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editorial

Υπευθυνότητα και επαγρύπνηση η απάντηση στον «Σουλτάνο»

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Θα περίμενε κανείς το πολιτικό σύστημα της χώρας να 
έχει πάρει τα απαραίτητα μαθήματα μετά την κρίση των 
Ιμίων το 1996. Η μέχρι στιγμής αντιμετώπιση της κλιμα-
κούμενης κρίσης δείχνει πως, παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες, απέχουμε αρκετά ακόμη ώστε να εκπέμψουμε τα 
απαραίτητα μηνύματα προς την Άγκυρα. Σε αυτή την τόσο 
δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία, τρία είναι τα βασικά στοι-
χεία που πρέπει να διέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση: 
υπευθυνότητα, αυτοσυγκράτηση, επαγρύπνηση. Τα πολλά 
και «παχιά» λόγια είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πα-
τρίδα μας, πολλώ δε μάλλον όταν απέναντι στον επεκτα-
τισμό του «Σουλτάνου» είναι μόνη της. Μόνο μία συντε-
ταγμένη, νηφάλια αλλά και αποφασιστική πολιτική ηγεσία 
μπορεί να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση.

Ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να είναι σήμερα 
αναγκαία η σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Οι 
πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων του 
δημοκρατικού τόξου πρέπει να παραμερίσουν τις όποιες 
διαφωνίες τους και να προτάξουν το εθνικό συμφέρον. 
Επίσης, όσο κι αν αυτή η κυβέρνηση απορρίπτει τη μιλι-
ταριστική λογική, δεν γίνεται να μένουν εκτός κάδρου οι 
Ένοπλες Δυνάμεις και σήμερα στο Μαξίμου δεν υπάρχει 

ούτε ένας ανώτατος στρατιωτικός σύμβουλος. Κακά τα 
ψέματα, όποιος νομίζει ότι το περιστατικό με τους δύο Έλ-
ληνες στρατιωτικούς στον Έβρο είναι το τελευταίο, εθελο-
τυφλεί. Γι’ αυτό και η Αθήνα θα πρέπει ήδη να έχει προε-
τοιμαστεί για τις κινήσεις που θα γίνουν τις πρώτες ώρες 
της επόμενης κρίσης. 

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα», 
συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί μας, κάθε φορά που... ζορί-
ζουν οι καταστάσεις με τη γείτονα. Αλήθεια, υπάρχει έστω 

και ένας νοήμων άνθρωπος που να πιστεύει ότι η Ευρώπη 
θα βγει ουσιαστικά μπροστά σε τυχόν «θερμό επεισόδιο»; 
Στη διπλωματία, δεν υπάρχει φίλος και εχθρός, υπάρχουν 
μόνο συμφέροντα. Γι’ αυτό και απαιτείται να έχει δύνα-
μη –οικονομική, διπλωματική, στρατιωτική–, γιατί αν δεν 
μπορέσεις εσύ να υψώσεις το ανάστημά σου, τότε κανείς 
δεν πρόκειται να βοηθήσει. Οι εβδομάδες –αν όχι μήνες– 
που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Η πατρίδα μας 
έχει εμπλακεί σε έναν «υβριδικό πόλεμο», με ένα κράτος 
πολυπληθέστερο, που διοικείται από έναν ηγέτη που έχει 
απολέσει το μέτρο και στηρίζεται από ακραίες φωνές που 
μιλούν για «τουρκικές σημαίες που θα κυματίσουν ξανά 
στην Αθήνα». 

Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα... ευ-
χολόγια από τις Βρυξέλλες και το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να 
αποτρέψουν τον Ερντογάν από το να εφαρμόσει ό,τι έχει 
στο μυαλό του. Οι κινήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ –όπου εκ-
διώχθηκε το ιταλικό ερευνητικό σκάφος– δείχνουν πως ο 
μεγαλοϊδεατισμός στην Άγκυρα «έχει χτυπήσει κόκκινο». 
Έστω και ακραίες, ακούγονται φωνές, που εκφράζουν 
απειλή ακόμα και προς τις ΗΠΑ. Τι άλλο να πούμε για να 
αντιληφθεί κανείς ότι είναι ώρα αποφάσεων... 

Karfitsa
Εβδομαδιαία
Free Press
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Σ
ε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοι-
μότητας βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις σε 
Έβρο και Ανατολικό Αιγαίο. Η Τουρκία, μετά 
τη σύλληψη και την κράτηση –άγνωστο μέχρι 
πότε– των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, κορυ-
φώνει την προκλητικότητά της με ναυτικά γυ-
μνάσια στην «καρδιά» του Αιγαίου. Με Navtex 
που εξέδωσε η Άγκυρα, ενημερώνει για ασκή-

σεις με πραγματικά πυρά (στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα 
στη Σκύρο, στα Ψαρά και την Εύβοια) την 25η Μαρτίου, τη 
Μεγάλη Εβδομάδα, ακόμη και ανήμερα του Πάσχα. Επί της 
ουσίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει... κουρελόχαρτο τα 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας - Τουρκίας 
(συμφωνία Παπούλια - Γιλμάζ το 1988), που προβλέπουν 
αποφυγή ασκήσεων σε εθνικές και θρησκευτικές γιορτές. 
Δεδομένου ότι η Navtex εκτείνεται μέχρι τα τέλη Απριλίου, 
η Τουρκία προκαλεί προβλήματα και στη ναυσιπλοΐα. Εί-
ναι εμφανές ότι μετά το περιστατικό στον Έβρο η γειτονική 
χώρα επιχειρεί να μετατοπίσει την κρίση στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς κανείς πλέον να μπορεί να προ-
βλέψει τα μελλούμενα. 

Την ίδια ώρα, από το ΓΕΕΘΑ και τα Επιτελεία έχουν δο-
θεί αυστηρές εντολές που θέτουν σε εγρήγορση το σύνολο 
των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τον φόβο της πρόκλησης τε-
τελεσμένου γεγονότος, πολύ μεγαλύτερου αυτού που έγινε 
στις Καστανιές του Έβρου με τη σύλληψη των δύο στρα-
τιωτικών. Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που υπάρχει στο 
υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ότι κλήθηκαν σε σύσκεψη 

με τον νυν αρχηγό ΓΕΣ και οι προκάτοχοί του, προκειμέ-
νου να συνδράμουν με την εμπειρία τους στις κινήσεις που 
πρέπει να γίνουν. Έτσι αποφασίστηκε –και έχει τεθεί ήδη σε 
εφαρμογή– η ενίσχυση των φυλακίων και των περιπόλων 
στην ελληνοτουρκική οριογραμμή στον Έβρο.

Ελληνική αντίδραση
Πλέον, οι περίπολοι αποτελούνται από επτά άτομα, ενώ 

έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες (σ.σ. κανόνες εμπλοκής) και για 
τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που επιχειρηθεί αιφνι-
διασμός, καθώς κανείς πια δεν μπορεί να εκτιμήσει με βε-
βαιότητα τις πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας. Μάλιστα, 
κατά πληροφορίες, τις περιπόλους θα ενισχύουν και άνδρες 
των Ειδικών Δυνάμεων. Ένα άλλο σενάριο που βρίσκεται 
στο τραπέζι είναι οι Τούρκοι να επιχειρούν αντιπερισπασμό 
στα χερσαία σύνορα και να προετοιμάζονται για αποβατική 
ενέργεια και κάποιο νησί του Αιγαίου. Και εκεί πάντως οι 
Δυνάμεις Εθνοφυλακής βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα. 

«Απάντηση» δίνει και η Πολεμική Αεροπορία, καθώς 
με Notam δεσμεύει περιοχές σε όλο το εύρος του Αιγαίου 
και ανατολικά της Κρήτης μέχρι και τα τέλη Απριλίου, για 
ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Το «κλείδωμα» του Εθνικού 
Εναερίου Χώρου, αλλά και τμήματος του FIR που αστυνο-
μεύει, βάσει της Συνθήκης του Σικάγο, σημαίνει ότι όποιος 
πετάξει χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης θα καταρρι-
φθεί. Απόστρατοι αξιωματικοί της ΠΑ κάνουν λόγο για ένα 

υποστρατηγικό όπλο που διαθέτουμε και προκαλεί τρόμο 
στους Τούρκους, καθώς η αεράμυνά τους δεν μπορεί να το 
αντιμετωπίσει. Ο λόγος για τα γαλλικά βλήματα Scalp-EG, 
με τα οποία εξοπλίζονται τα α/φ Mirage 2000-5Mk2 σε δι-
αμόρφωση βομβαρδισμού. Πρόκειται για όπλα με εμβέλεια 
περισσότερο από 300 χλμ, τα οποία μπορούν να καταφέ-
ρουν καίρια πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους, μεγάλης 
επιχειρησιακής αξίας.

ΕΔΕ και μεταθέσεις
Διαταγή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση έδωσε ο Α/ΓΕ-

ΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, για το περιστατι-
κό της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τους 
Τούρκους. Βέβαια, όσο οι δύο βασικοί «πρωταγωνιστές» 
είναι κρατούμενοι στην Αδριανούπολη, είναι μάλλον απί-
θανο να περιμένεις κανείς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τέλος, 
«φύλλο πορείας» για άλλες μονάδες πήραν ο διοικητής της 
16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού και ο επικεφαλής 
της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας «Ρίμινι». Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο διοικητής της Μεραρχίας θα αναλάβει πόστο στον 
Δ΄ Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο επικεφαλής 
της Ταξιαρχίας θα αναλάβει τα ηνία της Σχολής Πεζικού στη 
Χαλκίδα.

Πάντως, πηγές του ΥΠΕΘΑ σχολίαζαν ότι οι μετακινή-
σεις των δύο έμπειρων αξιωματικών είχαν αποφασιστεί 
πολύ πριν από τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 
από την Τουρκία.

ρεπορτάζ

Κλιμακώνεται η ένταση στον Έβρο και στο Αιγαίο
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΎΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΎΟ ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΎΣ ΤΟΎΡΚΟΎΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Σ
άλο αντιδράσεων έχει προκαλέσει την τελευ-
ταία εβδομάδα η σύλληψη και προφυλάκιση 
δύο Ελλήνων στρατιωτικών από Τούρκους 
στον Έβρο. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 1η 
Μαρτίου ο Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Άγ-
γελος Μητρετώδης και ο λοχίας ΕΠ.ΟΠ. Δη-
μήτρης Κουκλατζής έκαναν περίπολο στην 
περιοχή Καστανιάς Έβρου, η οποία είχε κα-

λυφθεί από χιόνι. Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συν-
θηκών οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί πέρασαν χωρίς να 
το καταλάβουν τη συνοριογραμμή και βρέθηκαν για λίγα 
μέτρα σε τουρκικό έδαφος. Τότε συνελήφθησαν από Τούρ-
κους στρατιώτες για παράνομη είσοδο στη χώρα και μετα-
φέρθηκαν στην Αδριανούπολη. 

Έπειτα από τέσσερις ημέρες στις 5 Μαρτίου προγραμ-
ματίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης, που όμως αναβλή-
θηκε και αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους έως τη δίκη. 
Την ίδια στιγμή οι δικηγόροι που όρισε το ελληνικό προ-
ξενείο για την υπεράσπιση των Ελλήνων στρατιωτικών 
άσκησαν έφεση κατά της προφυλάκισής τους, ζητώντας 
να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Η έφεση απορρί-
φθηκε και οι στρατιωτικοί κρατούνται στις φυλακές Αδρια-
νούπολης. Ειδικότερα, το τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε 
την προφυλάκισή τους με την κατηγορία για «παραβίαση 
πρώτου βαθμού απαγορευμένης στρατιωτικής περιοχής», 
ενώ η έφεση αποφυλάκισης απορρίφθηκε λόγω υποψίας 
απόδρασης, μη παραμονής τους στην Τουρκία, εφόσον δεν 
έχουν μόνιμη κατοικία εκεί ή ακόμα και διαφυγής τους στο 
εξωτερικό. Παράλληλα, ύποπτα κρίθηκαν από την τουρκι-
κή πλευρά και τα κινητά τους τηλέφωνα υπό την υποψία 
κατασκοπείας, τα οποία κατασχέθηκαν, ώστε να ερευνη-
θούν. 

«Σχέδιο των Τούρκων  
η σύλληψη των στρατιωτικών»

Το συγκεκριμένο περιστατικό και ο τρόπος επίλυσης 
που επιλέγει η Τουρκία έχει προκαλέσει την ανησυχία 
τόσο του πολιτικού χώρου όσο και της ίδιας της ελληνικής 
κοινωνίας. Ο δρόμος που ακολουθεί η τουρκική πλευρά 
σε συνδυασμό με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέρι-
ου και θαλάσσιου χώρου, καθώς και ο εμβολισμός 
σκάφους του ελληνικού Λιμενικού από τουρ-
κική ακταιωρό αφήνουν περιθώρια, ώστε 
να οργιάσουν τα σενάρια για το μέλλον 
της σχέσης των δύο χωρών. «Πρόκειται 
για παιχνίδια του Ερντογάν» σχολιάζει ο 
Γιώργος Τεκελής και ο Θωμάς Θεοδώρου 
υπογραμμίζει «η ελληνική Κυβέρνηση δεν 
μπορεί να κάνει τίποτα, όλο αυτό είναι στη-
μένο για να πάρουν οι Τούρκοι πίσω τους 
δικούς τους». 

«Η κυβέρνηση πρέπει να πατήσει 
πόδι»

Παράλληλα, ο τρόπος που η ελληνική πλευρά χει-
ρίζεται το θέμα της σύλληψης των στρατιωτών 
που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια άσκη-
σης των καθηκόντων τους γεννά ερωτήμα-
τα στους απλούς πολίτες, που όπως λένε 
«φοβόμαστε για τα παιδιά αυτά αλλά και για 
τα δικά μας». Η στρατηγική της ελληνικής 
κυβέρνησης δείχνει να μην καλύπτει τους 
Έλληνες πολίτες. «Είναι άκρως επικίνδυνο 
αυτό που συνέβη με τους Έλληνες στρατι-
ωτικούς και η κυβέρνηση δεν τους υπερα-
σπίζεται σωστά» σχολιάζει ο Φώτης Σαρολίδης 
και ο Κυριάκος Καρδουλαμάς συμφωνεί. «Αυτά που 
συμβαίνουν είναι τραγικά», τονίζει. Σύμφωνα με τον Γιώργο 
Τεκελή «η ελληνική κυβέρνηση δεν προστάτευσε εξ΄ αρχής 

τους στρατιωτικούς και συνεχίζει να τους αφήνει 
απροστάτευτους». Με τα διπλωματικά επεισόδια 

που ξεσπούν το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε Ελλάδα και 
Τουρκία αλλά και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων ήρθαν 
και πάλι στο προσκήνιο τα σενάρια μιας επικείμενης στρα-

τιωτικής σύγκρουσης, που φοβίζουν κατά καιρούς 
τους Έλληνες. «Έτσι όπως είναι τα πράγματα 

θα γίνει πόλεμος κάποια στιγμή» σχολιάζει ο 
Θωμάς Θεοδώρου με τους Αλέξανδρο Κεμε-
ντζόπουλο και Φώτη Σαρολίδη να συμφω-
νούν. «Πιστεύω πως σε λίγα χρόνια θα ξε-
σπάσει πόλεμος με την Τουρκία. Είναι πολύ 
επικίνδυνα τα πράγματα. Κάτι τέτοιο θα 

μπορούσε να οδηγήσει και σε πόλεμο», λένε. 
Παράλληλα, ο κόσμος δείχνει να μην εμπι-

στεύεται όχι μόνο τις πρακτικές της κυβέρνησης 
αλλά και την πληροφόρηση που του προσφέρεται 

σχετικά με το θέμα. «Δεν πιστεύω πως γνωρίζουμε τα 
πραγματικά γεγονότα» λέει ο Ηλίας Ιωαννίδης. Στο μεταξύ 
οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί αρνούνται τις κατηγορίες περί 

κατασκοπείας και υποστηρίζουν πως βρέθηκαν κατά λάθος 
στο τουρκικό έδαφος. Η διάρκεια κράτησής τους παραμένει 
προς το παρόν άγνωστη, με την κυβέρνηση να ευελπιστεί 
πως δεν θα προκληθεί διπλωματικό… θρίλερ.

ρεπορτάζ

«Η κυβέρνηση δεν προστατεύει  
τα παιδιά μας»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΕΊΣ ΣΧΟΛΊΑΖΟΎΝ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΊΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΎΡΚΊΑ

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
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Σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα με όλα τα 
θέματα ανοικτά, η υπόθεση NOVARTIS φαί-
νεται να λειτουργεί ως παράγοντας  αποστα-
θεροποίησης του Πολιτικού Συστήματος και 
αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών. Απο-
μακρύνει πολίτες από την πολιτική σε μια κοι-
νωνία χτυπημένη από μια πολύχρονη κρίση. 
Η απογοήτευση από την τριετή διακυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, η διάχυτη απαισιοδοξία, 
τα προβλήματα διαβίωσης , το Σκοπιανό, η 
τουρκική προκλητικότητα συναντούνται με 
όλη αυτή την φθοροποιά συζήτηση για τον 
πολιτικό κόσμο συνολικά και οδηγεί σε ένα 
πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμο.

Η Ν.Δ προηγείται σταθερά και με σημαντική 
διαφορά στην πρόθεση ψήφου. Η διαφορά 
όμως αυτή ροκανίζεται και η τακτική της δεν 
δείχνει να εμποδίζει αυτό το φαινόμενο. Σύμ-
φωνα με την πρόσφατη έρευνα της OPINION 
POLL συγκεντρώνει 20.25% στην πρόθεση 
ψήφου, όταν τον Δεκέμβριο του 2017 εμφά-
νιζε 24.5%. Στην πτώση της οφείλεται το ρο-
κάνισμα της διαφοράς από το ΣΥΡΙΖΑ, αφού 
το κυβερνόν κόμμα εμφάνιζε 13.64% τον Δε-
κέμβριο και 13.93% τώρα. Είναι φανερό ότι 
και τα δύο κόμματα βρίσκονται μπροστά στην 
ανάγκη επανεξέτασης της στρατηγικής τους, 
πλησιάζοντας μάλιστα στην ώρα μηδέν, στη 
στιγμή των εκλογών. Ούτε η Ν.Δ. μπορεί να 
υπολογίζει σε ένα υγιεινό περίπατο χωρίς να 
επιβάλει την ατζέντα της, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στην 
απλή προσπάθεια φθοράς της Ν.Δ. με μια αέ-
ναη, κουραστική σκανδαλολογία. 

Τα άλλα κόμματα δεν μπορούν με εύκολη 
ρητορική να επιχαίρουν. Όλα – πλην Χρυσής 
Αυγής – εμφανίζουν απώλειες και επομένως 
κανένα δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως δι-
καιωμένο. Κινδυνεύουν δε, την ώρα που 
«θα συγκρούονται τα βουβάλια» να έχουν 
εκλογική αιμορραγία. Ιδιαίτερα αυτό πρέπει 
να απασχολήσει το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, το 
οποίο φαίνεται να σπαταλάει το κλίμα και το 
πολιτικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε κατά 
την διαδικασία εκλογής Προέδρου.

Το ανησυχητικό για όλους, είναι ότι ο κομ-
ματικός ανταγωνισμός χωρίς κανόνες, η 
ενασχόληση με άλλα θέματα από αυτά που 
βασικά απασχολούν τους πολίτες απλά υπερ-
διογκώνει την μάζα των απογοητευμένων, 
αυτών που δε εκφράζονται από κανέναν…

Η κατάσταση απαιτεί άλλη ποιότητα διαλόγου. 
Διαφορετικά όλα τα σενάρια είναι ανοικτά.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Με αφορμή  
μια έρευνα  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*
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Τα δυνατά χαρτιά του Τσίπρα για εκλογές
Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΊΑ ΚΑΊ Η «ΚΑΘΑΡΣΗ» ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΟΣ

Σ
το Μέγαρο Μαξίμου πανηγυρίζουν για το επερχό-
μενο τέλος των μνημονίων και χαμογελούν μπρο-
στά στο όραμα μιας προεκλογικής περιόδου, με τον 
ΣΥΡΙΖΑ να λανσάρει το «επίτευγμα της εξόδου της 
χώρας από τα μνημόνια» διεκδικώντας, κατά πολ-
λούς, ακόμη και την… πρωτιά στις επερχόμενες 
εκλογές. Ωστόσο, τα ίδια πρόσωπα σοβαρεύουν 
και σκυθρωπιάζουν, όταν αναλογίζονται το «ναρ-

κοπέδιο» μέσα από το οποίο η κυβέρνηση καλείται να περάσει. 
Πέραν, δε, της όποιας πολιτικής αισιοδοξίας, όλα τελούν υπό 
την αίρεση πως το πολιτικό «game» θα παιχτεί σε κανονικές 
συνθήκες και δεν θα επηρεαστεί από απρόβλεπτες εξελίξεις με 
τον νευρικό γείτονα, την Τουρκία. 

Στην ομαλή περίπτωση, ο σχεδιασμός των επιτελών του 
Μεγάρου Μαξίμου στηρίζεται σε δύο πόλους: α) «Έξοδος από 
τα μνημόνια». β) «Κάθαρση». Πάντα, σύμφωνα με τους σχεδια-
σμούς του Μεγάρου Μαξίμου, πάνω σε αυτό το προαναφερθέν 
δίπολο θα αναδειχτούν δύο τινά:

• Οι προηγούμενοι –ΠΑΣΟΚ και ΝΔ– «εξέθρεψαν τη διαφθο-
ρά και την αδιαφάνεια και χρεοκόπησαν τη χώρα».

• Εμείς, με το «ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς», δώσα-
με οριστικό τέλος στην κρίση και βγάλαμε τη χώρα από αυτήν 
και της προσφέρουμε μια δίκαιη ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες για 
όλους». 

Τα εν λόγω συντάσσουν και το βασικό και κύριο προεκλογι-
κό σλόγκαν, πάντα κατά τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου: 
«Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, πετύχαμε την κάθαρση, 
προχωράμε στην επόμενη μέρα».

Οι δύο «γραμμές» για την έξοδο
Γύρω από το αφήγημα της εξόδου της χώρας από τη μέγγε-

νη των μνημονίων διακρίνονται δύο «σχολές». Η πρώτη που θέ-
λει μια καθαρή κι άνευ μνημονίων περίοδο, η οποία θα αρχίζει 
με την εκπνοή του παρόντος προγράμματος, κατά τα τέλη του 
ερχόμενου Αυγούστου, με θιασώτες και εμπνευστές τους νυν 
κυβερνώντες. Η κυβέρνηση, στην εν λόγω πολιτική της εκτίμη-
ση, βρίσκει συμμάχους την Κομισιόν, τον Εμμανουέλ Μακρόν 
και τη νέα κυβέρνηση του Βερολίνου, καθώς απαξάπαντες ου-
δόλως επιθυμούν να αμφισβητηθεί με τον οποιονδήποτε τρό-
πο το οριστικό και επιτυχές κλείσιμο του ελληνικού ζητήματος. 
Κάτι τέτοιο θα αναδείκνυε τις δικές τους πολιτικές ευθύνες και 
θα συνεπαγόταν τεράστιες απώλειες στη δική τους κοινωνική 
και εκλογική βάση. Η δεύτερη που τάσσεται υπέρ της «πιστολη-
πτικής γραμμής στήριξης της χώρας», κάτι το οποίο θα σήμαινε 
στην πράξη μια παράταση του μνημονιακού καθεστώτος, έστω 
και σε πιο «light» εκδοχή. Στην εν λόγω «σχολή» συγκαταλέ-
γονται κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
μηδέ εξαιρουμένου του Έλληνα κεντρικού τραπεζίτη, Γιάννη 
Στουρνάρα. Είναι αληθές πως μέχρι τούδε, στην αρχή της τέταρ-
της αξιολόγησης –στην οποία συζητούνται και διαπραγματεύο-
νται ακριβώς τα εν λόγω–, τις θέσεις των Αθηνών ασπάζονται οι 
περισσότεροι και οι υπέρμαχοι της δεύτερης «σχολής» είναι μει-
οψηφία. Παρά ταύτα και πέραν των όποιων συσχετισμών υπέρ 
της μίας ή της άλλης άποψης, όλα θα καθοριστούν στο επόμενο 
διάστημα μέχρι το τέλος του Αυγούστου.  Ενδεικτικές είναι οι 
παρεμβάσεις δύο κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων από 
το βήμα του Διεθνούς Οικονομικού Forum των Δελφών. Τόσο ο 
επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ όσο και Ντέγκλαν Κο-
στέλο της Κομισιόν χαρακτήρισαν «δικαιολογημένο» και «λογι-
κό» ένα σύστημα παρακολούθησης στη μεταμνημονιακή εποχή 

για την Ελλάδα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνεια που έχει 
λάβει η χώρα θα πληρωθούν και οι λεγόμενες «μεταρρυθμί-
σεις» θα ολοκληρωθούν χωρίς παρεκκλίσεις. 

Το «χαρτί» της κάθαρσης
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν πως η μάχη 

κατά της διαφθοράς, που κήρυξε η κυβέρνηση με «σημαία» 
την υπόθεση της Novartis, αποδίδει τα μέγιστα. Με αυτά τα δε-
δομένα οδηγό, είναι σαφής πλέον η επιλογή των επιτελών του 
Μεγάρου Μαξίμου να κρατήσουν στην πρώτη γραμμή την «επι-
χείρηση κάθαρση» όχι μόνον σε σχέση με τη Novartis αλλά και 
με άλλες υποθέσεις διαφθοράς, αναδεικνύοντας σταθερά τις ευ-
θύνες του παλαιού πολιτικού συστήματος, σε αυτόν τον λίαν ευ-
αίσθητο για την κοινωνία τομέα. Επί τούτου, είναι ενδεικτικό το 
μήνυμα του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος στην πρόσφατη 
δήλωσή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» τόνισε με νόημα 
ότι «κυκλώματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ διαμοί-
ραζαν κυριολεκτικά τα ιμάτια του ελληνικού λαού, πολλά χρόνια 
πριν μας οδηγήσουν στην κρίση και στα μνημόνια». Επιπλέον, 
όλων τούτων ενισχυτικά σ’ αυτήν τη γραμμή θα αναδεικνύεται 
σταθερά και η υπέρ συντηρητική, έως ακραία δεξιά, στροφή της 
«γαλάζιας» παράταξης μια στροφή, που, με βάση και πάλι την 
ανάλυση των δημοσκοπήσεων, εκτιμάται ότι ανοίγει νέους δι-
αύλους προσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ψηφοφόρους του Κέ-
ντρου και της Κεντροαριστεράς…

Με τα προαναφερθέντα στην πολιτική αρένα, διαρροές από 
κυβερνητικούς κύκλους επιμένουν πως άμεσα θα ανοίξουν οι 
φάκελοι ακόμα δύο-τριών υποθέσεων, οι οποίες σ’ αυτήν τη 
φάση διερευνώνται δικαστικά.
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Σε αυτή την κρίσιμη για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης θα 
βρίσκεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην 
Αμερική, έχοντας σειρά σοβαρών επαφών με θεσμικούς 
παράγοντες της αμερικανικής κυβέρνησης και της αμερικα-
νικής πολιτικής σκηνής, αλλά και με κεντρικούς «παίκτες» 
της ελληνικής Ομογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
πρόεδρος της ΝΔ θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Βοστώνη, 
όπου θα έχει προγραμματισμένη ομιλία στο Πανεπιστήμιο 
Boston College. Το κυρίως πρόγραμμα των επαφών του 
είναι την Τρίτη και την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, όπου θα 
συναντηθεί με κεντρικούς πυλώνες του αμερικανικού συ-
στήματος, οι οποίοι έχουν και προοπτική μακροημέρευσης, 
σε αντίθεση με άλλους παράγοντες της διακυβέρνησης 
Τραμπ. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με το 
«νούμερο 2» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών 
Τζον Σάλιβαν, αλλά και με το «νούμερο 2» του αμερικανικού 
υπουργείου Οικονομικών Ντέιβιντ Μάλπας, ο οποίος είναι 
αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις. Ακόμα, την Τρίτη ο κ. Μη-
τσοτάκης θα μιλήσει στο «θεσμικό» think tank, Center for 
Strategic and International Studies. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΝΔ θα έχει σημαντικές επα-
φές και στην αμερικανική Γερουσία. Αναμένεται να δει τον 
επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας 
Μπομπ Κόρκερ, τον γερουσιαστή και άλλοτε διεκδικητή του 
ρεπουμπλικανικού χρίσματος για την αμερικανική προεδρία 
Πολ Ράιαν, αλλά και τον γερουσιαστή Μάικ Λι, ο οποίος είναι 
βασικό μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης του Κογκρέσου.

 Ο πρόεδρος της ΝΔ αναμένεται να εμφανιστεί στις επα-
φές του με «θεσμικούς παίκτες» της αμερικανικής πολιτι-
κής και οικονομικής ζωής, ως εγγυητής της σταθερότητας 
και της κανονικότητας στην Ελλάδα. Και ως οιονεί πρωθυ-
πουργός αναμένεται να μεταφέρει το μήνυμα ότι διαθέτει το 
σχέδιο, προκειμένου η χώρα να επιστρέψει στην κανονικό-
τητα, κάτι που επιδιώκουν στις ΗΠΑ, ώστε η χώρα μας να 
αποτελέσει κανονικά πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγ-
μένη περιοχή. Παράλληλα, με δεδομένη την κλιμακούμενη 
επιθετικότητα της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται 
να υπογραμμίσει και τη χρεία γεωπολιτικής και γεωστρα-
τηγικής σταθερότητας στην περιοχή, κάτι που αναντίρρητα 
περνά και μέσα από την υπέρβαση της τρέχουσας έντασης.

 Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετά-
σχει την Πέμπτη σε ένα σημαντικό event που οργανώνουν 
στη Νέα Υόρκη δύο σημαντικοί παράγοντες της Ομογένειας 
στη Νέα Υόρκη, οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες Τζον 
Κατσιματίδης και Μάικλ Ψαρρός.

politics

Σημαντικές επαφές  
του Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

ΘΑ ΣΎΝΑΝΤΗΘΕΊ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΎΣ ΤΟΎ ΣΤΕΙΤ ΝΤΊΠΑΡΤΜΕΝΤ ΚΑΊ ΤΗΣ ΓΕΡΟΎΣΊΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο Γ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

«Ψυχραιμία και ενότητα» η θέση της Ν.Δ. για την αντιμετώπιση της κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει μια θεσμική προσέγγιση στο 
ζήτημα, προτάσσοντας την ανάγκη να υπάρχει αυτοσυγκρά-
τηση στο εσωτερικό και δυναμική, αλλά και ομογενοποιημένη 
απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα. Γι’ αυτό και η κριτι-
κή της ΝΔ, καίτοι στοχευμένη σε ενέργειες της κυβέρνησης, 
δεν προσλαμβάνει χαρακτηριστικά αποδόμησης χειρισμών, 
καθώς στην ηγετική ομάδα της παράταξης έχουν αντιληφθεί 
από την πρώτη στιγμή πως η εικόνα σπαραγμού στο εσωτερι-
κό της χώρας δεν δίνει το ευκταίο μήνυμα, σε μια περίοδο που 
δοκιμάζεται η χώρα.

Είναι σαφές ότι η στάση του κ. Μητσοτάκη εντάσσεται στο 
πλαίσιο των ενεργειών που κάνει ως «δυνάμει πρωθυπουρ-
γός». Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρόεδρος της ΝΔ δεν επιδιώκει 
να πολώσει το εσωτερικό σκηνικό, επιμένοντας πρωτίστως 
στη χρεία απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 

που έχουν συλληφθεί από τις τουρκικές Αρχές. Μια τέτοιου 
είδους αναφορά, άλλωστε, έκανε ο κ. Μητσοτάκης και από τη 
Σύμη, τονίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή 
αμφιβολία ότι, αν χρειαστεί, έχουμε την αποφασιστικότητα, 
τα διεθνή ερείσματα αλλά και την ισχύ να υπερασπιστούμε τα 
εθνικά μας συμφέροντα».
 
 Από εκεί και πέρα, πάντως, οι «γαλάζιες» αιχμές για τη δια-
χείριση της κρίσης από τη μεριά της κυβέρνησης δεν λείπουν. 
Η πρώτη και βασική έχει να κάνει με το ότι στη ΝΔ εκτιμούν 
πως η κυβέρνηση «διάβασε» λάθος τη σοβαρότητα του 
περιστατικού με τους δύο στρατιωτικούς. Κάπως έτσι, με αυτό 
το δεδομένο καθυστέρησε να αντιδράσει με την απαιτούμενη 
οξύτητα, την ώρα μάλιστα που η Άγκυρα δεν έμεινε μόνο στην 
αναγωγή ενός συνήθους περιστατικού σε μείζον διπλωματικό 
και πολιτικό θέμα, αλλά συνέχισε την πολιτική της πρόκλησης 

στο Αιγαίο, με Navtex και λοιπές επιθετικές ενέργειες. 
Από εκεί και πέρα, κεντρική εκτίμηση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης είναι ότι η κυβέρνηση «διαβάζει» συνεχώς 
λανθασμένα τις τουρκικές ενέργειες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχει η ανάλυση που μετέφερε και ο τομεάρχης Εξωτερικών 
της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος, ότι δηλαδή η τουρκική 
επιθετικότητα δεν είναι απότοκο νευρικότητας –και άρα έχει 
προσωρινό χαρακτήρα– αλλά αποτελεί στρατηγική επιλογή, 
καθώς η γείτονα αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση 
έναντι της Ελλάδας. Θρυαλλίδα, δε, της επιδείνωσης των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων θεωρούν στη ΝΔ την επίσκεψη του 
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προ τριμήνου στην 
Αθήνα, όταν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε 
προβάλει μαξιμαλιστικές θέσεις και επιμένοντας στη γραμμή 
του αναθεωρητισμού, σπάζοντας πλήρως το πρωτόκολλο που 
είχε προσυμφωνηθεί.
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Πολλές φορές κάνουμε λόγο για μεθόδους 
και τρόπους εξόδου από την οικονομική κρί-
ση, που μας βασανίζει από το 2010. Συχνά 
μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, εξυγίανση και 
εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, αλλαγές 
στη νοοτροπία μας, μείωση της φορολογίας 
και ασφαλιστικές διορθώσεις. Τελικά, όπως 
προκύπτει από σχετικές έρευνες, το μεγάλο 
πρόβλημα της Ελλάδας είναι η οικονομική 
ελευθερία. Σύμφωνα με το Index of 2018 
Economic Freedom, η Ελλάδα κατέχει βαθ-
μολογία της τάξεως του 57.3 και βρίσκεται 
στην 115η θέση παγκοσμίως. Παράλληλα, 
βρίσκουμε τη χώρα μας στην προτελευταία 
θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (43η από τις 
44). Δυστυχώς για άλλη μία φορά η βαθμο-
λογία μας βρίσκεται κάτω από τους ευρωπαϊ-
κούς και παγκόσμιους μέσους όρους.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο δημόσιος το-
μέας κατατρώει ακόμη πάνω από το 50% του 
εγχώριου Α.Ε.Π. και το χρέος συνεχίζεται να 
σωρεύεται. Η ανταγωνιστικότητα, επίσης, ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής ανελευθερίας 
παραμένει έντονο πρόβλημα. Παράλληλα, η 
οικονομία παραμένει «όμηρος» αγκυλώσεων 
και οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις εμπο-
δίζουν τους επιχειρηματίες και πολλές φορές 
τους αποθαρρύνουν από το να πάρουν νέο 
επιχειρηματικό ρίσκο. Ανάπτυξη με αυτούς 
τους όρους, ανάπτυξη της πραγματικής οικο-
νομίας δεν μπορεί να έρθει. 

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω από το 
2015 μέχρι σήμερα η σχετική κλίμακα οικο-
νομικής ελευθερίας επενδύσεων έχει μειω-
θεί από το 65% στο 55%. Πως να ανοίξουν 
νέες δουλειές και να βρουν εργασία, μόνι-
μη και καλοπληρωμένη οι άνεργοι όταν δεν 
πραγματοποιούνται επενδύσεις; Είναι φανερό 
πως η κυβερνητική αλλαγή, αποτελεί πλέον 
μονόδρομο και καταλύτη στη δυναμική των 
μελλοντικών επενδύσεων. Η Κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποτελεί ανασταλτικό παράγο-
ντα στην ανάπτυξη της οικονομίας και αυτό 
αποδεικνύεται από τις δηλώσεις των ίδιων 
και της ιδεολογίας τους.

Συνεπώς αφού αφήσουμε πίσω τη συγκεκρι-
μένη κυβέρνηση, πρέπει να προχωρήσουμε 
στις απαραίτητες εκείνες μεταρρυθμίσεις και 
φιλελεύθερες πρωτοβουλίες, ώστε να απε-
λευθερωθεί η αγορά εργασίας και το επενδυ-
τικό περιβάλλον προς όφελος των εργαζομέ-
νων και των ανέργων.

*Ο κ. Παπαγεωργίου είναι οικονομολόγος 
MSc HR Management και πολιτικό Στέλε-
χος της Νέας Δημοκρατίας

Στην Ελλάδα λείπει η 
οικονομική ελευθερία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ*

politics

Στο «σφυρί» 600.000 ακίνητα έως και το 2021!
«ΜΑΤΩΜΕΝΑ» ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΎΡΊΖΑ

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τ
ουλάχιστον 600.000 ακίνητα θα βγουν στον πλει-
στηριασμό έως το τέλος του 2021 από Δημόσιο 
και τράπεζες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ στο 
πλαίσιο της αυστηρής επιτροπείας, στο οποίο θα 
τεθεί η Ελλάδα μετά την έξοδο από το πρόγραμ-
μα διάσωσης! Ο μεγαλύτερος επισπεύδων θα είναι 
το Δημόσιο, το οποίο από την 1η Μαΐου και εφό-

σον δεν βρίσκει... σεντς στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα 
προχωρά με συνοπτικές διαδικασίες σε κατασχέσεις ακινήτων. 
Σταδιακά έως το 2021, Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν 
ως «όπλο» τα καταγεγραμμένα δικαιώματα του Κτηματολογίου, 
το οποίο πρέπει να λειτουργεί πλήρως σε όλη την Επικράτεια, 
βάσει της σχετικής μνημονιακής υποχρέωσης. Κατά μέσο όρο 
τράπεζες και Δημόσιο, όταν όλα θα είναι έτοιμα, θα πωλούν ου-
σιαστικά από το 2019 περί τα 180.000 ακίνητα ετησίως ή 15.000 
μηνιαίως ή σχεδόν 4.000 εβδομαδιαίως! 

 Οι τράπεζες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Έκ-
θεση Συμμόρφωσης των «θεσμών» (σελ. 17), προγραμματίζουν 
10.000 πλειστηριασμούς φέτος και 40.000 ετησίως για την περί-
οδο 2019-2021. Συνεπώς, έως το τέλος του 2021 θα διατεθούν 
130.000 ακίνητα δανειοληπτών που έχουν χάσει οριστικά τη... 
μάχη να διατηρήσουν την κυριότητά τους. Μάλιστα, τον Απρίλιο 
οι εταίροι-δανειστές θα κάνουν τον τελικό έλεγχο της πορείας 
εφαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προκειμένου 
να εξακριβώσουν αν η διαδικασία κυλάει απρόσκοπτα, και αν 
όλα είναι θετικά, θα εγκρίνουν και την τελευταία υποδόση της 
μεγάλης δόσης των 6,7 δισ. ευρώ. 

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται για το μεγάλο... παζάρι
 Τουλάχιστον 16.789 φορολογούμενοι με χρέη προς 

το Δημόσιο θα κάνουν... ποδαρικό την Πρωτομαγιά στην πλατ-
φόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ενώ 73.000 φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις θα πάρουν στη συνέχεια σειρά για τα 
προβλεπόμενα! 

  Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι 16.789 
οφειλέτες θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν στη σχετική λίστα, 
ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως το τέλος του 2021 αναμένεται 
να διατεθούν πάνω από 350.000 ακίνητα! Σε πρώτη φάση στο 
στόχαστρο μπαίνουν οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη άνω 
των 50.000 ευρώ, ωστόσο το πρόβλημα είναι πιο έντονο σε αυ-
τούς που χρωστάνε λιγότερα σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τα 4 εκατομμύρια «κόκκι-
να» ΑΦΜ υπολογίζεται ότι το 10% δεν θα μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στις οφειλές του και εκτός των κατασχέσεων τραπεζικών 
λογαριασμών θα απαιτηθεί και η εκποίηση ακινήτων. Βέβαια, 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις οφειλετών δεν υπάρχει διαθέσιμη 
ακίνητη περιουσία και, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να εισπρα-
χθεί τίποτα. Έτσι, έως το 2021 υπολογίζεται ότι θα είναι... ώρι-
μοι περίπου 300.000 πλειστηριασμοί από την Εφορία, ενώ άλλοι 
150.000 αναμένεται να γίνουν για οφειλές προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, ώστε να φτάσουν συνολικά, μαζί με τους αντίστοιχους 
των τραπεζών, τους 600.000!

Για να επιτευχθεί  
ο στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα ύψους  
3,5% του ΑΕΠ
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Η 
καταγγελία των επιστημόνων, μηχανικών 
και δικηγόρων, είναι σαφής! Οι δικηγό-
ροι έπιασαν τον ΕΦΚΑ να παρανομεί! Ο 
πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Βερβεσός αναφέ-
ρει ότι «ενώ σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν. 
4472/2017 και την υπουργική απόφαση 
25599/1453/2017 η βάση υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών το 2018 προ-

σαυξάνεται με το 85% των καταβλητέων ασφαλιστικών 
εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2017, οι 
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υπέπεσαν σε διπλό ατόπημα:

α) Συνυπολόγισαν το σύνολο των εισφορών που πράγ-
ματι κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι. Έτσι, συνυπολογίστηκαν 
οι τυχόν καταβληθείσες εισφορές προηγουμένων ετών, οι 
τυχόν υψηλότερες των νομίμων ασφαλιστικές εισφορές 
που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ποσά από δόσεις ρύθ-
μισης, ποσά για αναγνώριση χρόνου κ.λπ. Σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις διογκώνεται παράνομα η ασφαλιστική 
οφειλή του 2018.

β) Έθεσαν παρανόμως ως βάση υπολογισμού τις ει-
σφορές που καταβλήθηκαν το έτος 2016, ενώ ως βάση 
υπολογισμού έπρεπε να τεθούν οι καταβλητέες εισφορές 
το 2017. Τούτο δε, παρόλο που ο ΕΦΚΑ διαθέτει τα στοι-
χεία των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών 2017 (οι 
οποίες υπολογίζονται κατά τον νέο ν. 4387/2016)». 

Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, καταγγέλλουν τις μη νόμιμες 
εισφορές του ΕΦΚΑ για τα έτη 2011 και 2012. Ήδη διπλω-
ματούχοι μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, κατέθεσαν ομαδικές 
προσφυγές προκειμένου να ακυρωθούν τα ειδοποιητήρια 
(αναδρομικής) πληρωμής (πρόσθετων) εισφορών ασφάλι-
σης εξαμήνου 2012 του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Οι μηχανικοί 
ζητούν να παραπεμφθούν οι προσφυγές στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας με βάση τις διατάξεις του Ν. 3900 του 
2010 για την πρότυπη δίκη, καθώς υφίσταται ουσιαστική 
αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής ρύθμισης, με βάση 
την οποία εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις.

Ήδη έχουμε ένα μπαράζ τρεχουσών και αναδρομι-
κών εισφορών:
• Τρέχουσες εισφορές, κλάδου υγείας και σύνταξης, 
26,95%.
• Τρέχουσες επικουρικού και εφάπαξ, 11%.
• Αναδρομικές 2017 επικουρικού και εφάπαξ, 11%.
• Αναδρομικές εισφορές για το α' εξάμηνο του 2011.
• Αναδρομικές εισφορές για το β' εξάμηνο του 2011
• Αναδρομικές εισφορές για το α' εξάμηνο του 2012

Οι εισφορές αυτές αφορούν τον ΕΦΚΑ. Ακολουθούν 
φορολογία εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά 
αλληλεγγύης, άλλοι φόροι κ.λπ. Δείτε τις εισφορές του 
Μαρτίου.

Η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου τονίζει ότι «οι 
ασφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν από το φορολογη-
τέο εισόδημα, ενώ οι κλάδοι πρόνοιας και επικουρικού θα 
επιβληθούν για πρώτη φορά από τον Μάρτιο και εφεξής, 
παράλληλα με τις δόσεις για τις αντίστοιχες εισφορές του 
2016».

Οι επαγγελματίες επιστήμονες αναφέρουν:
1. Καλούμαστε να πληρώσουμε το 38% του ετήσιου 

εισοδήματος σε ασφαλιστικές εισφορές.
2. Μας ζητούν αναδρομικά που μας εξοντώνουν.
3. Ζητούν χρήματα χωρίς παροχές.
4. Πληρώνουμε από 75% έως 110% του εισοδήματος.
5. Οι εισφορές αυτές είναι δήμευση περιουσίας.
Ποια η απάντηση του ΕΦΚΑ για όλα αυτά; «Θα το δι-

ορθώσουμε… Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα!» λέει ο κ. Βερ-
βεσός.

Ο «Γολγοθάς» των εισφορών 
1. Φεβρουάριος: Νέα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφο-

ρών.

2. Μάρτιος: Αναδρομικά εισφορών του 2017 – 5 δόσεις.

3. Απρίλιος: Εισφορές επικούρησης – εφάπαξ 2017.

4. Ιούνιος: Συμπλήρωση Ε3. Λογαριασμοί - εισοδήματα 
5ετίας και POS. 

5. Ιούλιος: Φόρος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύ-
ματος.

6. Αύγουστος: Ρύθμιση οφειλών 2016-2017 Εφορίας - 
ΕΦΚΑ, σε 12-120 δόσεις.

7. Σεπτέμβριος: Ρύθμιση εισφορών 2018 με κέρδη του 
2017… αναδρομικά! 

8. Ιανουάριος 2019: Νέος τρόπος υπολογισμού με αυξη-
μένες εισφορές.

οικονομία

Εισφορές τρέλας!
ΞΕΠΕΡΝΟΎΝ ΤΟ ΕΊΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΡΑΝΟΜΊΕΣ ΒΛΕΠΟΎΝ ΔΊΚΗΓΟΡΟΊ ΚΑΊ ΜΗΧΑΝΊΚΟΊ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Α΄ επαγγελματίας Β΄ επαγγελματίας
Πλήρωσε εισφορές το 

2017 = 2.695 €
Φόρος 1.607 €

Προκαταβολή 1.607 €
Τελικός φόρος 3.214€

Δεν πλήρωσε εισφορές 
του 2017 

Φόρος 22% = 2.200 € 
Προκαταβολή = 2.200 € 
Τελικός φόρος 4.400 €

Επαγγελματίες με 10.000 ευρώ

Εισόδημα Εισφορά 
2017

Εισφορά 
2018

Διαφορά

7.032 2.015 2.192 +177
12.032 3.363 3.647 +284
14.532 4.036 4.374 +337
22.032 6.058 6.555 +497
32.032 8.753 9.463 +710
42.032 11.448 12.371 +923
44.532 12.121 13.098 +976
54.532 14.816 16.006 +1.190

Εισφορές ελεύθερων 
επαγγελματιών 2018
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Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου από αγρότες, κτηνοτρόφους, συ-
νεταιριστές και πολίτες πραγματοποιήθηκε, στη Σίνδο η εκδήλωση με θέμα:  «Η ΚΑΠ 
μέχρι σήμερα- Αγροτική πολιτική της Ε.Ε. μετά το 2020» και ομιλητή τον  πρώην Γ. 
Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρη  Μελά. Η εκδήλωση έγι-
νε με πρωτοβουλία του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη και τη 
συνδιοργάνωση του δημάρχου Δέλτα Ευθύμη Φωτόπουλου και του Προέδρου της 
Δημ. Τ.Ο. Ν.Δ. του δήμου Δέλτα Τριαντάφυλλου Κουρόγλου. Ο Σάββας Αναστασιά-
δης αφού αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση και στα Εθνικά μας θέμα-
τα τόνισε ότι «Η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της 
Ελληνικής οικονομίας, καθώς έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό συμβολής στην εθνική 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία από τον μέσο όρο της ΕΕ» για να προσθέσει πως «το 
ελληνικό πολιτικό σύστημα θα χρειαστεί να συζητήσει σοβαρά την υιοθέτηση ενός μα-
κρόχρονου σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί 
να το κάνει όταν στις επόμενες εκλογές  θα γίνει κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρόγραμμά της  για τον πρωτογενή τομέα εστιάζει στον επι-
χειρηματία-αγρότη, αυτόν δηλαδή που παίρνει ρίσκο, εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές 
και επιδιώκει την ολοένα μικρότερη εξάρτησή του από το κράτος». Στην ομιλία του ο 
κ. Μελάς επεσήμανε μεταξύ άλλων  τον κίνδυνο να κοπούν κονδύλια έως και 30% από 
την ΚΑΠ που θα εφαρμοστεί μετά το 2020 σε σχέση με την τρέχουσα.

Σε επέμβαση στην καρδιά ώστε να αντιμετωπίσει ορι-
στικά το πρόβλημα της κολπικής μαρμαρυγής από το 
οποίο πάσχει υποβλήθηκε η υφυπουργός Μακεδονί-
ας-Θράκης Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Η επέμβαση ήταν 
απολύτως επιτυχημένη και η πολύπειρη βουλευτής 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αναρρώνει στην ιδιαίτερη 
πατρίδα της τις Σέρρες. Κατά τη διάρκεια της ανάρ-
ρωσης δέχθηκε τις ευχές του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα και του προέδρου του κόμματός της Πάνου 
Καμμένου.

■ Ένα καινοτόμο πρόγραμμα ψυχολογικής υποστή-
ριξης των υπαλλήλων, εφαρμόζεται τα τελευταία δύο 
χρόνια στο δήμο Θεσσαλονίκης, με τα αποτελέσματα 
να είναι θεαματικά, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυ-
νοι. Με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Γιάννη Μπουτάρη, εξειδικευμένο προσωπικό των 
Κέντρων Πρόληψης Σείριος, παρέχει τα τελευταία 
δύο χρόνια ψυχολογική υποστήριξη στο ανθρώπινο 
δυναμικό του δήμου. «Πρόκειται για ένα πρόγραμ-
μα, που στόχο έχει την ψυχολογική υποστήριξη των 
υπαλλήλων, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολίτη και να 
πετυχαίνουν το καλύτερο διοικητικό αποτέλεσμα. 
Η πίεση που μπορεί να υπάρχει εν ώρα εργασίας 
είναι μεγάλη κι έτσι είναι σημαντικό να υπάρχει η 
ψυχολογική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων», 
σημείωσε η προϊσταμένη γενικής διεύθυνσης του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Τατάγια. Όπως εξήγη-
σε, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 50 
στελέχη που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις και 
θέσεις προϊσταμένων, τα οποία «ανταποκρίθηκαν 
με ενθουσιασμό». Από την πλευρά της η επιστημο-
νική υπεύθυνη του προγράμματος, Ναταλία Ζαχαρ-
τζή τόνισε πως στόχος είναι η σωστή διαχείριση του 
εργασιακού άγχους. «Φέτος διανύουμε τον δεύτε-
ρο κύκλο, όπου συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη 
υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης. Ο τρόπος με 
τον οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
είναι μέσω βιωματικών συζητήσεων, με στήριξη σε 
επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Θέλουμε 
να φτιάξουμε ένα δίκτυο στήριξης και μεταξύ των 
συναδέλφων, που θα μπορεί να λειτουργεί και μετά 
το πέρας του προγράμματος». Η κ. Ζαχαρτζή περι-
έγραψε περιστατικό όπου μπορεί ένας εργαζόμενος 
να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, αλλά να μην έχει 
εκπαιδευτεί έτσι ώστε να το συζητήσει με τον συ-
νάδελφό του, που μπορεί να βρίσκεται στο διπλανό 
γραφείο, έτσι ώστε να αποφορτιστεί. «Εντείναμε τις  
μεταξύ τους σχέσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αλλη-
λοστηριχτούν, όταν εμείς πλέον δεν θα υπάρχουμε». 
Σκοπός του όλου εγχειρήματος, είναι η πρόληψη της 
εργασιακής εξουθένωσης. Μάλιστα, όπως διευκρί-
νισαν, πρόκειται για τον μοναδικό δήμο σε ολόκληρη 
τη χώρα που το υλοποιεί, ενώ όπως είπε η κ. Ζαχαρ-
τζή «έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα και από άλλους δήμους της χώρας».
 Ελ. Καραβασίλη 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, με 
αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τη δη-
μιουργία του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στο 
Φίλυρο, υποστήριξε πως «το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα 
προκρίνει την συγκεκριμένη επιλογή και εξουσιοδοτεί τον Δή-
μαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποστήριξής της. Το 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο μπορεί ιδανικά να ολοκληρώσει το 
παζλ ενός “νοητού άξονα υγείας’’ της Θεσσαλονίκης που ξεκι-
νάει από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου’, το Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο «424» και θα καταλήγει στο νοσοκομείο Παπανικολάου 
που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα της 
Εξοχής του δήμου μας με απόλυτη επιτυχία». Σχολιάζοντας την 
ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης δήλωσε: «Οι πολίτες, ο δήμος ομόφω-
να, αλλά και ολόκληρη η Θεσσαλονίκη καλωσορίζει τη σχετική 
εξαγγελία για την κατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου. 
Το Φίλυρο επιλέχθηκε σωστά με βάση το οικόπεδο ιδιοκτησίας 
του Υπουργείου Υγείας κάτι που θα μηδενίσει τον χρόνο έναρ-
ξης της κατασκευής του. Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος για 
νοσοκομείο και το οικόπεδο κατάλληλο ώστε να ξεκινήσουν 
άμεσα οι εργασίες. Ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο και μάλιστα 
για τα παιδιά είναι μια σημαντική και θετική εξαγγελία, που ενι-
σχύει τη Θεσσαλονίκη και αναβαθμίζει τις υποδομές υγείας της 
ευρύτερης περιοχής. Το μόνο που μένει τώρα είναι η γρήγορη 
υλοποίησή του, χωρίς καθυστερήσεις ώστε να γίνει σύντομα 
κτήμα των συμπολιτών μας βορειοελλαδιτών».

 «Δουλεύουμε για τον τόπο μας σε αντίξοες 
συνθήκες, όμως είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς 
γιατί το θετικό αποτέλεσμα υπάρχει και είναι 
πλέον ορατό. Δεν είναι μόνο η καθημερινότητα 
την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Διοίκηση. 
Ο δήμος Δέλτα τα επόμενα χρόνια θα έχει την 
ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στην οικονομική 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Τα προσδοκώμενα 
οφέλη από την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού, 
την κατασκευή του Εμπορευματικού Διαμετα-
κομιστικού Κέντρου στα Διαβατά (στρατόπεδο 
Γκόνου), την κατασκευή του Αιματολογικού Κέ-
ντρου Βορείου Ελλάδας στη Σίνδο, την ώρα που 
ο Αξιός και η Χαλάστρα παραμένουν πρωτοπό-
ροι στις αγροτικές και αλιευτικές καλλιέργειες 
και στις εξαγωγές τους, δημιουργούν ευνοϊκές 
προοπτικές». Με αυτή τη διαπίστωση και μια 
αναφορά στο μέλλον έκλεισε την ομιλία του ο 
Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος, στην ειδική 
εκδήλωση για τον απολογισμό πεπραγμένων 
2014-2017, που πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δέλτα.

Αγροτική πολιτική της Ε.Ε. μετά το 2020…

«Διεκδικούμε 
χρηματοδοτήσεις  

και παράγουμε έργο»

Πρόγραμμα ψυχολογικής 
υποστήριξης για τους 
υπαλλήλους του δήμου 

Θεσσαλονίκης 

Ευχές στη Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 
από Τσίπρα-Καμμένο

«Καλωσορίζουμε την εξαγγελία για το 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο»
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Από την υπόθεση Αντωνοπούλου το Μαξίμου επι-

χείρησε να προσπεράσει το θέμα τηρώντας σιγή ασυρ-
μάτου για τέσσερις ολόκληρες ημέρες από τη στιγμή 
που ο Ελεύθερος Τύπος το ανέδειξε. Την πέμπτη ημέρα 
και αφού οι αντιδράσεις είχαν λάβει τη μορφή χιονοστι-
βάδας, αναγκάστηκε να απαντήσει με την «τηλεφωνική 
δυσαρέσκεια» του Πρωθυπουργού, είναι προφανές 
ότι δεν περίμεναν να λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις το 
θέμα, πιστεύοντας πως το «ηθικό πλεονέκτημα της αρι-
στεράς» φτάνει και περισσεύει για να σκεπάζει τέτοιου 
είδους «ατυχήματα».

Είναι προφανές πως αν δεν υπήρχε δημοσιογραφι-
κή συνέχεια του θέματος, η κυβέρνηση δεν είχε σκοπό 
να κουνήσει την αν. υπουργό Εργασίας από τη θέση της 
και εκείνη δεν είχε κανένα σκοπό να παραιτηθεί.

Υπό το κράτος πανικού για το δήθεν ηθικό πλεο-
νέκτημα της Αριστεράς που επλήγη από την υπόθεση 
επιδότησης του ενοικίου της κυρίας Αντωνοπούλου στο 
Κολωνάκι, αποφάσισαν να καταργήσουν εντελώς τη 
σχετική διάταξη! Έτσι, μαζί με τα ξερά, καίνε και τα χλω-
ρά. Η διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει την κάλυψη 
εξόδων διαμονής των βουλευτών της περιφέρειας που 
δεν έχουν οικία στην Αττική και που επεξέτεινε τους 
δικαιούχους και μεταξύ των εξωκοινοβουλευτικών με-
λών της κυβέρνησης, δεν είχε κάτι μεμπτό παρά μόνο 
ότι δεν έθετε εισοδηματικά κριτήρια (όπως έχουν όλα 
τα κοινωνικά δικαιώματα), ούτε είχε καθορίσει ανώτατο 
ποσό κάλυψης, που σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν 
1.000 ευρώ μηνιαίως. Με την πλήρη κατάργηση της δι-
άταξης πολύ απλά αδικούνται κάποιοι συνάδελφοι της κ. 
Αντωνοπούλου, που αν και δεν έχουν την περιουσία της 
ιδίας και του συζύγου της Δ. Παπαδημητρίου, θα αντι-
μετωπίζονται πλέον το ίδιο. Βέβαια θα πουν πολλοί πως 
μικρό το κακό. Ας προσπαθήσουν και εκείνοι να τα βγά-
λουν πέρα όπως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που διο-
ρίζονται σε νησιά και καλούνται να ζήσουν με 800 ευρώ 
τον μήνα. Οι ίδιοι άνθρωποι, τη στιγμή που βγάζουν σπί-
τια στους πλειστηριασμούς, που περικόπτουν το ΕΚΑΣ 
των χαμηλοσυνταξιούχων, που κόβουν ακόμη και το 
επίδομα πετρελαίου θέρμανσης από τους αδύναμους, οι 
ίδιοι παίρνουν επιδότηση ενοικίου 1.000 ευρώ το μήνα. 
Οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν τεράστια πρόκληση, 
για τους πολίτες. Αποδεικνύουν ότι χάθηκε το φιλότιμο. 
Αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε ποτέ ηθικό πλεονέκτημα 
της Αριστεράς. 

Επιβεβαιώνεται, τελικά, η ταχύτατη διολίσθηση του 
κ. Τσίπρα και της Κυβέρνησής του στο δρόμο της ηθικής 
απαξίωσης για να μην πούμε κατάντιας γιατί αυτή μάλ-
λον είναι η ακριβέστερη λέξη για να περιγράψει το τε-
λευταίο αυτό κρούσμα ανηθικότητας της κυβέρνησης.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής 
με τη ΝΔ και επιχειρηματίας

Χάθηκε το φιλότιμο

karfitsomata

Τον κίνδυνο να χαθούν εκατομμύρια ευρώ από τις 
αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνει η Ελλάδα από 
την Ε.Ε. επισημαίνουν οι βουλευτές της Νέας Δη-
μοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου (Β΄ Θεσσαλονί-
κης) και Απόστολος Βεσυρόπουλος (Ημαθίας), με 
ερώτηση που κατέθεσαν στον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων  για τα προβλήματα που 
προκαλεί η υποχρεωτική αναγραφής του Αριθμού 
Ταυτότητας Ακινήτου του αγροτεμαχίου του ιδιο-
κτήτη στη δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 
2018. Σύμφωνα με τους δυο βουλευτές, δεδομένου 
ότι το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλες 
τις περιοχές της πατρίδας μας, είναι πολύ πιθανό να 
προκύψουν σειρά προβλημάτων καθώς υπάρχουν 
περιπτώσεις κληρονομιάς με πολλούς αποδέκτες, 
περιπτώσεις ιδιοκτητών που ζουν στο εξωτερικό 
και νοικιάζουν τα χωράφια τους και πολλές άλλες 
μεμονωμένες περιπτώσεις που διαφέρουν ανά πε-
ριοχή. Ως εκ τούτου, οι δυο βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν 
προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο «παγώμα-
τος» της εφαρμογής της αναγκαιότητας χρήσης του 
ΑΤΑΚ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 
2018 μέχρι τη λήξη της τρέχουσας ΚΑΠ, προκει-
μένου να μην συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο το 
ήδη μειωμένο εισόδημα χιλιάδων αγροτών.         

Διαψεύδει πως υπάρχουν «σύννεφα» στις σχέσεις της με τον 
Γιάννη Μπουτάρη η προϊσταμένη του πρωθυπουργικού γραφείο 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου. Τις προηγούμενες ημέ-
ρες κυκλοφόρησαν διάφορα δημοσιεύματα που την ήθελαν να 
τα «έχει» σπάσει με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης και πως μάλιστα 
υπάρχει ψυχρότητα στις σχέσεις τους. Μιλώντας αποκλειστικά 
στην Karfitsa, η κ. Νοτοπούλου τόνισε πως: «Δεν ισχύουν αυτά 
που γράφονται. Με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης συνεργαζόμα-
στε άριστα. Τις προηγούμενες μέρες μάλιστα είχαμε συνάντηση 
εργασίας για τα τρέχοντα ζητήματα της πόλης όπως επίσης και 
για ένα project που θα αφορά στην επιχειρηματικότητα και τη 
νεολαία. Ούτε φωτιά υπάρχει λοιπόν, ούτε καπνός». Πρόκειται 
για την πρώτη (και ίσως τη μοναδική) δήλωση της κ. Νοτοπού-
λου σε ΜΜΕ, καθώς όπως έχουν ξεκαθαρίσει οι συνεργάτες 
της, ο ρόλος της δεν είναι για να μιλά αλλά για να κάνει έργα. 
Βέβαια, η δήλωσή της αυτή έχει και τη δική της σημασία ενό-
ψει των εκλογών του 2019, αφού φαίνεται πως «βλέπει» θετικά 
μια νέα υποψηφιότητα Μπουτάρη για τον δημαρχιακό θώκο της 
πόλης. Σίγουρα η κ. Νοτοπούλου έχει λόγο και άποψη, ειδικά 
τώρα που «κέρδισε» τους περισσότερους δημάρχους του νομού 
για το έργο της! Να σημειώσουμε ότι την Τρίτη από το γραφείο 
της κ. Νοτοπούλου θα… περάσουν όλοι οι δήμαρχοι του νομού 
Θεσσαλονίκης, με σκοπό να ακούσει τα αιτήματα και τις προτά-
σεις τους. Αντίστοιχες συναντήσεις θα έχει και την Τετάρτη με τα 
Επιμελητήρια και τους επιστημονικούς φορείς της πόλης.
 Ελ. Καραβασίλη 

Κίνδυνος να χαθούν 
εκατομμύρια ευρώ 

αγροτικών επιδοτήσεων  
από την Ε.Ε.

 «Με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
συνεργαζόμαστε άριστα»

Τι συζητούν δύο εν δυνάμει υποψήφιοι δήμαρχοι;
Ο Μάκης Κυριζίδης, δημοτικός σύμβουλος σήμερα με 
την παράταξη Καλαφάτη, δεν έκρυψε ποτέ τη θέλησή 
του να είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Είπε 
μάλιστα, πρόσφατα, ότι θέλει να «παρουσιάσει ένα ψη-
φοδέλτιο με νέους και άφθαρτους ανθρώπους, που 
έχουν όνειρα και φιλοδοξίες, για να κάνουν τη Θεσ-
σαλονίκη πραγματική «νύμφη του Θερμαϊκού». Ο Δη-
μήτρης Λιακόπουλος, ήταν μέχρι τώρα, πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου της Κατερίνης. Καταξιωμένος 
δικηγόρος, με πείρα στα αυτοδιοικητικά, σκέφτεται 
σοβαρά να διεκδικήσει το δήμο Κατερίνης, στις επόμε-
νες εκλογές. Οι δύο νέοι πολιτικοί, συναντήθηκαν στα 
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν τα θέματα που τους αφορούν. Φαίνεται, 
ότι έχει αρχίσει να σχηματίζεται ένας υγιής πυρήνας 
νέων και άφθαρτων πολιτικών.
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★ Τώρα με την Άνοιξη, τον ήλιο, 
τη φωτεινότητα και τη χαρούμε-
νη διάθεση αλλάζει κι η κριτική. 
Κόμματα, αυτοδιοίκηση, πολιτικοί 
βγαίνουν περισσότερο και συνα-
ντούν κόσμο, μιλάνε αλλά και τα 
ακούνε. Δεν αλλάζει κάτι αλλά 
ούτε και θέλουμε να αλλάξει. 
Καλό Σ/Κ λοιπόν.
★ Δραστηριοποιείται το Γραφείο 
του Πρωθυπουργού για τις συ-
ναντήσεις και την οργάνωση του 
Συριζο-συνεδρίου της Θεσσαλο-
νίκης. Ατζέντα με πολλή ανά-
πτυξη και πάλι, φωτογραφίες και 
μεγάλες υποσχέσεις. Λιγώθηκα!!!!
★ Μεγάλες Παοκτζήδικες συγκε-
ντρώσεις στις πλατείες και στους 
δρόμους για την αδικία, που τους 
έγινε όπως λένε. Καταλήψεις 
προαναγγέλονται κτιρίων, οργα-
νισμών, του αεροδρομίου, του 
ΟΣΕ και τόσων άλλων. Λέτε να 
έχουμε το ξεκίνημα ενός Ρου-
βίκωνα και στην Θεσσαλονίκη; 
Πλάκα έχουμε.
★ Στους Δήμους ήδη άρχισαν 
προετοιμασίες για τις εκλογές 
του ’19. Όποτε γίνουν αυτές και 
με όποιο εκλογικό σύστημα. Ήδη 
δειλά δειλά αναγγέλλονται σε 
πολλούς Δήμους υποψηφιότητες 
για Δήμαρχοι. Θα τους παρακο-
λουθούμε όλους και θα σας ενη-
μερώνουμε. Πάντως τώρα με τις 
ζυμώσεις και τις μεταγραφές θα 
βγει μπροστά πολύ παρασκήνιο.
★ Εκεί στο Εύοσμο προαναγγέλ-
θηκε η υποψηφιότητα του πρώην 
αντιδημάρχου Γ. Καμαρινού 
κόντρα στον τωρινό Δήμαρχο. 
Το ερώτημα είναι πόσοι από τους 
σημερινούς δημοτικούς συμβού-
λους του Δημάρχου θα πάνε με 
τον νέο υποψήφιο.
★ Στη Σίνδο και στο Δήμο Εχε-
δώρου γίνονται ζυμώσεις για να 
υπάρξει υποψηφιότητα από τον 
κεντροδεξιό χώρο κόντρα στον 
δήμαρχο. Ακούγεται πολύ το 
όνομα εν ενεργεία αντιπεριφε-
ρειάρχη.
★ Στο Δήμο Παύλου Μελά δυνα-
μική παρουσία έχει ο γιατρός Γ. 
Λίλτσης με συχνές παρεμβάσεις 
και συγκεντρώσεις. Ο σημερινός 
δήμαρχος φαίνεται να έχει προ-
βλήματα από παντού και πολλές 
διαρροές αφού ακούγεται ότι 
υποψήφια του χώρου του ΠΑΣΟΚ 
θα είναι η πρόεδρος του Δημοτι-

κού του Συμβουλίου.
★ Στο Λαγκαδά ο προηγούμε-
νος δήμαρχος  επανεμφανίζεται 
δυναμικά για τις εκλογές, έχοντας 
μπροστάρη την προσωπική του 
κόντρα με τον σημερινό. Δυνα-
μική παρουσία έχει και η τρίτη 
της προηγούμενης εκλογής που 
συνεχίζει Μ. Ταυρίδου (ίσως η 
μόνη Συριζαία με δυναμική). Ετοι-
μάζεται όμως και άλλη υποψηφι-
ότητα-έκπληξη που θα ταράξει τις 
ισορροπίες.
★ Μεταγραφών συνέχεια παρά το 
ότι τουλάχιστον οι ποδοσφαιρικές 
έληξαν. Η Κ. Μάρκου ανακοι-
νώθηκε επίσημα από την ΝΔ να 
στελεχώσει το ψηφοδέλτιο της 
Β’ Θεσσαλονίκης για «υψηλές» 
πτήσεις. Τώρα αν θα έχει θετικό 
εκλογικό αποτέλεσμα θα το δού-
με στην κάλπη.
★ Μεταγραφή από το Ποτάμι 
αναμένεται και για το ψηφοδέλτιο 
ΝΔ της Α’ Θεσσαλονίκης. Και όχι 
με ένα αλλά με δύο γυναικεία 
ονόματα. Οψόμεθα!
★ Πάντως η ΝΔ στη Θεσσαλονίκη 
πρέπει να ψηφιστεί πρώτα από 
τους Νεοδημοκράτες ψηφοφό-
ρους της και μετά να ψάξει για 
τις παραπάνω μεταγραφικές ψή-
φους. Και κανένα χέρι βοήθειας 
από την Παοκτσήδικη πλευρά 
γιατί ο βουλευτής της που είχε 
την σφραγίδα του Παοκάρχη 
φαίνεται ότι δεν έχει την ευλο-
γία της ηγεσίας του ΠΑΟΚ. Θα 
χρειαστεί κι εκεί μεταγραφή. Ας 
μεταγράψουν τον Πρίγιοβιτς άντε 
τον Πέλκα.
★ Τέλος στην ΝΔ συζητάνε και 
για τον Κεντρικό Δήμο της Θεσ-
σαλονίκης με έντονες διαρροές 
για μεταγραφή από την Περιφέ-
ρεια του Απ. Τζιτζικώστα. 
★ Για την Περιφέρεια οι ίδιοι μας 
είπαν ότι άκουσαν πως συζητή-
θηκαν σαν υποψήφιοι ο Κ. Γκιου-
λέκας και ο Θ. Καράογλου.
★ Στο Κίνημα αλλαγής ή όπως το 
λένε σήμερα όλοι περιμένουν τι 
θα γίνει στο Συνέδριο, όταν γίνει 
και τι κατάληξη θα έχει ο Ε. Βε-
νιζέλος και οι επιλογές του στην 
Θεσσαλονίκη.
★ Στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς στην  
αυτοδιοίκηση μόνο απλή συμ-
μετοχή θα εξακολουθήσουν. Θα 
έχουν σκοπό μόνο να αυξήσουν 
τις δυνάμεις τους.

karfitsomata

Ο δήμος Θεσσαλονίκης πολλές φορές στο παρελθόν έχει καυτηριάσει το θέμα της εκτεταμένης 
κλοπής ανακυκλώσιμων υλικών, που συνοδεύεται και με παράνομη –κατά κύριο λόγο- κατά-
ληψη κτιρίων και διαφόρων κελυφών για φύλαξη και διαμονή. Η δημοτική αρχή έχει καταθέσει 
μηνυτήρια αναφορά για την κλοπή ανακυκλώσιμων, ενώ έχει κοινοποιήσει συγκεκριμένα στοι-
χεία  στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και έχει προσφύγει στη συντεταγμένη Πολιτεία για λήψη 
μέτρων περιορισμού και καταστολής του φαινομένου. «Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση σε 
συνδυασμό με αστυνόμευση που να σηματοδοτήσει την αντιστροφή της κατάστασης. Το θέμα εί-
ναι πραγματική γάγγραινα, η Δημοτική Αρχή ανέλαβε ήδη την πρωτοβουλία να ενημερώσει τόσο 
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), όσο και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), 
ζητώντας την παρέμβασή τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όλοι οι φορείς της αυτο-
διοίκησης και κυρίως η συντεταγμένη Πολιτεία οφείλουν άμεσα να αντιδράσουν, ώστε να περι-
οριστεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο, αλλά κυρίως να βελτιωθεί η κατάσταση στην πόλη. Να 
επισημάνουμε ότι τελευταία, πέρα από τις κλοπές ανακυκλώσιμων υλικών, ως Δημοτική Αρχή, 
αντιμετωπίζουμε ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα, γι αυτό και προχωρήσαμε σε δύο ακόμη κα-
ταγγελίες, για την κλοπή καλυμμάτων φρεατίων από το Πάρκο της ΧΑΝΘ και για τις συνεχείς 
παραβιάσεις στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, που εκτός όλων των άλλων δημιουργούν ζητήματα 
επικινδυνότητας. Το θέμα είναι μείζον και η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει», αναφέρει σε ανακοί-
νωση του ο Δήμος.

■ Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας και η Έλενα Ράπτη έδωσαν κοινή συνέ-
ντευξη τύπου με θέμα την υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας με την  Περιφέρεια για την εκστρατεία «Ένα στα 
Πέντε». Ο κ. Τζιτζικώστας, με έμμεσο τρόπο αναφέρθηκε 
στην πιθανότητα η κ. Ράπτη να είναι η επόμενη δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης. «Σήμερα υπογράψαμε ένα σύμφωνο 
συνεργασίας για τη συγκεκριμένη καμπάνια ενάντια στην 
παιδική κακοποίηση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Εγώ εκπροσωπώ την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η κ. Ράπτη σήμερα 
είναι βουλευτής και εκπροσωπεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αύριο όμως η κ. Ράπτη μπορεί 
να είναι για παράδειγμα δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η συμφωνία παρόλα αυτά μεταξύ της Περι-
φέρειας και του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεχίσει να ισχύει», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. 
Η κ. Ράπτη δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο και απλά χαμογέλασε…

«Γάγγραινα» η κλοπή ανακυκλώσιμων για το δήμο Θεσσαλονίκης

Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών για τις καπναποθήκες της Νέας Κρήνης

Ανάπτυξη τριμερούς σχέσης μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λεμεσού και Χάιφας

■ Μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης των Καπναποθηκών της Νέας Κρήνης συγκεντρώθηκαν την πε-
ρασμένη Κυριακή μέσα στο χώρο των Καπναποθηκών, όπου διεξάγεται η «Αγορά χωρίς Μεσάζοντες»,  
για να επικοινωνήσουν τις θέσεις τους με τους πολίτες και να συγκεντρώσουν υπογραφές κάτω από 
το κείμενο διεκδίκησης. Σύμφωνα με την Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς η ανταπόκριση  
ήταν εκπληκτική, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ανώτεροι δικαστικοί, 
άνεργοι, συνταξιούχοι, νοικοκυρές, εργάτες, δικηγόροι, μηχανικοί, δάσκαλοι, επιχειρηματίες, όλοι όσοι 
επισκέφθηκαν την «Αγορά χωρίς Μεσάζοντες» έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από το κείμενο διεκ-
δίκησης που διακινεί η Επιτροπή. Στο τέλος, ο αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν μέσα 
σε λίγες ώρες, μετρήθηκε ότι είναι πολλαπλάσιος του συνόλου των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν 
όλες τις προηγούμενες φορές. Στο χώρο παρευρέθηκαν εκ μέρους της ΡΕΚΚ οι Μανόλης Λαμτζίδης 
(επικεφαλής), Άρης Τεμεκενίδης (δημ. σύμβουλος), Νίκος Γαβριήλ και Κοτινάς Μιλτιάδης (μέλη του ΣΣ) 
καθώς και από το τοπικό Σύλλογο οι Στέφανος Καργάκης (Πρόεδρος του Συλλόγου «Μπουμπουλίνα»), 
Αθανασιάδης Οδυσσέας (ΓΓ του Συλλόγου «Μπουμπουλίνα»), Ηρακλείδης Ξενοφών, Μαστρογιάννη 
Χρυσούλα και Παπουτσίδης Παναγιώτης (μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου).

■ ΜΣυνάντηση με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Καλυψώ Γούλα, και τον Αντιδήμαρχο 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρο Πέγκα, είχε αντιπροσωπεία του δήμου Λεμεσού, 
με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη, παρουσία του Γενικού Πρόξενου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στη Θεσσαλονίκη, Σπύρου Μιλτιάδη. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε το ενδεχόμενο 
συμμετοχής των δύο δήμων σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα σε τομείς όπως η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων και η ανακύκλωση, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των smart cities, η ενίσχυ-
ση των start up επιχειρήσεων και η ένταξη των προσφύγων. Παράλληλα, συζητήθηκε το ζήτημα της 
ανταλλαγής εμπειριών σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των παραλιακών μετώπων των δύο πόλεων, ενώ 
έγινε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη τριμερούς σχέσης μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λεμεσού και Χάιφας με 
αφορμή την επικείμενη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Λεμεσού στις 30 Απριλίου 2018 
στην πόλη του Ισραήλ. 



13www.karfitsa.gr
10.03.2018

Η 
Θεσσαλονίκη «ανοίγει και πάλι τα φτερά 
της», μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
στον κύριο διάδρομο προσαπογειώσεων 
του αεροδρομίου «Μακεδονία». Μπορεί η 
τρίμηνη διάρκεια των εργασιών να «πλή-
γωσε» την πόλη -καθώς μεγάλες αεροπο-
ρικές εταιρίες ακύρωσαν το πρόγραμμα 
των πτήσεων τους από και προς τη Θεσσα-

λονίκη, τουριστικοί και ξενοδοχειακοί πράκτορες είδαν… 
ακυρώσεις από τους πελάτες τους, ταξιδιώτες υποβλήθη-
καν σε… αναγκαστική ταλαιπωρία- όμως, όπως όλα δεί-
χνουν, η νέα εικόνα του αεροδρομίου θα φέρει χαμόγελα 
διαρκείας σε επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού, στη 
Νύμφη του Θερμαϊκού. 

Όλοι, βέβαια, συμφωνούν πως τα συγκεκριμένα έργα 
έπρεπε να γίνουν και μάλιστα, όπως είχε ανακοινώσει από 
τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Χρήστος Σπίρτζης, όντως ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από 
το χρονοδιάγραμμα. «Μέχρι τέλος του έτους που θα είναι 
και ο δεύτερος διάδρομος έτοιμος, το αεροδρόμιο Μακε-
δονία της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να έχει πάνω από 25 
αφίξεις και 25 αναχωρήσεις αεροπλάνων στους διαδρό-
μους του», είχε εξηγήσει. 

Έρχονται πτήσεις… high cost 
«Είναι ένα έργο που τελείωσε πολύ γρήγορα, χωρίς 

αυτό να σημαίνει βέβαια ότι η πόλη δεν “πληγώθηκε” από 
αυτά κι είναι κάτι που θα φανεί και στα νούμερα των δι-
ανυκτερεύσεων γι’ αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως, πι-
στεύω πως θα το ξεπεράσουμε πολύ γρήγορα διότι τα νέα 
είναι πολύ ευχάριστα σε ότι αφορά το ενδιαφέρον για το 
αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Έχουμε σχεδόν 100 συνδέσεις 
εξωτερικού -που θα ξεκινήσουν από τα τέλη Μαρτίου και 
είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε τέτοιο νούμερο- και 19 
συνδέσεις εσωτερικού, με 53 αεροπορικές εταιρίες που 
συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη εκ των οποίων μόνο οι 
14 είναι low cost», εξηγεί στην Karfitsa ο αντιδήμαρχος 
Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονί-
κης, Σπύρος Πέγκας. Ο ίδιος αναφέρει πως πλέον το ενδι-
αφέρον για την πόλη είναι μεγάλο, δίνοντάς της μία άλλη 
δυναμική. «Πρόσφατα είχαμε συνάντηση με τους υπευθύ-
νους της Qatar Airways καθώς θα έρθει στη Θεσσαλονίκη 
ο CEO για την έναρξη της γραμμής που θα ξεκινήσει στις 
27 Μαρτίου. Εμείς προγραμματίζουμε στα μέσα Απριλίου 
την πρώτη διπλωματία πόλεων στη Ντόχα. Επίσης ξεκι-
νάει τις πτήσεις της η Fly Dubai και η Georgian Airways. 
Παράλληλα, αυξάνει τις πτήσεις της και η Tus Airways, με 
τη Λάρνακα να είναι η Νο1 εταιρία στη Θεσσαλονίκη, αφού 
πραγματοποιούνται 30 πτήσεις την εβδομάδα. Θα μπορέ-
σουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος γιατί τα μηνύματα 
που λαμβάνουμε είναι πολύ θετικά. Μόλις ολοκληρωθεί 
και ο μεγάλος διάδρομος του αεροδρομίου, θα αυξηθούν 
και οι δυνατότητές του», συμπληρώνει ο κ. Πέγκας.

Οικονομική και τουριστική ανάπτυξη 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού 
πρακτορείου, Μιχάλης Ζορπίδης λέει χαρακτηριστικά πως 
η εκτέλεση αυτών των εργασιών, ήταν πάγιο αίτημα των 
επαγγελματιών του κλάδου. «Είναι γεγονός πως χάσαμε 
κάποιες αεροπορικές εταιρίες που επέλεξαν το αεροδρό-
μιο της Καβάλας για τις πτήσεις τους. Όμως, έγινε ένα έργο 
μεγάλο, που είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Εκτι-
μώ πως από εδώ και πέρα, θα έρθουν πολλά αεροσκάφη 
από διάφορες μεγάλες εταιρίες. Επιπλέον, πρόκειται για 
ένα έργο που το ζητούσαμε όλοι οι ταξιδιωτικοί πράκτο-
ρες εδώ και χρόνια. Ας μην ξεχνάμε επίσης, που είναι από 
τα λίγα έργα που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το χρο-
νοδιάγραμμα… Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, εκτιμώ 
πως θα είναι πολύ θετικά για την τουριστική ανάπτυξη και 

κίνηση της πόλης», αναφέρει ο κ. Ζορπίδης.

Ψάχνουν για εκρηκτικά και οβίδες 
Πλέον, η Fraport βρίσκεται στο στάδιο των εργασιών 

ανακαίνισης του τερματικού σταθμού, με τον υπεύθυνο 
Επικοινωνίας, Γιάννη Παπάζογλου να εξηγεί πως «συνε-
χίζουμε με τη δημιουργία νέων ροών επιβατών προς τον 
έλεγχο χειραποσκευών στον τερματικό σταθμό, έτσι ώστε 
να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα λίγα δι-
αθέσιμα τετραγωνικά του αεροδρομίου, ούτως ώστε να 
μην υπάρχει τόσο μεγάλη ανάσχεση του κόσμου την ώρα 
του ελέγχου, κατά την υψηλή σεζόν. Προχωράμε με έργα 

ανακατασκευής σε τουαλέτες και εμπορικούς χώρους και 
παράλληλα ολοκληρώνεται το επόμενο χρονικό διάστημα 
ο έλεγχος για εκρηκτικά και οβίδες από τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, στο σημείο όπου θα κατασκευαστεί ο καινούριος 
τερματικός σταθμός». Ήδη από τις 7 Μαρτίου, το αεροδρό-
μιο «Μακεδονία» έχει επιστρέψει στην πρότερη κατάστα-
ση (πριν από το Νοέμβριο), όσον αφορά στον αριθμό των 
κινήσεων που μπορεί να υποδεχτεί. «Ο 16/34 πλέον μπο-
ρεί να διαχειρίζεται 15 κινήσεις την ώρα και σίγουρα είναι 
εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι η υψηλή σεζόν θα βρει το 
αεροδρόμιο έτοιμο και σε πλήρη λειτουργία», καταλήγει ο 
κ. Παπάζογλου.

ρεπορτάζ

Απογειώνεται ο τουρισμός  
σε Θεσσαλονίκη – Β. Ελλάδα

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΎΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | karavassili@karfitsa.gr 
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Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα 
στη Β’ Αίθουσα του Πλημμελειοδικείου διεξήχθη την Πέ-
μπτη η εκδίκαση της υπόθεσης μεταξύ του Δήμου Παύλου 
Μελά και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Όπως προκύπτει 
από το ρεπορτάζ, η διαμάχη μεταξύ των δύο εμπλεκόμε-
νων μερών ξεκίνησε με αφορμή τη ποινική δίωξη του δη-
μάρχου κ. Δημήτρη Δεμουρτζίδη από το ΤΕΘΑ, της οποίας 
τα αίτια βρίσκουν ερείσματα στο διαχρονικό ζήτημα περί  
ιδιοκτησίας του στρατοπέδου.

«Η Απόφαση του Δικαστηρίου»
Το δικαστικό ραντεβού δόθηκε γύρω στις 9 το πρωί της 

Πέμπτης με τις δύο πλευρές να διασταυρώνουν τα ξίφη 
τους για πάνω από δύομιση ώρες, ώσπου η Πρόεδρος 
αποφάσισε την δίωρη διακοπή της ακροαματικής διαδικα-
σίας, έτσι ώστε η έδρα να προετοιμαστεί επαρκώς για την 
τελική απόφαση. 

Έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου  συνεχίστηκε η 
δίκη, η ετυμηγορία του δικαστηρίου ήταν «αθώοι και οι 
δύο πλευρές διότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς». Επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το σίριαλ 
θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με τις δύο πλευ-
ρές να «ακονίζουν όλα τα νομικά τους όπλα» προκειμένου 
να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

«Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών»
Η Karfitsa ανέδειξε κατά αποκλειστικότητα το ζήτημα, 

το οποίο απασχόλησε τόσο τους πολίτες και τους φορείς 
του Δήμου Παύλου Μελά, όσο και την επίσημη δημοτική 
αρχή. Υπό αυτό το πρίσμα η κάθε πλευρά τοποθετήθηκε 
με βάση την δική της οπτική γωνία, καταλήγοντας όμως 
σε μια κοινή συνισταμένη. Το κυριότερο έχει να κάνει με 
το γεγονός ότι βρισκόμαστε μεταξύ ενός «θέατρου του 
παραλόγου και με έναν δικαστικό αγώνα εναντίον της λο-
γικής», ανέφεραν σε «πηγαδάκια» τα πρόσωπα «κλειδιά» 
της υπόθεσης.

Πρώτος τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος του Παύλου Μελά 
κ. Δημήτρης Δεμπουρτζίδης ο οποίος ανέφερε ότι « η πρό-
εδρος εστίασε στο νομικό μέρος της υπόθεσης. Πάνω από 
το νομικό υπάρχει το πολιτικό, και πιο πάνω οι πολίτες που 
δραστηριοποιούνται μέσα στον χώρο, τον απολαμβάνουν 
και νομίζω είναι θέμα της κεντρικής εξουσίας να λύσει το 
θέμα πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση» Παράλληλα όσον 
αφορά τις κατηγορίες περί καταπάτησης ο Δήμαρχος του 
Παύλου Μελά τόνισε ακράδαντα ότι «σε καμία περίπτωση 
δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της καταπάτησης και πι-
στεύω ότι θα δικαιωθούμε».

Τέλος στο ερώτημα για το εάν και γιατί ο Δήμος δεν 
προέβη σε κάποια δικαστική ενέργεια απάντησε στο επι-

χείρημα της Προέδρου λέγοντας «δικαστική ενέργεια ενα-
ντίον ποιού;  Όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και μέσα από τα ίδια τα έγγραφα του στρατού 
προκύπτει ότι είναι σε αμφισβήτηση, ο δήμος σε ποιον να 
κάνει προσφυγή»;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του πρώην  
Δημάρχου  Παύλου Μελά  κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου, ο 
οποίος με την σειρά του τόνισε ότι «από την μια έχουμε 
μια κυβέρνηση, η οποία μιλάει όμορφα και καλά για την 
απόδοση των στρατοπέδων στις πόλεις και την τοπική κοι-
νωνία και από την άλλη μεριά ένα υπουργείο το οποίο είναι 
κομμάτι της κυβέρνησης διώκει τους δημάρχους. Αυτό εί-
ναι μια τερατογέννεση». 

Ενώ από την  άλλη σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες 
έχει προέβη ο δήμος όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Παπαδόπου-
λος επισήμανε ότι «ήδη από το 2002 ο Δήμος παλεύει για 
την απόδοση των στρατοπέδων στις δυτικές συνοικίες, 
υποστηρίζοντας ότι όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει δε-
κάδες συναντήσεις και διαπραγματεύσεις για να μπορέσει 
να τελειώσει αυτή η ιστορία».

Καταλήγοντας ο πρώην δήμαρχος τόνισε ότι η συγκε-
κριμένη υπόθεση αφενός επαληθεύει για ακόμη μια φορά 
το ρητό «δεν γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά», και 
αφετέρου σε συνολικό επίπεδο δεν εκφράζει τίποτα πε-
ρισσότερο από το «μπάχαλο του Δημόσιου τομέα»

Στον «κύκλο των δημάρχων» προστέθηκε και ο κ. Μι-
χάλης Ξανθόπουλος πρώην δήμαρχος Πολίχνης ο οποίος 
με τη σειρά του πρόσθεσε ότι «δεν θα έπρεπε σήμερα να 

είναι εδώ κατηγορούμενοι οι δήμαρχοι. Είναι τραγικό αυτό 
που συμβαίνει καθώς δεν υπάρχει καμία καταπάτηση, 
διότι είναι ένας χώρος τον οποίο μας τον παραχώρησε ο 
στρατός το ΥΠΕΘΑ»

« Έντονο και το πολιτικό ενδιαφέρον»
Όπως ήταν φυσιολογικό η υπόθεση προσέλκυσε το εν-

διαφέρον και τα βλέμματα των κομμάτων, με την Νέα Δη-
μοκρατία αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ να «εκπροσωπούνται» στα 
πηγαδάκια και τις συζητήσεις του δικαστηρίου από την κα.
Βασιλική Νάκου μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, και  τον 
βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  στις δηλώσεις τους και οι δύο 
στάθηκαν στην λειτουργική αξιοποίηση προς όφελος των 
πολιτών της Δυτικής Θεσσαλονίκης του πρώην στρατο-
πέδου Καρατάσιου. Ενδεικτικά  από την πλευρά της η κα. 
Νάκου τόνισε ότι «Θα πρέπει να δικαιωθούν οι δήμαρχοι 
(πρώην και νυν), οι οποίοι πραγματικά αξιοποίησαν προς 
όφελος των πολιτών τους το στρατόπεδο και έκαναν αυτό 
που έπρεπε για τον Δήμο Παύλου Μελά και την Δυτική 
Θεσσαλονίκη η οποία ζει κάτω από δύσκολες και αντίξοες 
περιβαλλοντικές συνθήκες», ενώ και ο κ. Τριανταφυλλί-
δης επισήμανε ότι έχουμε να κάνουμε με το «ναυάγιο της 
απουσίας κτηματολογικών πινάκων. Δηλαδή το ναυάγιο 
όπου η «δεξιά» του δημοσίου (υπουργείο Άμυνας/ΤΕΘΑ), 
δεν ξέρει τι ποιεί η «αριστερά» του δημοσίου (υπουργείο 
Οικονομικών και Υπηρεσία Ανταλλάξιμων).

Αθώοι οι δήμαρχοι για το πρώην 
στρατόπεδο Καρατάσιου

ΣΤΑ ΔΊΚΑΣΤΗΡΊΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΊ ΤΑΜΕΊΟ ΕΘΝΊΚΗΣ ΑΜΎΝΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ | nakos@karfitsa.gr
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Για να αγαπήσεις μια πόλη δεν αρκεί να γεννηθείς ή να 
ζήσεις σε αυτήν. Πρέπει να μάθεις την ιστορία της, τα 
κρυμμένα μυστικά της, τις δημιουργικές εποχές και 
τις κρυφές αμαρτίες της, τις ένδοξες στιγμές και τις 
στιγμές ντροπής.

Η Θεσσαλονίκη είχε ξεχωριστή θέση στην ευρύτε-
ρη περιοχή στη διάρκεια των αιώνων. Πολύχρωμη, 
πολυτάλαντη, ελληνική και κοσμοπολίτικη, συνδύα-
ζε πολιτισμούς, συνέθετε κουλτούρες λαών με άλλη 
προέλευση, άλλα έθιμα, άλλη θρησκεία,  αγκάλιαζε με 
ανεκτικότητα διαφορετικές εθνότητες, μαχητική και 
σκεπτόμενη, ανατολίτισσα και ευρωπαία μαζί.

Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα ,θα μπορούσα να την 
παρομοιάσω με την Αλεξάνδρεια, εξάλλου η παραλία 
της θυμίζει την Κορνίς και οι λογοτέχνες της μιλούν 
για την πόλη με τον τρόπο των Αλεξανδρινών.

Αν θες να διοικήσεις μια τέτοια πόλη πρέπει να γίνεις 
άξιος γι’ αυτήν. 

Με παρρησία και σεμνότητα, να αναδείξεις τις ομορ-
φιές της, αλλά και να έχεις την τόλμη να ανοίξεις τις 
κακοφορμισμένες πληγές, την μεγάλη ντροπή με τις 
περιουσίες των Εβραίων που πήραν το δρόμο του 
Άουσβιτς, τις εθνικιστικές και ρατσιστικές προκατα-
λήψεις που αναζωπυρώθηκαν τελευταία, την εύκολη 
συγχώρεση, όχι τόσο των ανθρώπων, αλλά της μεγά-
λης ρεμούλας της εποχής Παπαγεωργόπουλου.

Να κάνεις στόχο σου να υπηρετείς τα όνειρα των πολι-
τών, και να ξεδιπλώσεις το όραμά σου που αγκαλιάζει 
όλες τις εκφάνσεις των αναγκών και των διαφορετι-
κών θέλω, στις κοινωνικές ανάγκες, στο περιβάλλον, 
στον πολιτισμό.

Για μια πόλη όμορφη, πράσινη, ανθρώπινη, ανεκτι-
κή. Με ηγεμονικό ρόλο σε ένα  κρίσιμο σταυροδρόμι 
λαών και πολιτισμών, ανάμεσα ανατολής και δύσης, 
πύλη της Ευρώπης, επίνειον και πρόσβαση στη θά-
λασσα, των λαών στα Βαλκάνια.

Και αυτό είναι η κεντρική μας επιδίωξη στη παράταξή 
μας τη Θεσσαλονίκη ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ. 

Να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά της πόλης μας, να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ανθρώπι-
νη και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική πολιτική που 
στοχεύει στην ενσωμάτωση των κοινωνικών ομάδων 
στον οικονομικό ιστό της πόλης και όχι στην φιλαν-
θρωπία, με πολιτισμό που γίνεται κτήμα του κόσμου 
στην πιο φτωχή και απομακρυσμένη γειτονιά. Και κυ-
ρίως όλα αυτά να γίνονται μαζί με τους δημότες, και 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Και έτσι θα γίνουμε άξιοι να ζητήσουμε την ψήφο των 
πολιτών.

*Η κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής της παράτα-
ξης «Ανοιχτή Πόλη»

Εσέ που αξιώθηκες  
μια τέτοια πόλη

ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ*Ε
ίναι ευρέως γνωστό ότι 
μέσω της κοινωφελούς 
εργασίας, εκατοντάδες 
συμπολίτες μας έχουν 
τη δυνατότητα να απα-
σχολούνται, έστω και 
υπό καθεστώς μερικής 
εργασίας σε διάφορα 

προγράμματα που προκηρύσσουν 
οι Δήμοι ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα. Το πρόβλημα το οποίο όμως 
μέχρι και σήμερα παραμένει άλυτο, 
έγκειται στο γεγονός της μη ασφαλι-
στικής κάλυψης των απασχολούμε-
νων στα εν λόγω προγράμματα.

Υπό αυτό το πρίσμα το συγκεκρι-
μένο ζήτημα τέθηκε και στο πλαίσιο 
της τακτικής συνεδρίασης της ΠΕΔΚΜ, 
όπου αποφασίστηκε  ομόφωνα η υιο-
θέτηση κοινής γραμμής που θα στηρί-
ζεται πάνω στην πρόταση που κατέθε-
σε ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών μέσω 
του δημάρχου κ. Σίμου Δανιηλίδη.

Το σκεπτικό της πρότασης  
Η πρωτοβουλία αυτή εκ μέρους 

του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, όπως 
τόνισε σε δηλώσεις του στην Κarfitsa 
ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης, συγκατα-
λέγεται στις διαχρονικές πρωτοπορίες 
για τις οποίες μάλιστα ο ίδιος αλλά και 
ο δήμος είναι ιδιαίτερα περήφανος. 
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια ήμασταν από τους 
πρώτους δήμους, αν όχι ο πρώτος που 
ξεκινήσαμε να δίνουμε την εν λόγω 
δυνατότητα σε ανθρώπους των ευ-
αίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως 
είναι οι απεξαρτημένοι , οι συμπολίτες 
μας ΑΜΕΑ, καθώς και οι αποφυλακι-
σμένοι». Κεντρικός πυρήνας της σκέ-
ψης του δημάρχου είναι ότι «Μέσα από 
αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να 
τους παρέχουμε, πάντοτε με αρωγό  
προγράμματα που είχαμε εισηγηθεί και 
τελικώς εγκρίθηκαν από το υπουργείο 
Εργασίας, την δυνατότητα της ευκαιρί-
ας στην απασχόληση». Κυρίως όμως 
θέλησε να σταθεί αλλά και να εξηγή-
σει το σκεπτικό πίσω από την πρότα-
ση που κατέθεσε ο ίδιος στον ΠΕΔΚΜ 
την Πέμπτη 8/3/2018.  Υπό αυτό το 
πρίσμα εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα 
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 
«στις περισσότερες των περιπτώσεων 
έχουν και μια σχετική χρηματοδότηση 
για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους. 
Όμως όσον αφορά στην περίπτωση της 
κοινωφελούς εργασίας για τους απο-

φυλακισμένους δεν υπάρχει μισθοδο-
σία, αλλά ούτε και ασφαλιστική κάλυ-
ψη. Αντ΄ αυτού δίνεται η δυνατότητα, 
αντί να εκτίσουν την ποινή σε σωφρο-
νιστικά καταστήματα να υπάρχει η δυ-
νατότητα να εργάζονται σε διάφορες 
υπηρεσίες του δήμου».

Ο «κίνδυνος» και  
το κρίσιμο ερώτημα

Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτό 
ότι από τη μια επιτυγχάνεται στην πρά-
ξη η μερικώς αποκατάσταση της κοι-
νωνικής ευαισθησίας από πλευράς του 
κράτους, αλλά από την άλλη «αποσιω-
πάται » το γεγονός της μη ασφαλιστι-
κής κάλυψης των εργαζομένων. Όπως 
χαρακτηριστικά είπε ο κ. Δανιηλίδης 
«εκείνο που τονίσαμε και μας ανησυ-
χεί είναι ότι η πολιτεία ενώ με αποφά-
σεις των δικαστηρίων προτείνει και 
εμείς αποδεχόμαστε δεκάδες τέτοιες 
περιπτώσεις ανθρώπων, εντούτοις  
δεν έχει προνοήσει έτσι ώστε η απα-
σχόληση τους να είναι ασφαλισμένη. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός, αυ-
τοί οι άνθρωποι να μην υπάγονται στο 
καθεστώς ασφάλισης του φορέα που 
καλύπτει τους εργαζόμενους στους 
δήμους,  και αφετέρου να δημιουργεί-
ται έως και σήμερα τετελεσμένο καθε-
στώς μηδενικής ασφάλισης σε κανέναν 
ασφαλιστικό φορέα». Έχοντας λοιπόν 

στο νου όλα τα παραπάνω, οι εκάστο-
τε δήμαρχοι βρίσκονται αντιμέτωποι 
με μια κατάσταση πρωτόγνωρης ανα-
σφάλειας η οποία μάλιστα γεννά και 
αρκετά «αναπάντητα» από πλευράς 
πολιτείας ερωτήματα. Το σημαντικό-
τερο από αυτά έχει να κάνει με την 
περίπτωση μελλοντικού ατυχήματος 
κατά τη διάρκεια τέλεσης της κοινω-
φελούς εργασίας. Ακριβώς γι’ αυτόν το 
λόγο, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 
ΠΕΚΔΜ, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών 
έθιξε το συγκεκριμένο πρόβλημα, κά-
νοντας παράλληλα μνεία και σε δήμο 
της Θεσσαλονίκης, όπου κατά το πα-
ρελθόν είχε παρατηρηθεί θανατηφόρο 
ατύχημα. Παράλληλα ο Δήμαρχος κ. 
Δανιηλίδης «κρούει» τον κώδωνα του 
κινδύνου προς την πολιτεία τονίζοντας 
ότι «Αν τυχόν προκύψει κάποιο ατύχη-
μα προκύπτουν διάφορα πειθαρχικά, 
ποινικά αλλά  διοικητικά ζητήματα». 

Τέλος διαμηνύει ότι ο ίδιος έχει 
προτείνει προς το υπουργείο Εσωτε-
ρικών, αλλά και το υπουργείο Δικαιο-
σύνης «να υπάρξει μια  πρόνοια, έτσι 
ώστε οι εργαζόμενοι να εντάσσονται 
στο ασφαλιστικό σύστημα για όσο 
χρονικό διάστημα θα απασχολούνται 
στους δήμους. Με αυτόν τον τρόπο θα 
είμαστε κι εμείς καλυμμένοι, αλλά και 
εκείνοι θα έχουν ασφαλιστική κάλυ-
ψη».

O Δήμος Νεάπολης Συκεών μάχεται για την ασφαλιστική 
κάλυψη των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΊΤΕΊΑ ΓΊΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ | nakos@karfitsa.gr
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Δ
υναμική είναι τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας, η παρουσία πολλών ομάδων σχολείων 
σε διαγωνισμούς  ρομποτικής, με ελπιδο-
φόρα μηνύματα για την αναστροφή του αρ-
νητικού κλίματος ύφεσης που φαίνεται ότι 
παγιώθηκε με την παρατεταμένη κρίση!  Το 
μέλλον στην τεχνολογία τις επόμενες δύο 
δεκαετίες είναι η ρομποτική, υποστηρίζουν 

τεχνοκράτες και επιχειρηματίες. Την ίδια ώρα, ακαδημαϊ-
κοί  και εκπαιδευτικοί, παρέχουν εξειδικευμένη γνώση σε 
φοιτητές και μαθητές. 

Τις εντυπώσεις, αλλά και τρεις σημαντικές διακρίσεις 
κέρδισε η ομάδα ρομποτικής της Μορφωτικής Ένωσης 
Καταφυγιωτών Κατερίνης, στον Πανελλήνιο διαγωνισμό 
εκπαιδευτικής ρομποτικής FLL,(τελικός Ελλάδος) που 
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη 
Θεσσαλονίκη. Η καινοτόμα ιδέα στην οποία βασίστηκε η 
εφεύρεση της έξυπνης βρύσης, ήταν να ξοδευτούν όσο το 
δυνατό λιγότερα λίτρα νερού κατά τη διάρκεια αναμονής 
του ζεστού νερού από το θερμοσίφωνα ή τον ηλιακό, με 
μια συσκευή φιλική στο περιβάλλον. Η χρήση της έξυπνης 
αυτής βρύσης, αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμη-
ση νερού και χρήματος. Η εφαρμογή, που φέρει το όνο-
μα  «MeckoTap», είναι στην ουσία μία μπαταρία, η οποία 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια για καθημερινή 
χρήση νερού, σε ξενοδοχεία  όπου γίνεται μεγάλη κατα-
νάλωση νερού, σε σχολεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε 
νοσοκομεία, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Η εν λόγω 
εφαρμογή,  περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο εκνέφω-
σης, έναν ταχυθερμαντήρα, μια διαβαθμισμένη 
παροχή νερού και  ένα φωτοκύτταρο. Το ακρο-
φύσιο εκνέφωσης, μειώνει την ποσότητα του 
νερού που απορρέει από τη βρύση, μετατρέ-
ποντάς το σε νεφέλωμα. Ακολούθως ο τα-
χυθερμαντήρας θερμαίνει το κρύο νερό  και 
η  διαβαθμισμένη παροχή κάνει αισθητή την 
απαιτούμενη ποσότητα νερού. Παράλληλα, το 
φωτοκύτταρο ανοιγοκλείνει την παροχή νερού 
με αποτέλεσμα να συμβάλει στη μείωση της σπα-
τάλης του.  

Οι βρύσες του μέλλοντος 
Η ομάδα της Ρομποτικής της ΜΕΚ Κατερίνης ξεκίνη-

σε τη δράση  της το 2015. Στην ομάδα συμμετέχουν οι 
μαθητές Κωνσταντίνα Αιδινοπούλου, Αφροδίτη Γαλαξί-
δου, Νικόλαος  Δαμδούνης, Θανάσης Ιορανίδης, Δήμη-
τρα Καμπούρη, Ιωάννα Καραλέκα, Δημήτρης Καρατζάς, 
Χαράλαμπος Κατσαρός, Θάνος Στεργιούλας και Ορέστης 
Τσιούτσιος. Με γνώση, αλλά και αγάπη για τη ρομποτική 

εκπαιδεύει την ομάδα, ο  φυσικός Γεώργιος Καραλέκας, ο 
οποίος oλοκληρώνει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη 

ρομποτική στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Γ. Κα-
ραλέκας είναι ο πρόεδρος της ΜΕΚ Κατερίνης. 

Ο κ. Καραλέκας μιλώντας στην Karfitsa τόνι-
σε ότι «η έξυπνη βρύση Μecko Tap, μπορεί, 
εάν χρηματοδοτηθεί από κάποια εταιρεία 
να έχει πρακτική εφαρμογή, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι βρύσες του μέλλοντος θα 
εξοικονομούν στο έπακρο το πολύτιμο αγα-

θό του νερού». Την ομάδα ρομποτικής της 
ΜΕΚ Κατερίνης, στηρίζουν ακόμη ,ο τεχνικός 

Οδυσσέας Στεργιούλας και ο μηχανικός Γιάννης 
Καραλέκας. Από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της 

η δυναμική αυτή ομάδα, άρχισε να ξεχωρίζει και να έχει 
διακρίσεις. Αρχικά απέσπασε το βραβείο έμπνευσης στο 
διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής και καινοτομίας 
FLL GR. Την επόμενη χρονιά, έλαβε δύο  ακόμη βραβεία 
με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Robo game και 
της τρίτης θέσης καινοτομίας project. Το 2018 συνεχίστη-
καν οι διακρίσεις και η ομάδα ετοιμάζεται να διαγωνιστεί 
σε διεθνείς διοργανώσεις ανοίγοντας τα φτερά της σε νέες 
προκλήσεις και προοπτικές. 

Eξοικονόμηση νερού με την  
έξυπνη βρύση Μecko Tap

ΒΡΑΒΕΊΑ ΚΑΊ ΔΊΑΚΡΊΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΊΚΗΣ 

ρεπορτάζ
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Τ
ην Κυριακή 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε 
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο ο τελικός 
του διαγωνισμού First Lego League Greece. 
Πρόκειται για έναν παγκόσμιο διαγωνισμό 
εκπαιδευτικής ρομποτικής που απευθύνε-
ται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών. Ο δια-
γωνισμός First Lego League διοργανώνεται 
κάθε χρόνο σε περισσότερες από 80 χώρες 

παγκοσμίως και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω 
του οργανισμού eduACT το 2014. Ο φετινός διαγωνισμός 
κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής και επι-
σκεψιμότητας, καθώς πήραν μέρος 460 εθελοντές και 
10.000 επισκέπτες. 

 «Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυξάνεται χρόνο με το 
χρόνο. Αυτό οφείλεται στο ότι επενδύουμε όλο και περισ-
σότερο στην ποιότητα των παρεχόμενων δραστηριοτήτων 
και προσπαθούμε να συνδυάσουμε τη ρομποτική με οτιδή-
ποτε τεχνολογικό. Φέτος μας φιλοξένησε το Βελλίδειο, που 
πραγματικά πρόκειται για έναν εξαιρετικό χώρο με ιδιαίτερη 
σημασία για τους επισκέπτες», υπογραμμίζει ο πρόεδρος 
του eduACT, Κώστας Βασιλείου. Σύμφωνα με τον ίδιο «στό-
χος του οργανισμού είναι τα παιδιά να γίνουν τεχνολογικά 
εγγράμματα, να μάθουν να προσαρμόζονται και να δέχονται 
την αλλαγή. Η γνώση βρίσκεται παντού γύρω μας και όχι 
αποκλειστικά στο δάσκαλο και το βιβλίο». Φέτος νικήτρια 
ομάδα αναδείχθηκε η i Robot, με έδρα την Αθήνα και θα 
έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο First 
Lego League στο Detroit της Αμερικής. «Έπειτα από μεγάλη 
έρευνα η ομάδα μας αναζήτησε τη  λύση μέσα στο πλαίσιο 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης 
των πόρων για το πρόβλημα της υδροδότησης των Κυ-
κλάδων. Κατασκευάσαμε ένα απλό και οικονομικό φίλτρο 
με σκοπό τον καθαρισμό του γλυκού νερού και τη βελτίω-
ση της ποιότητας του θαλασσινού νερού που έχει υποστεί 
ήδη κάποια αφαλάτωση», εξηγεί ο προπονητής της ομάδας 
Γιώργος Καπνίτης. Πέρα από την νίκη όμως, σύμφωνα με 
τον ίδιο, η συμμετοχή στο διαγωνισμό «προσφέρει στην 
ομάδα την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με άλλες ομάδες πα-
γκοσμίως. Να δείξει την αγάπη της για την τεχνολογία, την 
έρευνα αλλά και την πίστη της στο ομαδικό πνεύμα». 

«Η ρομποτική απευθύνεται σε κάθε ηλικία»
Ο πέμπτος κατά σειρά διαγωνισμός First Lego League 

Greece είχε θέμα το νερό και στους πέντε προκριματικούς 
γύρους που έλαβαν χώρα σε Ξάνθη, Κρήτη, Βόλο, Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη πήραν μέρος 156 ομάδες. Ανάμεσα σε 
αυτές ήταν και η «Ομάδα Ρομποτικής και Πληροφορικής 
μαθητών Χορτιάτη». Η 10μελής ομάδα πήρε για 2η χρο-
νιά μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε την πρώτη θέση 
στην κατηγορία «Innovative Solution». Εμπνευστές και 
προπονητές της ομάδας είναι οι καθηγητές πληροφορικής 
Βικτώρια Κοεμτζοπούλου και Σωτήρης Τοκαλατσίδης, οι 
οποίοι αν και αποσπασμένοι, έρχονται κάθε Τρίτη και Πέ-
μπτη στον Χορτιάτη, ώστε να προπονήσουν την ομάδα. «Τα 
παιδιά είναι ενθουσιασμένα και προσωπικά θεωρώ πως 
για να υπάρξει εξέλιξη στη χώρα μας πρέπει οι επιστήμο-
νες να μένουν εδώ», λέει η Βικτώρια Κοεμτζοπούλου. 

Μικροί επιστήμονες με μεγάλα μυαλά
ΑΎΞΑΝΕΤΑΊ ΤΟ ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΝ ΓΊΑ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΊΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ρεπορτάζ

Σημαντικό θέμα είναι, φυσικά, το κατά πόσο η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμες να δεχτούν και να 
βοηθήσουν την εξέλιξη της ρομποτικής. Σύμφωνα με τον Κώστα Βασιλείου «στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε εμβρυακό 
στάδιο. Ίσως στο μέλλον το κομμάτι της ρομποτικής να ενταχθεί εκπαιδευτικά στα σχολεία αλλά δεν πιστεύω πως θα 
εδραιωθεί. Ωστόσο, πολλές εταιρίες χρηματοδοτούν τον οργανισμό, ώστε να βρίσκονται κοντά στις εξελίξεις και ίσως 
στους μελλοντικούς τους συνεργάτες». Παράλληλα, όμως, «στη χώρα μας υπάρχουν εξαιρετικά μυαλά που καθη-
μερινά μας εκπλήσσουν. Αυτό φαίνεται και από τις 180 δυνατές ομάδες ρομποτικής που έχουμε», τονίζει ο Γιώργος 
Καπνίτης. Σημαντικό είναι πως στο εξωτερικό έχει χρησιμοποιηθεί πατέντα που δημιουργήθηκε στον διαγωνισμό, η 
οποία αφορά προσθετικά μέλη για παιδιά, πάνω στα οποία υπάρχει τοποθετημένη γραφίδα, η οποία βραβεύτηκε από 
τον πρόεδρο Obama. Συχνά η εξέλιξη της ρομποτικής δέχεται αρνητική κριτική, καθώς πολλοί φοβούνται την αύξηση 
της ανεργίας και την αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του eduACT, που 
έφερε το διαγωνισμό στη χώρα μας, «στόχος του οργανισμού δεν είναι να αντικαταστήσει τα ανθρώπινα χέρια αλλά 
να δημιουργηθούν βοηθοί για τον άνθρωπο».

Βραβείο από τον Obama
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Η αρθρίτιδα είναι μία πάθηση των αρθρώσεων που συνοδεύεται 
από φθορά του αρθρικού χόνδρου, του προστατευτικού δηλαδή 
στρώματος που υπάρχει στην επιφάνεια των οστών, και που προ-
στατεύει τα οστά από την τριβή. Αυτή η φθορά οδηγεί τελικά σε πλή-
ρη αποδιοργάνωση και καταστροφή της άρθρωσης. 

Οι αιτίες της αρθρίτιδας είναι πολλές, από τις οποίες η συχνότερη 
είναι η εκφυλιστική. Η εκφυλιστική αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα εί-
ναι μία χρόνια και σταδιακώς εξελισσόμενη εκφυλιστική νόσος των 
αρθρώσεων. Δεν είναι γενικευμένη νόσος του οργανισμού (όπως 
οι αυτοάνοσες), δεν συνοδεύεται από φλεγμονή και είναι άγνωστης 
αιτιολογίας. 

Σε ηλικίες 50-55 ετών είναι συχνότερη στους άνδρες και άνω των 
60 ετών στις γυναίκες. Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η γε-
νετική προδιάθεση, οι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί, το 
αυξημένο βάρος σώματος, η βαρεία χειρωνακτική εργασία κ. α.

Οι αρθρώσεις που προσβάλλονται συχνότερα είναι των δακτύλων 
των χεριών, της σπονδυλικής στήλης (αυχενική και οσφυϊκή) και 
των μεγάλων αρθρώσεων των κάτω άκρων (ισχία και γόνατα).

Το κυριότερα συμπτώματα είναι ο πόνος και η δυσκαμψία, η δυ-
σκολία δηλαδή εκτέλεσης κινήσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται στην 
καθημερινότητα και στην εργασία, ανάλογα με τις προσβεβλημένες 
αρθρώσεις (χέρια, σπονδυλική στήλη, κάτω άκρα). Σε προχωρημέ-
να στάδια ο πόνος είναι συνεχής, ακόμα και στον ύπνο. Πολλές φο-
ρές υπάρχει και διόγκωση ή παραμόρφωση των αρθρώσεων. 

Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας έχει σαν σκοπό την μείωση του πό-
νου και την διατήρηση καλύτερης λειτουργικότητας της άρθρωσης. 

Όπως είναι λογικό, εξαρτάται από την εντόπιση και το στάδιο που 
βρίσκεται η αρθρίτιδα. Σε αρχικά στάδια η θεραπεία είναι συντηρη-
τική. Αυτή περιλαμβάνει γενικά μέτρα (όπως ελάττωση των δρα-
στηριοτήτων, απώλεια βάρους, ειδικές ζώνες κ.α.) φυσιοθεραπεία, 
θερμά επιθέματα, ασκήσεις και φάρμακα. 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην οστεοαρθρίτιδα είναι αναλ-
γητικά (παρακεταμόλη) και αντιφλεγμονώδη. Η μακροχρόνια όμως 
λήψη αυτών των φαρμάκων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι μπορεί 
η παρατεταμένη χρήση τους να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες στο γαστρεντερικό σύστημα, στα νεφρά, στο ήπαρ κτλ. 
Φαρμακευτικά επίσης, σε αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας, είναι 
ενδεχόμενο να βοηθήσει η θειική γλυκοζαμίνη, αν και δεν υπάρχει 
γενική ομοφωνία για την αποτελεσματικότητά της. Αυτή δεν έχει 
ανεπιθύμητες ενέργειες οπότε μπορεί να λαμβάνεται για χρόνια. 
Επίσης στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, και πάλι σε αρχικά στά-
δια, είναι δυνατόν να βοηθήσει η ενδαρθρική έγχυση υαλουρονικού 
οξέως, με δράση περίπου 6-12 μηνών.

Όταν η συντηρητική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική, τότε η μόνη 
λύση είναι η χειρουργική επέμβαση. Στις μεγάλες φορτιζόμενες αρ-
θρώσεις, όπως είναι το ισχίο και το γόνατο, και σπανιότερα ο ώμος 
και ο αγκώνας, εφαρμόζεται η ολική αντικατάσταση ή αρθροπλαστι-
κή της αρθρωσης.

Οι ολικές αντικαταστάσεις του ισχίου και του γόνατος, αν και είναι 
μεγάλες επεμβάσεις, έχουν απλοποιηθεί αρκετά σήμερα με τις νε-
ότερες χειρουργικές τεχνικές και ειδικά εργαλεία. Έτσι, επεμβάσεις 
από εξειδικευμένους χειρουργούς προσφέρουν άμεση και ανώδυνη 
μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς με ελάχιστη παραμονή 

στην κλινική. Με τους τρόπους αυτούς η επάνοδος στην καθημερι-
νότητα και στην εργασία είναι ταχύτερη και ευκολότερη.

Εκφυλιστική αρθρίτιδα

*Ο. κ. Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, 
PhD είναι: 
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μετεκπαιδευθείς επί 3 ετία στην Αμερική 
Στην Επανορθωτική Χειρουργική 
Ισχίου και Γόνατος. 
e-mail: koukoubi@otenet.gr 
www.hipkneereplacement.eu 
www.hkr.gr

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΊ Η ΣΎΝΤΗΡΗΤΊΚΗ ΚΑΊ ΠΟΤΕ Η ΧΕΊΡΟΎΡΓΊΚΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑ;

ΣΚΑΝΔΊΝΑΒΟΊ ΕΠΊΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΟΧΩΡΟΎΝ ΣΕ ΠΊΟ ΕΞΕΊΔΊΚΕΎΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΟΠΟΊΗΣΗ

υγεία

Πέντε και όχι δύο τα είδη διαβήτη
Μία νέα έρευνα ομάδας Σκανδιναβών επιστημόνων έρχεται 
να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τον διαβήτη. 
Πιο αναλυτικά, η πάθηση δεν έχει μόνο δύο διαφορετικά είδη 
(τύπου 1 και 2), αλλά στην πραγματικότητα πέντε. Οι επιστή-
μονες θεωρούν ότι η νέα κατηγοριοποίηση θα οδηγήσει σε πιο 
στοχευμένη, πιο εξατομικευμένη και άρα αποτελεσματικότερη 
θεραπεία για τους ασθενείς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 
στην έρευνα, η νέα κατηγοριοποίηση διατηρεί τον «παιδικό» 
διαβήτη τύπου 1, ενώ «σπάει» τον διαβήτη των ενηλίκων τύ-
που 2 σε τέσσερις επιμέρους ομάδες, από τις οποίες οι δύο πε-
ριλαμβάνουν πιο σοβαρές περιπτώσεις της νόσου και οι άλλες 
δύο πιο ελαφριές. Η συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη έχει 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο διαβήτης είναι μία διαταραχή της 
υγείας (σ.σ. απορρυθμίζει το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα), 
από την οποία πάσχει περίπου ένας στους έντεκα ανθρώπους 
παγκοσμίως. Η πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα, 
εγκεφαλικό, τύφλωση, νεφρική ανεπάρκεια, ακρωτηριασμό 
των άκρων κ.ά.

Ο διαβήτης τύπου 1 («παιδικός») είναι μια πάθηση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, εξαιτίας της οποίας το σώμα επιτίθεται 
στα ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα του παγκρέατος, με αποτέλε-
σμα να μην υπάρχει πια αρκετή ορμόνη ινσουλίνη για να ελέγξει 
το σάκχαρο. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια μεταβολική διαταρα-
χή που σχετίζεται κυρίως με τον τρόπο ζωής (κακή διατροφή, 
παχυσαρκία, έλλειψη σωματικής άσκησης κ.ά.). Η ερευνητική 
ομάδα των Σκανδιναβών επιστημόνων, με επικεφαλής τον κα-
θηγητή Ενδοκρινολογίας Λάιφ Γκρουπ του σουηδικού Πανεπι-
στημίου Λουντ, έκανε τη σχετική δημοσίευση στο διαβητολογι-

κό περιοδικό «The Lancet Diabetes and Endocrinology», αφού 
πρώτα ανέλυσε στοιχεία για 14.775 διαβητικούς. 
Γενετικές και άλλες διαφορές
Η μελέτη συμπέρανε ότι οι ασθενείς μπορούν να ταξινομηθούν 
σε πέντε ομάδες που έχουν γενετικές και άλλες διαφορές (ηλι-
κία έναρξης, σοβαρότητα συμπτωμάτων, κίνδυνος επιπλοκών 
κ.ά.). Οι διαφορές αυτές εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν 
ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς με τον ίδιο τρόπο σε μία θε-
ραπεία. Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής:
* Ομάδα 1: Ο σοβαρός αυτοάνοσος διαβήτης, που είναι χονδρι-
κά ίδιος με τον διαβήτη τύπου 1, εμφανιζόμενος κυρίως σε παι-
διά, αλλά περιλαμβάνει και μερικές περιπτώσεις αυτοάνοσου 
διαβήτη που εκδηλώνονται σε μεγάλη ηλικία.
* Ομάδα 2: Ο σοβαρός διαβήτης που χαρακτηρίζεται από ανε-

πάρκεια ινσουλίνης, μοιάζει με την ομάδα 1 (πλήττει επίσης 
άτομα σε νεαρή ηλικία), αλλά δεν φταίει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα, άρα δεν πρόκειται για αυτοάνοση πάθηση.
* Ομάδα 3: Ο σοβαρός διαβήτης που χαρακτηρίζεται από ινσου-
λινοαντοχή (ινσουλινοαντίσταση) και εμφανίζεται σε υπέρβαρα 
άτομα, των οποίων ο οργανισμός παράγει μεν την ορμόνη ιν-
σουλίνη, αλλά το σώμα τους δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν. 
* Ομάδα 4: Ο ήπιος διαβήτης που είναι σχετικός με την παχυ-
σαρκία, αφορά άτομα πολύ υπέρβαρα, αλλά μεταβολικά πολύ 
κοντά στο φυσιολογικό, παρά στην ομάδα 3.
* Ομάδα 5: Ο ήπιος διαβήτης που σχετίζεται με την ηλικία και 
εκδηλώνεται σε ηλικιωμένους ανθρώπους, με τη νόσο να είναι 
συνήθως πιο ελαφριά από τις προηγούμενες ομάδες.
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Η ποδοκνημική άρθρωση, σχηματίζεται από 
τρία οστά. Την κνήμη, την περόνη και τον 
αστράγαλο. Είναι μια άρθρωση ισχυρή που 
δέχεται μεγάλες δυνάμεις κατά την διάρκεια 
της βάδισης. Η καλή της λειτουργία σχετίζε-
ται με την καθημερινότητα μας αλλά και με 
την καλή λειτουργία του εν τω βάθη φλεβι-
κού δικτύου. Δηλαδή μια κακή της λειτουρ-
γία δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην κι-
νητικότητά μας και φλεβική στάση στα κάτω 
άκρα, δυνητικά λοιπόν δημιουργεί κίνδυνο 
θρομβώσεων.

Είναι συχνοί οι τραυματισμοί της και επίσης 
συχνά συναντούμε παθήσεις, όπως η δια-
χωριστική οστεοχονδρίτιδα του αστραγάλου, 
κυρίως σε αθλητές. Ο ορθοπαιδικός καλεί-
ται να δώσει λύσεις μέσω φαρμακευτικής 
αγωγής ή φυσικοθεραπείας ή χειρουργικής 
επέμβασης. Οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι 
οι κλασικές ανοικτές μέθοδοι και η αρθρο-
σκόπηση.

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής άρθρω-
σης είναι μια ελάχιστα παρεμβατική και αναί-
μακτη μέθοδος αντιμετώπισης διαφόρων 
προβλημάτων της. Μέσω πολύ μικρών οπών 
(3-5 χιλιοστά) μπορούμε να εισάγουμε στην 

άρθρωση την κάμερα και τα εργαλεία και να 
αποκαταστήσουμε προβλήματα που κάποτε 
ήθελαν μεγάλες τομές, πολλές ημέρες πα-
ραμονή στην κλινική αλλά και μακροχρόνια 
ακινητοποίηση της άρθρωσης.

Μετά την αρθροσκόπηση, ο ασθενής μπο-
ρεί να φύγει τις περισσότερες φορές την ίδια 
ημέρα και χωρίς βακτηρίες μασχάλης. Επι-
στρέφει δε στις δραστηριότητες του πολύ σύ-
ντομα. Ο χρόνος αυτός βεβαία έχει σχέση με 
την πάθηση και την βαρύτητα της.

Η νάρκωση που χρησιμοποιείται, μπορεί να 
είναι είτε γενική είτε τοπική (ραχιαία ή επι-
σκληρίδιος) Ο γιατρός επιλέγει την μέθοδο 
ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργείου.

Μέσω αυτής της μεθόδου μπορούμε πλέον 
εύκολα να αποκαταστήσουμε: 

Κακώσεις και Παθήσεις του χόνδρου.

Να αφαίρεσουμε ελεύθερα οστεοχόνδρινα 
τεμάχια.

Να βοηθησουμε στην απόλυτη ανάταξη κα-
ταγμάτων.

Να αντιμετωπίσουμε την οστεοαρθρίτιδα.

Αντιμετώπιση ρευματικών νόσων π.χ. υμε-
νεκτομή σε ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Πλύσεις της άρθρωσης σε λοιμώξεις αυτής.

Διαγνωστικά, όταν δεν μπορούμε να έχουμε 
διάγνωση με άλλες μεθόδους.

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είναι 
ανώδυνη και τα προσδοκώμενα ωφέλη από 
αυτήν είναι μέγιστα.

Όσον αφορά τις επιπλοκές της μεθόδου, αυ-

τές καθ αυτές , είναι ελάχιστες και είναι κυρί-
ως εύκολα αντιμετωπίσιμες. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η 
αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είναι μια 
χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης πολλών 
καταστάσεων, ελάχιστα επεμβατική, με μέγι-
στα εποτελέσματα και ελάχιστες επιπλοκές.

Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

ΝΕΑ ΕΡΕΎΝΑ ΓΊΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΗΝ ΎΓΕΊΑ

υγεία

Καταπολέμηση της παχυσαρκίας και βελτίωση στην παράταση ζωής
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Γέιλ στις ΗΠΑ διατυπώνουν την 
άποψη ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο του παχέος 
εντέρου, ακόμη και τρίτου σταδίου, έχουν σημαντικά μικρότερο 
κίνδυνο να επιδεινωθεί ο καρκίνος τους και να πεθάνουν πρόω-
ρα εάν εντάξουν στη διατροφή τους ξηρούς καρπούς.
Η σχετική δημοσίευση έγινε στο περιοδικό κλινικής ογκολογίας 
«Journal of Clinical Oncology», ενώ οι επιστήμονες παρακολού-
θησαν 826 άτομα σε μια κλινική δοκιμή επί 6,5 χρόνια κατά μέσο 
όρο. Οι συμμετέχοντες, που όλοι είχαν προηγουμένως κάνει 
χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου και χημειοθεραπεία, 
χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Η μία, που κατανάλωνε τουλάχιστον 
δύο μερίδες ξηρών καρπών την εβδομάδα, είχε κατά μέσο όρο 
42% βελτίωση στην επιβίωση με ύφεση του καρκίνου και 57% 
βελτίωση στη συνολική επιβίωση (παράταση ζωής), σε σχέση με 
όσους ασθενείς δεν έτρωγαν ξηρούς καρπούς. Το όφελος φάνη-
κε να είναι μεγαλύτερο για όσους έτρωγαν αμύγδαλα, καρύδια, 
φουντούκια, φιστίκια κάσιους και ελαιοκάρυδα (πεκάν) και λιγό-
τερο για όσους έτρωγαν αράπικα φιστίκια. Αρκετές προηγούμε-
νες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ξηροί καρποί, ανάμεσα σε άλλα 
οφέλη για την υγεία, μειώνουν την αντίσταση του οργανισμού 
στην ινσουλίνη, βοηθώντας έτσι στη ρύθμιση του σακχάρου και 
στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, ενώ επίσης συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, καθώς ικανοποιούν την 
πείνα με μικρότερη ποσότητα τροφής. Να σημειώσουμε, τέλος, 
πως συχνά οι άνθρωποι αποφεύγουν τους ξηρούς καρπούς, 
λόγω ανησυχίας για τη σχετικά υψηλή περιεκτικότητά τους σε 
λίπη. Για παράδειγμα, μια μερίδα 24 αμυγδάλων περιέχει περί-
που 200 θερμίδες και 14 γραμμάρια λιπών. Όμως, όπως τόνισαν 
οι ερευνητές, στην πραγματικότητα όσοι τρώνε συχνά ξηρούς 
καρπούς είναι πιο αδύνατοι από όσους δεν τρώνε.

*Ο κ. Λίλτσης είναι χειρουργός-ορθοπαιδικός 
Γραφείο Μακρυγιάννη 7 Άνω Ηλιούπολη 
e mail: liltsisgiorgos@gmail.com 
τηλ. επικοινωνίας 6944265352
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αθλητισμός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

Η
Το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει μία ακόμη 

κρίση μετά την πρωτόδικη απόφαση της Αθλητι-
κής Δικαιοσύνης για τη μη διεξαγωγή του αγώνα 
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, 
όπου το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί «εργαλείο» στα 
χέρια των επιχειρηματιών, ώστε να εξυπηρετεί εξω-
αθλητικά συμφέροντα το περιβάλλον είναι εντελώς 
διαφορετικό. 

Στην Ελλάδα όμως όπου ακόμη και οι πέτρες 
γνωρίζουν ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα ισχυρό 
πολιορκητικό κριό πολιτικοοικονομικών συμφερό-
ντων, επί σειρά ετών οι αποφάσεις των Πειθαρχικών 
οργάνων ήταν ευνοϊκές υπέρ συγκεκριμένων ισχυ-
ρών ομάδων. Ακόμη και σε περιπτώσεις πού έπρεπε 
οι δικαστές να βαφτίσουν το κρέας ψάρι, το έκαναν 
ανερυθρίαστα. Και επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο 
δίκαιο είναι η επιθυμία του ισχυρού ένα ολόκληρο 
σύστημα στο οποίο συμμετείχαν διαιτητές και μέλη 
πειθαρχικών οργάνων με τις ευλογίες της ΕΠΟ, 
υπηρετούσε τους ισχυρούς. Η δημιουργία της θρυ-
λικής «παράγκας» ήταν η σύγχρονη έκφραση της 
ποδοσφαιρικής διαπλοκής, αλλά δεν ήταν η μόνη. 

Ιστορικά οι ομάδες της περιφέρειας έπεφταν θύματα 
του συστήματος το οποίο είχε έδρα την Αθήνα .    

Ο πειθαρχικός κώδικας στην εφαρμογή του θύ-
μιζε λάστιχο και εφαρμόζονταν επιλεκτικά. Μάλιστα 
το θράσος του ποδοσφαιρικού συστήματος ήταν 
απύθμενο. Αποτέλεσμα; Εκτός των άλλων να στελε-
χώνονται οι πειθαρχικές επιτροπές από δικηγόρους 
οι οποίοι πολλές φορές ήταν και νομικοί σύμβουλοι 
των ΠΑΕ!

Πριν από δύο χρόνια ο τότε υφυπουργός Αθλη-
τισμού Σταύρος Κοντονής εν μέσω απειλών από την 

FIFA και του εγχώριου ποδοσφαιρικού συστήματος 
της διαφθοράς, πέτυχε να επιβάλει στο ποδόσφαιρο 
τούς τακτικούς δικαστές. Αψήφησε τις διαχρονικές 
απειλές που το κρατούσαν αιχμάλωτο σε ένα σύστη-
μα απόλυτα ελεγχόμενης απονομής δικαιοσύνης και 
το ποδόσφαιρο αποκατέστησε τη νομιμότητα στο πιο 
κρίσιμο ίσως κομμάτι για την αξιοπιστία του.

Τελικώς μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η 
πρωτόδικη απόφαση κατά του ΠΑΟΚ αποδεικνύεται 
ότι αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να πεισθεί η αθλη-
τική κοινωνία για την αξιοπιστία των αποφάσεων 
της αθλητικής δικαιοσύνης. Η αλήθεια πάντως είναι 
ότι με όλα όσα έχουν γίνει τόσα χρόνια στο ποδό-
σφαιρο, λογικό είναι η αθλητική κοινωνία να έχει 
χάσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης απέναντι σ’ όλους 
τους θεσμούς. Σκέφτεται δικαίως με καχυποψία 
και αμφισβητεί αποφάσεις ακόμη και από τακτικούς 
δικαστές του Αρείου Πάγου γιατί έχει δει πράματα 
και θάματα. Οπότε δύσκολα θα πιστέψει ότι το πο-
δόσφαιρο έβγαλε το μανδύα της διαπλοκής με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.

Η καχυποψία γεννάει αντιδράσεις

Εξαγριωμένοι είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με αφορμή τη 
βαριά τιμωρία που του επιβλήθηκε  από την Πειθαρχική 
επιτροπή της Super League, για όσα σημειώθηκαν την Κυ-
ριακή 25 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ 
έχει τιμωρηθεί με -3 βαθμούς, έχασε με 0-3 στα χαρτιά από 
τον Ολυμπιακό, που σημαίνει πως από πρώτος διεκδικητής 
του πρωταθλήματος, πλέον έχει 49 βαθμούς και παλεύει να 
φτάσει την ΑΕΚ που έχει 54, ενώ με 47 βαθμούς βρίσκεται 
ο Ολυμπιακός. Οι δύο πρώτες ομάδες πηγαίνουν στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των 
οπαδών του Δικεφάλου, που πραγματοποίησαν σωρεία δι-
αμαρτυριών και συγκεντρώσεων. Μάλιστα, θέση για το συ-
γκεκριμένο θέμα, πήραν βουλευτές, πολιτικά κόμματα και 
αυτοδιοικητικοί. «Οι αγώνες δίνονται και κερδίζονται μέσα 
στους αγωνιστικούς χώρους κι όχι στις αίθουσες των δικα-
στηρίων. Σε ότι αφορά τη διακοπή του αγώνα, εκτιμώ ότι 
υπήρξε μία σαφής υπερβολή στη στάση του Ολυμπιακού. 
Ελπίζω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό θα αποτελέσει το 
εφαλτήριο για την εξυγίανση του χώρου, την οποία εξαγ-
γέλλουν όλοι τα τελευταία χρόνια χωρίς όμως αποτέλεσμα», 
δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. 
«Τα πρωταθλήματα πρέπει να κερδίζονται στα γήπεδα και 
μόνο. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, χαμένο βγαίνει το ποδό-
σφαιρο, ο φίλαθλος κόσμος και η αξιοπιστία του αθλήματος. 
Ελπίζω έστω και τώρα οι υπεύθυνοι να σταθούν στο ύψος 
των περιστάσεων και το πρωτάθλημα να κριθεί μέσα στο 
γήπεδο, οτιδήποτε άλλο είναι αδικία. Αφήστε να κερδίσει ο 
καλύτερος», είπε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., Σταύρος Κα-
λαφάτης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει από 
πολλές συμπληγάδες. Θα περάσει κι από αυτές, με σύμμαχο 

την ψυχραιμία, με πίστη στους θεσμούς, αλλά και στο σύ-
στημα Δικαίου της χώρας. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει όλους τους 
αγώνες που απαιτούνται σε οποιοδήποτε επίπεδο και έχω 
την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί. Τελικά, το φως θα νικήσει 
το σκοτάδι». Την άποψη ότι δεν μπορούν να παραμείνουν 
απαθείς όταν βλέπουν να αδικούνται για μια ακόμα φορά κα-
τάφωρα ομάδες της Θεσσαλονίκης από αποφάσεις των δι-
καιοδοτικών οργάνων εκφράζουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 
Θεσσαλονίκης, αν και όπως επισημαίνουν «αρχή μας είναι 
να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Θεωρούμε ότι η 
συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, πέρα από το ότι κρίνεται 
σχεδόν, νομικά αστήρικτη, δημιουργεί και επικίνδυνο δεδι-
κασμένο, καθώς με αυτόν τον τρόπο και με την αυστηρότη-
τα που θα κρίνονται παρόμοια ασήμαντα περιστατικά, θα δι-
ακόπτονται ποδοσφαιρικοί αγώνες, θα αφαιρούνται από τις 
ομάδες κερδισμένοι βαθμοί και θα κρίνονται αποτελέσματα 
ή ακόμα και πρωταθλήματα». Η είσοδος του ΠΑΟΚ στο Τσά-
μπιονς Λιγκ, θα σημάνει μία μεγάλη ανάσα στην οικονομία 
της Θεσσαλονίκης, καθώς λόγω των ευρωπαϊκών αναμε-
τρήσεων, πολλοί θα είναι οι τουρίστες που θα επισκεφθούν 
την Β. Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσ-
σαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, δήλωσε πως: «η Θεσσαλο-
νίκη όπως όλα δείχνουν, στερείται για δεύτερη φορά μέσα 
στην τελευταία 8ετια, την προβολή, την αναγνωρισιμότητα 
και τα οικονομικά οφέλη που θα είχε η τοπική κοινωνία από 
την άξια συμμετοχή ομάδας της στους ομίλους του Τσάμπι-
ονς Λιγκ, ενός θεσμού με παγκόσμια απήχηση. Tα βρώμικα 
κυκλώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, εξακολουθούν 
να κάνουν τη δουλειά τους ανεμπόδιστα. Το κράτος σφυ-
ρίζει αδιάφορα όπως άλλωστε πράττει χρόνια τώρα με την 
ολοκλήρωση των έργων υποδομής της πόλης μας, τα οποία 
κινούνται με ρυθμό χελώνας, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα 
στο λεκανοπέδιο», τόνισε ο κ. Μανδρίνος.

Στα «κάγκελα» οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
ΠΟΛΊΤΊΚΟΊ, ΑΎΤΟΔΊΟΊΚΗΤΊΚΟΊ ΚΑΊ ΠΡΟΕΔΡΟΊ ΦΟΡΕΩΝ ΖΗΤΟΎΝ ΔΊΚΑΊΟΣΎΝΗ
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Το Clio υπήρξε ανέκαθεν μία από τις 
δημοφιλέστερες επιλογές στην κατηγορία 
του, για λόγους που σχετίζονται με την αι-
σθητική και την τεχνολογία του. Ιδιαίτερα 
δε από τη στιγμή που η πετρελαιοκίνηση 
πήρε το «πράσινο φως» στα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα της χώρας, το γαλλικό μο-
ντέλο αποκάλυψε την έφεση της Renault 
στους πετρελαιοκινητήρες τόσο στο επί-
πεδο των επιδόσεων όσο και σε εκείνο 
του χαμηλού κόστους χρήσης. 

Παρά τον αυξημένο, σε σχέση με τις 
turbo εκδόσεις βενζίνης, κυβισμό του κι-
νητήρα diesel –στα 1.461 κ.εκ.–, τα μεγέ-
θη κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 
ρύπων παραμένουν τόσο χαμηλά, ώστε 
και οι δύο εκδόσεις ισχύος, με 90 και 110 
ίππους, να απαλλάσσονται από την κατα-
βολή τελών κυκλοφορίας. Και ενώ η λιγό-
τερο ισχυρή έκδοση, με τιμή εκκίνησης τα 
15.830 ευρώ, αποτελεί την προφανέστερη 
προτίμηση από κάθε άποψη, η κορυφαία 
έκδοση των 110 ίππων με κόστος 17.910 
ευρώ μοιάζει εξεζητημένη και απευθύ-
νεται σε εξαιρετικά συνειδητοποιημένους 
αγοραστές. Η διαφορά σε σχέση με άλ-
λους κατασκευαστές γίνεται πλέον εμφα-
νέστερη, συνυπολογίζοντας τη βελτίωση 

του εσωτερικού στην πρόσφατη ανανέω-
ση του μοντέλου. Η σύγχρονη σε λειτουρ-
γία οθόνη 7 ιντσών του αναβαθμισμένου 
συστήματος infotainment αποτελεί το 
κεντρικό σημείο αναφοράς στον θάλαμο 
επιβατών, με τα μαλακά πλαστικά στο τα-
μπλό και τις σκληρότερες αλλά ποιοτικές 
επιφάνειες στο εσωτερικό των θυρών. Οι 
διαθέσιμοι χώροι είναι ικανοποιητικοί για 
τέσσερις επιβάτες, με τους πίσω να κάθο-
νται άνετα από την άποψη του εσωτερικού 
ύψους, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει 
όγκο 300 λίτρα, μέγεθος που τοποθετεί 
το Clio στις πρώτες θέσεις της κατηγορί-
ας του και αυξάνει κατακόρυφα τη χρη-
στικότητά του. Ένα ακόμα ατού του Clio 
είναι η άνεση που προσφέρει η ανάρτησή 
του, με εντελώς προβλέψιμη συμπεριφο-
ρά στις συνήθεις συνθήκες κίνησης ενός 
τέτοιου αυτοκινήτου, το οποίο προτάσσει 
την ευκολία τοποθετώντας σε δεύτερο 
ρόλο το δεδομένο οδηγοκεντρικό προφίλ 
του. Αναμφίβολα, η αυξημένη ισχύς βοη-
θά στο να κινηθείς σβέλτα, αλλά αυτό που 
θα εκτιμήσει περισσότερο ο οδηγός του 
είναι η πολιτισμένη λειτουργία του κινητή-
ρα, χωρίς κραδασμούς και υπερβολικούς 
θορύβους.

Η Toyota ταυτίστηκε με την υβριδική 
τεχνολογία σε τέτοιον βαθμό, που η τε-
λευταία απέκτησε ουσιαστικό νόημα μέσα 
από τα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας. 
Καθεμία από τις υβριδικές εκδόσεις της 
διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο και αξιολο-
γείται διαφορετικά με βάση το μέγεθος και 
την τιμή πώλησης.

Υπάρχουν, για παράδειγμα, τουλάχι-
στον δύο τρόποι θεώρησης της υβριδικής 
έκδοσης του πεντάθυρου Auris: Ο πρώ-
τος αφορά την ισχύ και τις επιδόσεις του 
σε σύγκριση με τις συμβατικές εκδόσεις 
του αυτοκινήτου και ο δεύτερος την τε-
χνολογία που υιοθετεί σε σχέση με εκεί-
νες. Προφανώς ο ένας σχετίζεται με τον 
άλλον, καθώς έχει διατηρηθεί ο συνδυα-
σμός του βενζινοκινητήρα των 1,8 λίτρων 
με τον ηλεκτροκινητήρα των 60 kW, που 
συνδυαστικά αποδίδουν 136 ίππους και 
εξασφαλίζουν ικανοποιητικές επιδόσεις, 
τη χαμηλότερη μέση κατανάλωση από όλα 
τα Auris –3,5 λίτρα/100 χλμ.–, αλλά και τις 
μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα, μόλις 79 γρ./χλμ. ανάμεσα σε αυτά.

Ταυτόχρονα οι τρεις διαθέσιμες επιλο-
γές κίνησης –EV, ECO και POWER Mode– 
διαφοροποιούν τον τρόπο χρήσης του αυ-
τοκινήτου ανάλογα με το ζητούμενο εντός 
και εκτός πόλης και, σε συνδυασμό με το 
κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέ-
σεων, σας επιτρέπουν να κινηθείτε από 
εντελώς αθόρυβα και ηλεκτρικά για λίγα 
χιλιόμετρα μέχρι σβέλτα, «πληρώνοντας» 
στη δεύτερη περίπτωση το τίμημα του 

αυξημένου θορύβου που επιβάλλουν όλα 
τα αυτόματα κιβώτια CVT, όταν ο κινητή-
ρας λειτουργεί στις υψηλότερες στροφές. 
Παρά ταύτα και σε σχέση με άλλα υβριδικά 
μοντέλα, το φαινόμενο στο Auris μετρι-
άζεται από την εξαιρετική δουλειά που 
έχουν κάνει οι Ιάπωνες μηχανικοί στον 
τομέα της ηχομόνωσης.

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο η τελευ-
ταία γενιά του υβριδικού Auris εμφανίζει 
σαφή βελτίωση είναι αυτό της ποιότητας 
κύλισης. Υιοθετώντας διπλά ψαλίδια στην 
πίσω ανάρτηση, το Auris μεταμορφώνε-
ται στον δρόμο παρέχοντας περισσότερη 
σιγουριά ακόμη και σε στιγμές οδηγικής 
υπερβολής, παρά το αυξημένο βάρος των 
1.310 κιλών του, λόγω της ύπαρξης των 
μπαταριών στο πίσω μέρος του αμαξώ-
ματος. Ωστόσο, ο όγκος του χώρου απο-
σκευών φτάνει στα 360 λίτρα –πάνω από 
τον μέσο όρο της κατηγορίας–, ενώ και ο 
χώρος για τους επιβάτες του πίσω καθί-
σματος δεν υστερεί σε σύγκριση με τα πε-
ρισσότερα μοντέλα της κατηγορίας.

Σημαντικό στοιχείο για την προστασία 
των επιβατών κάθε Auris, άρα και του 
υβριδικού, αποτελεί το σύστημα Toyota 
Safety Sense, με τεχνολογίες ενεργητικής 
ασφάλειας που αποτρέπουν ή μετριάζουν 
τις επιπτώσεις μιας πιθανής σύγκρουσης, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση 
της μεταπωλητικής αξίας ενός αυτοκινή-
του, που με τιμή εκκίνησης στα 19.550 
ευρώ θεωρείται το ενδεδειγμένο μικρο-
μεσαίο μοντέλο.

Κορυφαία επιλογή
RENAULT CLIO 1.5 DCI DYNAMIC

Ενδεδειγμένο μικρομεσαίο μοντέλο
TOYOTA AURIS 1.8 HYBRID
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success story

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (1) 
Αφού άρπαξαν οι Γερμανοί 
«κοψοχρονιά» τα 14 αεροδρόμια 
της χώρας, ετοιμάζονται τώρα 
με τους ηλεκτρονικούς πλει-
στηριασμούς να περάσουν σε 
εφαρμογή το δεύτερο πλάνο του 
σχεδίου τους, που είναι η αρπαγή 
όσων ξενοδοχειακών μονάδων 
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα 
δάνειά τους και ταυτόχρονα και 
τις περιουσίες των Ελλήνων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν του-
ριστικά, για να τις μετατρέψουν 
σε καταλύματα προσφύγων στην 
αρχή ή σε σπίτια διακοπών των 
Γερμανών, των Άγγλων κλπ. 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (2) 
Τι γίνεται με τις αυτοκτονίες 
πολιτών; Έχουμε «χάσει» τον λο-
γαριασμό! Τέσσερεις αυτοκτονίες 
μέσα σε μια βδομάδα στην Κρήτη 
- κι ο ένας εξ αυτών, μόλις 37 
ετών. Άλλος, στη Γαλήνη Αττικής 
έπεσε από το μπαλκόνι και μόλις 
χθες, μια 22χρονη στην Καλαμα-
ριά! Λέτε, να φταίνε οι ... «θεσμοί» 
και η βίαια ασφυκτική πίεση που 
ασκούν στους πολίτες, με κατα-
σχέσεις, υπερφορολόγηση και 
περικοπές, ή μήπως τα αίτια είναι 
«ερωτική απογοήτευση» όπως 
λέγαμε παλιά, προ μνημονίων; 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (3) 
Προ μνημονίων ο λαός χρω-
στούσε 8,5 δις. Σήμερα 10 χρόνια 
μετά, μεθοδικά και Αντισυνταγμα-
τικά, αφού μετέτρεψαν μέσα από 
την υπερφορολόγηση το Δημό-
σιο χρέος - μαζί κι εκείνο των 
Τραπεζών σε... ιδιωτικό, ο λαός 
«χρωστάει» το εξωφρενικό ποσό 
των 179,4 δις από δάνεια, εκ των 
οποίων δεν εξυπηρετούνται τα 
146,7 δις! Κατά τα άλλα «βγαί-
νουμε» από τα μνημόνια τον... 
Αύγουστο! Το άλλο με τον Τοτό, 
το ξέρετε;

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

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ελληνίδα που δείχνει σε γυναίκες 
τον δρόμο προς το όνειρο

Η ΕΛΠΊΔΑ ΚΟΚΚΟΤΑ ΜΊΛΑΕΊ ΣΤΗΝ KARFTISA

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr 

Η 
απόφαση να πραγματοποιήσει το μεταπτυ-
χιακό της στην Αμερική έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο, ώστε να ανακαλύψει και να εξωτερι-
κεύσει το πάθος της για την κοινωνική προ-
σφορά. Η Ελπίδα Κόκκοτα είναι η Ελληνίδα 
που έχει καταφέρει μέσα από την Μη Κερδο-
σκοπική Οργάνωση MeXOXO να βοηθήσει χι-
λιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο να τολμήσουν 

να πορευτούν προς το όνειρο τους.
Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Αι-

γαίου στη Ρόδο επέστρεψε στην Αθήνα, όπου δούλεψε σε 
μια εταιρεία που έχει μαζί με την μητέρα της. Η ανάγκη της 
όμως να γνωρίσει και να μάθει περισσότερα πράγματα την 
πήγαν έως την Αμερική, όπου πραγματοποίησε το μεταπτυ-
χιακός της. Μόλις αποφοίτησε βρήκε την πρώτη της δου-
λειά, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όσα έχει καταφέρει 
έως σήμερα. «Ήμουν global director event και brand identity 
για το Hult Prize, που είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός φοι-
τητών στον κόσμο», είπε στην Karfitsa η κα Κόκκοτα. Εκεί 
γνώρισε τον νομπελίστα και ιδρυτή «της τράπεζας των φτω-
χών» Μοχάμεντ Γιουνούς, τον οποίο και ακολούθησε σε ση-
μαντικές συναντήσεις και ταξίδια. «Μια μέρα, βλέποντας το 
πάθος μου για την κοινωνική προσφορά μου είπε ‘’τι κάθε-
σαι και κάνεις τώρα; Πρέπει να πας και εσύ να αλλάξεις τον 
κόσμο’’ και τότε για εμένα ξεκίνησαν όλα», μας περιέγρα-
ψε η ίδια. Παράτησε τη ζωή της στη Βοστόνη και πήγε στα 
σύνορα του Μεξικού με την Αμερική, στην περιοχή Χουάνα, 
όπου το 2013 ίδρυσε την ΜΚΟ MeXOXO μια οργάνωση με 
διεθνή κοινωνικό αντίκτυπο που βοηθάει γυναίκες να χρη-
σιμοποιήσουν τη δύναμή τους για να οικοδομήσουν την κοι-
νωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη. «Στην αρχή βρήκα δυο 
γυναίκες εκεί και στη συνέχεια ο αριθμός όλο και αυξανόταν. 
Το 2015 επεκταθήκαμε στο Σαν Ντιέγκο, στο Λος Άντζελες, 
στην Ατλάντα, στο Νεπάλ και στην Ελλάδα», τόνισε και πρό-
σθεσε ότι στη χώρας μας ήδη έχουν στηρίξει 600 γυναίκες. 
Τα παραδείγματα και οι ιστορίες των γυναικών που έχει βο-
ηθήσει η MeXOXO είναι χιλιάδες, για την ακρίβεια 2.101 όσες 
είναι και οι γυναίκες που έχει στηρίξει έως τώρα η ΜΚΟ. 

Οι διακρίσεις για την κα Κόκκοτα δεν άργησαν να έρθουν, 
καθώς μεταξύ άλλων, της έχει απονεμηθεί το 1ο βραβείο 
των Greek International Women Awards (GIWA), ενώ έχει 
δεσμευτεί στο Ίδρυμα Clinton να υποστηρίξει 5.000 γυναί-
κες μέχρι το 2020. Τι νιώθει όμως ότι έχει καταφέρει; Η ίδια 
μας απάντησε ότι: «Αν έχω καταφέρει να βοηθήσω και έναν 
άνθρωπο να αλλάξει τη ζωή του μου αρκεί. Όλο αυτό για 
μένα ξεκίνησε από την ανάγκη μου να δώσω και να πάρω 
στήριξη. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο εθελοντισμός βοηθάει 
σίγουρα τους άλλους, αλλά βοηθάει και εσένα, να δεις την 
πραγματικότητα και να εκτιμήσεις πράγματα σε έναν άλλο 
βαθμό και πλαίσιο». Όπως εξήγησε η ίδια: «Οι συνθήκες, το 
σύστημα και τα πράγματα γύρω μας είναι δεδομένα. Αυτά 
αλλάζουν δύσκολα ή και καθόλου, αλλά αυτό που έχουμε 
εμείς στο μυαλό μας είναι πάντα εφικτό να πραγματοποιηθεί 
φτάνει να έχουμε την θέληση να το κάνουμε. Αν το πιστεύεις 
εσύ θα το πιστέψουν και άλλοι γύρω σου και μετά όλα θα 
έρθουν».
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Η 
83η ΔΕΘ, που πραγματοποιείται από τις 8 
έως τις 16 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθε-
σιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, παρουσιάστη-
κε στην Αθήνα, στους εκπροσώπους του 
διπλωματικού σώματος που βρίσκονται στη 
χώρα μας. Τιμώμενη χώρα της 83ης ΔΕΘ 
είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενώ 
την παρουσίασή της ανέλαβαν ο Πρόεδρος 

της ΔΕΘ Helexpo κ. Τάσος Τζήκας, ο Διευθύνων σύμβου-
λος της ΔΕΘ HELEXPO κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, ο Αμερι-
κανός πρέσβης στην Ελλάδα κ. Τζέφρι Πάιατ, o πρόεδρος 
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου κ. 
Σίμος Αναστασόπουλος και η Διευθύντρια του Διπλωμα-
τικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, 
Γιώργου Κατρούγκαλου, κα. Μαρία  Διαμαντοπούλου.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ –Helexpo  κ. Τάσος Τζήκας κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης ανέφερε πως η 83η ΔΕΘ με 
τιμώμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες  χαρακτηρίζεται 
από το στοιχείο της εξωστρέφειας, στην οποία η ΔΕΘ-
Helexpo επενδύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, μέσω 
της δικτύωσής της στην διεθνή εκθεσιακή βιομηχανία. 
Παράλληλα, ο κ. Τζήκας απευθυνόμενος στους ξένους δι-
πλωμάτες ζήτησε την υποστήριξη τους ώστε οι δράσεις να 
αποκτήσουν πραγματικά διεθνή χαρακτήρα, προς όφελος 
της ελληνικής οικονομίας και των εγχώριων εταιρειών.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελ-
λάδα κ. Τζέφρι Πάιατ τόνισε πως υπάρχουν δύο στρατηγι-
κοί στόχοι, που εξυπηρετούνται από την συμμετοχή των 
ΗΠΑ φέτος στην ΔΕΘ. Ο ένας στόχος είναι  να γιορτάσουν  
τα επιτεύγματα της Αμερικανικής τεχνολογίας, καινοτομί-
ας και επιχειρηματικότητας και ο άλλος να αποσταλεί διε-
θνώς το μήνυμα πως η Ελλάδα επέστρεψε, είναι ανοιχτή 
σε επενδύσεις και η οικονομία της ανακάμπτει. 

Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-
Helexpo κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, δήλωσε ότι οι αμερικα-
νικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην 83η ΔΕΘ θα 
προέρχονται από τους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας, 
της υγείας, της εκπαίδευσης και της ενέργειας. Μεταφέ-
ροντας τον χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Εξω-
τερικών κ. Γιώργου Κατρούγκαλου, η Διευθύντρια του 
Διπλωματικού Γραφείου του, Πρέσβης κ. Μαρία  Διαμα-
ντοπούλου, τόνισε πως η οικονομική διπλωματία αποτε-
λεί θεμελιακό συντελεστή στη υλοποίηση των στόχων της 
εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Μιλώντας αποκλειστικά στη free press karfitsa ο 
Πρόεδρος της ΔΕΘ –Helexpo  κ. Τάσος Τζήκας δήλωσε : 

«Φέτος έχουμε τιμώμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, με βάση το σχεδιασμό και με βάση τα αποτε-
λέσματα που υπάρχουν ήδη από συμμετοχές, εκτιμούμε 
ότι θα είναι η καλύτερη έκθεση όλων των εποχών. Αυτός 
είναι ο στόχος, να έχουμε πάνω από 300.000 επισκέπτες 
και πάνω από 1.500 εκθέτες και με βάση τα στοιχεία μέχρι 
στιγμής και την υποστήριξη  που έχουμε από την Αμερικα-
νική πρεσβεία και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και 
προφανώς από το υπουργείο Εξωτερικών που μας βοη-
θάει πολύ, νομίζω ότι θα είναι μια διεθνής έκθεση που θα 

σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για τη Θεσσαλονίκη και για 
την οικονομία της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 
Η Διεθνής Έκθεση  Θεσσαλονίκης είναι μια πλατφόρμα επι-
κοινωνίας που ειδικά τα τελευταία χρόνια θεωρούμε ότι 
μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις 
να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και τις συνεργασίες 
με τη διεθνή αγορά. Φέτος είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία 
να είναι μια διεθνής έκθεση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά 
για την ευρύτερη περιοχή της νοτιανατολικής Ευρώπης». 

οικονομία

«Μια διεθνής έκθεση που θα σηματοδοτήσει 
μια νέα περίοδο για τη Θεσσαλονίκη»

Η 83Η ΔΕΘ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΊΑ ΤΊΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΊΚΑΝΊΚΕΣ ΣΧΕΣΕΊΣ 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΧΥΤΟΥ 

Από αριστερά προς τα δεξιά ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Τζέφρι Πάιατ, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, κα. Μαρία  Διαμαντοπούλου, ο Πρόεδρος 
της ΔΕΘ-Helexpo κ. Τάσος Τζήκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo κ. Κυριάκος Ποζρικίδης και ο 
Πρόεδρος του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος

Από αριστερά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, δίπλα του ο  Πρόεδρος της 
ΔΕΘ-Helexpo κ. Τάσος Τζήκας, από τη δεξιά πλευρά ο Αμερικανός Πρέσβης κ. Τζέφρι Πάιατ και δίπλα του ο o 
πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου κ. Σίμος Αναστασόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ - Helexpo 
κ. Κυριάκος Ποζρικίδης κατά την παρουσίαση 
της 83ης ΔΕΘ Helexpo
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Ε
να νέο γλυπτό με τίτλο «Ορίζοντες» κοσμεί τη 
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης από την Κυρια-
κή 4 Μαρτίου. Το γλυπτό απέσπασε το πρώτο 
βραβείο σε διαγωνισμό που πραγματοποίη-
σαν το 2016 οι Φίλοι της Νέας Παραλίας σε 
συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρία Επι-
χειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Η δημιουργός 
του έργου, η 26χρονη αρχιτέκτονας, Μάρθα 

Παναγιωτοπούλου, μιλά στην Karfitsa για την επιτυχία 
της.

Τι συμβολίζει το έργο «Ορίζοντες»;
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «το όριο». Ήθελα να δω 

το όριο ως ένα νέο ορίζοντα, ως το σημείο που βρίσκεται 
μεταξύ μιας κατάστασης και μιας άλλης, ακραία αντίθετής 
της. Όταν καταλάβουμε πως τα πάντα διέπονται από τέ-
τοιες αντίθετες δυνάμεις τότε θα ανακαλύψουμε νέα πεδία 
δράσης και σκέψης, νέους «ορίζοντες».

Πόσος καιρός χρειάστηκε για να ολοκληρώσετε το 
έργο;

Το θέμα του «ορίου» δουλευόταν πολύ καιρό στο μυα-
λό μου, ουσιαστικά από την ώρα που είδα την προκήρυξη 
του διαγωνισμού. Τον Σεπτέμβριο του 2016 μάζεψα όλα τα 
σκόρπια σκίτσα και τις σκέψεις μου και έφτιαξα το τεύχος 
με τα σχέδια, το συνοδευτικό κείμενο καθώς και τη μακέ-
τα της πρότασης. Η κατασκευή, βέβαια, δεν έχει γίνει από 
εμένα, το υλικό κόπηκε σε ειδικά μηχανήματα και στήθηκε 
στον Κήπο των Γλυπτών, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, 
από τον κατασκευαστή του.

Περιμένατε τη διάκριση σας στο διαγωνισμό;
Δεν είναι κάτι που περίμενα. Ήταν μια πάρα πολύ όμορ-

φη έκπληξη, κάτι  που μου έδωσε δύναμη κι ελπίδα για το 
μέλλον. Θέλω, φυσικά, να ευχαριστήσω τους Φίλους της 
Νέας Παραλίας, την Πολιτιστική Εταιρία ΠΕΕΒΕ, τους χο-
ρηγούς, τον κ. Ισαακίδη για την παροχή του υλικού, τον 
κατασκευαστή Νικόλαο Σιλιβέστρο, και όλους όσους συ-
νέβαλαν στην υλοποίηση του γλυπτού.

Θεωρείτε πως υπάρχει προοπτική για την τέχνη 
στην Ελλάδα;

Νομίζω πως δεν είναι θέμα τόπου. Οι δυσκολίες απαι-
τούν επινοητικότητα και ακόμη μεγαλύτερη δημιουργικό-
τητα. Και στην Ελλάδα αν είμαστε ανοιχτοί και ευέλικτοι 
μπορούμε να δούμε πολλά να συμβαίνουν. Έχω ζήσει έξω 
αλλά τελικά νιώθω ότι το φώς και το τοπίο της Ελλάδας 
παραείναι θελκτικά για να μείνω πολύ μακριά τους. Νομί-

ζω πάντα θα επιστρέφω!

Πως κρίνετε τους βανδαλισμούς σε έργα τέχνης 
που εκθέτονται δημόσια;

Είναι πολύ στενάχωρο να βλέπουμε ανθρώπους, και 
ιδιαίτερα νέους, να βανδαλίζουν έργα τέχνης. Κάποιες φο-

ρές η ανικανότητά μας να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο, 
ίσως οδηγεί στην ανάγκη της καταστροφής. Αυτό που δεν 
καταλαβαίνουν εκείνοι που τα καταστρέφουν είναι πως τε-
λικά τους δίνουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, από εκεί-
νες που είχαν όταν ήταν ακόμη όρθια.

συνέντευξη

«Ορίζοντες» κοσμούν τη Νέα Παραλία
Η ΒΡΑΒΕΎΜΕΝΗ ΑΡΧΊΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΊΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι πολύ στενάχωρο να βλέπουμε 
ανθρώπους, και ιδιαίτερα νέους, να 
βανδαλίζουν έργα τέχνης. Κάποιες 
φορές η ανικανότητά μας να 
δημιουργήσουμε κάτι όμορφο, ίσως 
οδηγεί στην ανάγκη της καταστροφής.

ΜΑΡΘΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΎΛΟΎ
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Η 
καινούργια «αληθινή ζωή» μπορεί να αρχίσει 
μονάχα όταν κατανοήσει κάποιος ότι όλη η 
περασμένη του ζωή είναι «κάτι άλλο», σύμ-
φωνα με τον Λέων Τολστόι και στη νουβέλα 
του «Αφέντης και δούλος» αυτό αποτυπώνε-
ται με τον καλύτερο τρόπο. Το διήγημα του 
κλασικού συγγραφέα επανέφερε στο θεα-
τρικό σανίδι ο Γιώργος Νανούρης, ο οποί-

ος διασκεύασε και σκηνοθέτησε με τον Δημήτρη Λιγνάδη 
στο ρόλο του Αφέντη και τον ίδιο στο ρόλο του Δούλου και 
παρουσιάζεται στο θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ. «Το έργο θα είναι 
πάντοτε επίκαιρο, τουλάχιστον σε μια δυτική κοινωνία που 
είναι κλεισμένη στον εαυτό της, συνεργάζεται και συμβιώ-
νει με τον άλλο, αλλά δεν συνυπάρχει», είπε σε συνέντευξη 
του στην Karfitsa ο Δ. Λιγνάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε στο κατά πόσο τον έχει επηρεάσει ο ρόλος, για 
το αίσθημα της εγωκεντρικότητας και για το κοινό της Θεσ-
σαλονίκης.

Τι είναι αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον να πα-
ρουσιάσετε αυτό το έργο στο κοινό;

Καμιά φορά το ενδιαφέρον δεν υπάρχει συνειδητά, αλλά 
ασυνείδητα. Πρωτίστως ήταν η επιθυμία μου να συνερ-
γαστώ με τον Γιώργο Νανούρη. Έτσι ο Γιώργος βρήκε το 
συγκεκριμένο έργο, το οποίο μόλις το διάβασα συγκινήθη-
κα και αυτό για εμένα είναι ένας πάρα πολύ καλός οιωνός. 
Τώρα που βλέπω τα πράγματα και από μια απόσταση υπήρ-
χε μια ακόμη επιθυμία μου, να κάνουμε ένα απλό έργο και 
να ξανασυστηθούμε με το αυτονόητο θεατρικά. Να πάρου-
με μια απλή ιστορία να την πούμε με απλό τρόπο στον θεατή 
και εκείνος με πολύ απλό τρόπο να βγάλει τα συμπεράσματά 
του, χωρίς εξυπνακισμούς, χωρίς σκηνοθετισμούς κτλ.

Το έργο είναι επίκαιρο;
Εμένα η επικαιρότητα ενός έργου, με τη στενή της έν-

νοια, δεν με αφορά καθόλου. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
ζωγραφικά ή ποιητικά αριστουργήματα, όπου αν τα κοιτάξει 
κανείς, όπως τη Μόνα Λίζα δεν έχει κάτι άμεσα επίκαιρο κι 
όμως είναι και παραμένει ένα αριστούργημα. Από την άλλη, 
ένα έργο τέχνης επειδή μας ευαισθητοποιεί σημαντικά μέρη 
της ψυχής μας μας αφορά πάντοτε. Πέραν του ότι ο Τολστόι 
είναι ένας κλασικός συγγραφέας, που σημαίνει ραδιενερ-
γός, δηλαδή εκπέμπει συνέχεια ανά τους αιώνες, το «Αφέ-
ντης και δούλος», επειδή μιλάει για την ανάγκη του άλλου, 
την ανάγκη του «εσύ» και όχι του «εγώ», από μόνο του αυτό 
το θέμα δυστυχώς θα είναι πάντοτε επίκαιρο, τουλάχιστον 
σε μια δυτική κοινωνία που είναι κλεισμένη στον εαυτό της, 
συνεργάζεται και συμβιώνει με τον άλλο, αλλά δεν συνυ-
πάρχει.

Το έργο σας έχει επηρεάσει και με ποιον τρόπο;
Ο ηθοποιός οποιοδήποτε έργο και να κάνει το «φέρνει» 

πιο κοντά του και πηγαίνει και εκείνος λίγο πιο κοντά στο 
έργο. Είναι μια αμφίδρομη πορεία, που σημαίνει ότι ανι-
χνεύει κομμάτια μέσα του που μπορεί να μοιάζουν με τον 
χαρακτήρα. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είμαι επαγγελματίας 
ηθοποιός και μπορεί αύριο να παίξω σε μια κωμωδία του 
Μολιέρου που να μην έχω καμία ομοιότητα με τον χαρα-
κτήρα, ωστόσο θα προσπαθήσω να τη φέρω στα μέτρα μου.

Όσον αφορά στον «Αφέντη και δούλο», φυσικά οτιδή-
ποτε μας ερεθίζει τις εγωκεντρικές  πτυχές του χαρακτήρα 
μας, δηλαδή το ίδιο στοιχείο που μπορεί να αφοράσ τον θε-
ατή, όπως ένας εγκλωβισμός στο «εγώ» από αυτό το έργο, 
το ίδιο στοιχείο μπορεί να αφορά και εμένα, γιατί πολλές 
φορές είμαστε εγωκεντρικοί, όχι εγωιστές, εγωκεντρικοί 
δηλαδή να κάνουμε τα πάντα γύρω από το εγώ μας.

Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια από τις δυο θέσεις;
Νομίζω όλος ο κόσμος, γι’ αυτό και τον αφορά το έργο. 

Να σας θυμίσω μια ρήση του Αριστοτέλη στο περί ποιητικής 
για τον ορισμό της τραγωδίας: «η τραγωδία προκαλεί τον 
έλεο και τον φόβο», δηλαδή την λύπη για αυτό που βλέπου-
με, αλλά και τον φόβο μήπως συμβεί σε εμάς, οπότε κάθε 

μεγάλο δραματικό έργο δημιουργεί αυτά τα δυο συναισθή-
ματα. Σας απαντάω έτσι για το αν αυτό μπορεί να συμβεί σε 
εμένα. Ακόμα και να μην έχει συμβεί σ’ εμένα ο φόβος μή-
πως το πάθω και εγώ, αμέσως κάνει το έργο να με αφορά 
όπως και τον θεατή.

Πως σας φαίνεται το κοινό της Θεσσαλονίκης;
Χωρίς ίχνος φιλοφρόνησης το κοινό της Θεσσαλονίκης 

μ’ αρέσει πιο πολύ από της Αθήνας. Είναι πιο γνήσιο και πιο 
ειλικρινές, πιο αισθηματικό. Εκφράζεται χωρίς να «μπλέ-
κεται» στο αγκίστρι του αισθητισμού, δηλαδή στην Αθήνα 
είναι πιο δήθεν. Δεν μ’ αρέσει να κάνω διαχωρισμούς, γιατί 
κι εγώ Αθηναίος είμαι, αλλά αυτήν την εντύπωση έχω απο-
κομίσει.

συνέντευξη

«Το κοινό της Θεσσαλονίκης μ’ αρέσει  
πιο πολύ από της Αθήνας»

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΊΓΝΑΔΗΣ ΜΊΛΑΕΊ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr

Η παράσταση «Αφέντης 
και δούλος» κατέκτησε 
τους θεατές της πόλης

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ 
Λ Ι Γ Ν Α Δ Η Σ 
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gossip

ΠΟΊΑ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑ;
Όλη αυτή τη σαβούρα που μας σερβίρουν στην tv κάτω από το γενικό τίτλο 
«reality show» ποια σχέση έχει με την πραγματικότητα; Γιατί πρέπει να 
ξέρουν οι δημιουργοί τους ότι reality θα πει πραγματικότητα. Το πήραμε το 
lower.. έτσι;

#ΔΗΜΊΟΎΡΓΩ ΚΛΊΜΑ
Έχει, σου λέει, το FBI κι άλλα στοιχεία για το σκάνδαλο Novartis αλλά δεν τα 
έχει δώσει ΑΚΟΜΗ στην Ελληνική Δικαιοσύνη ή στην Ελληνική Κυβέρνηση 
γιατί… δεν τους εμπιστεύεται. Το αποκάλυψε όμως πηγή του FBI (στάσου να 
συνέλθω από τα γέλια) στον Δήμο Βερύκιο εμπιστευτικά κι αυτός την άλλη 
μέρα βγήκε και το είπε «εμπιστευτικά» στην εκπομπή της Τσιμτσιλή.  

ΜΑΤΊΑ ΠΟΎ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΊ
Σάτιρα κι επικαιρότητα είναι σιαμαίες αδελφές. Σάτιρα με «θέματα ψυγείου» 
και μάλιστα στην πρώτη εκπομπή… μεγάλη απογοήτευση για την πρεμιέρα 
του Ράδιο Αρβύλα. Το επιβεβαίωσαν και τα νούμερα τηλεθέασης. Άσε που 
όταν δεν εμφανίζεσαι στο γυαλί σε τακτική βάση ο κόσμος σε ξεχνάει.  
Ελπίζουμε σύντομα να βρει τους ρυθμούς της και να ξαναγίνει αγαπημένη 
τηλεοπτική συνήθεια το Ράδιο Αρβύλα.

ΣΤΕΡΕΨΑΝ ΤΑ CONCEPT
Κάποτε ο ΑΝΤ1 ήταν πρωτοπόρος σε καινοτόμες ιδέες και 

τηλεοπτικές προτάσεις. Τα τελευταία χρόνια ακολουθεί 
ασθμαίνοντας τα άλλα κανάλια αντιγράφοντας ιδέες και 

εκπομπές. Nomads στ’ αχνάρια του Survivor, Hell’s Kitchen στα 
πρότυπα του Master Chef… Και δυστυχώς δεν του βγαίνει ούτε 

στα νούμερα τηλεθέασης. Αν συνεχίσει έτσι το top προϊόν του 
θα καταλήξει να είναι η Σκορδά.

ΑΧ, ΠΟΣΟ ΒΑΡΊΕΜΑΊ
Πιο «βαριέμαι» κατάσταση για τη Βίκυ 
Σταυροπούλου από την παρουσίαση του 
Money Drop δεν υπάρχει. Ιδιαίτερα το γέλιο 
της τόσο ψεύτικο που πρέπει να διδάσκεται 
στα «don’ts» στις δραματικές σχολές.

ΣΤΟ ΛΕΎΚΟ ΤΟΝ ΠΎΡΓΟ ΠΗΡΑ ΤΑ ΦΊΛΊΑ
Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ζει τον έρωτά του αυτό το τρελό «αποκαλυπτικό» 
αγόρι και το διατυμπανίζει με κάθε τρόπο: Έχει κάνει τον «Λευκό Πύργο» 
του Κώστα Μακεδόνα ύμνο της εκπομπής του και αφήνει υπονοούμενα 
για ταξίδια-αστραπή που κάνει στη Θεσσαλονίκη ακόμη και μέσα από 
την προώθηση των προϊόντων που διαφημίζει στην εκπομπή. Ιδιαίτερα 
μαξιλαριών, κουβερτών και γενικώς ό, τι έχει να κάνει με κρεβάτι. Αν 
συνεχίσει να ξεκαρφώνεται, η ιστορία για άλλους θα εξελιχθεί σε όνειρο και 
για άλλους σε εφιάλτη.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΓΑΠΗΣ
Επίθεση αγάπης έκανε στην Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου η Φωτεινή Ψυχίδου  μέσα από την 
εκπομπή Survivor Πανόραμα. «Η Κωνσταντίνα 
μας έχει δικαιώσει. Επιτέλους δικαιώνεται η μέση 
Ελληνίδα μέσα από την Κωνσταντίνα μας, γιατί 
βλέπει την κυτταρίτιδα, επιτέλους!», είπε. Σκέψου 
δηλαδή τι είχε να της σούρει αν δεν την αγάπαγε.
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κοσμικά

#PIN_STORIES
Vienna ball Thessaloniki 2018

Μια μαγική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με την ατμόσφαιρα του παραδοσιακού βιεν-
νέζικου χορού, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση THE VIENNA BALL 
THESSALONIKI 2018, που έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη.

Η Contra Tempo Orchestra υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Βλαδίμηρου Συμεωνίδη  παρουσί-
ασε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών και παρέσυρε τους παρευρισκόμενους στους 
ρυθμούς του βαλς και της πόλκας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Ορχήστρα του Νέου Ωδείου, η σοπρά-
νο Σιρανούς Τσαλικιάν, η Σχολή Χορού του δήμου Θεσσαλονίκης, η χορωδία Ι.Ν. Κυρίλλου και Μεθοδί-
ου και το σύνολο πνευστών Λασκαρίδης, ενώ ζευγάρια νέων debutants της πόλης, τους οποίους προε-
τοίμασε η σχολή χορού Dance Sport Academy, παρουσίασαν την κλασική χορογραφία με βαλς υπό τους 
ήχους της Faecherpolonaise. Η βραδιά συνεχίστηκε με  χορό σε σύγχρονους ρυθμούς από τον DJ George 
Tsakiropoulos και το συγκρότημα Made in China.

Το VIENNA BALL THESSALONIKI 2018 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του δήμου της Βιέννης, του 
δήμου Θεσσαλονίκης και του Αυστριακού Προξενείου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης,  για την υποστήριξη των σωματείων Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡ-
ΓΗ», Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Οργάνωση Γυναικών «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ» , ΠΑΣΓ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

Πολλοί ήταν οι λαμπεροί καλεσμένοι που στήριξαν αυτό το μοναδικό event, το οποίο  προσέφερε δια-
σκέδαση υψηλού επιπέδου στο κοινό της Θεσσαλονίκης.

 Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη χρονιά!

Ιφιγένεια Κουτσουβέλη, Κωνσταντίνος Λαγουμάκης της AXEL

Η πρόεδρος του ΠΑΣΓ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Κατερίνα Παναγοπούλου, ο 

Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστα με την σύζυγο του Ελεάνα, η 

πρέσβης της ΑυστρίαςAndrea Böhm

Δήμητρα Χρουσαλά - Νάντια Αποστολίδου

Νίκη Ζόνιου της ZONIOU,  
Μαρία Τσακάλου της TSAKALOU PR

Δέσποινα Πορτοκάλη

Νιόβη Μέξη, Ειρήνη Κόχρα του ATTICA

Η πλαστικός χειρουργός Γιολάντα Πεπέ Vienna ball

Αλεξία Αηδονά της TSAKALOU PR,  Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

Αφροδίτη Λάμπρου, Ντίνα Μαλαβάκη, Μερόπη Ορφανού,η πρόξε-
νος της Αυστρίας  Έβελυν Παπαδοπούλου,η πρέσβης της Αυστρίας 
Andrea Böhm, Ειρήνη Γεωργοπούλου
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Σµαράγδα Καρύδη

Κυκλοφορούν… ινκόγκνιτο

FOLLOW

 «Στις Κυριακάτικες βόλτες κυκλοφορούµε ινκόγκνιτο», έγραψε στο 

instagram της η διάσηµη ηθοποιός Σµαράγδα Καρύδη, ανεβάζοντας 

αυτή την χιουµοριστική φωτογραφία στη συλλογή της. Η Σµαράγδα 

αλλά και ο σκύλος της, φορούν γυαλιά ηλίου προκαλώντας τα 

αστεία σχόλια των followers.  

Στέφανος Μιχαήλ 
Γιώργος Αγγελόπουλος

Τα αγόρια του «Τατουάζ»

FOLLOW

Για το instagram ποζάρουν τα δύο πανέµορφα αγόρια της 
τηλεοπτικής σειράς «Τατουάζ», Στέφανος Μιχαήλ και Γιώργος 
Αγγελόπουλος. Ο κατά κόσµον Ντάνος, δοκιµάζει  για πρώτη φορά 
τις ικανότητές του στην υποκριτική και φαίνεται ότι τα πηγαίνει 
αρκετά καλά, παρά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε από πολλούς 
γνωστούς καλλιτέχνες.

social media

#  
   L

A_
ST

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Η πρόσφατη βραδιά της απονομής των βραβείων « Όσκαρ» ξύπνησε αναμνήσεις στην παρουσιάστρια 
Χριστίνα Αλούπη. Η ίδια στο παρελθόν είχε βρεθεί  για δυο χρονιές ως απεσταλμένη του Greek Re-
porter και κάλυψε την λαμπερή βραδιά. Η υπέρλαμπρη παρουσιάστρια, αναπολώντας τις οσκαρικές 
βραδιές, ανέβασε στον λογαριασμό της στο facebook μία παλαιότερη φωτογραφία από την δική της 

παρουσία στα «Όσκαρ», φορώντας μία γαλάζια δημιουργία  
του Βασίλειου Κωστέτσου.

«Τα λόγια που καίνε» έγιναν για δεύτερη φορά πλατινένια και ο Γιώργος Σαμπάνης γιορτάζει την απονομή του διπλά πλατινένιου 
δίσκου του με τους αγαπημένους του συνεργάτες,  γράφοντας στα social media: «Μαζί... οι 3 μας... από την απονομή του διπλά 
πλατινένιου μου album «Λόγια Που καίνε». Στη φωτογραφία που πόσταρε απεικονίζεται με το συνθέτη Χρήστο Σούμκα και την 

στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη.

And the “Oscar” goes to...

Διπλά πλατινένιος

f

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 

Ανοιξιάτικες βόλτες

FOLLOW

Μπορεί µε µία πρώτη µατιά να σας θυµίζει την Ιωάννα Τούνη, 

ωστόσο πρόκειται για µία άλλη σέξι παίκτρια του “My Style Rocks”. 

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ξεκίνησε τις ανοιξιάτικες βόλτες της 

και ποζάρει στο instagram πιο σέξι από ποτέ, φορώντας ένα άκρως 

αποκαλυπτικό σύνολο.

Νατάσα Θεοδωρίδου Γιώργος Παπαδόπουλος 

Περιοδεία στην Αµερική

FOLLOW

Η µουσική τους περιοδεία στην Αµερική µόλις τελείωσε, αλλά σίγουρα οι 
δύο καλλιτέχνες Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργος Παπαδόπουλος έζησαν 
µεγάλες στιγµές στη µακρινή ήπειρο, δίνοντας συναυλίες σε 7 πόλεις σε 
Αµερική και Καναδά. Στη φωτογραφία που ανήρτησε η δηµοφιλής 
φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασµό στο instagram οι 
καλλιτέχνες βρίσκονται στο Μόντρεαλ για την προτελευταία τους 
συναυλία
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Μετά το Despacito… Μετά τα Fidget Spinner… Μετά τα 
παπούτσια με φωτάκια… μετά τη τσίχλα ροδέλα… μετά τα 

Mikel… μετά τη σαμπάνια της Τζούλιας Αλεξανδράτου... μετά 
τα Pokemon Go… ΤΩΡΑ ΝΕΑ ΤΡΕΛΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ! Ζήσης Ρούμπος και 
Jeremy παρά το χάσμα ηλικίας, γενιάς και νοοτροπίας μοιράζονται για πρώτη –και 
ελπίζουμε τελευταία φορά- την ίδια σκηνή του κινηματοθεάτρου «Φαργκάνη» 
το Σάββατο 10 Μαρτίου, με σκοπό να ανατινάξουν τα μυαλά των θεατών που θα 
τολμήσουν να δουν τις παραστάσεις τους. Όσοι τους παρακολουθούν στην ομώνυμη 
εκπομπή που παρουσιάζουν από το κανάλι του Jeremy, είναι υποψιασμένοι για το 
τι θα επακολουθήσει από τη συγκεκριμένη συνύπαρξη. Οι υπόλοιποι μπορούν απλά 
να καθίσουν αναπαυτικά στη καρέκλα τους με ποπ κορν και αναψυκτικά και να 
απολαύσουν τον πιο ιδιότυπο θεατρικό κανιβαλισμό όλων των εποχών!

Για δύο τελευταίες παραστάσεις το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Μαρτίου, ο «Ήλιος 
με δόντια», επιστρέφει στο “Bensousan Han”, στα Άνω Λαδάδικα. Ένας σπαραχτικός 
μονόλογος, μία χειμαρρώδης συνειρμική αφήγηση ζωής, που ακροβατεί ανάμεσα στο 
λογικό και το παράλογο, στο τώρα και στο χθες, με πικρές αναφορές στα «χρηστά 
ήθη» της ελληνικής επαρχίας, την υποκρισία, τον μίζερο καθωσπρεπισμό. Μια 
«χειροποίητη» παράσταση για τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ο Κωνσταντής. Θύμα κοινωνικού ρατσισμού στις αρχές του αιώνα στη Χώρα της Χίου. 
Ένας άνθρωπος, παράπλευρη απώλεια ενός ιστορικού πολεμικού δυστυχήματος, ο 
φάκελος του οποίου δεν άνοιξε ποτέ...
Ο Γιάννης Μακριδάκης, συγγραφέας μεγάλων επιτυχιών, ένας πνευματικός 
άνθρωπος, ερευνητής, μελετητής, που έχει ταράξει τα πολιτιστικά νερά του τόπου του 
και ο Βασίλης Βασιλάκης, συνεπής για άλλη μία φορά στη θεατρική γραμμή και πορεία 
που έχει χαράξει,  προσκαλούν το κοινό σε ένα ταξίδι στη βαθειά αλήθεια του θεάτρου.

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;

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό έργο του Ερρίκου Ίψεν, «Μπράντ» - ένα έργο ταμπού που κανείς δεν 
τόλμησε να πραγματευτεί και να παρουσιάσει στην χώρα μας -ανεβαίνει στο θέατρο «ΑΥΛΑΙΑ».
Το έργο αναφέρεται σε μία σκοτεινή πατρίδα που μαστίζεται από φτώχια και κρίση ενώ κάτοικοι και πνεύματα 
έχουν μικρύνει καθώς βυθίζονται στον βούρκο της απραξίας. Σε αυτό το ζοφερό τοπίο, ένας νεαρός Ιερέας τολμά να 
εφαρμόσει ολοκληρωτικά στην ζωή του το Χριστιανικό ιδεώδες και καλώντας άπαντες να πράξουν το ίδιο, βρίσκει 
απέναντί του στον αγώνα αυτοθυσίας και παλινόρθωσης του πνεύματος συμπατριώτες, συνεργάτες, φίλους, εχθρούς, 
οικογένεια, κράτος, θεσμούς ακόμη και ένα μέρος της εκκλησίας. Ο ήρωας όμως φαίνεται στην καταιγίδα και στις 
τρομερές θυσίες που καλείται να υπομείνει.
Η παράσταση, δεν είναι ένα θεατρικό έργο αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση ζωής για όσους αντέχουν το ειλικρινές 
μήνυμα και δεν αναζητούν ακόμη μια απογευματινή δραστηριότητα για να σκοτώσουν την ώρα και την ψυχή τους. 
Από Τετάρτη έως Κυριακή, μέχρι τις 18 Μαρτίου, στο θέατρο «ΑΥΛΑΙΑ».

Απέσπασε 4 βραβεία στην φετινή απονομή των «Όσκαρ», μεταξύ των οποίων και αυτό για την καλύτερη ταινία της χρονιάς. «Η μορφή 
του νερού», σε σκηνοθεσία Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, συγκινεί παγκοσμίως κοινό και κριτικούς,  περιγράφοντάς μία τρυφερή ιστορία 
αγάπης, πέρα από κάθε φαντασία. Σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο μια μουγκή και μοναχική καθαρίστρια αναπτύσσει μια 
ιδιαίτερη σχέση με ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, το οποίο γίνεται αντικείμενο βασανιστικών πειραμάτων.

Ο Διογένης Δασκάλου και οι Monie & Monie Conniente κατεβαίνουν στο CLUB του ΜΥΛΟΥ, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 
και σας περιμένουν σε μία σύνοδο κορυφής.
Ανοίξαμε και το «ξύνουμε», λοιπόν, με τη νέα μας παράσταση «ΖΩΗ ΞΥΣΤΟ». Η πρώτη και μοναδική στο είδος της 
janabet brass band «χορεύει» στα χείλη και στα δάχτυλα όλα τα μουσικά είδη παιγμένα από πνευστά. Από τα Βαλκάνια 
μέχρι και το Παρίσι μ’ έναν δικό της υπερσουρεαλιστικό τρόπο που την καθιέρωσε από το 1994 μέχρι και σήμερα.
24ος χρόνος παραστάσεων off Broadway που πάντα μαγεύουν κοινό και κριτικούς… και πόντιους.

«Brand»

«The Shape of Water»
JZ Stand Up  
Comedy Show

«Ήλιος με δόντια»

«ΖΩΗ ΞΎΣΤΟ»

Ο Ν. Μακρόπουλος στη Θεσσαλονίκη
Στην αγαπημένη του πόλη και σε ένα από 
τα πιο ζεστά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης 
, επιστρέφει ο Νίκος Μακρόπουλος ! 
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα μας 
παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο 
μεγάλες επιτυχίες και πολύ διασκέδαση, 
στην σκηνή του Barbarella live party για 
αυθεντικές νύχτες διασκέδασης... Μαζί 
του ο Σάκης Αρσενίου!
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΛΕΩΝΚΡΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα έχεις πολλές ευκαιρίες για να αλλάξεις γύρω σου κάποια πράγ-
ματα, που μέχρι τώρα δεν σου άρεσαν και τόσο πολύ. Φρόντισε να 
μην κινείσαι μόνο συναισθηματικά και να δεις μερικές καταστάσεις 
ρεαλιστικά, για να μπορέσεις να τα πας καλύτερα. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,28,40,46.

Κάποιες μικρό αναποδιές θα βρεθούν σήμερα στο δρόμο σου και θα 
σου χαλάσουν τη διάθεση. Μη δίνεις πολύ σημασία και μην αφήνεις τα 
νεύρα σου να κάνουν κουμάντο στις αποφάσεις σου. Η αλήθεια είναι 
ότι ο θυμός μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ λάθος δρόμους.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,15,21,47.

Εκμεταλλεύσου όλες τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, τόσο 
σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Θα δεις ότι όλα θα 
πάρουν το δρόμο τους πριν καν το καταλάβεις.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…15,22,34,47.

Θετική θα είναι η εβδομάδα για την προσωπική σου ζωή και σου προ-
σφέρει την ασφάλεια και την σταθερότητα που αναζητάς στο μέγιστο 
βαθμό. Έχεις πολλές πιθανότητες να δεις τις προσπάθειες που κανείς 
εδώ και πολύ καιρό, να παίρνουν τη μορφή που εσύ επιθυμείς.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,24,38,46.

Η εβδομάδα έχει αρκετό τρέξιμο και άγχος, καθώς σου έχουν μα-
ζευτεί υποχρεώσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή και πρέπει να 
τακτοποιηθούν το συντομότερο. Ωστόσο, θα δεις ότι τα περισσότερα 
ζητήματα εξελίσσονται υπέρ σου και μπορείς να ανακουφιστείς με τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών σου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,18,28,49.

Πρέπει να δεις τι είναι πραγματικά σημαντικό για εσένα και τι θα 
πρέπει να κρατήσεις στη ζωή σου. Πάρε ξανά στα χέρια σου τις 
υποθέσεις εκείνες, που στο παρελθόν μπορεί να τις θεωρούσες ότι 
δεν είχαν λύσεις. Απόφυγε ενδεχόμενες τάσεις απομόνωσης, γιατί 
δεν σου κάνουν καθόλου καλό. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…1,28,34,48.

Ο εκνευρισμός και η ένταση θα είναι το χαρακτηριστικό αυτής της 
εβδομάδας για εσένα. Μην ανησυχείς όμως, γιατί με λίγη παραπάνω 
προσπάθεια θα καταφέρεις να ανταπεξέλθεις και να κερδίσεις θετικές 
εκτιμήσεις και εντυπώσεις από τον περίγυρο σου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,47.

Κάποια γεγονότα και ειδήσεις θα σε αναγκάσουν να αλλάξεις το 
πρόγραμμά σου και τις ιδέες που είχες και αυτό μελλοντικά θα σου 
βγει σε καλό. Επίσης, ίσως χρειαστεί να αλλάξεις πορεία, για να 
αντιμετωπίσεις τις εξελίξεις. Κάποια σχέδια θα δρομολογηθούν και θα 
έχεις την επιτυχία που περίμενες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,34,40.

Η διάθεσή σου δεν θα είναι και τόσο καλή κι αυτό θα σε κάνει 
να βλέπεις μερικά πράγματα με αρνητικότητα. Φρόντισε να μην 
απαισιοδοξείς, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις 
διάφορες δραστηριότητες που έχεις και οι οποίες είναι πάρα πολλές. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,39.

Έπειτα από τόσες σκέψεις και μελέτη όλων των παραγόντων, θα 
πρέπει να έχεις πλέον καταλήξει ακριβώς σε ποιες κινήσεις θα 
πρέπει να προβείς, ώστε να πετύχεις τους σκοπούς σου. Έχεις πολλές 
πιθανότητες να τα καταφέρεις.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,36,42.

Η εβδομάδα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις νέα ξεκινήματα και να 
αλλάξεις κάποια στοιχεία της καθημερινότητάς σου, που σε προβλη-
ματίζουν ακόμη. Μπορείς να ξεκινήσεις από τα πρακτικά ζητήματα, 
όπως το χώρο που ζεις, και μετά να πιάσεις τα πιο ουσιαστικά που σε 
απασχολούν. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,27,43.

Καλό θα ήταν να βάλεις ένα φρένο στο συναισθηματισμό σου. Μπορεί 
να αισθανθείς μοναξιά ή και να έχεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς 
από όλους και να μείνεις μόνος με τις σκέψεις σου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,26,35,47.

Από την Βαλεντίνη Βασιλειάδη
Τηλ:6951106266 Τηλ. Γραφ : 2314007050 
Facebook : Βαλεντίνη Βασιλειάδου – Ζώδια και Συμβουλές

ζώδια

ΑΛΛΑΞΤΕ  ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ !!!
Δεν είναι μυστικό πως πολλοί άνθρωποι στον κόσμο μπορούν 
να επηρεάσουν τις ζωές μας με διάφορους τρόπους. Οι ίδιοι άν-
θρωποι μπορούν επίσης να αγγίξουν τις καρδιές μας με τρόπους 
ουσιαστικούς. 
Η συνεργασία είναι καλύτερη από τον ανταγωνισμό
Πάρτε χρόνο για να βελτιώσετε τον εαυτό σας και τη ζωή σας με 
τον τρόπο που αισθάνεστε. 
Αν κρατάτε τον εαυτό σας συγκεντρωμένο σε αυτόν τον σκοπό 
δε θα έχετε χρόνο για να ασχοληθείτε με το τι κάνουν οι άλλοι. 
Το να προσπαθείτε συνεχώς να ανταγωνιστείτε τους άλλους είναι 
κάτι που μπορεί μόνο να σας αποδυναμώσει και όχι να σας κάνει 
δυνατότερους.
«Αν βιάζεστε συνεχώς, προσπαθώντας να ξεπεράσετε 
κάποιον άλλον ή σας παρακινεί η απόδοση κάποιου άλλου, 
τότε το άλλο άτομο σας ελέγχει» 
Μην προσπαθείτε ποτέ να αλλάξετε τους ανθρώπους που 
αγαπάτε
Όταν αγαπάτε πραγματικά κάποιον, πρέπει να τον αγαπάτε για 
αυτό που πραγματικά είναι – όχι για αυτό που θα θέλετε να είναι 
ή έστω για αυτό που πιστέυτε ότι θα έπρεπε να είναι. 
Μην ξοδεύετε χρόνο προσπαθώντας να κάνετε ασήμαντες αλλα-
γές στους ανθρώπους που αγαπάτε.
Η άγνοια δεν είναι ευτυχία
Πάντοτε να επεκτείνετε το μυαλό σας μέρα με τη μέρα. Μη βάζετε 
ποτέ ταμπέλες στον εαυτό σας. 
Μην αρνηθείτε ποτέ να εξερευνήσετε νέες ιδέες, γεγονότα, 
ανθρώπους κ.τ.λ ειδάλλως δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα τη 
ζωή σας.
«Η μεγαλύτερη μορφή άγνοιας είναι να απορρίπτεις κάτι 
για το οποίο δεν γνωρίζεις τίποτα» 
Μην πιστέψετε ποτέ πως είστε θύμα αυτού του κόσμου
Ξεκινάτε αμέσως να παίζετε το «παιχνίδι του θύματος», όταν 
αναφέρεστε σε καταστάσεις και γεγονότα χρησιμοποιώντας εκ-
φράσεις όπως «με εκνευρίζεις», » η κατάσταση αυτή με στενα-

χωρεί», «δεν πιστεύω ότι μου φέρθηκαν έτσι». Είναι σημαντικό 
να αναλαμβάνετε προσωπική ευθύνη για τα συναισθήματά σας, 
τις σκέψεις σας και τις πράξεις σας, αντί για να τις αποδίδετε 
σε κάποιον άλλο.
«Το πως σας φέρονται κάποιοι είναι το κάρμα τους, το 
πως αντιδράτε είναι το δικό σας» 
Μην φοβάστε την μοναξιά
Το να περνάτε χρόνο μόνοι σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
να νιώσετε άνετα με τον εαυτό σας και να τον αγαπήσετε. Είναι 
εξίσου καλό με το να περνάτε χρόνο με κάποιους ανθρώπους που 
γνωρίζετε και αγαπάτε.
«Δεν μπορείς να νιώσεις μοναξιά, αν σου αρέσει το άτομο 
με το οποίο είσαι μόνος»

Η απόρριψη μας κάνει πιο δυνατούς
Ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχετε ακούσει το «όχι» για 
κάτι, δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε την απόρριψη να σας πάρει 
από κάτω.  
Αντ’αυτού δείτε την απόρριψή σαν μια ευκαιρία να κάνετε τον 
εαυτό σας πιο δυνατό και καλύτερο σε αυτό που θέλετε να πε-
τύχετε.
«Να είσαστε ευγνώμονες σε όσους σας έχουν πει όχι. 
Χάρη σε αυτούς καταφέρατε να πετύχετε μόνοι σας» – 
Η αξία σας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από άλλους
Δεν μπορείτε ποτέ να είστε ευτυχισμένοι, αν αναζητάτε την επι-
βεβαίωση και αποδοχή από άλλους. 
Αυτό οφείλεται στο ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και έχει 
άλλες σκέψεις και συναισθήματα. 
Αντί για να ανησυχείτε συνεχώς για το πως θα ικανοποιήσετε 
τους άλλους, συγκεντρωθείτε στο πως θα ευχαριστήσετε τον 
εαυτό σας. Ο εαυτός σας είναι πιο σημαντικός.
«Η αυτοεκτίμησή σας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από 
άλλους. Αξίζετε επειδή το λέτε. Αν βασίζεστε σε άλλους 
για την αξία σας, τότε είναι η αξία άλλων» 

Έλκετε αυτό που είστε και όχι αυτό που θέλετε
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως νόμος της έλξης σημαίνει ότι 
αν συγκεντρωθούν σε κάτι που θέλουν πολύ θα το κατακτήσουν.
Ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν το μυαλό 
σας και η καρδία σας καθαρίσουν αρκετά, σίγουρα θα έλκετε 
αρκετά πράγματα.
 Αυτό είναι κάτι που θα έρθει σε εσάς, εννοώντας πως δε θα 
χρειαστεί να το κυνηγήσετε.
Δεν υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορείτε να πετύχετε στη 
ζωή σας
Είσαστε άνθρωπος και δεν υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορείτε 
να πετύχετε στη ζωής σας. Τα μόνο όρια που υπάρχουν είναι αυτά 
που βάζετε εσείς στον εαυτό σας.
Ο επίγειος παράδεισος είναι κάτι που πρέπει να ανακα-
λύψετε
Η ιδέα του «επίγειου παραδείσου» δεν είναι ένα πραγματικό 
μέρος που πρέπει να βρείτε, αλλά μια επιλογή που πρέπει να 
κάνετε. 
Με το να επικεντρώνεστε σε αρνητικά ή σε θετικά πράγματα, 
βλέπετε το καθένα από αυτά να εμφανίζετε περισσότερο στη 
ζωή σας.
«Οι άνθρωποι με αγάπη κατοικούν σε ένα κόσμο με αγά-
πη. Οι εχθρικοί άνθρωποι, κατοικούν σε έναν εχθρικό 
κόσμο. Στον ίδιο κόσμο»  
Μην αγχώνεστε για τα πάντα
Μια αόρατη δύναμη είναι αυτή που δημιούργησε τον κόσμο και 
ολόκληρο το σύμπαν. 
Όποτε σταματάμε να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι 
μας και να αγχωνόμαστε για τα πάντα, ο κόσμος και το σύμπαν 
γίνονται διαθέσιμα σε μας. 
Ο καλύτερη επιλογή είναι να αφήσετε να πράγματα να πάρουν τη 
δική τους πορεία.
«Καλημέρα, σας μιλάει ο Θεός. Θα αναλάβω εγώ όλα τα 
προβλήματά σας σήμερα. Δε θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. 

Να έχετε μια υπέροχη μέρα» 
Έχετε όλα όσα χρειάζεστε
Οτιδήποτε χρειάζεστε, βρίσκετε ήδη μέσα σας. Όταν αφιερώνετε 
5 λεπτά της ημέρας σας, κάνοντας τίποτα και μένοντας στην από-
λυτη ησυχία, θα ξεκινήσετε να συνειδητοποιείτε πως μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση στην ευτυχία και στην γαλήνη, όποτε το θέλετε.
«Έχετε όλα όσα χρειάζεστε για απόλυτη ευτυχία και γαλή-
νη, αυτή τη στιγμή »
Δεν υπάρχει τέλος στην προσωπική ανάπτυξη
Η προσωπική ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο μπορείτε να δουλεύετε 
για όλη σας τη ζωή. 
Δεν είναι κάτι που χάνετε σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο, 
όπως για παράδειγμα όταν τελειώνετε το σχολείο.
Άτομα που χρησιμοποιούν ταμπέλες δηλώνουν» Έχω σταματήσει 
να παράγω σε αυτόν τον τομέα, δεν έχω κάτι άλλο να προσφέ-
ρω» Αν έχετε σταματήσει να είστε παραγωγικοί και τα έχετε 
παρατήσει, έχετε σταματήσει να αναπτύσσεστε 
Να είσαστε πάντοτε ρεαλιστές, αλλά να περιμένετε και θαύματα

Τη στιγμή που θα έχετε αρχίσει να αναγνωρίζετε τον πραγματικό 
σας εαυτό, θα είσαστε ικανοί να κάνετε θαύματα για τον εαυτό 
σας, αλλά και για αυτούς που αγαπάτε.
«Μόλις πιστέψετε στον εαυτό σας και δείτε την ψυχή σας 
σαν κάτι θεϊκό και πολύτιμο, θα μετατραπείτε αυτόματα σε 
ένα όν που μπορεί να κάνει θαύματα»  
Πάντοτε να ακολουθείτε τη καρδιά σας για να πετύχετε
Αυτό είναι κάτι που έχουν ανακαλύψει αρκετοί άνθρωποι στη ζωή 
τους. 
Πάντα να είστε συγκεντρωμένοι για να δίνετε τον καλύτερο σας 
εαυτό στον κόσμο και σαν αντάλλαγμα θα νιώσετε ένα συναί-
σθημα ευτυχίας που ποτέ δε θεωρούσατε πως θα μπορούσατε 
να αισθανθείτε.
«Το να κάνεις αυτό που αγαπάς είναι ο ακρογωνιαίος λί-
θος  για να έχετε αφθονία στη ζωή σας»
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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
ΠΛΑΤΕΊΑ 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
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ 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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ,  
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
SUBITO 
Παύλου Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟ  ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΊΟΎ 
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300

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




