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«Ποτέ μια κυβέρνηση 
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σε τόσο λίγο διάστημα»
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«Η συμμετοχή στα 
συνέδρια δε συνιστά 
σκάνδαλο»

ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΤΙΑΣ

Πούλησε τις καπνοβιομηχανίες  
του σε Ιάπωνες για 1,6 δισ.

Η τρόικα το σκέφτεται  
για τις120 δόσεις 
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2 www.karfitsa.gr
17.03.2018

editorial

Κέρδος για το κράτος οι πολίτες να μπορούν να πληρώνουν

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων, ακόμη και η δύσπιστη 
Τρόικα δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι η φοροδοτική ικανότητα 
των περισσότερων νοικοκυριών έχει εξαντληθεί. Οι μισθοί 
έχουν καταβαραθρωθεί, την ίδια ώρα που οι απαιτήσεις της 
Εφορίας έχουν εκτοξευθεί, ενώ όποιες «καβάντζες» υπήρ-
χαν στις τράπεζες εξανεμίστηκαν. Οι κατασχέσεις λογαρια-
σμών γίνονται πλέον με ρυθμούς... πολυβόλου, ενώ και οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί προχωρούν γοργά, παρά τα 
επεισόδια έξω από συμβολαιογραφικά γραφεία κάθε Τε-
τάρτη. Εύλογα λοιπόν αντιλαμβάνονται μέχρι και οι σκληροί 
τεχνοκράτες ότι πλέον οι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν. 
Τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί και πριν από την κρίση και 
τώρα θα βρεθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές ή μπαταχτσή-
δες, κατά το κοινώς λεγόμενο. 

Αν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να προσφέρει μία πραγμα-
τική ελάφρυνση σε μισθωτούς και συνταξιούχους, τότε δεν 
έχει παρά να πιέσει με κάθε τρόπο για να επεκταθεί η ρύθ-
μιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 
Εφορία. Υπάρχουν ανάμεσά μας χιλιάδες συμπολίτες με χρέη 
τριών, τεσσάρων χιλιάδων ευρώ που θέλουν να τα εξοφλή-
σουν, αλλά η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων βγάζει ποσά της 
τάξεως των 250-300 ευρώ μηνιαίως, όσο δηλαδή ο μισθός 

ενός εργαζομένου άνω των 25 ετών που δουλεύει τετράωρο 
σήμερα. Μία δόση όμως της τάξεως των 40-50 ευρώ θα είναι 
προς όφελος όλων. Και των πολιτών που δεν θα ζουν πλέον 
με το άγχος της κατάσχεσης, πληρώνοντας ένα ποσό που θα 
αντιστοιχεί στις οικονομικές δυνατότητές τους, αλλά και του 
κράτους που θα δει να εισρέει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία. 

Οι αριθμοί –σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον– λένε 
την αλήθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σήμερα περίπου 2,9 εκατ. φορο-

λογούμενοι χρωστούν πάνω από 2 δισ. ευρώ, με τους πε-
ρισσότερους μισθωτούς και συνταξιούχους να έχουν οφει-
λές έως και 3.000 ευρώ. Το επόμενο διάστημα –και μέχρι 
το τέλος Αυγούστου, όταν θεωρητικά ολοκληρώνεται το 3ο 
μνημόνιο– είναι κρίσιμο. Οι δανειστές μοιάζουν να αντιλαμ-
βάνονται ότι μόνο κέρδη θα προκύψουν, γι’ αυτό και φέρο-
νται έτοιμοι να ανάψουν «πράσινο φως». Σε κάθε περίπτωση, 
όμως, η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπει στη ζωή μας (σ.σ. 
εάν τελικά επέλθει συμφωνία) το τελευταίο τετράμηνο του 
2018, ως μέρος της συμφωνίας που θα καταρτίσει το οικο-
νομικό επιτελείο με τους «θεσμούς» για τη μετα-μνημόνιο 
εποχή.

Και κάτι τελευταίο. Τα οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι 
η ανάπτυξη της οικονομίας το 2017 κυμάνθηκε με ρυθμό 
1,7%, κάτι για το οποίο έμπειροι αναλυτές είχαν προειδοποι-
ήσει. Το περίφημο «ελατήριο» της οικονομίας δεν εκτινάχθη-
κε. Τι φταίει; Το γνωρίζουν καλύτερα στην οδό Νίκης, όμως 
μάλλον έχει έρθει η ώρα να ξαναδούν τους φορολογικούς 
συντελεστές. Οι υπέρμετρα υψηλοί φόροι αποτελούν τροχο-
πέδη στην προσπάθεια που γίνεται. Μήπως λοιπόν, στο πλαί-
σιο της συμφωνίας που θα συζητηθεί με την τρόικα, να τεθεί 
κι αυτό ως θέμα; 
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Γιατί είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η κυβέρνηση να πιέσει την Τρόικα, 
για να δεχθεί ρύθμιση 120 δόσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΏΠΗΣ με πτήσεις της  ΑΕGEAN AIRLINES
EARLY BOOKING TIMΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

Ο Δ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Ε Υ Ρ Ώ Π Η Σ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ
5ΗΜ με 229€ ΑΝΑΧ.02&10/4
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
ΠΡΑΓΑ 5ΗΜ με 215€ ΑΝΑΧ.02/4

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
4ΗΜ με 189€ ΑΝΑΧ. 03&10/4
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
5ΗΜ με 235€ ΑΝΑΧ.02&10/4

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

από 
659€

από 
609€

από 
549€

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ-ΚΑΤΏ ΧΏΡΕΣ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05/04

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΧΑΓΗ-ΜΠΡΥΖ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06/04

ΠΑΝ. ΑΛΣΑΤΙΑΣ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ 
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&11/04

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΧΑΓΗ-ΜΠΡΥΖ 
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-DAM-ΝΤΕΛΦ

από 
435€

από 
559€

από 
659€

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

SPECIAL ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. 06&10/04

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ-ΑΛΣΑΤΙΑΣ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. 06/04

ΛΟΥΒΡΟ-ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ-
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ-ΒΕΡΟΝΑ-ΜΑΝΤΟΒΑ-
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΡΩΜΗ

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-ΝΤΕΛΦ-
ΑΜΒΕΡΣΑ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ

από 
549€

από 
549€

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ-ΜΙΛΑΝΟ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05&26/04

ΜΑΔΡΙΤΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06/04

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

TOΛΕΔΟ

από 
869€

από 
575€

από 
229€

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
7ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05/04

ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&11/04

KYΠΡΟΣ,ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
 αναχώρηση από Βόλο
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06/04

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΣΑΝ 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΤΟΛΕΔΟ

GIRONA-FIGUERES

ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΟΟΔΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05&10/04

από 
319€

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ-
NTOYMΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-

ΜΠΟΥΤΒΑ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&11/04

από 
199€

από
775€ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ-
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ-Λ.ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ

7ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06,11&12/04

από 
355€

ΟΔΙΚΈΣ & AΈΡΟΠΟΡΙΚΈΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΆΔΆΣ

ΡΟΔΟΣ
4,5ΗΜ από 235€

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

ΑΝΑΧ.05&06/04
ΚΕΡΚΥΡΑ
4,5ΗΜ από 219€

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
4ΗΜ από 249€

ΑΝΑΧ.05&06/04
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
4,5ΗΜ από 225€

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

ΑΝΑΧ.06/04
ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5ΗΜ από 269€

ΑΝΑΧ.06/04ΑΝΑΧ.06/04

ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

4ΗΜΕΡΕΣ με 329€
αναχ.06/04

Ο Δ Ι Κ Ε Σ
Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Ε Υ Ρ Ώ Π Η Σ

ΛΟΖΑΝΗ-ΒΕΡΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΜΠΑΝΤΕΝ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΜΠΑΝΤΕΝ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
SCHWABENTOR-ΤΥΜΠΙΝΓΚΕΝ-ΜΑΪΝΤΣ
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Αφού ισοπέδωσαν οικονομικά 
την χώρα, τώρα ήρθε η ώρα χω-
ρίς αντίσταση να την καταστρέ-
ψουν και εθνικά. Το πρόβλημα 
με τους δυο στρατιωτικούς, 
τους ξεπερνάει. Θα εύχονται να 
μην τους είχε τύχει. Και είναι 
σίγουρο ότι δεν μπορούν και 
δεν ξέρουν πώς να το διαχειρι-
στούν. Ο Τσίπρας από τον φόβο 
του, μάλλον έχει λερώσει την 
φωλιά του… Κάνει συσκέψεις 
για να δείξει ότι κάτι κάνει. Σύ-
σκεψη με ποιον; Ποιος από το 
υπουργικό συμβούλιο που γνω-
ρίζουμε την σύνθεση του είναι σε 
θέση να μας πείσει ότι μπορεί να 
συμβουλεύσει τον Πρωθυπουρ-
γό; Ο Κουβέλης; Ο Κοτζιάς που 
παρακαλεί  τους Σκοπιανούς να 
ονομάζουν την χώρα τους Μα-
κεδονία; 

Σε μια από τις χειρότερες στιγ-
μές της ιστορίας μας, έχουμε 
την χειρότερη κυβέρνηση με 
την πιο ακατάλληλη επάνδρωση. 
Προσωπικά με Καμμένο υπουρ-
γό Άμυνας (δεν κοιμόμουν) δεν 
κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Η 
επιλογή της ΝΔ για χαμηλούς 
τόνους και εθνική «συμφιλίωση» 
ενόψει του προβλήματος, δεν εί-
ναι η ενδεδειγμένη. Αν η χώρα 
πάθει ζημιά, τότε η ΝΔ θα είναι 
συνυπεύθυνη για ότι συμβεί με 
την στάση που κρατάει. Ή η κυ-
βέρνηση αποδεικνύει ότι μπορεί 
με την σύνθεση που έχει, αποτε-
λεσματικά να χειριστεί το θέμα, ή 
αν δεν μπορεί πρέπει να ζητηθεί 
η παραίτηση της για εθνικούς 
λόγους! Η ΝΔ δεν έχει λόγους 
να μην απαιτήσει την απομά-
κρυνση μιας εθνικά επικίνδυνης 
κυβέρνησης. Το αντίθετο μάλι-
στα. Αν η κυβέρνηση αποδειχθεί 
ανεπαρκής, υπεύθυνη εθνικά 
στάση είναι μόνο το αίτημα για 
απομάκρυνση της. «Ομοψυχία» 
στην καταστροφή της χώρας δεν 
υπάρχει και δεν δικαιολογείται.

*Ο κ. Δημήτρης Βασιλειάδης 
είναι Πολιτικός Αναλυτής 
INTERVIEW

Οικονομικά 
επικίνδυνοι, εθνικά 

καταστροφικοί

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ*

Η διγλωσσία στην κυβέρνηση
 θα φέρει βελούδινο διαζύγιο;

ΔΊΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΊΖΑ ΚΑΊ ΑΝΕΛ ΣΤΑ ΕΘΝΊΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΗ

Με την τουρκική απειλή να είναι ante portas και με τους δυο 
Έλληνες στρατιωτικούς στα μπουντρούμια της φυλακής υψίστης 
ασφαλείας στην Αδριανούπολη, έχει ξεσπάσει σοβαρή ενδοκυ-
βερνητική κρίση. Καταγράφεται διάσταση απόψεων του υπουργού 
Άμυνας Π. Καμμένου με τον αναπληρωτή υπουργό Φ. Κουβέλη 
σχετικά με τον πολιτικό χειρισμό της υπόθεσης των δύο προφυλα-
κισμένων στρατιωτικών. Ο Φ. Κουβέλης χαρακτήρισε «υπερτροφι-
κό λόγο» τα όσα λέει για την κράτηση των δύο στρατιωτικών ο ΥΠΕ-
ΘΑ Π. Καμμένος, τους οποίους και χαρακτηρίζει ως «ομήρους». 
Πρόκειται για διπλωματική, αλλά σαφέστατη διαφοροποίηση του 
αναπληρωτή από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Επίσης, δημόσια 
αποδοκίμασε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης τη δήλωση 
του υπουργού Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένου περί ομηρίας των δύο 
στρατιωτικών, που κρατούνται σε τουρκικές φυλακές. «Άστοχη η 
φράση του κ. Καμμένου περί ομηρίας. Εμείς σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει ως χώρα να εμπλακούμε στους αντιφατικούς και επι-
κίνδυνους χειρισμούς της άλλης πλευράς», ανέφερε σε δηλώσεις 
του στην κρατική τηλεόραση ο Π. Σκουρλέτης. Αλλά και ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος πήρε αποστάσεις από τις δη-
λώσεις Καμμένου, τονίζοντας ότι η σχετική αναφορά (περί ομηρίας) 
«έγινε προφανώς μεταφορικά».

Έτσι, η κυβέρνηση εμφανίζει μια διγλωσσία σε επίπεδο κορυ-
φαίων υπουργών, για ένα μείζον εθνικό θέμα, μια διχογνωμία που 
αναμφίβολα τραυματίζει το διεθνές κύρος της χώρας, ενώ προκα-
λεί έντονο προβληματισμό, αν όχι και απογοήτευση, στο εσωτερικό. 

Δυσαρέσκεια
Ο ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένος, ο ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς, αλλά και ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος εκτιμούν ότι το θέμα της 
προφυλάκισης των δύο στρατιωτικών, οι προκλήσεις της Τουρκίας 
σε Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο και οι εμπρηστικές δηλώσεις του Τ. 
Ερντογάν δεν συνιστούν μόνο διμερή ελληνοτουρκικά προβλήμα-
τα, αλλά είναι θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλο-
γικά από τους υπερεθνικούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς (ΟΗΕ, 
ΝΑΤΟ, ΕΕ, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

Στην αντίπερα όχθη, ο σκληρός κομματικός πυρήνας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Ν. Φίλης, Π. Σκουρλέτης, Δ. Παπαδημούλης και ο επανελθών 

στην κομματική «ορθοδοξία» ΑΝΥΠΕΘΑ Φ. Κουβέλης εκτιμούν ότι 
το ζήτημα της προφυλάκισης των δύο στρατιωτικών είναι ελάσσο-
νος σημασίας νομικό ζήτημα, που θα λυθεί από την τουρκική Δι-
καιοσύνη, και ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις είναι προβληματικές 
και οξύνουν την ελληνοτουρκική κρίση. Διατυπώνουν την άποψη 
ότι άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμοί δεν μπορούν να παρέμβουν 
στη Δικαιοσύνη μιας κυρίαρχης χώρας, της Τουρκίας στην προ-
κείμενη περίπτωση, χωρίς να διαταράξουν την έννομη τάξη της, 
όπως αυτή καθορίζεται από την εσωτερική νομοθεσία της, παρότι 
αναγνωρίζουν ότι η Δικαιοσύνη στην Τουρκία χειραγωγείται από το 
σύστημα εξουσίας του Τ. Ερντογάν. Φαίνεται ότι με αυτή την άπο-
ψη συμφωνεί και ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, που, σύμφωνα με 
πληροφορίες, είναι δυσαρεστημένος με τον χειρισμό της υπόθεσης 
στα αρχικά στάδια από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο Ευ. Αποστολά-
κη (επικοινωνία με τον Τούρκο επιτελάρχη στρατηγό Ακάρ), διότι 
τον είχε διαβεβαιώσει ότι είναι θέμα ωρών η απελευθέρωση των 
συλληφθέντων στρατιωτικών. 

Προβληματισμός 
Αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε και τις διαμετρικά αντίθετες 

απόψεις του ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένου με εκείνες της υπόλοιπης κυβέρ-
νησης σχετικά με το Μακεδονικό, τότε η εξωτερική και αμυντική 
πολιτική της κυβέρνησης, δηλαδή η εθνική στρατηγική της χώρας 
μας, είναι τουλάχιστον προβληματική, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη διε-
θνοπολιτική συγκυρία, όπου διακυβεύονται ζωτικά εθνικά συμφέ-
ρονται και κυριαρχικά δικαιώματα. 

Κοντολογίς, το ατυχές περιστατικό στον Έβρο –που ακόμη δεν 
γνωρίζουμε τις πραγματικές συνθήκες της σύλληψης των δύο Ελ-
λήνων στρατιωτικών–, ο πρόσφατος εμβολισμός του σκάφους του 
Λιμενικού «Γαύδος» από πλοίο της τουρκικής Ακτοφυλακής, η σα-
φής διεκδίκηση από την Άγκυρα ελληνικών νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου και η τουρκική πειρατεία στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελούν 
σαφείς ενδείξεις της τουρκικής επιθετικής και επεκτατικής πολι-
τικής, που εκδηλώνεται με την απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας. 
Η αντιμετώπιση της θανάσιμης τουρκικής απειλής απαιτεί εθνική 
ομοψυχία, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και διασφαλισμένη κυβερνη-
τική ομοφωνία.
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Η παρατεταμένη κρίση εισήγαγε την Ελλάδα σε ένα σπιράλ εσω-
στρέφειας, τόσο πολιτικά, όσο και οικονομικά. Το διπλωματικό 
κεφάλαιο της χώρας εξαντλήθηκε στην αποκατάσταση των σχέ-
σεων με τους εταίρους και στη συνεχή ανάγκη διαχείρισης των 
εκκρεμοτήτων των αλλεπάλληλων αξιολογήσεων. Η ελληνική 
επιχειρηματική τάξη, όση και όπως απέμεινε, ανάλωσε το μεγα-
λύτερο μέρος της ενεργητικότητάς της στο νοικοκύρεμα και την 
αναδιάταξη των υποχρεώσεων της στο εσωτερικό και την επανε-
κτίμηση των θέσεων της στο εξωτερικό. Η πραγματικότητα αυτή 
δεν θα μπορούσε να αφήσει τη γειτονιά μας ανεπηρέαστη. 

Η χώρα μας βρέθηκε ουραγός των πολιτικών εξελίξεων στην 
Νοτιανατολική Ευρώπη και μάλιστα μέρος του προβλήματος των 
Δυτικών Βαλκανίων, ενώ ο επενδυτικός ρυθμός υποχώρησε, μο-
λονότι η παρουσία της σε απόλυτους αριθμούς παραμένει υψηλή. 
Αν ο χαρακτηρισμός «μέρος των προβλημάτων» ξενίζει παρα-
καλώ τους αναγνώστες να θυμηθούν ότι εκτός από τα επίκαιρα 
θέματα, του ονοματολογικού της ΠΓΔΜίας και την ανάσχεση του 
αλβανικού εθνικισμού, η Ελλάδα βρέθηκε εκτεθειμένη, όταν με 
προτροπή της σημερινής κυβέρνησης λειτούργησε ως επίσημη 
πύλη του βαλκανικού διαδρόμου της λαθρομετανάστευσης, με 
απειλητικούς λεονταρισμούς από την πλευρά του υπουργού της 
αμύνης. 

Με ή χωρίς «καθαρή έξοδο» από τα μνημόνια, καθώς η χώρα πα-
σχίζει να ανακάμψει, μια νέα στροφή προς την Βαλκανική είναι 
αναγκαία.

Πρώτον, επειδή η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί για την Ελ-
λάδα τον ζωτικό χώρο, που της επεφύλαξαν και η ιστορία και η 
γεωγραφία. Ήμουν πρόσφατα στα Σκόπια. Είναι προφανές ότι 
εταιρίες κολοσσοί, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση της χώρας 
προσπαθούν να δημιουργήσουν και να εκμεταλλευτούν ευκαιρί-
ες. Με φόρο 3% από το τέλος του έτους στις εταιρίες τεχνολογί-
ας γίνεται σαφές ότι ακόμα και η ΠΓΔΜ αποτελεί έναν απειλητικό 
δυνητικό ανταγωνιστή σε πολλούς τομείς και επιχειρεί να αξιο-
ποιήσει για τον σκοπό αυτόν το προενταξιακό καθεστώς. Η Ελλά-
δα δεν μπορεί να παρακολουθεί αυτήν την πραγματικότητα, που 
αντίστοιχα παραδείγματά της βρίσκουμε σε κάθε απίθανη γωνιά 
της Βαλκανικής εγκλωβισμένη σε προβλήματα που δεν βρίσκουν 
λύση. Με τις χώρες αυτές θα συνυπάρξουμε σε μία υποχρεωτική 
όσμωση.

Δεύτερον, μετά από χρόνια, η κλιμακούμενη τουρκική επιθετικό-
τητα αναδεικνύει την ανάγκη να επανατοποθετηθεί η χώρα στο 
υπό διαμόρφωση γεωπολιτικό περιβάλλον. Η προσπάθεια της 
Ρωσίας να διατηρήσει ένα στρατηγικό θύλακο στην Σερβία, μετά 
το αποτυχημένο πραξικόπημα στο Μαυροβούνιο, η οικονομική 
διείσδυση της Κίνας με την δημιουργία του silk road, αλλά κυρίως 
η προσπάθεια του Ερντογάν να εκμεταλλευθεί το οθωμανικό πα-
ρελθόν των Βαλκανίων και την αδύναμη και προβληματική θέση 
της Ελλάδας επιβάλλουν την επάνοδο της χώρας στον ρόλο του 
εγγυητή και οδηγού της ευρωπαϊκής και ατλαντικής πορείας της 
περιοχής. 

*Ο κ. Ταχιάος είναι πρώην γενικός γραμματέας του υπουργεί-
ου Εξωτερικών

Ανάγκη να επανατοποθετηθεί  
η χώρα στο υπό διαμόρφωση 

γεωπολιτικό περιβάλλον

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ*

To «λόμπινγκ» του Κυριάκου
ΓΕΩΠΟΛΊΤΊΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΊ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΊΣ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | g_evgenidis@yahoo.gr

Με τις επαφές του σε διεθνές επίπεδο να πυκνώ-
νουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπέμπει πολλαπλά μη-
νύματα, σε ένα ιδιότυπο lobbying υπέρ των ελληνικών 
συμφερόντων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σε 
όλες του τις επαφές στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της ΝΔ επέ-
μεινε σε ένα βασικό δίπτυχο: οικονομικές μεταρρυθμί-
σεις, οι οποίες θα είναι βαθιές και διαρθρωτικές, ώστε 
να διασφαλιστεί η γεωπολιτική σταθερότητα της χώρας 
και να συνεχιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η αναβαθμισμέ-
νη εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.

 O κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι οι Αμερικανοί, σε 
αυτήν τη συγκυρία, έχουν ενδιαφέρον για δύο βασι-
κές παραμέτρους: ζητήματα της οικονομίας (τραπεζικό 
σύστημα, αδειοδοτικές διαδικασίες, επενδυτικό περι-
βάλλον), αλλά και γεωπολιτικά θέματα, καθώς αντιμε-
τωπίζουν την Ελλάδα ως έναν πυλώνα γεωπολιτικής 
σταθερότητας στην περιοχή. 

Ως προς το πρώτο, με τις επαφές που είχε ο πρόε-
δρος της ΝΔ –και όχι μόνο με κρατικούς αξιωματού-
χους, αλλά και με οικονομικούς παράγοντες– επεχεί-
ρησε να υπογραμμίσει ότι η χώρα, με το κατάλληλο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, μπορεί να αποτελέσει 
«αναπτυξιακή έκπληξη».  

Ενδεικτικό για την ουσία των επαφών του προέδρου 
της ΝΔ ήταν το τετ α τετ που είχε με τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Ντέιβιντ Μάλπας, ο 
οποίος, κατά πληροφορίες, άκουσε από τον πρόεδρο 
της ΝΔ το σχέδιο του κόμματος για ανάπτυξη της οι-
κονομίας, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε, σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες, και στον οδικό χάρτη για μετά 
το τέλος του τρίτου προγράμματος, με τον κ. Μητσο-
τάκη να επιμένει σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
ελληνικής ιδιοκτησίας, που θα εστιάζει στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας μας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο ορισμός που προσέ-
δωσε στη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 
«παραδοσιακό» think tank εξωτερικής πολιτικής στην 
Ουάσινγκτον, Center for Strategic and International 
Studies, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως «προβλέψιμο 
σύμμαχο», εννοώντας υπό αυτό το πρίσμα ότι υπάρ-
χει εθνική συναίνεση για τη συνέχιση και ενίσχυση της 
εταιρικής σχέσης με τις ΗΠΑ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δε, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε την 
πόρτα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συζήτησε με τον Αμε-
ρικανό υφυπουργό Τζον Σάλιβαν, ο οποίος, παρά την 
αποχώρηση Τίλερσον, έμεινε ακλόνητος. Ο κ. Μητσοτά-

κης συζήτησε όλα τα διμερή θέματα με τον κ. Σάλιβαν, 
αλλά μίλησαν και για την αυξημένη τουρκική προκλητι-
κότητα και τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας στον 
Έβρο, καθώς και για την αναβάθμιση ενός συνήθους 
επεισοδίου σε διμερές διπλωματικό και πολιτικό ζή-
τημα. Είναι, δε, ανοιχτό ακόμα, αν ο κ. Μητσοτάκης θα 
έχει και κάποια επαφή με κυρίως μενού τα ανοιχτά θέ-
ματα με την Τουρκία στις Βρυξέλλες, όπου θα βρίσκεται 
την ερχόμενη Πέμπτη για να συμμετάσχει στη Σύνοδο 
Κορυφής του ΕΛΚ.

«Η Ελλάδα δεν θα γίνει  
μετασοβιετική Δημοκρατία»

 Στις επαφές του στην Αμερική ο κ. Μητσοτάκης δεν 
συζήτησε σε διμερές επίπεδο για την υπόθεση Σαββίδη. 
Μιλώντας όμως στο CSIS, όπως προαναφέρθηκε, έβα-
λε ένα πλαίσιο, αναφερόμενος στον ομογενή επιχειρη-
ματία, κάνοντας λόγο για «νέους ολιγάρχες», οι οποίοι 
έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την κυβέρνηση. Μάλιστα, 
σε μια αναφορά με ιδιαίτερη αξία ενώπιον του αμερι-
κανικού κοινού, αλλά και εις επήκοον του ελληνικού 
ακροατηρίου, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να τονίσει ότι 
η Ελλάδα «δεν θα γίνει μια μετασοβιετική Δημοκρατία». 
Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ούτε εκβιάζε-
ται ούτε εκφοβίζεται. Σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές, οι 
εν λόγω αναφορές έχουν δύο αναγνώσεις: Αφενός, ο κ. 
Μητσοτάκης, με τις αναφορές για «νέους ολιγάρχες», 
σπεύδει να αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν 
επίσης επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν κρίσιμη επιρροή 
στα πολιτικά πράγματα, πλην όμως τόνισε ότι οι «νέοι 
ολιγάρχες» έγιναν τάχιστα χειρότεροι των προκατόχων 
τους. Αφετέρου, ο κ. Μητσοτάκης με την υπενθύμιση 
ότι δεν εκφοβίζεται σπεύδει να προειδοποιήσει ότι δεν 
έχει ανοιχτές εκκρεμότητες, ούτε «γραμμάτια» προς 
συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

 Υπό αυτό το πρίσμα, με τις αναφορές σε «νέους 
ολιγάρχες», αλλά και την επιμονή στην τήρηση της νο-
μιμότητας για όλους, η ΝΔ επιδιώκει έναν διττό στόχο: 
Αφενός να δώσει μήνυμα ότι δεν πρόκειται να γίνουν 
ανεκτές περιπτώσεις, όπως η εισβολή του κ. Σαββίδη 
στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας με ένα όπλο στη 
ζώνη του, αφετέρου να αφήσει την κυβέρνηση να ει-
σπράττει τη φθορά από την ποδοσφαιρική σύγκρουση 
στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς η ίδια να μπει σε προσωπική 
διελκυστίνδα με τον Ιβάν Σαββίδη.
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Τ
ο ότι η Κατερίνα Μάρκου το τελευταίο διά-
στημα έδειχνε να συγκλίνει περισσότερο με 
την κοινοβουλευτική γραμμή της Νέας Δη-
μοκρατίας δεν ήταν άγνωστο. Το ότι όμως θα 
αποτελούσε μέλος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και ιδιαίτερα σε μια εύθραυστη χρονι-
κά συγκυρία για το κόμμα της Πειραιώς ίσως 
και να ήταν ένα «στοίχημα» το οποίο συγκέ-

ντρωνε λίγα πονταρίσματα υπέρ του. Λίγες ημέρες μετά 
και την επίσημη εισχώρησή της στην κοινοβουλευτική 
ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η Κατερίνα Μάρκου -talk of 
the town στα πολιτικά πηγαδάκια της πόλης- φιλοξενείται 
με συνέντευξή της στην Karfitsa, δίνοντας απαντήσεις 
για όσα τις προσάπτουν, την επόμενη ημέρα των εκλογών 
και φυσικά την τωρινή κατάσταση της χώρας ελέω διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Για ποιον λόγο θεωρείτε ότι η κυβέρνηση  επιδει-
κνύει ανοχή στα φαινόμενα ανομίας που λαμβάνουν 
χώρα τόσο στα ελληνικά πανεπιστήμια όσο και προς την 
ίδια την κοινωνία;

Γιατί είναι και η ίδια βουτηγμένη στην ανομία. Γιατί κυ-
κλοφορεί «οπλισμένη» στην κοινωνία μέσα απειλώντας και 
εκβιάζοντας θεσμούς και πολίτες, να «προσαρμοστούν» 
και να «υπακούσουν» στο καθεστώς. Όταν το υπουργείο 
Παιδείας «χαϊδεύει» τους γνωστούς μπαχαλάκηδες που ει-
σβάλουν και ασχημονούν στα πανεπιστήμια και επιτίθεται 
στον Πρύτανη του ΠΑΜΑΚ, καταλαβαίνετε ποια μηνύμα-
τα δίνει στην κοινωνία. Η  κυβέρνηση υλοποιεί το γνωστό 
«και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ». Στο τέλος 
θα τους βρει βέβαια όλους απέναντι. Ποτέ μια τόσο αυ-
τάρεσκη κυβέρνηση δεν έκανε τόσα πολλά λάθη σε τόσο 
λίγο διάστημα.

 Θεωρείτε ότι η τοποθέτηση σας περί «επίπλαστων 
διαχωριστικών γραμμών που ανήκουν στο παρελθόν», 
θα  μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ανοίξει το πεδίο 
για μια ακόμη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας-Κινήμα-
τος Αλλαγής;

Αυτά θα τα πει ο λαός στις εκλογές που έρχονται. Η 
γνώμη μου πάντως είναι πως ναι. Αλλά, προσέξτε, αυτά 
όλα είναι και θα είναι φυσικά αποφάσεις του Προέδρου της 
Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αντιλαμβάνεται την κρισιμό-
τητα των ιστορικών στιγμών για τη χώρα, τους Έλληνες 
και τις Ελληνίδες. Σε κάθε περίπτωση, κατά την ταπεινή 
μου γνώμη, δεν πρέπει να μιλάμε για τυπικές συνεργασίες 
αλλά για μια κυβέρνηση των καλύτερων, όχι των συμβιβα-
σμών. Μια κυβέρνηση υπέρβασης αλλά και τελευταίας ευ-
καιρίας για τη χώρα. Είναι λάθος ιστορικό να σκεπτόμαστε 
μικροπολιτικά τούτες τις κρίσιμες ώρες.

Τι απαντάτε στους μέχρι  πρότινος συναδέλφους σας 
από το ΠΟΤΑΜΙ και τη ΔΗΜΑΡ σχετικά με τις κατηγορί-
ες προς το πρόσωπο σας περί συνεχιζόμενης αλλαγής 
κομμάτων με σκοπό την πολιτική σας επιβίωση;

Ε, νομίζω πια ότι η υποκρισία έχει και τα όριά της. Οι 
υφυπουργοί του κ. Καμμένου και οι συνομιλητές του κ. 
Τσίπρα στο Μαξίμου κατηγορούν εμένα ότι ψήφισα τον 
προϋπολογισμό Σαμαρά – Βενιζέλου το 2014 και τον Σταύ-
ρο Δήμα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Εγώ έμεινα στα-
θερή, σταθερότατη. Παρακαλώ και προκαλώ όποιον θέλει 
να ελέγξει όλες μου τις δηλώσεις, τα άρθρα, τη στάση μου 
στις κρίσιμες ψηφοφορίες. Καταψήφισα την απλή αναλο-
γική όταν οι ψήφοι της κυβέρνησης με την ΧΑ θα έφταναν 
τους 199. Για σκεφτείτε λίγο. 

Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένα έντονο  «πολι-
τικό φλερτ» μεταξύ εσάς και της Νέας Δημοκρατίας. 
Πως τελικά πήρατε την απόφαση να εισχωρήσετε στη 
Νέα Δημοκρατία;

Η ΝΔ είναι η μεγάλη δημοκρατική, ευρωπαϊκή παρά-
ταξη της χώρας και την τοποθέτησε εκεί ο ίδιος ο λαός 
εκλέγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρόεδρό της. Εί-
ναι η δύναμη πυρός αυτή τη στιγμή. Είναι η παράταξη των 

κανονικών ανθρώπων που θέλουν δου-
λειές και προκοπή για τις οικογένειές 
τους, που θέλουν να δουν τη χώρα να 
πηγαίνει πάλι μπροστά.

 Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας τοποθετούν τη 
Νέα Δημοκρατία μπροστά με 8-10 μο-
νάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεω-
ρείτε ότι οι έρευνες ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα; Και εάν ναι τότε  
ποιο κατά την άποψη σας θα  είναι το 
διακύβευμα των εκλογών;

Η διαφορά είναι διψήφια και θα είναι 
μεγάλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγεί-
ται της παράταξης που θέλει τη χώρα 
να κοιτάει στο μέλλον. Θέλει καλύτερες 
και περισσότερες δουλειές για τα παιδιά, 
θέλει ένα υγιές κοινωνικό κράτος με 
αξιοκρατία και αξιολόγηση όλων μας κι 
όχι την εξαγορά ψήφων με τα λεφτά των 
άλλων ή τα λεφτά που δεν υπάρχουν.  

Υπάρχει πιθανότητα να θέσετε 
υποψηφιότητα ως βουλευτής  σε άλλη 
περιφέρεια εκτός της Θεσσαλονίκης;

Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είμαι 
στρατιώτης. Όπου –και αν- με χρειαστεί 
ο στρατηγός λοιπόν, θα είμαι εκεί για να 
βοηθήσω. Το ζήτημα είναι να υποστεί 
στρατηγική ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο λαϊκι-
σμός.

συνέντευξη

«Η ΝΔ είναι η μεγάλη δημοκρατική, 
ευρωπαϊκή παράταξη της χώρας»

ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΜΑΡΚΟΥ: «ΠΟΤΕ ΜΊΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ ΣΕ ΤΟΣΟ ΛΊΓΟ ΔΊΑΣΤΗΜΑ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟ 

Δυναμικό «παρών» από τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας
Με χαμόγελα αλλά και όρεξη για δουλειά υποδέχθη-
καν όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλο-
νίκης της Νέας Δημοκρατίας τόσο την Όλγα Κεφαλο-
γιάνη, όσο και τη νεοεισελθούσα στους κόλπους της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κατερίνα Μάρκου. Ειδι-
κότερα στη συνεδρίαση που έγινε τη προηγούμενη 
εβδομάδα στα γραφεία της Διοικούσας, η «παλαιά» 
εις τα πολιτικά δρώμενα της πόλης και μέλος της 
Πολιτικής Επιτροπής κα. Βασιλική  Νάκου αγκάλιασε 
από την πρώτη στιγμή τόσο την Όλγα Κεφαλογιάννη, 
όσο και την Κατερίνα Μάρκου. Μάλιστα η Βασιλική 
Νάκου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα ιδιαίτερα ενω-
τικό μήνυμα για την παράταξη της Νέας Δημοκρατί-
ας, το οποίο όμως έβρισκε έρεισμα στη γενικότερη 
δυναμική παρουσία των γυναικών στη πολιτική ένε-
κα και της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
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 «Όταν κι εάν, προκύψουν στοιχεία σε βάρος μελών 
του Συλλόγου, τότε θα ενημερωθούμε κι εμείς. Σε αυτό το 
στάδιο της έρευνας, ο ΙΣΘ δε γνωρίζει ούτε ποιοι γιατροί 
ελέγχονται ούτε και γιατί», λέει στην Karfitsa ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Εξα-
δάκτυλος, που κλήθηκε να σχολιάσει τα νέα στοιχεία της 
υπόθεσης Novartis, όπου φέρεται να εμπλέκονται γιατροί 
της Θεσσαλονίκης. 

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΙΣΘ, δεν έχει γίνει 
απολύτως σαφές σε τι αναφέρεται η υπόθεση Novartis. 
«Δηλαδή, εάν αναφερόμαστε στη στρεβλή και υπερβολι-
κή τιμολόγηση φαρμάκων είναι κάτι που δεν αφορά τον 
ιατρικό κόσμο γιατί, με εξαίρεση ελαχίστων που μπορεί να 
συμμετέχουν σε γνωμοδοτικές επιτροπές, δε συμμετέχει 
στην κοστολόγηση και στις εγκρίσεις των φαρμάκων. Αν 
αναφερόμαστε στο ρόλο που παίζει η φαρμακοβιομηχανία 
στην ιατρική εκπαίδευση και στη δια βίου εκπαίδευση των 
γιατρών, μέσω των συνεδρίων και των υπόλοιπων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, τότε θα πρέπει ως κοινωνία να 
κάνουμε μία πάρα πολύ ανοιχτή κουβέντα, διότι σε αυτήν 
την περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, δεν υφίσταται σκάν-
δαλο». 

Εξηγεί, πως αν ο Έλληνας γιατρός θέλει να παρακολου-
θεί συνέδρια και να ενημερώνεται μετά την Ιατρική σχολή, 
αυτό παραδοσιακά χρηματοδοτείται από τις φαρμακοβιο-
μηχανίες, διότι δεν υπάρχει άλλη πρόβλεψη. «Το κόστος 
είναι τόσο υψηλό, που με τις σημερινές αμοιβές των για-

τρών, δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Άρα θα πρέ-
πει ή να βρούμε έναν άλλο μηχανισμό που θα αναλάβει τη 
χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας ή θα πρέπει να 
αποδεχτούμε, ότι οι γιατροί δε θα ενημερώνονται, εξέλι-
ξη όμως, που θα είναι πολλαπλάσια κακή. Για παράδειγμα 
ένας επιμελητής από την Αλεξανδρούπολη θέλει να κάνει 
μία επιστημονική ανακοίνωση και να παρακολουθήσει ένα 
διήμερο συνέδριο στην Αθήνα. Το minimum ποσό που 
χρειάζεται, είναι περίπου 800 ευρώ. Οι μισθοί του ΕΣΥ, δεν 
του επιτρέπουν να παρακολουθήσει το συνέδριο. Άρα, να 
μην εθελοτυφλούμε και να μη στρουθοκαμηλίζουμε. Αν 
κάποιος πιστεύει πως οι γιατροί πρέπει να σταματήσουν να 
συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις… να βγει να το πει και 
να το εξηγήσει! Διότι όταν λέμε ότι βρήκαν γιατρούς που 
πήρανε 2.000 ευρώ και 5.000 ευρώ, αυτά μεταφράζονται 
ως δύο τρία συνέδρια στο εσωτερικό ή δύο συνέδρια στο 
εξωτερικό. Αν είναι σκάνδαλο το ότι ένας γιατρός πήγε σε 
πληρωμένα συνέδρια, τότε αυτός που το λέει - ειδικά αν 
είναι πολιτικό πρόσωπο- θα πρέπει ή να πει ότι κακώς το 
έκανε κι από εδώ και πέρα αυτά θα τα χρηματοδοτεί το 
κράτος ή να πει πως πλέον δε θα συμμετέχουν οι γιατροί 
στα ενημερωτικά συνέδρια του κλάδου τους», τονίζει ο κ. 
Εξαδάκτυλος. 

«Να αποδειχτεί πόσο σκανδαλώδης ήταν η 
χρηματοδότηση»

«Σε ότι αφορά στον ιατρικό κόσμο, από αυτά που γνω-

ρίζουμε μέχρι τώρα, εγώ δε βλέπω κάποιο σκάνδαλο. 
Το τι θα προκύψει στη συνέχεια δεν μπορούμε να το ξέ-
ρουμε. Τα στοιχεία για την ώρα κάνουν λόγο για 300- 400 
γιατρούς που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Novartis με 
2.000 έως 5.000 ευρώ. Αυτό δε συνιστά σκάνδαλο. Τώρα, 
αν υπάρξουν ειδικότερα στοιχεία, θα πρέπει να το δούμε 
κατά περίπτωση. Σε ότι αφορά το πολιτικό σκέλος, θα πρέ-
πει να αποδειχτεί πόσο σκανδαλώδης ήταν η χρηματοδό-
τηση και γιατί. Ενδεχομένως να ήταν σκανδαλώδης, στην 
περίπτωση που ένα φάρμακο, αδικαιολόγητα πήρε μία 
πολύ ακριβή τιμή, αλλά αυτό πρέπει να αποδειχτεί. Διότι, 
αν αυτό που πλήρωνε η Ελλάδα το 2010 για το χ φάρμακο 
της Novartis κοστολογούνταν τριπλάσια απ’ ότι για παρά-
δειγμα στη Γερμανία, τότε πράγματι υπάρχει κάτι λάθος. 
Εάν όμως το πληρώναμε όσο και η Γερμανία, τότε… πα-
ρότι παρακολουθώ το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω τι 
ακριβώς γίνεται», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Εξαδάκτυλος.

 Μάλιστα σημειώνει, πως αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν 
πειθαρχικά αδικήματα που βαραίνουν γιατρούς του Συλ-
λόγου, τότε θα παραπεμφθούν στο πειθαρχικό του ΙΣΘ 
που θα τα εξετάσει. «Θα πρέπει όμως τα στοιχεία αυτά να 
είναι συγκεκριμένα και στοιχειοθετημένα. Από αυτά που 
γνωρίζουμε όμως μέχρι σήμερα, δεν βλέπω να υπάρχει 
κανένα θέμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει 
αυτή η υποκριτική στάση της πολιτείας στο κομμάτι αυτό. 
Όλοι γνωρίζουν πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη συ-
νεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, που όλοι απαιτούμε να 
υπάρχει».

ρεπορτάζ

 «Δε μπορεί να συνιστά σκάνδαλο
 η συμμετοχή στα συνέδρια»

«ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΊΖΟΥΜΕ», ΛΕΕΊ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΊΣΘ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  |  karavassili@karfitsa.gr
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Με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και 
με δεδομένο ότι όλες οι απαιτήσεις των τραπεζών κατά 
δανειοληπτών ήταν πάντα και αποδεδειγμένα παράνο-
μες αλλά και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κανένας 
πλειστηριασμός ακινήτου για οφειλή προς τράπεζα στην 
Ελλάδα δεν είναι νόμιμος. 

Ο Γενικός Όρος Συναλλαγών (ΓΟΣ) περί υπολογισμού 
των τόκων με βάση έτος διάρκειας 360 ημερών, που συ-
μπεριλαμβάνουν οι τράπεζες στις δανειακές συμβάσεις, 
παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο και έχει κριθεί παράνομος 
και καταχρηστικός με βάση και την αμετάκλητη απόφαση 
430/2005, του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. 
Η εν λόγω απόφαση προέρχεται μετά από συλλογική 
αγωγή περί προστασίας καταναλωτών και δημιουργεί 
δεδικασμένο, συνεπώς οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν 
να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα σε αυτήν και να επι-
στρέψουν τους παράνομους τόκους που κεφαλαιοποίη-
σαν μαζί με τους τόκους που επέβαλαν επ’ αυτών.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει επικυρωθεί και με νόμο 
λόγω της σπουδαιότητάς της. Συγκεκριμένα, η απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης Ζ1-798/25-6-2008- ΦΕΚ 
Β 1353/11-7-2008, απαγόρευσε στις τράπεζες να ανα-
γράφουν στις δανειακές συμβάσεις τόσο τον ΓΟΣ όσο και 
άλλους φόρους.

Επί 34 συναπτά έτη επιβάλλεται στους δανειολήπτες η 
ειδική εισφορά (φόρου) του ν. 128/1975, με τον οποίο 
έχουν επιβαρυνθεί παράνομα με συνολικό ποσό της 
τάξης των 16-20 δισεκατομμυρίων ευρώ, πλέον των 
παράνομων ανατοκισμών των ποσών του φόρου αυτού 
από τις τράπεζες.

Επιβάλλεται η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει την ανο-
χή της εποπτικής αρχής των Τραπεζών και συγκεκρι-
μένα της Τράπεζας της Ελλάδος δια του κ. Στουρνάρα, 
που επιτρέπει να ανατοκίζουν τα ποσά της εισφοράς του 
ν.128/1975 (που είναι φόρος), ενώ κατ’ εξαίρεση δικαίω-
μα ανατοκισμών είχαν πάντα μόνο για τους τόκους. 

Θα πρέπει περαιτέρω να εξηγηθεί, πως γίνεται στην πε-
ρίπτωση των πιστωτικών καρτών οι ανατοκισμοί τόκων 
και φόρου να είναι μηνιαίοι, κατά παράβαση όσων ορίζει 
το άρθρο 12 του ν. 2601/1998 που καθιέρωσε δικαίωμα 
ανατοκισμών τόκων από τις τράπεζες τουλάχιστον ανά 
εξαμηνιαίες περιόδους 

Όσα προσπαθεί να αποκρύψει ο κ. Υπουργός Οικονομι-
κών από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αναφορικά με  το 
ν.128/1975, είναι άνευ ουσίας αφού θα αποκαλυφθούν 
από την Εισαγγελική έρευνα που ήδη διεξάγεται για 
το θέμα αυτό. Συνακόλουθα, οι δικαστικοί λειτουργοί 
οφείλουν να εφαρμόζουν αυτεπαγγέλτως τις παραπάνω 
απαγορεύσεις και να απορρίπτουν αιτήσεις διαταγών 
πληρωμής, προς αποφυγήν έκδοσης άκυρων διαταγών 
πληρωμής, βάσει των οποίων μπορούν να διενεργηθούν 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, στις οποίες (διαταγές πλη-
ρωμής) τα οφειλόμενα ποσά έχουν υπολογιστεί παρανό-
μως, βάσει των επίμαχων όρων, τους οποίους δυστυχώς 
επιμένουν να συμπεριλαμβάνουν στις δανειακές συμβά-
σεις τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι και σήμερα.

Εμείς στη Νέα Δεξιά πιστεύουμε ότι, παραβιάζεται, μετα-
ξύ άλλων,  κατάφωρα το άρθρο 17 του Συντάγματος περί 
της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας. 

*Ο κ. Παλάζης είναι Δικηγόρος, Γραμματέας Δικαιο-
σύνης Νέας Δεξιάς

Παράνομοι οι 
πλειστηριασμοί για 

οφειλές σε τράπεζες

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΛΑΖΗΣ*

politics

Συνταξιούχοι χάνουν τον ΕΝΦΙΑ των επόμενων 15-100 ετών!

ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΣΩΠΊΚΗΣ ΔΊΑΦΟΡΑΣ» ΚΑΊ Η ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΊΟΥ  
«ΚΑΤΑΠΊΝΟΥΝ» ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΊΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ... ΔΕΚΑΕΤΊΩΝ

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΕΏΡΓΙΑΔΗ

Τον ΕΝΦΙΑ των επόμενων 15-100 
ετών καλούνται να καταβάλουν ως... 
τίμημα πάνω από 1.500.000 συνταξιού-
χοι μέσω της κατάργησης της «προσω-
πικής διαφοράς» και της μείωσης του 
αφορολόγητου ορίου από το 2019, ενώ 
εντυπωσιακός είναι ο λογαριασμός και 
για 1.500.000 μισθωτούς που θα έχουν 
αυξημένη παρακράτηση φόρου! 

Το διπλό σοκ που περιμένει τους 
συνταξιούχους και οι νέες απώλει-
ες εισοδημάτων θα φέρουν σε ακόμη 
μεγαλύτερη αδυναμία εκατοντάδες 
φορολογουμένους τα επόμενα χρό-
νια, οι οποίοι λόγω αδυναμίας δεν θα 
μπορέσουν να καλύψουν τις πληρωμές 
του ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήματος, 
με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με κα-
τασχέσεις και πλειστηριασμούς. Μάλι-
στα, με δεδομένο ότι από την 1η Μαΐου 
τίθεται σε ισχύ το μέτρο της αναγκα-
στικής κατάσχεσης και του πλειστηρι-
ασμού ακινήτων για οφειλές άνω των 
500 ευρώ, αντιλαμβάνεται ο καθένας 
πόσες εκατοντάδες χιλιάδες συνταξι-
ούχοι αλλά και μισθωτοί θα βρεθούν 
τα επόμενα χρόνια στη... μέγγενη των 
πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), το 2017 υπόχρεοι ΕΝΦΙΑ ήταν 
6.297.453 φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
κατείχαν 17.828.955 δικαιώματα επί 
αστικών ακινήτων (σπίτια, εξοχικά, 
καταστήματα κ.λπ.) και 15.325.860 
δικαιώματα επί γηπέδων (οικόπεδα, 
αγροτεμάχια). Να σημειωθεί ότι σχε-
δόν 5.500.000 φυσικά πρόσωπα είχαν 
κάτω από δέκα δικαιώματα επί ακινή-
των.

Παράδειγμα 1ο 
Έστω συνταξιούχος με μηνιαίες αποδοχές 780 ευρώ που χάνει με την «προσω-

πική διαφορά» 30 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 360 ευρώ τον χρόνο και παράλληλα από 
τη μείωση του αφορολόγητου ορίου χάνει 660 ευρώ. Συνεπώς, οι ετήσιες απώλειες 
ανέρχονται σε 1.020 ευρώ και σε βάθος δεκαετίας στα 10.200 ευρώ. Ο συγκεκριμένος 
συνταξιούχος κατέχει ιδιόκτητη κατοικία 90 τ.μ. σε μεσαία περιοχή με ΕΝΦΙΑ 270 ευρώ 
(3 τοις χιλίοις), μια γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με ΕΝΦΙΑ 90 ευρώ, ένα σπίτι στο χωριό 70 τ.μ. 
με ΕΝΦΙΑ 140 ευρώ (2 τοις χιλίοις) και αγροτεμάχια 20 στρεμμάτων με φόρο 50 ευρώ 
(2,5 ευρώ/στρέμμα). Άρα, πληρώνει ετησίως ΕΝΦΙΑ 550 ευρώ. Οι μειώσεις σε σύνταξη 
και αφορολόγητο όριο θα τον οδηγήσουν σε επιβάρυνση εντός της επόμενης δεκαετίας 
η οποία αντιστοιχεί στον ΕΝΦΙΑ 19 ετών!

Παράδειγμα 2ο 
Έστω μισθωτός των Δημοσίου με μηνιαίο μισθό 700 ευρώ, δηλαδή με ετήσιες απο-

δοχές 8.400 ευρώ. Σήμερα δεν πληρώνει φόρο, αλλά η μείωση του αφορολόγητου 
ορίου στα 5.600 θα τον επιβαρύνει με φόρο 660 ευρώ. Έτσι, σε μία δεκαετία θα έχει 
χάσει 6.600 ευρώ. Ο συγκεκριμένος μισθωτός κατέχει ένα διαμέρισμα 75 τ.μ. για το 
οποίο πληρώνει ΕΝΦΙΑ 225 ευρώ (3 τοις χιλίοις) και ένα εξοχικό 60 τ.μ. με ΕΝΦΙΑ 
180 ευρώ. Άρα, η συνολική ετήσια φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε 415 ευρώ. Σε 
βάθος δεκαετίας από τις απώλειες που θα έχει λόγω μείωσης του αφορολόγητου ορίου 
θα έχει χάσει τον ΕΝΦΙΑ 16 ετών. 

Παράδειγμα 3ο 
Έστω μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες αποδοχές 600 ευρώ και 14 μι-

σθούς λόγω δώρων και επιδόματος αδείας. Άρα σήμερα λαμβάνει 8.400 ευρώ και είναι 
αφορολόγητος. Με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου κατά 3.000 ευρώ, θα επιβα-
ρυνθεί με παρακράτηση φόρου 660 ευρώ ετησίως. Άρα στα 10 χρόνια θα έχει χάσει 
εισοδήματα 6.600 ευρώ Έστω ότι ο συγκεκριμένος μισθωτός κατέχει μία και μοναδική 
πρώτη κατοικία 80 τ.μ. σε μεσαία περιοχή και πληρώνει ΕΝΦΙΑ 240 ευρώ (3 τοις χιλί-
οις). Έτσι, τα εισοδήματα που θα χάσει σε 10 χρόνια αντιστοιχούν στον ΕΝΦΙΑ 27 ετών!

Αποκαλυπτικά παραδείγματα για το σοκ που έρχεται – 
Ποιες κατηγορίες θα έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες 
και γιατί κινδυνεύουν με πλειστηριασμούς

Υπόχρεοι ΕΝΦΙΑ (φυσικά πρόσωπα) 6.297.453
Συνολικά δικαιώματα ΕΝΦΙΑ επί 
αστικών ακινήτων

17.828.955

Συνολικά δικαιώματα ΕΝΦΙΑ επί 
γηπέδων

15.325.860

ΠΗΓΗ: ΑΑΔΕ

Η «ακτινογραφία» του ΕΝΦΙΑ 
φυσικών προσώπων το 2017 
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Υπό την πίεση της κοινωνίας, αλλά και την εμμονή της κυβέρνη-
σης να λύσει το πρόβλημα πριν λάβει τεράστιες κοινωνικές διαστάσεις, 
η τρόικα το σκέφτεται να δώσει το «πράσινο φως» για τις 120 δόσεις σε 
μισθωτούς και συνταξιούχους. Όλα δείχνουν, τόνιζε οικονομικό στέ-
λεχος της κυβέρνησης, ότι μετά από ισχυρή πίεση οι δανειστές αντε-
λήφθησαν τη θετική εξέλιξη και έδωσαν το «πράσινο φως». Αυτή την 
ώρα ισχύει, όπως μας ενημερώνει η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπού-
λου, η επέκταση της εν λόγω ρύθμισης και για χρέη κάτω των 20.000 
ευρώ, αφού ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες έχουν τη δυ-
νατότητα να μπουν στις διατάξεις του νόμου. Ποια τα οφέλη; Αυτό θα 
τους επιφέρει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Ακολουθεί 
το «πάγωμα» πλειστηριασμών ή κατασχέσεων. Επίσης έρχεται περι-
κοπή προστίμων και προσαυξήσεων. Η όλη εξέλιξη προήλθε, κατά 
τον καθηγητή Φορολογίας κ. Χριστόπουλο, από το γεγονός ότι, από τα 
επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκύ-
πτει ότι 2,9 εκατ. πολίτες οφείλουν πάνω από 2 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι 
οφειλές αυτές φτάνουν το πολύ τα 3.000 ευρώ.

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει 
τον ίδιο χαρακτήρα με αυτό που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες για χρέη στην Εφορία έως και 50.000 ευρώ. Δηλαδή:

• Περικοπή 85% των προσαυξήσεων και τόκων.  
•  Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων 
120.  
• Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα.

Τι μπορεί, όμως, να πράξει κάποιος έως ότου υπάρξει η τελική 
λύση; Την υπαγωγή στην «πάγια» ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι «αν υφίστανται χρέη σε περισσότερες από 
μία ΔΟΥ, για κάθε ΔΟΥ πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επι-
λέγοντας τη ΔΟΥ από τη λίστα “Επιλογή ΔΟΥ οφειλής”, στη σχετική 
εφαρμογή του TAXISnet. Επίσης, με την υποβολή της αίτησης, η πρώ-
τη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών ημερών. Αν δεν συμβεί 
αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση». 

Οι παγίδες
Η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου παραθέτει όλες τις «παρε-

νέργειες» μη πληρωμής οφειλών στο κράτος:

1. Απώλεια του δικαιώματος φορολογικής ενημερότητας, με ό,τι σημαί-
νει αυτό, για συναλλαγές και οικονομική μελλοντική πορεία. 
2. Ποινή με μηνιαία προσαύξηση 0,73% η οποία χρεώνεται για 30 ημέρες 
αυτόματα. 
3. Η Εφορία, κατόπιν, αποστέλλει ειδοποιητήριο και ζητάει από τον πολίτη 
να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση των 12 
ή των 24 δόσεων, στην περίπτωση οφειλής από έκτακτο φόρο. 
4. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης από τον πολίτη, έρχονται τα δύσκολα! 
Θα αντιμετωπίσει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, για το ποσό που 
χρωστάει. 
5. Ο νόμος ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη 
εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή είναι έως 500 ευρώ». Δηλαδή αν 
ο φορολογούμενος χρωστά έως 500 ευρώ, η Εφορία δεν μπορεί να του 
πάρει το Ι.Χ.. Ή το σπίτι. Άρα δεν χάνεται σπίτι ή Ι.Χ. 
6. Όμως γίνονται κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για οφειλή από 0,01 
ευρώ έως όποιο ποσό οφειλής. Δηλαδή για οφειλή 200 ευρώ μπορεί 
το κράτος, ήτοι η Εφορία, να προχωρήσει σε κατάσχεση ενοικίων και 
τραπεζικών λογαριασμών. Στην περίπτωση κατάσχεσης σε λογαρια-
σμό, δεν κατάσχεται ποσό κάτω των 50 ευρώ που έχει ως υπόλοιπο ο 

λογαριασμός. 
7. Τα ακατάσχετα όρια μισθών και συντάξεων σε τραπεζικό λογαριασμό. 
Κατ’ αρχήν, το ακατάσχετο όριο από μισθό ή σύνταξη είναι 1.000 ευρώ. 
Από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50%, δηλαδή 
250 ευρώ. Για μισθό ή σύνταξη πάνω από τα 1.500 ευρώ κατάσχεται 
ολόκληρο το ποσό. Δηλαδή αν κάποιος έχει 2.000 ευρώ στην τράπεζα, 
χάνει 500 άνω των 1.500 κατάθεσης και 250 μεταξύ 1.000 και 1.500 
ευρώ, σύνολο κατάσχεσης 750 ευρώ. Προσοχή! Όλα τα κατασχετήρια 
μισθών και συντάξεων ρυθμίζονται από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων 
ή τα ασφαλιστικά ταμεία που χορηγούν τη σύνταξη. Επιστρέφουμε στα 
υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών. Εδώ έχουμε ακατάσχετο όριο 
1.250 ευρώ, αλλά για έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνει ο 
φορολογούμενος στο TAXISnet. Αν το ποσό περνάει τα 1.250 ευρώ, τότε 
όλο το υπόλοιπο κατάσχεται, άσχετα αν προέρχεται από μισθό ή σύνταξη. 
Μπορεί όμως για 500 ευρώ να κάνει κατάσχεση ο έφορος; Μπορεί, απα-
ντά το υπουργείο Οικονομικών. Όμως, όπως τονίζει η κα Νικολοπούλου, 
η αποστολή κατασχετηρίου εγγράφου δεν οδηγεί σε άμεσο πλειστηρια-
σμό. Αυτό θα συμβεί, αν ο πολίτης δεν δώσει σημασία στη σπουδαιότητα 
που έχει το έγγραφο, αν δεν σπεύσει στην Εφορία για τα σχετικά ή αν 
δεν ενημερώσει τον δικηγόρο του.  Πότε σώζεται το σπίτι ή το Ι.Χ.; Όταν 
σπεύσουμε στην Εφορία, καταλήγει η δικηγόρος, και διασφαλίσουμε 
με ρύθμιση ότι «ο έφορος δεν θα θέσει το ακίνητό μας σε πρόγραμμα 
πλειστηριασμού». Δύσκολες εποχές, δύσκολη οικονομική κατάσταση…

οικονομία

Η τρόικα το σκέφτεται για τις 120 δόσεις 
 «ΑΝΑΣΑ» ΓΊΑ ΜΊΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΊ ΣΥΝΤΑΞΊΟΥΧΟΥΣ ΑΝ ΓΊΝΕΊ Η ΡΥΘΜΊΣΗ ΓΊΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΊΑ 

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

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

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση
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Κ
ατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 
ολοένα και περισσότερα νέα άτομα επι-
λέγουν τη μετανάστευση στο εξωτερικό 
προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλί-
σουν αξιοπρεπές εργασιακό αλλά και κοι-
νωνικό περιβάλλον. Το braindrain, δηλαδή 
η «αποστράγγιση» της Ελλάδας από τους 
νέους δεν είναι πλέον κάτι άγνωστο στο 

δημόσιο διάλογο. Εντούτοις όμως, σε αντίθεση με την εις 
βάθος διερεύνηση του φαινομένου, λίγες είναι οι πραγ-
ματικές προσπάθειες για τη σωστή και αποτελεσματική 
αντιμετώπισή του. Μία από αυτές, είναι οι δράσεις και οι 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Greek Energy Forum. 

Η ιδέα 
H ιδέα για την ίδρυση του Greek Energy Forum γεννή-

θηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια στο Λονδίνο. Εμπνευ-
στές της ήταν μια ολιγομελής ομάδα νέων επαγγελματιών 
στο χώρο της ενέργειας, που διέγνωσαν την ανάγκη για τη 
δημιουργία ενός διεθνή πυρήνα συνεργασίας επαγγελμα-
τικά καταξιωμένων και επιστημονικά καταρτισμένων Ελ-
λήνων προς όφελος της πατρίδας μας. Όπως είναι φυσιο-
λογικό, κομβικής σημασίας ρόλο στις δραστηριότητες του 
think tank διαδραματίζει η ενέργεια, διότι προσφέρεται για 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής επιστημονικής 
εξειδίκευσης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επιπλέον, ο κλά-
δος απασχολεί ένα σημαντικό εύρος επαγγελματιών - πέ-
ραν των συνηθισμένων τεχνικών ειδικοτήτων – σε τομείς 
όπως, η παροχή εξειδικευμένων νομικών και γενικότε-
ρων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων, η λογιστική και χρηματοοι-
κονομική υποστήριξη δράσεων ή η παροχή υπηρεσιών 
logistics. 

Το σημαντικό όμως όπως τονίζει σε κάθε ευκαιρία από 
τη πλευρά του και ο κ. Άγγελος Γκανούτας Λεβέντης, Πρό-
εδρος του Greek Energy Forum, είναι ότι «αισθανόμαστε 
πρεσβευτές της Ελλάδας στο διεθνές ενεργειακό γίγνε-
σθαι». Να σημειώσουμε πως το διεθνώς αναγνωρισμένο 
think-tank διοργανώνει, μεταξύ άλλων, τον θεσμό των 
Greek Energy Awards κάθε χρόνο στο Λονδίνο, τη Διεθνή 
Ακαδημία Μελλοντικών Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ δίνει τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε μεγάλες 
ενεργειακές εταιρείες του εξωτερικού.

Το παράδειγμα του Γρηγόρη Μουτσίκα
Ο Γρηγόρης έγινε δεκτός σε μια από τις μεγαλύτερες 

ενεργειακές εταιρείες του κόσμου στο Λονδίνο, απο-
στέλλοντας το βιογραφικό του στο Greek Energy Forum. 
Απ΄αυτά που μου είπε κατάλαβα, ότι πρόκειται ουσιαστικά 
για μια ευκαιρία η οποία του άλλαξε σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα τη ζωή. 

Και αυτό διότι από τη Θεσσαλονίκη και τον Γολγοθά 
της ανεργίας βρέθηκε να συνομιλεί σε καθημερινή βάση 
με στελέχη πολυεθνικών και να συνεισφέρει με τις γνώ-
σεις του σε πρότζεκτ εκατομμυρίων. Όπως μου ανέφερε 
«τελειώνοντας το μεταπτυχιακό μου στη Θεσσαλονίκη, 
ξεκίνησα να κάνω αιτήσεις, σε θέσεις εργασίας σχετικές 
και μη, με τις σπουδές μου, γνωρίζοντας ωστόσο τις συν-
θήκες της αγοράς εργασίας στη χώρα μας, ειδικότερα για 
τους νέους. Μία μέρα είδα το νέο πρόγραμμα πρακτικής 
άσκησης που διοργάνωνε το GEF κυρίως σε πόλεις του 
εξωτερικού, μου τράβηξε το ενδιαφέρον, έχοντας πλέον 
πάντα στο μυαλό μου τη λύση του εξωτερικού και απλά 
έκανα την αίτηση». Γρήγορα λοιπόν ο Γρηγόρης κλήθηκε 
να μεταβεί στο Λονδίνο και να ξεκινήσει το καινούργιο 
κεφάλαιο της ζωής του. Παράλληλα σχολιάζοντας τα όσα 
βίωσε με τον ερχομό του στην Αγγλία και τις διαφορές σε 
σχέση με την Ελλάδα, με μεγάλο ενθουσιασμό μου τόνισε 
ότι «ερχόμενος για να εργαστώ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο 
της τρίμηνης πρακτικής άσκησης στη BMI Research, ήρθα 

άμεσα αντιμέτωπος, με απόλυτα ποιοτικές εργασιακές 
συνθήκες σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα δεν είναι και κάτι 
εύκολο, θέλει διαρκή προσπάθεια. Το πιο λυπηρό είναι ότι 
εκτός όλων των άλλων, στην Ελλάδα εκλείπει η αξιοκρα-
τία σε επαγγελματικό επίπεδο και κυριαρχεί το «βύσμα» σε 
έντονο βαθμό. Αντίθετα, στην Αγγλία, όπως και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες η προσπάθεια επιβραβεύεται αναλό-
γως», λέει χαρακτηριστικά. 

Τέλος σχετικά με τα μελλοντικά του σχέδια, αναφέρει 
πως «αυτή τη στιγμή η προσοχή μου είναι στραμμένη100% 
στην BMI Research. Αφού ολοκλήρωσα την πρακτική μου 
άσκηση δέχτηκα την πρόταση ανανέωσης από την εταιρεία 
μου, πλέον ως Fitch Solutions για τους επόμενους 6 μή-
νες, και… συνεχίζω να ονειρεύομαι!».

οικονομία

Το ελληνικό think tank που «επενδύει» 
στην ενέργεια και στους νέους

GREEK ENERGY FORUM

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ | nakos@karfitsa.gr
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Ο 
Γάλλος αστροναύτης Ζαν Σακ Φαβιέ (Jean 
Jacques Favier) έφτασε στη Θεσσαλονίκη, 
προκειμένου να παρουσιάσει μαζί με τον 
αστροναύτη Christer Fuglesang, την έρευ-
να που πραγματοποιείται στο Διάστημα 
σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και τις 
επιπτώσεις της για τη βελτίωση της ανθρώ-
πινης ζωής πάνω στη Γη, στο πλαίσιο του 

17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, που θα διεξάγεται 
στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace μέχρι και την Κυριακή 
18 Μαρτίου. Ο κ. Favier έχει συμμετάσχει στην προετοι-
μασία δεκάδων διαστημικών πειραμάτων σε συνεργασία 
με διαστημικούς οργανισμούς όπως η CNES, η Σοβιετική 
Ένωση, η ESA και η NASA, ενώ το 1996 πέταξε με το δι-
αστημικό λεωφορείο Columbia στο Διάστημα ως Μηχανι-
κός Φορτίου (Payload Specialist) με την αποστολή LMS.

Συναντήσαμε τον κ. Favier μαζί με τη σύζυγό του σε 
κεντρικό καφέ της Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο να είναι ιδι-
αίτερα χαλαρός και πρόθυμος να μοιραστεί μαζί μας τις 
εμπειρίες του. Τον ρωτήσαμε με ποιον τρόπο θα μπορούσε 
να πείσει έναν νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με τις φυσικές 
επιστήμες. Όπως είπε, «σε πολλές χώρες της Ευρώπης 
και στις ΗΠΑ, υπάρχει μία δυσκολία στο να κρατήσουμε 
το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων στον επιστημονικό 
τομέα. Ενδιαφέρονται κυρίως για άλλους τομείς και όχι 
για τις επιστήμες. Αυτό συμβαίνει διότι αρχικά χρειάζονται 
πολυετείς σπουδές, αρκετός χρόνος και προσπάθεια και 
στη σημερινή κοινωνία, οι νέοι άνθρωποι δίνουν προτε-
ραιότητα στο οικονομικό όφελος. Οπότε τα κίνητρα για να 
ακολουθήσει κάποιος τις επιστημονικές σπουδές, είναι 
μειωμένα. Όμως, είναι σημαντικό να το αλλάξουμε αυτό 
διότι υπάρχουνε οφέλη από τον επιστημονικό κλάδο. Προ-
σωπικά για μένα η επαγγελματική μου καριέρα είχε πάντα 
ενδιαφέρον καθώς μέσα από την ενασχόλησή μου με τη 
φυσική, μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ ως αστρο-
ναύτης. Είναι πολύ σημαντικό νέοι άνθρωποι να στραφούν 
στις επιστήμες».

Αναφορικά με τις προοπτικές στη Φυσική τον 21ο αιώ-
να, ο κ. Favier εξηγεί πως είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς 
που μπορεί να μας οδηγήσει η επιστήμη, καθώς «καθημε-
ρινά υπάρχουν νέες ανακαλύψεις, πολύ περισσότερες απ’ 
ότι υπήρχαν στο παρελθόν και πολλές εξ’ αυτών είναι δύ-
σκολο να τις ακολουθήσουμε με το ρυθμό που έρχονται. 
Το τι θα συμβεί στον επιστημονικό τομέα και στη Φυσική, 
είναι κάτι που θα προέρθει και από τους νέους ανθρώ-
πους γι’ αυτό είναι σημαντικό να ακολουθήσουν αυτόν 
τον τομέα. Ο πρωταρχικός τρόπος για να κεντρίσουμε το 
ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων είναι να τους ενημε-
ρώσουμε, να τους δώσουμε επίσης να καταλάβουν πως 
πρόκειται για μία όμορφη περιπέτεια κι όχι για κάτι βαρετό 
και τέλος ποτέ δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει το ταξί-
δι αυτό. Εγώ αναπάντεχα βρέθηκα να είμαι αστροναύτης 
στο διάστημα. Πέραν από την πολύ όμορφη αυτή εμπειρία, 
κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για μένα, ακολούθησα την 
έρευνα που έκανα στη Γη και δημιούργησα μία πρόοδο στο 
κομμάτι με το οποίο ασχολούμαι». Όπως μας εξήγησε, η 
ειδίκευσή του είναι στην επιστήμη υλικών στα υγρά και η 
ευκαιρία που είχε στη διαστημική του πτήση, ήταν να με-
λετήσει τις ιδιότητές τους σε έναν χώρο χωρίς βαρύτητα. 
«Το πείραμά μου δεν ήταν μία βιομηχανική έρευνα για να 
φτιάξουμε άμεσα κάτι προηγμένο, όμως με τη γνώση που 
παίρνουμε από τέτοια πειράματα, μπορούμε στο μέλλον να 
βελτιώσουμε τους τρόπους που χρησιμοποιούμε τα υλικά 
στην καθημερινή μας ζωή». Πέραν από την επαγγελματική 
του εμπειρία στο διάστημα, ο κ. Favier ανέφερε πως, όπως 
είναι φυσικό, υπάρχουν και πολύ ωραίες προσωπικές 
εμπειρίες. «Το να πετάξω στο διάστημα ήταν ένα προσω-
πικό επίτευγμα κι ένα από τα πολύ όμορφα πράγματα που 
βίωσα είναι το να βλέπω τη Γη από το Διάστημα. Για μένα 
ήταν αναπάντεχο να επιλεγώ ως αστροναύτης. Ξεκίνησα 
στον επιστημονικό τομέα που μ’ ενδιέφερε και στην πορεία 

κατάφερα να επιλεγώ και να υλοποιήσω το πείραμά μου 
στο διάστημα. Έτσι λοιπόν, θα συμβούλευα τους νέους αν-
θρώπους να ασχοληθούν μ’ αυτό που αγαπούν».

Από τη Θεσσαλονίκη στην Ανταρκτική 
Τον κ. Favier συνόδευε ο γιατρός Ανδριανός Γκολέμης 

που αποτελεί ζωντανό παράδειγμα πως η επιστήμη μπορεί 
να σε οδηγήσει... στην άκρη του κόσμου! Σπούδασε στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέ-
χεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρασβούργο. Ο 
ίδιος περιέγραψε πως από εκεί, του δόθηκε η ευκαιρία 
να εργαστεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
(European Space Agency) στην Ανταρκτική. «Εκεί κάναμε 
κάποια ευρωπαϊκά πειράματα ιατρικής έρευνας. Ήμασταν 
τελείως απομονωμένοι από τον κόσμο για εννιά μήνες, 
με τις συνθήκες και τις δυσκολίες να μοιάζουν αρκετά με 
αυτές που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες». Τέλος, ο κ. 
Γκολέμης σημείωσε πως η Ελλάδα είναι μέλος του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Διαστήματος από το 2005 και «υπάρ-
χουν πολλές ευκαιρίες για τους Έλληνες επιστήμονες να 
προτείνουν πειράματα αλλά και να εργαστούν οι ίδιοι σε 
προγράμματα της ESA».

κοινωνία

Αστροναύτες της NASA  
«προσγειώθηκαν» στη Θεσσαλονίκη 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΊΚΩΝ ΕΜΠΝΕΕΊ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΊΑ 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  | karavassili@karfitsa.gr
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Ο κόσμος κατέκλυσε στην κυριολεξία την αίθουσα του ROSE GARDEN στο Ωραιό-
καστρο,  για να παρακολουθήσει την πολιτική ομιλία του Σάββα Αναστασιάδη, ενώ 
εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της νεολαίας. Εξορμήσεις στην εκλογική του 
περιφέρεια πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα ο βουλευτής της Νέα Δημοκρα-
τίας, αναπτύσσοντας τις απόψεις του για τις τρέχουσες πολιτικές και γεωπολιτικές 
εξελίξεις. Το κάλεσμά του εκτός από τους κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου,  τί-
μησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Γαβότσης , ο Πρόεδρος 
Β΄ ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης κ. Βράνος , ο πρώην υπουργός Υγείας κ. Βαρτζόπουλος, 
εκλεγμένοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Πρόεδρος και μέλη της Δημ.Τ.Ο. Ωραιο-
κάστρου, ο Πρόεδρος της Δημ.Τ.Ο.Θέρμης, μέλη της Δημ. Τ.Ο. Πυλαιας- Χορτιάτη, 
Υπεύθυνοι Θεματικών Τομέων της Β΄ ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης , Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι κ.α. «Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι. Η επιλογή της κυβέρνησης να 
ανοίξει ταυτόχρονα όλα τα μεγάλα εθνικά θέματα ( Σκοπιανό- Ελληνοαλβανικές 
σχέσεις, Ελληνοτουρκικά) εγκυμονεί σοβαρούς διαπραγματευτικούς κινδύνους» 
τόνισε ο κ. Αναστασιάδης. «Πλησιάζει η ώρα που θα κληθούμε να αναλάβουμε 
τις ευθύνες μας απέναντι στην Πατρίδα. Πλησιάζει η ώρα που θα φέρει τη Νέα 
Δημοκρατία στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία» 
κατέληξε ολοκληρώνοντας την ομιλία του. 

■ Μια νέα δυνατότητα εξειδικευμένης ανακύκλω-
σης δίνει στους κατοίκους ο Δήμος Δέλτα. Συγκεκρι-
μένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τo συλλογικό 
σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) «Ανακύ-
κλωση Συσκευών Α.Ε.» ο Δήμος Δέλτα εγκατέστησε, 
στο εργοτάξιο της Ν. Μαγνησίας, ένα κοντέινερ για τη 
συγκέντρωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απο-
βλήτων. Ο Δήμαρχος Ευθ. Φωτόπουλος ανέφερε 
πως: «Με τη συνεργασία αυτή, προχωράμε ένα ακό-
μα βήμα προς την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, 
θέτοντας σε λειτουργία την ανακύκλωση ηλεκτρι-
κών – ηλεκτρονικών συσκευών. Μετά την ανανέω-
ση σημαντικού αριθμού μπλε κάδων προχωρήσαμε 
και στη ανακύκλωση κατά ρεύματα, γυαλί με τους 
ειδικούς κάδους που έχουμε τοποθετήσει σε όλες 
τις Κοινότητες, τώρα δίνουμε τη δυνατότητα στον 
πολίτη να ανακυκλώνει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
απόβλητα με ένα τηλεφώνημα.

Ξεχωριστές συναντήσεις με τα νέα προεδρεία του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (ΒΕΘ), είχε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, στο γραφείο 
του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. Τζιτζικώστας 
συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός 
κόσμος της Θεσσαλονίκης, έμποροι, βιομήχανοι και βιοτέχνες, 
ενώ αναλύθηκαν οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει από την 
πλευρά της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε τα προ-
βλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν. Ο Περιφερειάρχης αναφέρ-
θηκε στις προσπάθειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται 
στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων.  Τις συναντήσεις απασχόλησαν επίσης οι εξελίξεις 
σε μεγάλα έργα υποδομής (λιμάνι, αεροδρόμιο, μετρό κ.ά.), η 
πρόταση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την κα-
θιέρωση μόνιμου χαμηλού συντελεστή φορολόγησης (flat tax 
rate) για τις επιχειρήσεις καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, η ενίσχυση των 
εξαγωγών, μέσα κι από τη βελτίωση των οδικών υποδομών 
στην Κεντρική Μακεδονία, η καλύτερη εξυπηρέτηση της ΒΙΠΕ 
Θεσσαλονίκης και των Βιοτεχνικών – Βιομηχανικών Πάρκων, η 
πάταξη του παραεμπορίου, αλλά και η ανάπλαση του εκθεσια-
κού κέντρου της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε ένα λάθος την περασμένη 
Κυριακή. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αγανακτι-
σμένος από αυτά που έβλεπε να αποφασίζονται από 
το διαιτητικό τρίο.
Κανείς δεν πρόκειται να τον δικαιολογήσει. Ούτε 
για την...»εισβολή» ούτε και για το όπλο, που φαί-
νεται στις φωτογραφίες, ότι είχε στη μέση του.
Από αυτό το σημείο, του ομολογούμενου, από τον 
ίδιο, λάθους, ως την ...γενική κατακραυγή, ότι «ο 
Σαββίδης φταίει για όλα τα δεινά που μαστίζουν το 
ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρ, από συστά-
σεώς του» είναι τεράστιος δρόμος, που διανύθηκε 
από το σύνολο του αθηναϊκού έντυπου και ηλε-
κτρονικού Τύπου, με ...άλματα μνήμης.

Ο Ιβάν δεν θα φορτωθεί – και δεν πρέπει άλλω-
στε- όλες τις παθογένειες, που δημιουργήθηκαν, 
διογκώθηκαν και έγιναν...καρκινογόνες για το πο-
δόσφαιρο, με πρωτοβουλία ισχυρών παραγόντων 
και την ένοχη σιωπή ισχυρών πολιτικών προσωπι-
κοτήτων. 
Έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Ασφαλώς, η 
συγγνώμη δεν λειτουργεί και ως ...συγχωροχάρ-
τι. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, που θα αποφα-
σίσουν για τον πειθαρχικό έλεγχο των ενεργειών 
του. Αλλά το λάθος Σαββίδη , σε καμμιά περίπτωση, 
δεν μπορεί να είναι «το άλλοθι» εκείνων, που έκα-
ναν πολύ χειρότερα και οδήγησαν τους φιλάθλους 
μακριά από τα γήπεδα. 

Γεμίζει τις αίθουσες ο Αναστασιάδης

Ο αίρων την αμαρτία του ποδοσφαίρου

Η ανάπτυξη σε πρώτο πλάνο 
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Τη δική της απάντηση θέλησε να δώσει η γενική διεύθυνση τε-
χνικών υπηρεσιών, διεύθυνση κατασκευών & συντηρήσεων του 
δήμου Θεσσαλονίκης, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Karfitsa 
που αφορούσε σε γκάλοπ Θεσσαλονικέων για τις παιδικές χα-
ρές της Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, πολίτες της 
Θεσσαλονίκης υπογράμμισαν πως «οι παιδικές χαρές του δήμου 
είναι επικίνδυνες και απροστάτευτες». «Στο άρθρο αναλύονται 
κυρίως γενικότερα προβλήματα που αφορούν παρακείμενους 
υπαίθριους χώρους, δημιουργώντας εσφαλμένη εικόνα για το 
επίπεδο των παιδικών χαρών. Στο Δ. Θεσσαλονίκης πέραν των 
υπό κατασκευή  λειτουργούν σήμερα 50  παιδικές χαρές εκ των 
οποίων οι 48 έχουν πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας 
και για τις δύο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης, κα-
θώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Οι βανδαλισμοί 
είναι συνεχείς. Η συντήρησή τους αποτελεί επίπονο αλλά  πρω-
ταρχικό και συνεχές μέλημα των Υπηρεσιών παρά το συνεχώς 
μειούμενο προσωπικό». 

Μπαράζ επαφών πραγματοποιεί αυτό το διάστημα το πρω-
θυπουργικό γραφείο της Θεσσαλονίκης και η προϊσταμένη 
του Κατερίνα Νοτοπούλου, για το «Περιφερειακό Αναπτυ-
ξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας για την Παραγωγι-
κή Ανασυγκρότηση» που θα  πραγματοποιηθεί από τις 26 
έως τις 28 Μαρτίου, παρουσία του πρωθυπουργού Αλέ-
ξη Τσίπρα. Η κ. Νοτοπούλου βρέθηκε με τους δημάρχους 
του νομού, με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, των 
Επαγγελματικών Ενώσεων και Φορέων της πόλης, προ-
κειμένου να ακούσει τα ζητήματα που τους απασχολούν.  
 Γ. Νάκος

Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Η πίεση της κοινής γνώμης από τα δημοσιεύματα 

για το επίδομα ενοικίου του υπουργικού ζεύγους Παπα-
δημητρίου – Αντωνοπούλου ήταν πρωτοφανής στα τρία 
χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝ.ΕΛ., παράλληλα όμως το θέμα αυτό αποκάλυψε 
τις πραγματικές προθέσεις της παρέας του Μαξίμου, 
δεν αρκούνται απλώς στη διακυβέρνηση, αλλά θέλουν 
να συγκεντρώσουν όλες τις εξουσίες και αυτό είναι φα-
νερό σε όλους τους τομείς.

     Συνεχίζουν τις προσλήψεις ημετέρων και μοιρά-
ζουν κρατικό χρήμα σε υπερωρίες μετακλητών και επι-
δόματα υπουργών, ακόμα και η νύφη του πρωθυπουρ-
γού ως δημόσιος υπάλληλος τοποθετήθηκε παράλληλα 
και ως μετακλητή στο γραφείο του υπουργού Εργασίας 
με προσαύξηση μισθού 30%.

     Στη δικαιοσύνη η κυβέρνηση επιδιώκει να χειρα-
γωγήσει τους δικαστές προκαλώντας την αντίδραση της 
Ένωσης Εισαγγελέων, οι οποίοι πλέον μιλούν για από-
πειρα ποδηγέτησης του δικαστικού σώματος.

     Στα τρία χρόνια διακυβέρνησης το σύστημα ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει μπει για τα καλά στο κόλπο και τα προνόμια 
της εξουσίας, η χώρα μοιάζει ακυβέρνητη, οι κίνδυνοι 
που ελλοχεύουν είναι μεγάλοι, τόσο στην οικονομία 
όσο και στα εθνικά θέματα, ιδίως στο ζήτημα των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων η σύλληψη των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών στη μεθόριο έχει ανεβάσει στα ύψη το 
θερμόμετρο και δείχνει πόσο απροετοίμαστη και άγονη 
για τα ελληνικά συμφέροντα ήταν η επίσκεψη του Τούρ-
κου προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο 
Δεκέμβριο. 

     Αντί να εξομαλύνει τις ελληνοτουρκικές διαφο-
ρές, παρατηρούμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της 
Άγκυρας που πλέον αμφισβητεί ελληνικά εδάφη και 
μετατρέπει σε σοβαρά επεισόδια γεγονότα που συμβαί-
νουν καθημερινά στον Έβρο. 

     Και στην οικονομία δυστυχώς η κυβέρνηση μοιά-
ζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, ελπίζει τώρα στις 
αγορές, οι οποίες έχουν αγριέψει, τσακώνεται με τον 
Ντράγκι τώρα που χρειάζεται τη στήριξη της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εξαπατά τους πολίτες για 
δήθεν τέλος του Μνημονίου και της λιτότητας, όταν 
φέρνει νέο κύμα σκληρών μέτρων από το 2019.

     Αυτό που ενδιέφερε τον κ. Τσίπρα ήταν η εξουσία, 
χρησιμοποίησε ψέματα για να την κερδίσει και να διατη-
ρηθεί σε αυτήν, αλλά απέτυχε πλήρως στη διακυβέρνη-
ση της χώρας, σε βάρος των πολιτών και των εθνικών 
συμφερόντων.

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

Απέτυχαν πλήρως  
στη διακυβέρνηση της χώρας
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Να ενισχύσει τη διαδικασία ανοικτού διαλόγου του 
κόμματος με τη βάση, δηλαδή τους πολίτες, επιδι-
ώκει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καρά-
ογλου, μέσω εκδηλώσεων που θα πραγματοποι-
ηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο στα Κουφάλια, 
στο Καβαλάρι και στην Επανομή, παρουσία και του 
Άδωνι Γεωργιάδη. «Οι άνθρωποι αποτελούν την 
ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκονται πάντα 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τις κοινές μας 
ιδέες. Θέλουμε να τους ακούσουμε, να μιλήσουμε 
μαζί τους, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τις 
αγωνίες τους, και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η 
ΝΔ υπηρετεί απαρέγκλιτα την ιδρυτική της αρχή να 
κάνει διάλογο με την κοινωνία. Χωρίς παρωπίδες, 
χωρίς στεγανά, χωρίς αποκλεισμούς», σημείωσε ο 
κ. Καράογλου. 

Επτά χρόνια πειραματίζονται στο δήμο Θεσσαλονίκης, στον ευ-
αίσθητο τομέα της καθαριότητας. Επτά χρόνια αποτυγχάνουν. Η 
Θεσσαλονίκη παραμένει βρώμικη πόλη.
Τώρα, ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης αποφάσισε να αλλάξει 
και πάλι τα πρόσωπα. «Επέστρεψε» την ευθύνη της καθαριότη-
τας στον αντιδήμαρχο Αθ. Παππά, από τον οποίο την είχε αφαι-
ρέσει πριν περίπου ενάμιση χρόνο. Ακόμη, όρισε εντεταλμένο 
σύμβουλο για θέματα καθαριότητας το δημοτικό σύμβουλο Λά-
ζαρο Ζαχαριάδη, που είναι και πρόεδρος στη Δημοτική Εταιρία 
Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, δηλαδή στην TV 
100 και στο FM 100.
Ο κ. Ζαχαριάδης, μ΄ αυτόν τον τρόπο, γίνεται ο άνθρωπος των 
ευαίσθητων και υψηλών αποστολών στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 
«Κρέμονται από τα χέρια του» η καθαριότητα της πόλης, αλλά 
και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Πόσο να 
αντέξει ο άνθρωπος;

Ο Άδωνις ...φέρνει κόσμο Άπιαστο όνειρο η καθαριότητα

Διευκρίνιση για τις παιδικές χαρές 

Τρέχουν για το  
Περιφερειακό Συνέδριο

Ο Ιβάν πούλησε Donskoy και ΣΕΚΑΠ στους Ιάπωνες
Στα «χέρια» του ιαπωνικού ομίλου εταιρειών Japan Tobacco θα περάσει το 
γ' τρίμηνο του 2018, αφού ολοκληρωθεί η σχετική ρυθμιστική εκκαθάριση,  
η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη επί 5 ολόκληρα χρό-
νια (από τις 29/3/2013). Η αγορά της ΣΕΚΑΠ συνιστά μέρος μιας μεγάλης 
συμφωνίας - "πακέτο" για την εξαγοράς της "μητρικής" ρωσικής Donskoy 
Tabak στην οποία ανήκει η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος  Α.Ε. 
(ΣΕΚΑΠ). Πιο συγκεκριμένα, η Japan Tobacco Inc. ανακοινώνει ότι ο Όμιλος 
εταιρειών JT συμφώνησε στην εξαγορά των εταιρειών Donskoy Tabak (DT), 
"ενισχύοντας, έτσι, τη περαιτέρω την πρώτη  θέση της εταιρείας στη Ρωσία, 
την τρίτη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων καπνού στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυ-
τής της συμφωνίας, ο Όμιλος JT αποκτά "πακέτο" και τα πλειοψηφικά μερίδια 
της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος  Α.Ε.". 
Σε μια λιτή ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη προς τους συνεργάτες του αναφέ-
ρεται ως αιτία της πρόθεσής του να μεταβιβάσει τα μερίδιά του στην ιαπωνική 
JT αφενός η συρρίκνωση των πωλήσεων της αγοράς λόγω της κρίσης και 
αφετέρου οι σημαντικές αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ).
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★ Ζούμε στον αστερισμό του ποδοσφαίρου. Η Ελλάδα 
παίζει στο CL γερά. Αφού ομάδες όπως η Μπαρτελόνα και 
η Ρεάλ ήδη ανεβάζουν στροφές για να αντέξουν σε αγώνα 
με τα δεδομένα των Ελληνικών κλασσικών ντέρμπυ ΠΑ-
ΟΚ-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-ΟΣΦΠ, που κρατάνε κανένα μήνα στο 
γήπεδο μέχρι να βγει και να ανακοινωθεί το αποτέλεσμά 
τους. Σκέφτονται ήδη πως να ανεβάσουν τη φυσική τους 
κατάσταση για να αντέξουν σε πίεση του ενδεχόμενου 
αγώνα τους με κάποια ομάδα μας. Μπράβο μας και πάλι 
μπράβο μας.

★ Προτείνουμε την τοποθέτηση Θεσσαλονικιού βουλευτή 
για υφυπουργό αθλητισμού. Έτσι θα υπάρξει μόνο η εξυ-
γίανση του ποδοσφαίρου. Λαζαρίδης ή Φωκάς δεν έχει 
σημασία ποιος θα είναι. Ας μπει κάποιος άλλος ακόμη και 
απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ ή την ΝΔ, αρκεί να τελειώνουν οι αγώνες 
μας. 

★ Πλειοδοσία βλέπουμε αυτόν τον καιρό στην υποστή-
ριξη του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη. Πλειοδοσία όμως 
έχουμε κυρίως απ’ την Αθήνα και στις φωνές εναντίον 
τους. Μ’ αυτά και μ’ αυτά κινδυνεύουμε να χάσουμε πάλι 
το πρωτάθλημα. Το σύστημα της παραπληροφόρησης 
έβγαλε για ακόμη μια φορά τα κουμπούρια και πυροβολεί 
αυτό που η Θεσσαλονίκη θεωρεί σαν πρώτο και μεγάλο. 
Θα δούμε αν μας λογαριάζουν τελικά.

★ Μ’ αυτά και μ’ αυτά που καιρός για πολιτική και 
κουτσομπολιό. Τα δεδομένα άλλαξαν και σε λίγο θα μας 
ξεπεράσουν. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξου-
με και να σχεδιάσουμε στη Θεσσαλονίκη το μέλλον με 
βήματα ενωμένοι. 

★ Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει προβληματισμός για την παρου-
σία του πρωθυπουργού στο αναπτυξιακό συνέδριο της 
Θεσσαλονίκης που ετοιμάζεται. Ήδη έγιναν οι συσκέψεις 
για την προετοιμασία του. Βρέθηκαν στο υπουργείο οι 
αυτοδιοικητικοί, έγινε η σύσκεψη για τα θέματα αλλά αν 
δεν λυθεί το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ δεν βλέπω να τολμάνε να το 
κάνουν. Οψόμεθα πάλι πάει πίσω η ανάπτυξή μας.

★ Στην αυτοδιοίκηση ήδη ετοιμάζονται για τις εκλογές 
του ’19. Η Πρωτοβουλία του sior Γιάννης μαζεύτηκε και 
ενωμένη θα πάει στις εκλογές λέει βεβαίως-βεβαίως. Η 
ΝΔ δεν έχει πει την τελευταία λέξη της ή μάλλον δεν έχει 
πει ακόμη καμιά λέξη. Κάτι μεμονωμένοι από τον χώρο 
της ΝΔ καταναλώνουν μόνο τις σελίδες του fb για να μας 
πείσουν 
ότι έχουν την πρόθεση. Η Θεσσαλονίκη όμως είναι στά-
σιμη, βρώμικη και σκοτεινή. Χρειάζεται φως και λάμψη 
αλλά και το κάδρο που θα την κάνει πρωταγωνίστρια και 
πάλι. 

★ Στη Θεσσαλονίκη και στο Δήμο ο sior Γιάννης έβαλε 
πάλι τον Παππά και Α/ρχο καθαριότητας. Αυτόν δεν τον 
είχε και πάλι εκεί; Πότε έκανε το λάθος όταν τον έδιωξε ή 
όταν τον έβαλε και πάλι; Αλλά αυτήν την φορά θα έχει και 
βοηθό τον φίλο μου τον Λάζαρο που θα είναι όμως και 
πρόεδρος στο TV100. Πλάκα κάνουν και αυτήν την φορά.

★ Ο Απόστολος εκεί την Περιφέρεια λέει ότι ζήτησε τις 

παραιτήσεις των αντιπεριφερειαρχών που θα κατέβουν 
στις εκλογές σαν υποψήφιοι βουλευτές. Άργησες λίγο 
φίλε μου Απόστολε. Ξέρεις τι λέω.

★ Στο Δήμο Ωραιοκάστρου πολλοί ενδιαφέρονται για να 
γίνουν υποψήφιοι δήμαρχοι. Εγώ μόνο γυναίκα θα ψηφί-
σω για Δήμαρχο αυτήν την φορά.

★ Ποιού Δημάρχου η πολύωρη καθημερινή του ενασχό-
ληση με τον Δήμο, 24 ώρες σας λέω, του διέλυσε το σπίτι 
και την οικογένεια. Μάλιστα επειδή πέρασαν και τα χρόνια 
μαγκούφη τον βλέπω.

★  Στο Πανόραμα και στη Θέρμη εμφανίζονται κάποιοι 
δειλά σαν υποψήφιοι αλλά ακόμη δεν δείχνει ότι θα 
κατέλθει κάποιος σαν δήμαρχος. Άλλωστε είναι πολύ 
δύσκολο να αλλάξει κάτι αφού εκεί οι δήμαρχοι είναι δε-
μένοι και για την άλλη φορά. Δεμένοι μάλιστα από χίλιες 
μεριές.

★  Στο Δήμο Θερμαϊκού τον τελευταίο καιρό δραστη-
ριοποιείται πάλι ο Γ. Τσαμασλής που για καιρό έλεγε ότι 
θα πάει στην Περιφέρεια υποψήφιος. Ήδη η πλευρά του 
πρώην δημάρχου Αλεξανδρή βάζει μπροστά σαν λαγό 
τον επιχειρηματία Παράσχου μήπως έρθει σαν σωτήρας 
ο πρώην πάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο ψάξιμο για υποψήφιο. 
Εύκολα τα πράγματα για τον σημερινό Δήμαρχο.

★ Καλό Σ/Κ και αφού δεν έχει αυτήν την Κυριακή αγώνα 
ο ΠΑΟΚ θα δούμε την Κυριακή Survivor και πάλι. Και 
θα έρθουν και έξι νέοι παίκτες. Ε! ρε Ελλάδα μπράβο και 
ξανά μπράβο.
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Συχνά αναρωτιέμαι: πως μπορεί κάποιος να υπερα-
σπιστεί τους κρατικούς θεσμούς απέναντι σε νέους 
ανθρώπους, οι οποίοι διακατέχονται από μια φυσι-
κή καχυποψία προς αυτούς; Αυτό συνέβη στις 26/2 
στη Θεσσαλονίκη, σε ημερίδα του Κέντρου Αστικών 
Μεταρρυθμίσεων για τη δημόσια διοίκηση. 

Η αρχική ανησυχία αντικαταστάθηκε από τον εν-
θουσιασμό που προκάλεσε μια ζωντανή συζήτηση 
γύρω από το εξής ερώτημα: λαμβάνοντας υπόψη τις 
χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης αλλά 
αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει σε μια σύγ-
χρονη κοινωνία και οικονομία, πως μπορούμε να τη 
βελτιώσουμε ώστε να είναι πιο κοντά στον πολίτη; 
Επιπλέον, και ίσως πιο σημαντικά, πως μπορούμε 
να διασφαλίσουμε την ικανότητα συνεχούς προσαρ-
μογής της στις ραγδαίες κοινωνικές και τεχνολογι-
κές εξελίξεις που βιώνουμε και που θα βιώσουμε τα 
επόμενα χρόνια;

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε 
σε, τρία κλειδιά-παρεμβάσεις, τα οποία ξεκλειδώ-
νουν μια σειρά αλλαγών ώστε να αλλάξει η δημόσια 
διοίκηση προς την παραπάνω κατεύθυνση. 

Πρώτον, στην ενδυνάμωση του ρόλου των προϊστα-
μένων στο δημόσιο, στη λογική πως ο καλός υπάλ-
ληλος δεν είναι απαραιτήτως και καλός manager, 
ώστε να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν ευρύτερες 
πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό όπως η αξιο-
λόγηση, το πειθαρχικό δίκαιο κλπ.

Δεύτερον, στην δημοσιονομική αποκέντρωση, ώστε 
να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα των ΟΤΑ και να 
είναι δυνατή η αποκέντρωση σημαντικών αρμοδι-
οτήτων παροχής δημοσίων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις στο πιο κοντινό σε αυ-
τούς επίπεδο, βάσει της αρχής της επικουρικότητας.

Τρίτον, στον χωροταξικό εξορθολογισμό και εξωρα-
ϊσμό των χώρων των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε 
να αναβαθμιστεί ο επαγγελματισμός και η παραγω-
γικότητα των υπαλλήλων, ειδικά των πιο νέων γε-
νεών που εισέρχονται στο δημόσιο και έχουν εντε-
λώς διαφορετικές αντιλήψεις για το πως πρέπει να 
οργανώνεται η εργασία.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις αποτελούν μια «έξυπνη» 
στρατηγική η οποία ξεκλειδώνει περαιτέρω τη δυ-
ναμική αλλαγών διασφαλίζοντας παράλληλα τη συ-
νεχή προσαρμοστικότητα του Δημοσίου Τομέα στις 
εξελίξεις, ώστε να μην είναι η οποιαδήποτε μεταρ-
ρύθμιση, πρόσκαιρη και μεσοπρόθεσμα ανεπίκαιρη. 

*Ο κ. Χριστόπουλος είναι εμπειρογνώμονας σε 
θέματα Κράτους-Δημόσιας Διοίκησης/Σύμβου-
λος Προέδρου της ΝΔ

Τρία κλειδιά για μια  
νέα δημόσια διοίκηση

ΛΕΏΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ*
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Μ
ία πικρή ιστορία συνεχίζει να εί-
ναι αυτή του ΟΑΣΘ, με τα «ναι μεν… 
αλλά» να μοιάζουν ατελείωτα. Η αστι-
κή συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, 
παραμένει μία μεγάλη πληγή για την 
πόλη, παρά το γεγονός ότι εδώ και 
επτά μήνες ο Οργανισμός βρίσκεται 
υπό εκκαθάριση. Μάλιστα με το νέο 

νόμο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η διάρ-
κεια ζωής των λεωφορείων, παρατείνεται από τα 12 έτη 
που ήταν μέχρι πρότινος, στα 23. Ο Στέλιος Παππάς, που 
βρίσκεται πίσω από τιμόνι του κρατικοποιημένου πλέον 
Οργανισμού, περιέγραψε στην Karfitsa πως «κάθε μέρα 
βρίσκουμε και κάτι καινούριο. Υπήρχε μία χαώδης κατά-
σταση, που έχουμε καταφέρει να τη φέρομαι σε μία ρέγου-
λα. Αυτή η εκκαθάριση έπρεπε να γίνει διότι διαφορετικά ο 
Οργανισμός δεν είχε καμία πιθανότητα επιβίωσης».  

Οι πολίτες διαμαρτύρονται για τα γεμάτα αστικά λε-
ωφορεία και τις εκνευριστικές καθυστερήσεις, τι θα 
κάνετε γι’ αυτό; 

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 418 οχήματα και 16 είναι 
στην ΕΛΒΟ για επισκευή. Είχαμε δεσμευθεί στο δημοτικό 
συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης, ότι θα εξασφαλίσου-
με 450 λεωφορεία μέσα σε ένα τρίμηνο, μέχρι τώρα έχει 
περάσει ένας μήνας. Το πρόβλημα ήταν ότι όλος ο σχεδια-
σμός ιστορικά γινόταν με βάση μια πελατειακή λογική. Δη-
λαδή δεν αντιμετωπιζόταν το συνολικό ευρύτερο συγκρό-
τημα ως ενιαίος χώρος αλλά με βάση τις πιέσεις της κάθε 
περιοχής και του κάθε δημάρχου. Χρειάζεται ανασχεδια-
σμός και συνέργεια όλων των αρμοδίων φορέων, δηλα-
δή τους δήμους την αστυνομία και την πολιτεία γενικώς. 
Δε φαντάζεστε τι εμπόδια υπάρχουν στις διαδικασίες των 
λεωφορείων, όπως είναι τα διπλοπαρκαρισμένα σε στρο-
φές. Έχει τύχει αστικό να κολλήσει μέχρι και 10 ώρες για 
το λόγο αυτό.  Οι δυσκολίες είναι δεδομένες, προσπαθού-
με να τις βελτιώσουμε και κατά τη γνώμη μου τις έχουμε 
βελτιώσει. Όσο αυξάνουμε το στόλο τόσο μειώνονται οι 
διαμαρτυρίες.

Πως θα αντιμετωπίσετε τις κλοπές λόγω του συνω-
στισμού;

Έχουμε απευθυνθεί και σε υπηρεσίες του κράτους. 
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους χωροφύλακες. 
Καταρχήν προσπαθούμε να βελτιώσουμε το στόλο, που 
ελαχιστοποιεί και την παραβατικότητα. Βέβαια μερικοί 
συνδέουν το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο στρίμωγμα με το 
ότι δώσαμε ελευθέρας στους ανέργους. Λοιπόν δεν μας 
πειράζει, ας υπάρχει στρίμωγμα, οι άνεργοι πρέπει να με-
τακινούνται. 

Ο αριθμός των ελεγκτών έχει μειωθεί. Έχετε υπο-
λογίσει τα διαφυγόντα κέρδη; 

Όταν συναντάμε πολίτη χωρίς εισιτήριο δεν αρχίζουμε 
αμέσως τη δίωξη. Εγώ δεν θέλω να υπάρχουν ελεγκτές 
οι οποίοι να είναι κυνηγοί κεφαλών. Οι προηγούμενοι εί-
χαν εισπράξει από το έργο τους μέσα στο χρόνο 300.000 
ευρώ από πρόστιμα. Προτιμώ να χάσω αυτά τα χρήματα 
γιατί έναντι αυτού πλήρωναν 1.100.000 ευρώ που ήταν 
η αμοιβή της εταιρείας το 2016. Εδώ έχεις μια επιχειρη-
ματική απόφαση για το τι σε συμφέρει. Εγώ για να δώσω 
αυτά τα λεφτά πρέπει να κάνω τζίρο 2.200.000 γιατί όταν 

το λεωφορείο προχωρά έχει κόστος, δεν μου μένει όλο 
το κόμιστρο. Η σύμβαση ήταν τέτοια που εκτός από αυτό, 
αν υπήρχε επιπλέον είσπραξη έπρεπε να πληρώσουν το 
50%. Αν είχαν 50.000.000 ευρώ είσπραξη από τα έσοδα 
και τον επόμενο χρόνο η είσπραξή ήταν 52.000.000 και τα 
έσοδα από τα πρόστιμα ήταν 300.000, από τις 300.000 οι 
150.000 πήγαιναν στον προμηθευτή που είχε πάρει ήδη 
το 1.100.000 και από τα 2.000.000 του επόμενου 
χρόνου η εταιρία έπαιρνε το 25%. Ήταν μια 
πρακτική για την οποία δεν είχε γίνει κανέ-
νας διαγωνισμός, γίνονταν με προσωρινή 
ανάθεση. 

Τι έχετε βρει μέσα σε αυτούς τους 
μήνες; Υπάρχουν στοιχεία που θα 
φτάσουν στον Εισαγγελέα;

Τα προβλήματα που έχουμε δια-
πιστώσει είναι τριών ειδών. Καταρχήν 
υπάρχουν σοβαρά πολιτικά προβλήματα, 
πρέπει να δούμε τη διαδικασία με την οποία 
νομοθετούνταν τα τεκταινόμενα στον ΟΑΣΘ και 
συγκάλυπταν διάφορες ανομίες. Η δεύτερη κατηγορία 
είναι προβλήματα που έχουν σχέση με διαχειριστικές ευ-
θύνες δηλαδή των συμβάσεων κ.τ.λ. και η τρίτη κατηγορία 
είναι οι οργανωτικές ευθύνες. Δηλαδή τι έργο μπορούσε 
να παράξει αυτός ο οργανισμός, πως ήταν διαρθρωμένος. 
Βεβαίως είναι σαφές ότι η προσπάθεια συνεχίζεται γιατί 
δε σας κρύβω ότι καθημερινά προκύπτουν και καινούρ-
για ζητήματα. Ήδη έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για 

ζητήματα που αφορούν στην κακοδιαχείριση. Από εκεί και 
πέρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να αποφασίσει η δικαι-
οσύνη, δεν μπορώ να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης 
σε καμία περίπτωση. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία οι αστικές συ-
γκοινωνίες μέχρι το 2019 θα πρέπει να περάσουν σε 

ιδιώτη. Άρα αφού γίνει η εκκαθάριση, θα περάσει 
πάλι σε ιδιώτη; 

Δεν λέει ακριβώς αυτό. Εμείς πρέπει να 
αφήσουμε το περιθώριο σε όποιον θέλει 

να επενδύσει και όχι να γίνουμε ιδιωτική 
εταιρεία. Έχουμε ανοιχτή αγορά, όποιος 
θέλει να επένδυση μπορεί να επενδύ-
σει. Η προηγούμενη διοίκηση έκανε 
διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού με 
ένα κεφάλαιο το οποίο είχαν αποσβέσει 

πάρα πολλές φορές. Από το 1990 μέχρι 
το 1996 τα κεφάλαια που είχαν επενδύσει 

είχαν αθροιστικά απόδοση 3.000% διότι είχαν 
επενδυμένο κεφάλαιο 1.080.000 και εισέπραξαν 

36.000.000.  Προϋπολογιζόταν το επιχειρηματικό κέρδος 
της επόμενης χρονιάς με βάση τα στοιχεία της προηγού-
μενης και άρχιζαν μήνα με το μήνα να το προκαταβάλλουν 
στην επόμενη. Οι μέτοχοι έπαιρναν κάθε μήνα μηνιάτικό. 
Άρα παραβιαζόταν η διαφάνεια και η φερεγγυότητα. Το τι 
θα γίνει θα το αποφασίσει ο Σπίρτζης. Πάντως εγώ απο-
κλείεται να τα χαρίσω. Θα τα ζητήσει από αυτούς που τα 
έχουν πάρει.

ρεπορτάζ

«Σε δύο μήνες από τώρα, όλα θα είναι καλύτερα...»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΣΤΕΛΊΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΊΝΕΊ ΥΠΟΣΧΕΣΕΊΣ ΣΤΗΝ KARFITSA 
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Σ
ε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι τουριστι-
κοί φορείς της Θεσσαλονίκης, προκειμένου 
να καλύψουν το χαμένο έδαφος στην προ-
σέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα.  Η 
«αχίλλειος πτέρνα» της Θεσσαλονίκης είναι 
ταυτισμένη με την κρουαζιέρα. Η πόλη είναι 
ο 33ος προορισμός, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά 
λιμάνια. Η αναλαμπή των προηγούμενων πε-

ριόδων, μπορεί να έκανε γνωστή την πόλη, αλλά δεν την 
καθιέρωσε, ως σημαντικό προορισμό.

Την μειονεκτική θέση από την κρουαζιέρα φιλοδοξεί να 
υπερκαλύψει η μεγάλη αύξηση της κίνησης στο αεροδρό-
μιο «Μακεδονία». Σ΄αυτό αναμένεται να συμβάλ-
λει και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής.  
Ενδιαφέροντα μηνύματα για την ανάπτυξη 
του τουριστικού ρεύματος προς τη Θεσσα-
λονίκη και ,γενικότερα, τη Βόρεια Ελλάδα, 
δίνουν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδό-
χων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μανδρίνος 
και η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρι-
σμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. 
Μιλούν στην Karfitsa για τους τρόπους, με 
τους οποίους οι ταξιδιώτες υψηλών εισοδημά-
των θα… «ψηφίσουν» Θεσσαλονίκη.

 «Η κρουαζιέρα στη  Θεσσαλονίκη θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια από τις κινη-
τήριες δυνάμεις της τοπικής οικονομίας 
καθώς θα ωφελούσε πολλούς κλάδους 
στην τοπική αγορά, ωστόσο είναι ακό-
μη σε πολύ χαμηλό επίπεδο με πτωτικές 
τάσεις όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ένω-
σης Λιμένων Ελλάδας. Για να ανατραπεί αυτή 
η συνθήκη χρειάζονται έργα υποδομής στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης και μεγαλύτερη προσπάθεια από το σύ-
νολο των τουριστικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Επίσης 
απαιτείται η δημιουργία συγκροτημένου θεσμικού και νο-
μοθετικού πλαισίου από την κεντρική εξουσία. Η ΕΞΘ αν 
και είναι ίσως ο μόνος φορέας που δεν θα έχει οφέλη από 
μια τέτοια ανάκαμψη, σχεδιάζει πάντα υπό την ομπρέλα 
του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης, για 
το καλό όλων», λέει ο κ. Μανδρίνος. 

Από την πλευρά της η κ. Πατουλίδου σημειώνει πως 
«ο τουρισμός της κρουαζιέρας είναι ένα δύσκολο… τουρι-
στικό σταυρόλεξο για τη Θεσσαλονίκη κυρίως, επειδή δεν 
εκμεταλλευτήκαμε στο παρελθόν τις ευκαιρίες που μας 
δόθηκαν και γίναμε η πόλη που έβλεπε απλώς τα κρουαζι-
ερόπλοια να περνούν ή ένας ενδιάμεσος σταθμός για Κων-
σταντινούπολη. Τα τελευταία χρόνια το σκηνικό έχει αλλά-
ξει, οι τουριστικοί φορείς και το λιμάνι είναι σε εγρήγορση, 
αλλά ερήμην μας οι αλλαγές έχουν επέλθει. Ο τουρισμός 
της κρουαζιέρας όσο ενδιαφέρων και θελκτικός είναι από 
οικονομικής άποψης (λόγω των υψηλών εισοδημάτων 
τουριστών που την προτιμούν) άλλο τόσο δύσκολος είναι 
στην ανάπτυξή του, επειδή απαιτεί χρόνο και συνέργειες 
λιμανιών και τοπικών φορέων για να αποδώσει. Το καλό 
που έχει κερδίσει η Θεσσαλονίκη είναι ότι ως  προορισμός 
κρουαζιέρας είναι πλέον γνωστός στις εταιρείες  καθώς 
πάνω από 30 κρουαζιερόπλοια κατά μέσο όρο (στοιχεία 
2014-2016) επισκέπτονται το λιμάνι της κάθε χρόνο. Πέ-
ρυσι η μείωση κρουαζιερόπλοιων-τουριστών ήταν πολύ 
μεγάλη όπως και σε όλα τα λιμάνια του Αιγαίου. Αλλά αυτό 
δεν οφείλεται στην ασφάλεια που προσφέρει η Ελλάδα σε 
στεριά και θάλασσα αλλά στην ανασφάλεια που δρομολο-
γημένα προκαλεί η γειτονική χώρα. Το λιμάνι μας διαθέτει 
όλες τις απαραίτητες υποδομές σε ξηρά και θάλασσα για 
να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια πιθανή αύξηση κινή-
σεων».  

«Θετικά τα μηνύματα…»
Όπως εξηγεί η κ. Πατουλίδου, η Θεσσαλονίκη έχει πλε-

ονεκτήματα και επιλογές όσον αφορά στους στόχους της. 
«Ένας απ αυτούς είναι η… τάση που ήδη καταγράφεται και 
προς αυτήν έχουμε στραφεί κι αφορά στους ταξιδιώτες 
υψηλών εισοδημάτων. Πρόκληση  είναι να ανοίξουμε και 
να ενθαρρύνουμε νέες αγορές καθώς βλέπουμε ότι υπάρ-
χει ενδιαφέρον για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης από 
μεγάλες αεροπορικές εταιρίες και tour operators. Γι’ αυτό 
η παρουσία μας σε μεγάλες παγκοσμίου επιπέδου τουρι-
στικές εκθέσεις έχει ενταχθεί στο στρατηγικό μας πλάνο 
και γίνεται με στοχευμένες και άριστα προετοιμασμένες 
δράσεις». Μετά από την ολοκλήρωση των τεχνικών ερ-
γασιών του αεροδρομίου, δε θα έχουμε κανένα πρόβλημα 
στη μαζική έλευση επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη, σύμφω-
να με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. 

Όπως εξηγεί «από τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ξε-

κινήσει η σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με 53 
αεροπορικές εταιρίες οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν 
χιλιάδες επισκέπτες στον προορισμό. Για να επουλωθεί 
πλήρως η πληγή των προηγούμενων μηνών, θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί ο μεγάλος διάδρομος του αεροδρομίου. 
Εμείς σαν ΕΞΘ έχουμε λάβει πολύ θετικά μηνύματα από τις 
εκθέσεις που συμμετείχαμε το τελευταίο διάστημα, Κων-
σταντινούπολη, Τελ Αβίβ, Βελιγράδι και Βερολίνο. Για να 
συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα χρειάζεται να δουλέψουμε 
όλοι οι τουριστικοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης προς 
την ίδια κατεύθυνση κάτω από την ομπρέλα του Οργανι-
σμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης. Ο Οργανισμός 
έχει γυρίσει σελίδα με τον νέο κανονισμό  λειτουργίας ο 
οποίος είναι απόλυτα σαφής και διαφανής ως προς την 
υλοποίηση δράσεων για την προβολή του προορισμού».

ρεπορτάζ

 «Αχίλλειος πτέρνα» 
της Θεσσαλονίκης, η κρουαζιέρα

ΑΝ ΚΑΊ ΣΤΟΧΟΣ , ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΊΝΑΊ ΟΊ ΤΟΥΡΊΣΤΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΕΊΣΟΔΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | karavassili@karfitsa.gr
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Τ
ην απόφαση να αναστείλουν τις εκδρομές 
τους προς την Τουρκία, ως ένδειξη συμπα-
ράστασης στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, 
που κρατούνται στις τουρκικές φυλακές υψί-
στης ασφαλείας στην Αδριανούπολη, πήραν 
αρκετά τουριστικά πρακτορεία στη Βόρεια 
Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι ενόψει της 25ης 
Μαρτίου, υπήρχε ενδιαφέρον για τα συγκε-

κριμένα εκδρομικά πακέτα, τουριστικοί πράκτορες απο-
φάσισαν να υποστούν την «οικονομική χασούρα» και να 
ακυρώσουν τις εκδρομές τους. 

Από τη Βόρεια Ελλάδα, κάθε Πέμπτη έφευγαν τουλά-
χιστον επτά λεωφορεία με προορισμό την Τουρκία, ενώ 
κατά την υψηλή περίοδο ο αριθμός αυτός έφτανε στα 35.  
Όπως εξηγεί στην Karfitsa o διευθύνων σύμβουλος στο 
τουριστικό πρακτορείο Athos Hellas και γ.γ. της Ένωσης 
Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας- Θράκης Χρήστος 
Παπαδόπουλος, «πριν από τρία χρόνια, η Τουρκία ήταν ο 
νούμερο ένα προορισμός για οδικά ταξίδια, από την Βό-
ρεια Ελλάδα. Ετησίως στην Κωνσταντινούπολη ταξίδευαν 
τουλάχιστον 25.000 άνθρωποι, με οργανωμένα πακέ-
τα τουριστικών γραφείων. Όταν έγιναν τα τρομοκρατικά 
χτυπήματα στην Τουρκία, σημειώθηκε η πρώτη αισθητή 
μείωση στον προορισμό. Στη συνέχεια ακολούθησε το 
πραξικόπημα, οπότε και κόπηκαν τελείως οι εκδρομές 
σε όλη την Τουρκία, διότι υπήρχε θέμα ασφάλειας. Από το 
Σεπτέμβριο του ’17, είχαμε μία αρχή καλής κινητικότητας. 
Με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις όμως, μειώθηκε και 
η θέληση του κόσμου να ταξιδέψει προς τα εκεί αλλά κι 
εμείς οι τουριστικοί πράκτορες, παρότι έτσι μειώνονται τα 
έσοδα για εμάς, ως ένδειξη διαμαρτυρίας έχουμε βγάλει 
από τον προγραμματισμό μας επ’ αόριστον τα πακέτα για 
την Τουρκία». 

Σε ακυρώσεις των εκδρομικών του πακέτων προς την 
Τουρκία, προχώρησε στις αρχές της εβδομάδες και το του-
ριστικό πρακτορείο Zorpidis Travel. Όπως εξήγησε ο ιδιο-
κτήτης του τουριστικού πρακτορείου Zorpidis Travel και 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, Μιχάλης Ζορπίδης «ήταν το ελάχιστο που μπορού-
σαμε να κάνουμε ως ένδειξη συμπαράστασης στους δύο 
Έλληνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή αλλά 
και ως αντίδραση στα λεγόμενα του Ερντογάν». 

«Από τους Θεσσαλονικείς, ο τουρισμός της Τουρκίας 
κερδίζει πολλά. Αν όλοι οι τουριστικοί πράκτορες ακυ-
ρώσουν τα εκδρομικά πακέτα προς την Τουρκία, πιστεύω 
πως η Κωνσταντινούπολη και η Αδριανούπολη θα υπο-

στούν ένα σημαντικό πλήγμα. Μέχρι να αποφυλακιστούν 
οι στρατιώτες μας και ν’ αλλάξει το κλίμα, θα συνεχίσουμε 
το εμπάργκο. Το δικό μας πρακτορείο ακύρωσε 50 κρα-
τήσεις για την 25η Μαρτίου και άλλες 40 κρατήσεις για το 
Πάσχα, ενώ ελπίζαμε και σε άλλες κρατήσεις της τελευταί-
ας στιγμής. Όμως πήραμε αυτήν την απόφαση ως ελάχιστη 
ένδειξη συμπαράστασης, μέχρι να ομαλοποιηθεί και πάλι 
η κατάσταση», λέει στην Karfitsa ο κ. Ζορπίδης. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων 

Μακεδονίας- Θράκης Μιχάλη Πεζίκογλου, «από τότε που 
η Τουρκία ξεκίνησε να έχει αυτή τη σκληρή στάση απέναντι 
στη χώρα μας, ο κόσμος και φοβάται αλλά και δεν θέλει να 
ταξιδέψει στην Τουρκία. Από την ώρα δε που αιχμαλωτί-
στηκαν οι δύο στρατιωτικοί, δεν πηγαίνει κανένας. Αυτή 
τη στιγμή, συνεχίζει μόνον η τακτική λεωφορειακή γραμμή 
υπάρχει μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης. 
Πρέπει να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χω-
ρών για να επιστρέψουμε στην πρότερη κατάσταση. Πέραν 
όμως από το φόβο που μπορεί να υπάρχει, πλέον και ο 
κόσμος είναι οργισμένος. Η Ορεστιάδα ήταν η πηγή των 
ταξιδιωτών που πήγαιναν στην Αδριανούπολη και πλέον 
όλη η πόλη έχει κάνει εμπάργκο».

Αυξημένες αφίξεις Τούρκων 
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 

Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μανδρίνος, σε περίπτωση που η 
Τουρκία ακολουθήσει μία αντίστοιχη τακτική προς τη χώρα 
μας, «τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης είναι 
προετοιμασμένα  για ακυρώσεις από την Τουρκία. Ωστό-
σο, προς το παρόν, από τους τουριστικούς πράκτορες της 
γειτονικής χώρας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη, για μείωση 
των Τούρκων τουριστών προς τη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα 
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προκύπτει ότι οι αφίξεις 
των τουριστών από τη γειτονική χώρα θα είναι αυξημένες. 
Άλλωστε οι Τούρκοι, αποτελούν τη δεύτερη δύναμη αλλο-
δαπών τουριστών στην πόλη μας, καθώς όπως έδειξαν τα 
στοιχεία της ΕΞΘ πραγματοποίησαν 88.531 διανυκτερεύ-
σεις  μέσα στο 2017, καταγράφοντας νέα άνοδο της τάξης 
του 8,03% από το 2016. Ελπίζουμε πως η περιπέτεια των 
Ελλήνων στρατιωτικών, του λοχαγού και του λοχία μας, 
θα έχει αίσια έκβαση και θα επιστρέψουν γρήγορα στην 
Ελλάδα».

ρεπορτάζ

ΑΚΥΡΟ επ΄αόριστον στην Τουρκία 
από τους τουριστικούς πράκτορες

«ΩΣ ΕΛΑΧΊΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΊ ΣΤΊΣ ΤΟΥΡΚΊΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | karavassili@karfitsa.gr
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Τ
ο να ζει κάποιος στη Θεσσαλονίκη του 2018 
και να προσπαθεί  καθημερινά να ξεχωρίσει 
στον τομέα εργασίας του αποτελεί πρόκληση, 
αλλά και τολμηρό στοίχημα με λίγες πιθανό-
τητες επιτυχίας. Αυτό όμως δεν φαίνεται να 
ισχύει για τη περίπτωση της 26χρονης Κυπα-
ρισσίας Αντωναρά και της ομάδας Meeting 
Greece στην οποία είναι μέλος το τελευταίο 

διάστημα. Για όσους δεν το γνωρίζουν η ταλαντούχα κρε-
οπώλης με πτυχία μεταξύ άλλων στην κρεοπωλεία και την 
τυροκομία, θα κληθεί σε λίγες ημέρες να εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Κρεοπωλείας 
στην Ιρλανδία. Παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια διευθύνει 
με μεγάλη επιτυχία την οικογενειακή επιχείρηση με έδρα 
το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης όπου με τις ιδέες  και την 
καθημερινή της όρεξη προσπαθεί να συνεισφέρει και αυτή 
στην τοπική οικονομία της περιοχής.  

Ο διαγωνισμός
Από την πρώτη κιόλας ερώτηση κατάλαβα ότι η συμ-

μετοχή και μόνο σε έναν τέτοιο διαγωνισμό αποτελεί τε-
ράστια επιτυχία, με την Κυπαρισσία να αναφέρει ότι «Ο 
διαγωνισμός ονομάζεται World Butchers’ Challenge και 
θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας στις 21 
Μαρτίου με τη συμμετοχή ομάδων από 12 χώρες του κό-
σμου. Όσον αφορά στο διαγωνιστικό μέρος οι ομάδες θα 
κληθούν μέσα σε 3 ώρες και 15 λεπτά να δουλέψουν πάνω 
σε μισό κιλό μοσχάρι, μισό κιλό χοιρινό, 1 κιλό αρνί και 
πέντε κοτόπουλα! Θα βρεθούμε κάτω από αρκετά μεγά-

λη πίεση με αυστηρό χρονοδιάγραμμα» μας πληροφορεί η 
Κυπαρισσία τονίζοντας ότι «θα υπάρξει σχετική δοκιμασία 
στην οποία ο στόχος θα είναι η διαμόρφωση μιας βιτρί-
νας επτά μέτρων με την ποικιλία των προαναφερόμε-
νων κρεάτων, τα οποία θα πρέπει να ξεκοκαλιστούν σε 

αρκετά γρήγορο διάστημα. Επίσης θα πρέπει να σας 
πληροφορήσω ότι θα βαθμολογηθούμε για τις γεύ-
σεις, τον τρόπο κοπής και την παρουσίαση της βιτρί-
νας, ενώ  σίγουρα ως ομάδα θα πρέπει να δώσουμε 
ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες του διαγωνισμού, 
μένοντας συνεχώς συγκεντρωμένοι προς αποφυ-
γή παραβάσεων και λαθών» λέει ενθουσιασμένη η 
26χρονη κρεοπώλης.

Παράλληλα τονίζει με περίσσεια υπερηφάνεια 
ότι «στη διοργάνωση θα πάρουν μέρος οι καλύτεροι 

εκπρόσωποι από κάθε χώρα, με τον ανταγωνισμό να 
βρίσκεται για πρώτη φορά σε πολύ μεγάλο επίπεδο και την 
Ελλάδα να συμμετέχει για πρώτη φορά»!

Η ομάδα του  «Μeeting Greece» 
Η παρουσία της 26χρονης επιχειρηματίας από τη Θεσ-

σαλονίκη στον διαγωνισμό δεν θα είχε υλοποιηθεί εάν δεν 
είχαν προηγηθεί όλες εκείνες οι διεργασίες από τον επικε-
φαλής της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας. Ο 
υπεύθυνος της ελληνικής αποστολής και ο «εγκέφαλος» 

πίσω από τη συνολική προσπάθεια είναι ο κ. Λεωνίδας  
Μαθιουλάκης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης Meeting Greece 
στον Πλατανιά Χανίων. Όπως επισημαίνει στην Κarfitsa 
η Κυπαρισσία «είμαι περήφανη που αποτελώ μέλος της 
συγκεκριμένης ομάδας και είναι τιμή μου που μου δίνε-
ται αυτή η ευκαιρία να συμμετάσχω με αυτά  τα μέλη στο 
Παγκόσμιο Διαγωνισμό Κρεοπωλών». 

«Δεν υπάρχουν ταμπού και στερεότυπα»
Όπως ήταν φυσιολογικό δεν θα μπορούσε να λείψει 

από τη συζήτησή μας και το γεγονός πως ως γυναίκα κρε-
οπώλης εργάζεται σε ένα επάγγελμα, το οποίο κατά βάση 
είναι ανδροκρατούμενο. Τουναντίον όμως, αυτό δεν φαί-
νεται να την πτοεί με την ίδια να δηλώνει πως «Πλέον δεν 
υπάρχουν ταμπού και στερεότυπα ότι μια γυναίκα δεν μπο-
ρεί να είναι και κρεοπώλης. Το σημαντικό είναι να αγαπάς 
αυτό που κάνεις. Αν το αγαπάς δεν υπάρχουν ούτε αντρι-
κές ούτε γυναικείες δουλειές». Κλείνοντας τη συνέντευξη 
δεν θα μπορούσα να νιώθω περισσότερο ικανοποιημένος 
αλλά και χαρούμενος. Ο λόγος; Για ακόμη μια φορά βρέ-
θηκα να κάνω λάθος. Όντως υπάρχουν δυσκολίες στο να 
επιτύχεις σε μια εποχή όπου όλα φαντάζουν ακατόρθωτα, 
όμως από την άλλη υπάρχουν προκλήσεις και όνειρα που 
όσο δύσκολα και αν δείχνουν εκ προοιμίου, πάντοτε θα 
αξίζει να επενδύσεις σε αυτά. 

νεα της πόλης

«Είμαι περήφανη που θα εκπροσωπήσω 
την Ελλάδα στο εξωτερικό»

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΊΑ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ΣΤΟ WORLD BUTCHERS’ CHALLENGE

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ | nakos@karfitsa.gr
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Πολλοί άνδρες φοβούνται ή ντρέπονται να επισκε-
φθούν γιατρό για να εξεταστούν για τον προστάτη τους. 
Δεν το λέμε εμείς, αλλά επιστημονική μελέτη που δημο-
σιεύτηκε στο έντυπο «Journal of Psychosocial Oncology» 
και η οποία διεξήχθη σε ασθενείς με καρκίνο του προστά-
τη, ηλικίας 57-83 ετών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι άνδρες νιώ-
θουν ότι οι ιατρικές εξετάσεις και οι συζητήσεις για τα 
«προσωπικά» τους προβλήματα παραβιάζουν την ιδιωτική 
τους ζωή και θίγουν τον ανδρισμό τους. Η επιστημονική 
ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Bath ανέλυσε συνεντεύ-
ξεις των εθελοντών και διαπίστωσε ότι δεν επιθυμούσαν 
να εξεταστούν ή ντρέπονταν να μιλήσουν στους ειδικούς 
για σεξουαλικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να αποτε-
λούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου. Πιο αναλυτικά, η 
αρνητική στάση των συμμετεχόντων να επισκεφθούν ένα 
ειδικό  σχετιζόταν με:

• τον «επαπειλούμενο» ανδρισμό τους, 
• τον φόβο της ασθένειας, 
• τις ιατρικές και θεραπευτικές διαδικασίες, 
• την αμηχανία για τις εξετάσεις, 
• την επικοινωνία με τους ειδικούς και την αποκάλυψη 
συμπτωμάτων που πιθανώς σχετίζονται με τη σεξουαλική 
τους ζωή.

Αγνοούν τα σημάδια
Επίσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς εξα-

κολουθούν να βλέπουν τα προειδοποιητικά σημάδια της 
νόσου ως δευτερεύοντα και ασήμαντα. Βέβαια, αυτό είναι 
κάτι που προκαλεί ιδιαίτερο αντίκτυπο στην πρόγνωση, 
καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα άτομα που διαγιγνώ-
σκονται σε πρώιμο στάδιο έχουν 98% πιθανότητες να επι-
βιώσουν τουλάχιστον για μία δεκαετία, ενώ το ποσοστό 
αυτό μειώνεται στο 22% για τις περιπτώσεις που λαμβά-
νουν διάγνωση σε προχωρημένη νόσο.

Ο φόβος αυτός αφορά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
και τους Έλληνες, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι στη χώρα 
μας αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την επί-
σκεψη ενός άνδρα στον γιατρό. Αυτό, καθώς αρνούνται 
να απευθυνθούν σε γιατρό, αφενός γιατί φοβούνται τη 
διάγνωση, τις ιατρικές διαδικασίες και τις επιπτώσεις της 
θεραπείας στη σεξουαλική τους ζωή, αφετέρου γιατί το 
κοινωνικό πρότυπο τους «επιβάλλει» να είναι ισχυροί, να 
μη ζητούν βοήθεια και να μην δείχνουν αδυναμία.

Μία νέα βρετανική επιστημονική έρευνα εξάγει 
το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι με χρόνιες παθή-
σεις, όπως καρδιακή ανεπάρκεια και η υπέρταση, 
είναι πιθανότερο να πεθάνουν πιο σύντομα μετά από 
ένα έμφραγμα. 

Πρόκειται για μία μελέτη που αναδεικνύει τη 
σημαντική επίπτωση που έχουν τα προϋπάρχοντα 
χρόνια προβλήματα υγείας, ιδίως σε περίπτωση πο-
λυνοσηρότητας (συνύπαρξης δύο ή περισσοτέρων 
παθήσεων), δυσκολεύοντας έτσι την ανάκαμψη του 
ασθενούς μετά από έμφραγμα. Η ερευνητική ομάδα, 
με επικεφαλής τον δρα Μάριους Χολ του Ινστιτούτου 
Καρδιαγγειακής και Μεταβολικής Ιατρικής του Πα-
νεπιστημίου του Λιντς, που έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», 
ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 700.000 άτομα που 
είχαν πάθει έμφραγμα. Από αυτά, περίπου το 60% 
είχε τουλάχιστον μια προϋπάρχουσα χρόνια πάθηση 

τη στιγμή του εμφράγματος. 
Οι επιστήμονες συσχέτισαν επτά συχνές χρόνιες 

παθήσεις (διαβήτη, χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια ή άσθμα, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανε-
πάρκεια, εγκεφαλικό, υπέρταση, περιφερική αρτηρι-
ακή νόσο) με τη θνησιμότητα μετά από έμφραγμα σε 
βάθος οκταετίας. Έτσι διαπιστώθηκε ότι όσοι ασθε-
νείς πριν από το έμφραγμα είχαν πολυνοσηρότητα, 
δηλαδή πολλαπλές παθήσεις, είχαν μετά το καρδιαγ-
γειακό επεισόδιο έως 140% μεγαλύτερη πιθανότητα 
να πεθάνουν πρόωρα, σε σχέση με όσους δεν είχαν 
παράλληλα χρόνιες παθήσεις ή είχαν μόνο μία. 

Για παράδειγμα, οι μισοί από όσους είχαν καρ-
διακή ανεπάρκεια και υπέρταση, είχαν πεθάνει μέσα 
σε 4,5 μήνες μετά το έμφραγμα. Από όσους είχαν 
υπέρταση και περιφερική αρτηριακή νόσο, οι μισοί 
είχαν πεθάνει μέσα σε 6,5 μήνες (αύξηση 50% της 
πιθανότητας για πρόωρο θάνατο).

υγεία

«Αγνοούν» τον προστάτη  
από φόβο και ντροπή

ΧΊΛΊΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΤΊΚΑ ΣΗΜΑΔΊΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Πώς συνδέονται καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση και έμφραγμα
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αθλητισμός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

ΕΙΣ
Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα του 

πλανήτη στην οποία παίζεται ποδόσφαιρο, 
υπάρχουν ιδιοκτήτες ομάδων, θεατές στα γή-
πεδα και μέτριοι έως κακοί διαιτητές. Σ’ όλο 
τον πλανήτη αυτά είναι τα τυπικά χαρακτηρι-
στικά των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων. 
Είναι όμως ίσως από τις λίγες χώρες η Ελλά-
δα που το ποδόσφαιρο συγκεντρώνει μεγά-
λες ποσότητες διαπλοκής, οι διαιτητές είναι 
το αντικείμενο συζήτησης πριν και μετά τους 
αγώνες και ο πειθαρχικός κώδικας μοιάζει με 
λάστιχο. Το σημαντικότερο; Η Ελλάδα είναι η 
χώρα όπου ιστορικά οι πολιτικοί μπλέκονται 
στα πόδια του ποδοσφαίρου και αποτελούν 
μέρος και όχι τη λύση των προβλημάτων. 

Η ΕΠΟ, όπως και όλες οι ποδοσφαιρικές 
ομοσπονδίες σ’ όλο τον κόσμο λειτουργούν 
ανεξάρτητα και είναι υποχρεωμένη να ακο-
λουθεί τους κανόνες της FIFA/UEFA. Όλα αυτά 
θεωρητικά και σύμφωνα με όσα ισχύουν στο 
καταστατικό της και τους νόμους που επιβάλει 
η διεθνής ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Τι γίνεται στην ουσία; Οι ιδιοκτήτες των 
ΠΑΕ επιχειρούν από την γέννηση του πο-
δοσφαίρου την εκλογή φίλα προσκείμενων 
διοικήσεων ώστε να έχουν λόγο στα θέματα 
της διαιτησίας. Θα ήταν ευχής έργον οι πα-

ράγοντες να «μαγείρευαν» το εκλογικό απο-
τέλεσμα της ΕΠΟ με γνώμονα την ανάπτυξη 
του ποδοσφαίρου. Με τον θεσμικό ρόλο της 
ΕΠΟ όμως μόνο κάποιοι ρομαντικοί, αλλά όχι 
χρήσιμοι για το σύστημα σύμβουλοι, ασχο-
λούνται. Οι υπόλοιποι παραδοσιακά διαγκω-
νίζονται για να αποκτήσουν σχέσεις με τους 
οικονομικά ισχυρούς ιδιοκτήτες των ομά-
δων. Άρα έτσι δημιουργείται ο πρώτος πόλος 
επηρεασμού της ΕΠΟ, ο οποίος στη συνέχεια 
συμμετέχει στα μαγειρεία για τον έλεγχο της 
διαιτησία κ.ο.κ. 

Η διαιτησία ήταν το «χρυσόμαλλο δέρας» 
της προσπάθειας που έγινε από ΠΑΟΚ και 
ΑΕΚ προκειμένου να αλλάξει η διοίκηση της 
ομοσπονδίας. Το μότο περί εξυγίανσης και 
ισονομίας ακούστηκε εύηχα, οι διαιτητές δεν 
κάνουν πλέον λάθη μονίμως υπέρ του Ολυ-

μπιακού και το Πρωτάθλημα έγινε περισσότε-
ρο ανταγωνιστικό. 

Αυτά όμως μόνο ως επίφαση για να δικαιο-
λογηθεί το νέο περιβάλλον της Super League. 
Στην ουσία λίγα πράγματα άλλαξαν. Και τίποτε 
απ’ αυτά που θα δημιουργούσαν ένα πραγ-
ματικά υγειές Πρωτάθλημα. Ο πειθαρχικός 
κώδικας παραμένει ελλιπής στο σημείο που 
ο τακτικός Αθλητικός Δικαστής Δημήτρης 
Σκουτέρης να τον χαρακτηρίσει «αστείο» και 
οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ συνεχίζουν το βιολί 
τους «λαβώνοντας» το ποδοσφαιρικό προϊόν. 
Όσο για την πολιτεία συμμαχεί με FIFA/UEFA 
ευελπιστώντας ότι θα τραβήξουν το αυτί της 
ΕΠΟ και θα τρομάξουν τους ιδιοκτήτες με την 
απειλή του Grexit. Καμία έκπληξη καθώς χρό-
νια κρατάει αυτή η ιστορία και αποτέλεσμα δεν 
βλέπουμε. Όλοι γνωρίζουν τη λύση του προ-
βλήματος. Η ΕΠΟ, οι ιδιοκτήτες, η Κυβέρνη-
ση. Αντί όμως να γίνουν η λύση του, δείχνουν 
αναποφασιστικότητα με αποτέλεσμα να γίνο-
νται μέρος του προβλήματος. Οπότε τι ζητάει 
πλέον η αθλητική κοινωνία; Να μπει ένα αυ-
στηρό κανονιστικό πλαίσιο που θα ισχύει για 
μικρούς και μεγάλους και δεν θα επιδέχεται 
πολλές ερμηνείες. Α, και να μην ασχολούνται 
οι παράγοντες με τους διαιτητές. Απλά πράγ-
ματα. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.

Στρουθοκαμηλίζουν γιατί έτσι τους συμφέρει

Ο Γιαννάκης είναι ένας 13χρονος μαθη-
τής της Α΄Γυμνασίου. Καθώς μπαίνει στην 
εφηβεία διαπιστώνει , ότι έχει…δύο αγάπες. 
Το ποδόσφαιρο και τα κορίτσια. Πραγματικά, 
παθιάζεται τόσο με τη στρογγυλή θεά, όσο και 
με τις…θεές, που τυχαίνει να είναι συμμαθή-
τριές του.

Δεν παραμελεί τα μαθήματά του, αλλά, 
δεν είναι και στην άμεση προτεραιότητά του...

Ο Γιαννάκης είναι ένας καλός τερματο-
φύλακας και η αξία του αναγνωρίζεται από 
συμπαίκτες και αντιπάλους. Χαίρεται να βρί-
σκεται στο γήπεδο. Τα δίνει όλα για τη νίκη. 
Κατευθύνει τους συμπαίκτες του, όπως κά-
νουν όλοι οι μεγάλοι τερματοφύλακες.

Το όνειρό του είναι να παίξει σε επαγ-
γελματική ομάδα. Δεν είναι τα χρήματα, όσο 
η δόξα, η φήμη και τα…κορίτσια που θα τον 
τριγυρίζουν και θα τον θαυμάζουν. 

Θέλει να είναι περιζήτητος.
Δυστυχώς, το βράδυ της Κυριακής, αυτός 

ο όμορφος κόσμος του αθλητισμού, που είχε 
πλάσει με το μυαλό του, κατέρρευσε. Έντρο-
μος είδε στο τάμπλετ όσα συνέβησαν στο 
γήπεδο της Τούμπας. Με παράπονο ρώτησε 
τη μητέρα του, δείχνοντάς της εικόνα του …
οπλοφόρου προέδρου του ΠΑΟΚ:

-Γι΄αυτό αγωνιζόμαστε εμείς; Γι αυτό 
παλεύουμε από 7 χρόνων; Τι πράγματα είναι 

αυτά; Μπορεί ο καθένας να …οπλοφορεί μέσα 
στα γήπεδα;

Οι ερωτήσεις έπεσαν βροχή, αλλά προ-
φανώς, η μητέρα του Γιαννάκη ήταν η μόνη 
αναρμόδια για να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Στα μάτια του 13χρονου, η εισβολή ενός 
οπλοφόρου στον αγωνιστικό χώρο, έφερε 
την αμφισβήτηση για το κράτος, που δεν μπο-
ρεί να προστατεύσει τους πολίτες του. Έδωσε 
τροφή στη σκέψη του Γιαννάκη, ότι «πολλά 
είναι τα στραβά» στην ελληνική πραγματικό-
τητα, που πρέπει να αλλάξουν.  Αναρίθμητα 
«γιατί» στριφογυρνούσαν στο μυαλό του.

Άρχισε να ψάχνει απεγνωσμένα στα σάιτ, 
για να μάθει λεπτομέρειες. Να ταιριάξει απα-
ντήσεις. Να βγάλει λογικά συμπεράσματα. 

Γρήγορα απογοητεύτηκε. Όσο κι αν διάβα-

ζε, τόσο περισσότερο μπερδευόταν. Απαντή-
σεις δεν έπαιρνε. 

Αποκαμωμένος και απογοητευμένος,  κά-
ποια στιγμή αποκοιμήθηκε.

Την επόμενη μέρα, στο σχολείο, όλοι συ-
ζητούσαν όσα είδαν. Τα «γιατί» πολλαπλασιά-
στηκαν.

Αλλά, κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει 
στο Γιαννάκη και στους χιλιάδες Γιαννάκηδες, 
που καθημερινά αγωνίζονται, παθιάζονται, 
τραυματίζονται, χαίρονται για τη νίκη και την 
«εύνοια» της θεάς μπάλας. 

«Εμείς γιατί αγωνιζόμαστε; Για να μπαί-
νουν κάποιοι με όπλα στο γήπεδο; Αυτός είναι 
ο θαυμαστός κόσμος του ποδοσφαίρου;»

Ποιος μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα στο 
Γιαννάκη;

Ποιός θα απαντήσει στον Γιαννάκη;
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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auto

Αν υπάρχει μια έκθεση αυτοκινήτου 
στην Ευρώπη που μετρά περισσότερο από 
κάθε άλλη στο τετράτροχο ασυνείδητο, 
αυτή είναι της Γενεύης, η οποία κλείνει 
αύριο τις πύλες της. 

Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
το 1905, απέκτησε διεθνή χαρακτήρα το 
1924 και έκτοτε κυριαρχεί στα αυτοκινητι-
κά δρώμενα δίνοντας τον τόνο κάθε νέας 
χρονιάς. Ό,τι και αν συμβεί σε επίπεδο 
περικοπών εκ μέρους των αυτοκινητο-
βιομηχανιών, η ελβετική έκθεση θα είναι 
η τελευταία που θα κινδυνεύσει, αποτε-
λώντας τον ιδανικό «καμβά» όχι μόνο για 
την πρεμιέρα νέων μοντέλων, αλλά και για 
σημαντικές ανακοινώσεις σε επιχειρημα-
τικό επίπεδο. Καθώς η ευρωπαϊκή αγορά 
αυτοκινήτου ανακτά κάθε χρόνο ολοένα 
και περισσότερο τη δυναμική της –οι προ-
βλέψεις για το 2018 και τα αποτελέσματα 
του πρώτου διμήνου την επιβεβαιώνουν–, 
το ενδιαφέρον εντοπίζεται σε δύο σημεία: 
στο μέλλον των πετρελαιοκινητήρων και 
στην επιτάχυνση εφαρμογής της ηλεκτρο-
κίνησης – με την ευρεία έννοια που αυτή 
αποκτά και με τη χρήση ήπιων υβριδικών 
συστημάτων. 

Η απόφαση της Toyota, για παράδειγ-
μα, να διακόψει τις πωλήσεις πετρελαιο-
κίνητων οχημάτων στην Ευρώπη έως το 
τέλος της χρονιάς –αναδεικνύοντας ξανά 
το υβριδικό της πλεονέκτημα– πυροδοτεί 
μια σειρά εξελίξεων, μέρος των οποίων 
θεωρείται η άμεση απάντηση του ομίλου 
VW ότι οι πετρελαιοκινητήρες έχουν μέλ-
λον ως μέρη υβριδικών συνόλων.

Στο προσκήνιο της έκθεσης και με 
δεδομένη την κυρίαρχη θέση της τεχνο-
λογίας έναντι οποιασδήποτε άλλης παρα-
μέτρου, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε 

φαινόμενα όπως η απουσία της Opel –που 
εντάσσεται στη στρατηγική του γαλλικού 
ομίλου PSA, στον οποίο ανήκει, για τον 
περιορισμό των «περιττών» δαπανών–, 
αλλά και η παρουσία αρκετών εταιρειών 
με πρωτότυπα μοντέλα όμως χωρίς κα-
νένα νέο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, 
από αυτά που ενισχύουν άμεσα τη ρευ-
στότητα κάθε φίρμας. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής 
της πρακτικής αποτελούν φέτος η Honda, 
με τις ίδιες ηλεκτρικές προτάσεις που εί-
χαμε δει τον περασμένο Σεπτέμβριο στη 
Φρανκφούρτη, η Nissan, που εντυπωσιά-
ζει με την καινοτομία του concept car IMx 
Kuro, ή η Renault, που δίνει έμφαση στην 
εξέλιξη της έννοιας «αυτοκίνηση» μέσω 
της φιλοσοφίας αυτόνομης οδήγησης και 
του πρωτότυπου EZ-GO.

Στον αντίποδα Toyota, Lexus, Peugeot, 
Volvo (η οποία με το XC40 απέσπασε τον 
τίτλο «Αυτοκίνητο της χρονιάς 2018»), 
Citroen (με το νέο C4 Cactus), BMW (με 
τη νέα X4), Hyundai και KIA (με τα Kona 
Electric και Ceed αντίστοιχα), Mercedes-
Benz (εμφανίζοντας μεταξύ άλλων και τη 
νέα C-Class) και smart (με το ηλεκτρικό 
fortwo EQ cabrio) προκάλεσαν συνω-
στισμό με τις επιλογές τους, αλλά και μια 
εξαιρετική αφορμή για εκείνους που έως 
αύριο, Κυριακή, θα βρεθούν στους εκθε-
σιακούς χώρους του «Palexpo». Το δικό 
τους εξωτικό περιβάλλον δημιουργούν 
μοντέλα όπως η Porsche 911 GT3 RS των 
520 ίππων, η AMG G 63 των 585 ίππων, 
η Lamborghini Huracan Performante 
Spyder των 640 ίππων και η Ferrari 488 
Pista των 720 ίππων, δίνοντας το στίγμα 
ίσως της γοητευτικότερης πλευράς της 
αυτοκίνησης.

Ριζικά επανασχεδιασμένο επιστρέφει 
το Citroen C4 Cactus. Οι σχεδιαστές της 
γαλλικής φίρμας αποφάσισαν να αλλάξουν 
το 90% των στοιχείων που αποτελούν το 
αμάξωμα, κρίνοντας πως τα έντονα προ-
στατευτικά του αμαξώματος δεν ταιριά-
ζουν στη νέα έκδοση και πως τα Airbumps 
πρέπει να μικρύνουν και να τοποθετηθούν 
στη βάση των θυρών. 

Παρατηρώντας το νέο C4 Cactus κα-
ταλαβαίνουμε από την πρώτη ματιά πως 
πρόκειται για ένα όχημα αναβαθμισμένο 
και πιο εύκολα αποδεκτό από τον προ-
κάτοχό του. Μάλιστα οι Γάλλοι φρόντισαν 
ώστε να υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες 
προσωποποίησης του οχήματος, προ-
σφέροντας 9 χρώματα αμαξώματος, 4 
Colours Packs και 31 δυνατούς συνδυα-
σμούς τους. Στο εσωτερικό του οχήματος 
η ποιότητα των υλικών είναι αναβαθμι-
σμένη, τα καθίσματα αναπαυτικότερα, με 
τον διαθέσιμο χώρο για τους επιβάτες να 
κρίνεται ικανοποιητικός. Ανάλογα με τη 
διάταξη ο χώρος των αποσκευών κυμαί-
νεται από 358 μέχρι 1.179 λίτρα. Φυσικά 
και στο εσωτερικό υπάρχουν δυνατότητες 

προσωποποίησης με διαθέσιμα τέσσερα 
διαφορετικά στιλ

Η γκάμα των κινητήρων είναι πλού-
σια και αποτελείται από τρεις εκδόσεις 
με βενζινοκινητήρες και δύο με diesel. Ο 
βασικός ατμοσφαιρικός βενζινοκίνητηρας 
των 1.200 κ.εκ. αποδίδει 82 ίππους. Για 
τους πιο «ανήσυχους» οδηγούς προτεί-
νονται οι εκδόσεις με turboκινητήρα βεν-
ζίνης των110 ή των 130 ίππων που είναι 
ελαστικοί από χαμηλά και δεν δείχνουν να 
πιέζονται. Μάλιστα, το μηχανικό σύνολο 
των 110 ίππων συνδυάζεται και με αυτό-
ματο κιβώτιο των 6 σχέσεων κάνοντας τις 
αστικές μετακινήσεις ακόμη ευκολότερες. 
Όσοι προτιμούν πετρελαιοκίνητες εκδό-
σεις μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο 
diesel εκδόσεων 1.600 κυβικών με 100 
και 120 ίππους. Το ανανεωμένο Citroen C4 
Cactus αναμένεται να κάνει το εμπορικό 
του ντεμπούτο στα τέλη του Μαρτίου, με 
τιμές ανάλογες με αυτές του προκάτοχου 
του (οι βενζινοκίνητες εκδόσεις ξεκινού-
σαν από τα 14.456 ευρώ και οι πετρελαι-
οκίνητες από τα 17.227).

Βάλε το αυτοκίνητο στην... πρίζα Επιστροφή στις κλασικές αξίες
CITROEN C4 CACTUS
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success story

ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΕΓΙΝΕ Η 
ΕΛΛΑΔΑ  εξαιτίας της βίαιης 
φορολεηλασίας που συνεχίζεται 
με μεγαλύτερη ένταση, για να ικα-
νοποιηθούν οι ... «θεσμοί». Από 
τη  μία, το 48% του πληθυσμού, 
δηλ. 5,1 εκατομμύρια πολίτες, 
ζουν έναν καθημερινό Γολγοθά 
κάτω από τα όρια της φτώχειας, 
λαμβάνοντας μισθούς και συ-
ντάξεις 300 - 380 ευρώ το μήνα 
και απ’ αυτούς, το 48% περίπου 
1,5 εκατ. συμπολίτες μας ζουν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, 
δηλ. κάτω από 12 ευρώ το μήνα! 
Ένας στους δύο Έλληνες είναι 
άνεργοι - τονίζει ο καθηγητής του 
Παντείου κ. Σάββας Ρομπόλης - 
και αν εφαρμοσθούν οι μειώσεις 
«Κατρούγκαλου» κι αυτοί που 
σήμερα λαμβάνουν την... υψη-
λή σύνταξη των 722 ευρώ, θα 
πέσουν στα 480 ευρώ!

Από την άλλη, τα ληξιπρόθεσμα 
στις Εφορίες, στα Ασφαλιστικά Τα-
μεία και στις Τράπεζες ξεπέρασαν 
και το Δημόσιο χρέος, η ΑΑΔΕ 
συνεχίζει καθημερινά κατά χιλιά-
δες τις κατασχέσεις λογαριασμών, 
περιουσίες και κόποι μιας ζωής 
χάνονται με τον πλέον «δημοκρα-
τικό» τρόπο με ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, οι «έμμεσοι 
φόροι» ξεζουμίζουν κάθε ελπίδα 
για ανάκαμψη κι όλα αυτά μαζί, 
μετατρέπουν τη δημόσια ζωή σε 
πραγματική κόλαση! 

Πρέπει επειγόντως κάτι να γίνει... 
Βαδίζουμε ολοταχώς σε πλήρη 
καταστροφή, λένε από παντού 
φορείς, επιμελητήρια και απλοί 
πολίτες. Δεν μπορεί αυτή η 
ιστορία να συνεχισθεί. Να φύγει η 
κυβέρνηση της υποταγής και να 
αναλάβει μια Κυβέρνηση Εθνικής 
σωτηρίας, που θα ακυρώσει τις 
υπογραφές και όλα τα μνημόνια, 
που μας οδηγούν ραγδαία στην 
κοινωνική καταστροφή του τόπου 
μας.  

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

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Τα πρώτα χρόνια αναζητούσαν πίσω μου 
τον “χορηγό” που μου έφτιαξε την εταιρία»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΩΝ ΓΥΝΑΊΚΩΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΊΝΑ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ, ΜΊΛΑΕΊ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr 

Μ
πορεί να διανύουμε τη δεύτερη δεκαετία του 
21ου αιώνα, αλλά ακόμη και τώρα οι γυναίκες 
δίνουν τη δική τους «μάχη» για να αποδείξουν 
τα... αυτονόητα. Οι ικανότητες δηλαδή, οι γνώ-
σεις, η ευελιξία, οι δεξιότητες, η εγρήγορση, η 
αποτελεσματικότητα δεν είναι χαρακτηριστικά 
που μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μόνο τον 
χαρακτήρα ενός άνδρα επαγγελματία, αλλά 

μπορούν εξίσου και μιας γυναίκας. Η Θεσσαλονικιά Αποστολίνα 
Τσαλταμπάση έχει γράψει το δικό της success story σε έναν ομολο-
γουμένως ανδροκρατούμενο χώρο, αυτόν του project managment.

«Γεμίζοντας» το βιογραφικό της με σπουδές, μεταπτυχιακά και 
σεμινάρια η κα Τσαλταμπάση γνώρισε το συγκεκριμένο επάγγελμα 
και κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ο επαγγελματικός δρό-
μος που θέλει να ακολουθήσει. «Πολλές φορές λέω η δουλειά μου 
με διάλεξε και δεν τη διάλεξα», είπε η ίδια στην Karfitsa.

Tο 2003 ήταν ορόσημα για την επιχειρηματία, καθώς ίδρυσε την 
πρώτη Συμβουλευτική Εταιρία με την επωνυμία «Ορθώς Επιχει-
ρείν», η οποία μετεξελίχθηκε στον Όμιλο Εταιριών OECON Group, 
που δραστηριοποιείται με εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Η καινοτομία και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της είναι γεγο-
νός, αφού το 80% του τζίρου της προέρχεται από Υπηρεσίες στο 
Εξωτερικό.

Ερωτηθείς για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο επάγγελμά 
της και αν το γεγονός ότι είναι γυναίκα την έκανε να την βλέπουν με 
διαφορετικό «μάτι» άτομα στον επαγγελματικό της χώρο απάντησε 
το εξής: «Στο δικό μου επάγγελμα σίγουρα. Στη συμβουλευτική επι-
χειρήσεων και φορέων όταν βγήκα εγώ στην αγορά εργασίας ήταν 
ένας αμιγώς ανδροκρατούμενος κλάδος. Οι γυναίκες δούλευαν στις 

Εταιρίες Συμβούλων κυρίως ως βοηθητικό προσωπικό. Στις εταιρί-
ες που δούλεψα πριν αρχίσω τη δική μου εταιρία, έβλεπα αξιολογό-
τατες συναδέρφους να μην μπορούν να αναδειχθούν με κύριο άξο-
να το φύλλο τους. Τότε αποφάσισα και εγώ ότι θα παλέψω από το 
ρόλο του ιδιωτικού επιχειρείν και έκανα την εταιρία μου σε ηλικία 
μόλις 27 χρονών, ακριβώς γιατί δεν ήθελα αγκυλώσεις. Τα πρώτα 
χρόνια αναζητούσαν πίσω μου τον πατέρα, σύζυγο ή «χορηγό» που 
μου έφτιαξε την εταιρία. Πάλεψα για να αποδεχθούν το μοντέλο της 
αυτοδημιούργητης επιχειρηματία».

Απόρροια ήταν η κα Τσαλταμπάση να συμμετέχει ενεργά σε 
προσπάθειες και δράσεις για την στήριξη κάθε γυναίκας επιχειρη-
ματία. Μάλιστα, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυ-
ναικών Ελλάδος και όπως μας είπε «υποστηρίζουμε τις γυναίκες 
με mentoring, coaching, εκπαίδευση, αλλά το πιο σημαντικό είναι 
η δικτύωση ώστε όλες αυτές να κάνουν ενεργά». Το 2010 βραβεύ-
τηκε με τον τίτλο της Πρέσβειρας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δυναμική δράση της στον 
τομέα της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, εκτελεί 
δε χρέη Συντονίστριας για το Εθνικό Δίκτυο Πρεσβειρών. Επίσης 
τιμήθηκε το 2014 με τον τίτλο Women Motivator in Mediterranean.

Τι θα συμβούλευε όμως η κα Τσαλνταμπάση μια γυναίκα που 
θέλει να δημιουργήσει κάτι δικό της; «Όσον αφορά στην επαγγελ-
ματική κατεύθυνση, θα πω ότι όλες οι κοπέλες όπως και οι άντρες 
αν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, αλλά και αγάπη για αυτό που 
κάνουν οφείλουν απέναντι στον εαυτό τους να το κυνηγήσουν και 
στο τέλος να το πετύχουν. Για το επιχειρείν όμως πρέπει να είναι 
προετοιμασμένες για πολλά δάκρυα, απογοητεύσεις και οικονομική 
στενότητα στην αρχή. Θέλει υπομονή και προσήλωση η επιχειρημα-
τικότητα», κατέληξε η ίδια.
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Ε
νας ακόμη ρόλος της την φέρνει ξανά στη 
Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για την Λένα Παπα-
ληγούρα που πρωταγωνιστεί στη θεατρική 
μεταφορά του κινηματογραφικού έργου του 
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ «Ο γάμος της 
Μαρίας Μπράουν» και θα παρουσιαστεί στο 
κοινό της πόλης στο θέατρο Αριστοτέλειον 
στις 30 Μαρτίου. Κάθε παράσταση που έχει 

τη συμμετοχή της Λένας γίνεται πάντοτε επιτυχία και όχι 
άδικα, καθώς είναι μια από τις ηθοποιούς της χώρας που 
«ξεχειλίζει» από ταλέντο και από την άλλη πλευρά το κοι-
νό την ακολουθεί σε όποιον ρόλο και αν ενσαρκώνει. Η 
Λ. Παπαληγούρα μίλησε στην Karfitsa για την παράσταση, 
τους λόγους που την έβαλαν στο ρόλο της Μαρίας Μπρά-
ουν και μας εξομολογείται αν και κατά πόσο την επηρεά-
ζουν οι κριτικές.

Πείτε μας ποια είναι η Μαρία Μπράουν;
Είναι η ηρωίδα της αριστουργηματικής ταινίας του 

Φασμπίντερ και πρόκειται για μια γυναίκα με πολύ ιδιαί-
τερο χαρακτήρα, η οποία μεγαλώνει στα ερείπια της με-
ταπολεμικής Γερμανίας και μαθαίνει ότι προκειμένου να 
επιβιώσει μπορεί και της επιτρέπεται να κάνει τα πάντα. 
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι σκληρή, αδίστακτη, 
ότι πατάει επί πτωμάτων. Ταυτόχρονα όμως έχει και ένα 
κομμάτι πολύ ρομαντικό, γιατί σε όλη της τη διαδρομή δι-
ατηρεί μια μεγάλη πίστη στον ιδανικό έρωτα, για τον οποίο 
κάνει τα πάντα.  

Τι είναι αυτό που ξεχωρίσατε σε αυτό το έργο και 
σας έκανε να πείτε το «ναι»;

Καταρχήν είναι ένα στοίχημα για έναν ηθοποιό, γιατί 
ο χαρακτήρας της Μαρίας έχει πάρα πολλά στοιχεία, είναι 
αρκετά περίπλοκος και ταυτόχρονα πολύ μυστηριώδης. 
Ακόμη ένα συν του έργου είναι το ότι έχει ένα πάρα πολύ 
ενδιαφέρον σενάριο. Επίσης, και οι άνθρωποι που απαρ-
τίζουν την ομάδα και δουλέψαμε όλοι μαζί, γιατί είναι ένα 
πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα με την έννοια ότι το να δι-
ασκευάσεις ένα κινηματογραφικό έργο σε θεατρικό είναι 
ούτως ή άλλως δύσκολο, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι 
τόσο υπαινικτικό και τόσο φτιαγμένο στη λεπτομέρεια και 
αριστοτεχνικά από τον Φασμπίντερ. 

Μπορούμε να βρούμε κοινά στοιχεία της τότε επο-
χής με τη σημερινή;

Ναι μπορούμε να βρούμε της τότε Γερμανίας με την 
Ευρώπη του σήμερα και σίγουρα μπορούμε να καταλά-
βουμε πολλά πράγματα, γιατί εξελίχθηκαν έτσι αν δούμε 
το πως ξεκίνησαν όλα με την ανοικοδόμηση του γερμανι-
κού κράτους. Νομίζω ότι αποκαλύπτονται πολλά πράγμα-
τα και σίγουρα μιλάμε για θέματα και ερωτήματα που είναι 
καυτά μέχρι σήμερα.

Η φράση της Μ. Μπράουν «Προτιμώ να κάνω εγώ 
τα θαύματα, παρά να περιμένω να γίνουν» θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι είναι το κλειδί στις μέρες μας ώστε 
να εξελιχθούμε προς το καλύτερο;

Για εμένα αυτή η φράση είναι πολύ περίεργη, γιατί ενέ-
χει σίγουρα κάτι πολύ γοητευτικό και όντως πολύ χρήσιμο 
για τον κάθε άνθρωπο, καθώς κάνοντας αυτό το πράγμα 
κάθε άνθρωπος βασίζεται στον εαυτό του. Ταυτόχρονα 
όμως ο τρόπος που λέγεται μέσα στο έργο κρύβει μια πα-
ντοδυναμία από την πλευρά της Μαρίας, η οποία πιστεύ-
ει ότι είναι θεμιτό ας πούμε να κάνεις τα πάντα. Για εμένα 
αυτό είναι και το τρομακτικό αυτής της φράσης. Δεν εί-
ναι μια φράση που είναι μόνο ενδιαφέρουσα και έχει και 
ένα κίνητρο, αλλά είναι και μια φράση που όταν κάνεις 
την αναγωγή και το σκεφτείς ότι η ίδια η Μπράουν μπορεί 
να είναι και η Γερμανία και σκεφτείς ότι αυτή την φράση 
μπορεί να την λέει μια ολόκληρη χώρα, τότε για μένα είναι 
τρομακτικό.

Όσον αφορά στις κριτικές που δέχεστε σε κάθε ρόλο 

σας εσείς οι ηθοποιοί τις διαβάζεις;
Σίγουρα τις διαβάζω και προσπαθώ και το καλό και το 

κακό, να το παίρνω υπόψη μου όσο το διαβάζω και μετά να 
το ξεχνάω και να κάνω τη δουλειά μου, γιατί καμιά φορά οι 
κριτικές μπορεί να σε αποπροσανατολίσουν. Είναι εύκολο 
αυτό να συμβεί και είτε να επαναπαυτείς στις δάφνες σου, 
είτε να χάσεις κάτι που έχεις βρει, γιατί σε κάποιον κάτι δεν 
άρεσε ή δεν το κατάλαβε. Επίσης, ένα πράγμα δεν γίνεται 
να αρέσει σε όλους.

συνέντευξη

«Το έργο μιλάει για θέματα που είναι 
καυτά μέχρι και σήμερα»

Η ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ ΕΠΊΣΤΡΕΦΕΊ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr

Η ηθοποιός  
ενσαρκώνει τον ρόλο 
της Μαρίας Μπράουν

Λ Ε Ν Α 
Π Α Π Α Λ Η ΓΟ Υ ΡΑ
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Β.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ  
& Λ.ΜΑΧΑΊΡΊΤΣΑΣ
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και 
ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας συνε-
χίζουν το μουσικό τους ταξίδι και 
υπόσχονται βραδιές γεμάτες ένταση 
και ρυθμό στο Stage Live, για τρεις 
μόνο παραστάσεις στις 17, 24 και 31 
Μαρτίου. Ώρα: 22:30.
Και οι δυο είναι από τους πιο αγα-
πητούς ερμηνευτές της ελληνικής 
μουσικής σκηνής με πάρα πολλά 
τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από 
το κοινό και έχουν γίνει επιτυχίες. Οι 
θαυμαστές τους πολλαπλασιάζονται 
και εκείνοι συνεχίζουν να γράφουν 
την δική τους μεγάλη πορεία το 
ελληνικό τραγούδι.

LIV
E Σ

ΚΗ
ΝΕ

Σ

ΓΊΩΡΓΟΣ ΟΊΚΟΝΟΜΟΥ MENTA ΜΊΧΑΛΗΣ ΡΑΚΊΝΤΖΗΣ ΠΡΑΤΣΊΝΑΚΗ 5
Ο Γιώργος Οικονόμου επιστρέφει στη 
Μαύρη Τρύπα στις 22 Μαρτίου. Ώρα: 
21:30. Τιμή εισόδου: 3 ευρώ.
Λίγο πριν κυκλοφορήσει ο τέταρτος 
προσωπικός του δίσκος «Παράλλη-
λο Σύμπαν», σε συνεργασία με την 
Final Touch, ανεβαίνει στη σκηνή της 
Μαύρης Τρύπας για να παρουσιάσει 
τραγούδια από τη δισκογραφία του. 
Με νέα μπάντα και νέο ήχο εμφανί-
ζεται ζωντανά για μια βραδιά γεμάτη 
από τα τραγούδια του και επιλεγμένες 
διασκευές.
Μαζί του επί σκηνής οι Αλέξανδρος 
Αρχοντής (τύμπανα), Θοδωρής Αρα-
μπατζής (μπάσο), Κώστας Ευαγγέλου 
(ηλ. κιθάρα – φωνητικά) και Γιώργος 
Θεοδωρόπουλος (πλήκτρα).

WHILE SHE SLEEPS
Οι μπάντα While she sleeps έρχεται 
στις 23 Μαρτίου στο Principal Club. 
Ώρα: 20:30. Τιμές εισιτηρίων: 25 
ευρώ.
Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισαν 
να γιορτάσουν την 10η επέτειό τους 
ως μπάντα, αυτόν της απόκτησης της 
ανεξαρτησίας τους! Με μια εντυπωσια-
κή και δυναμική κίνηση που αντανακλά 
την δεκαετία που πέρασε και προδια-
θέτει σχετικά με το τι έχει να προσφέρει 
το μέλλον, όχι μόνο πραγματοποίησαν 
με επιτυχία την χρηματοδότηση του 
νέου album τους, «You Are We» με την 
βοήθεια των οπαδών τους, μέσω κα-
μπάνιας, αλλά και μετέτρεψαν μια άδεια 
αποθήκη στην καρδιά του Sheffield στο 
δικό τους πολυχρηστικό στούντιο.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΊΩΤΗΣ
Ο αναγνωρισμένος συνθέτης και σολίστ 
στο μπουζούκι Θανάσης Πολυκανδρι-
ώτης θα βρεθεί στο ΞΕΦΩΤΟ, στις 17 
Μαρτίου. Ώρα: 23:00.  
Με ένα λαϊκό πρόγραμμα από το ’50 
μέχρι σήμερα, γεμάτο πενιές, ταξίμια 
και λατρεμένα τραγούδια ο συνθέτης 
θα συνεπάρει το κοινό, θα το ξεσηκώ-
σει, θα το συγκινήσει, θα το ταξιδέψει. 
Στο ρεπερτόριο, περιλαμβάνονται 
συνθέσεις του Θανάση Πολυκανδριώτη 
που ερμήνευσαν ο Στράτος Διονυσίου, 
ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Μαρινέλλα, ο 
Γιάννης Πάριος, ο Τόλης Βοσκόπουλος, 
η Γλυκερία αλλά και μουσικά αφιερώ-
ματα σε σπουδαίους συνθέτες όπως ο 
Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Απόστολος 
Καλδάρας, ο Ζαμπέτας, ο Μανώλης 
Χιώτης  κ.α.

ΜΊΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΊΔΗΣ
Ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται στο 
Block 33 στις 17 Μαρτίου. Ώρα: 
22:30. Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ 
όρθιων και 15 ευρώ καθήμενων.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης με νέο υλικό 
δίπλα στα παλιά αγαπημένα. Συν-
δυάζει με μοναδικό τρόπο τη ροκ 
μουσική με την παραδοσιακή και σε 
κάθε του παράσταση οδηγός είναι 
το αίσθημα της στιγμής. Μαζί του η 
Νίκη Γρανά (πιάνο, ακορντεόν και 
τραγούδι), ο Θύμιος Παπαδόπουλος 
(πνευστά), ο Δημήτρης Σινογιαννης 
(ηλ. κιθάρα), ο Πάρις Περυσινάκης 
(λύρα), ο Δημήτρης Μουτάφης 
(μπάσο) και ο Ηλίας Δουμάνης (τύ-
μπανα). Στην ηχοληψία ο Πασχάλης 
Κολεντσης και στα φώτα ο Μανώλης 
Μπράτσης.

Το συγκρότημα ΜΕΝΤΑ θα πραγμα-
τοποιήσει ένα live στις 18 Μαρτίου 
στο The Resindents Bar. Ώρα: 22:00. 
Είσοδος ελεύθερη.
Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘90 αποτε-
λώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
εναλλακτικά ποπ συγκροτήματα της 
ελληνικής σκηνής. Μέχρι το Νοέμβριο 
του 2012 κυκλοφορούν πέντε δίσκους 
με ελληνικό στίχο. Πλέον αναζητούν 
ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό δρόμο, 
αφαιρώντας τα φωνητικά και αφήνο-
ντας τις εικόνες να δημιουργούνται 
μέσω της χρήσης των αναλογικών 
synthesizers που κυριαρχούν.  

Ο Μιχάλης Ρακιντζής έρχεται  στο 
Principal Club στη Θεσσαλονίκη, στις 
17 Μαρτίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτη-
ρίων: 8 ευρώ στην προπώληση και 10 
ευρώ στο ταμείο.
Ο Μιχάλης Ρακιντζής σπούδασε στο 
Λονδίνο ενώ την ίδια περίοδο έπαιζε 
μουσική με το συγκρότημα «Funk and 
Reggae». Όταν επέστρεψε στην Ελλά-
δα, δημιούργησε τους «Scraptown» και 
έβγαλαν τρεις δίσκους και δύο singles 
από το 1982 μέχρι το 1985. Λίγο 
αργότερα αποχώρησε από το γκρουπ 
και άρχισε να κάνει σόλο καριέρα. Το 
πρώτο προσωπικό του άλμπουμ ήταν 
το «Μωρό μου φάλτσο» το 1987 και 
ακολούθησαν πολλά ακόμη που έγιναν 
ιδιαίτερα αγαπητά στη νεολαία και όχι 
μόνο.

Πέντε αδέρφια ενώνουν τις φωνές 
τους και τραγουδούν με τη δική 
τους, ξεχωριστή αισθητική, στις 17 
Μαρτίου στο καφέ του Μύλου. Ώρα: 
23:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ 
με ποτό.
Βασισμένοι στο μουσικό τους δέσιμο 
που κρατά από την κοινή παιδική 
τους ηλικία και συνεχίζεται ακμαίο 
μέχρι και σήμερα. Οι… Πρατσινά-
κη 5 είναι κατά σειρά γέννησης οι: 
Παύλος, Γιάννης, Κώστας, Δημήτρης 
και Βασίλης. Το πρόγραμμα που θα 
παρουσιάσουν περιέχει κομμάτια 
από ένα μεγάλο φάσμα του ελληνι-
κού τραγουδιού και αναδεικνύει την 
προσωπικότητα του καθενός. 

πολιτισμός
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Ξ
εκίνησαν την πορεία τους στη μουσική πριν 
από περίπου 20 χρόνια και από τότε έχουν 
χαράξει τον δικό τους μοναδικό δρόμο στη δι-
σκογραφία. Ο λόγος για το συγκρότημα ΜΠΛΕ 
που κατάφερε να ξεχωρίσει στα σύγχρονα δε-
δομένα του ελληνικού πενταγράμμου συνδυ-
άζοντας ποπ-ροκ στοιχεία με έντονες πινελιές 
από μπλουζ, φανκ, αλλά και τζαζ. «Κόκκινο 

Φιλί», «Ενοχές», «Τον ίδιο τον Θεό», «Όνειρα σου τραγου-
δάω», είναι κάποια από τα διαχρονικά τραγούδια τους που 
λατρεύτηκαν από το κοινό, έγιναν μεγάλες ραδιοφωνικές 
επιτυχίες και… «έπιασαν φωτιά» οι κορυφές των ελληνικών 
charts. Το συγκρότημα επιστρέφει στην πόλη που «γεννή-
θηκε» για μια συναυλία και λίγο πριν ανεβεί στη σκηνή του 
Club του Μύλου μίλησαν στην Karfitsa δυο από τα μέλη του 
ο συνθέτης Γιώργος Παπαποστόλου και ο στιχουργός Γιώρ-
γος Παρώδης. 

Ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη και φτάσατε σε όλη 
την Ελλάδα. Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο συγκρότημα 
για μια επιτυχημένη πορεία σαν και την δική σας;

Γ. Παρώδης: Σε κάθε επιτυχημένη ανθρώπινη σχέση 
αυτό που την κάνει τέτοια είναι η ύπαρξη αρμονίας. Ισορ-
ροπία ποτέ δε μπορεί να υπάρξει, αφού πάντα ο κάθε άν-
θρωπος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλάζει. Όμως, η 
αρμονία, αυτή η όμορφη συνήχηση διαφορετικών οργάνων 
ή ανθρώπων κάνουν ένα καλλιτεχνικό έργο ή μία ομάδα 
ανθρώπων να παράγουν κάτι που θα μπορούσε να διαρ-
κέσει αξιοπρεπώς μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Σε μία 
μουσική μπάντα όλοι μα όλοι είναι το ίδιο χρήσιμοι και όλοι 
συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο στο τελικό αποτέλεσμα. 
Επομένως, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μία συμβουλή 
διαρκείας αυτή θα ήταν: πάντα να έχετε κατά νου πως το 
«Εμείς» προηγείται του «Εγώ».

Τί θυμάστε από τη Θεσσαλονίκη της εποχής που δη-
μιουργηθήκατε. Τί έχει αλλάξει και τί έχει μείνει ίδιο;

Γ. Παρώδης: 20 χρόνια πριν… έχουν αλλάξει πολλά! 
Καταρχήν η ηλικία μας που είναι και η βασική παράμετρος 
στη θέαση των πραγμάτων. Χωρίς κινητά και e-mails με κα-
σέτες ή CDs στο χέρι ψάχναμε τον καλύτερο ήχο και στίχο 
μέσα σε μια πόλη που ανέπνεε αλλιώς. Πολλές μουσικές 
σκηνές, μεγάλη φυσική παρουσία έξω κι ένας κόσμος που 
χαιρόταν απίστευτα με τα χρυσά του δεκανίκια.

Ποιο είναι το μυστικό της διαχρονικότητας σας;
Γ. Παπαποστόλου: Η έντονη φιλία, η αλληλοεκτίμηση 

που υπάρχει μεταξύ μας, οι κοινοί στόχοι, όλα αυτά που 
έχουμε ζήσει μαζί έως τώρα αλλά και η προσμονή της υπέ-
ροχης διαδρομής που είναι πάντα απρόβλεπτη…

Ποιο γκρουπ στην ελληνική μουσική σκηνή ξεχωρί-
ζετε και γιατί;

Γ. Παπαποστόλου: Ειλικρινά είναι πολύ δύσκολο να ξε-
χωρίσουμε εμείς κάποιο. Υπάρχουν εκατοντάδες συγκρο-
τήματα στην ελληνική μουσική σκηνή και ανεξαρτήτως 
βαθμού επιτυχίας ή όχι αυτό που μετράει είναι η αγάπη για 
τη μουσική και η επιλογή να ανήκεις σε μια ομάδα, να δημι-
ουργείς και να απολαμβάνεις την διαδρομή!

Παρότι είστε ένα από τα κορυφαία ελληνικά συγκρο-
τήματα η κρίση σας «ταρακούνησε»; Και αν ναι με ποιον 
τρόπο; 

Γ. Παρώδης: Εννοείται πως ναι, αφού ζούμε μέσα σε 
αυτή την κοινωνία. Η κρίση σε συνδυασμό με την τεχνολο-
γική επανάσταση άλλαξαν άρδην τη μουσική βιομηχανία, 
καθώς και τον τρόπο διασκέδασης. Πολλές μουσικές σκη-
νές έκλεισαν, οι δισκογραφικές εταιρείες δεν υποστηρίζουν 
πια οικονομικά την παραγωγή μουσικής, τα οικονομικά του 
καλλιτέχνη όπως και του κάθε ανθρώπου μειώθηκαν δρα-
ματικά. Από την άλλη, η ακρόαση  της μουσικής έγινε μία 
πολλή εύκολη και φτηνή υπόθεση δίνοντας την ευκαιρία 
σε πολύ περισσότερο κόσμο να απολαμβάνει όπου κι αν 
βρίσκεται αυτό που θέλει. Επίσης, η τεχνολογία βοήθησε 

πολλούς καινούργιους μουσικούς και συγκροτήματα στην 
παρουσίαση των έργων τους. 

To κοινό τι θα ακούσει από εσάς στο live σας; Πόσο 
δύσκολο ή εύκολο είναι ένα συγκρότημα με τόσες χιλιά-
δες εμφανίσεις κάθε φορά να παρουσιάζει στο κοινό κάτι 
καινούργιο;

Γ. Παπαποστόλου: Εντάξει, δεν είναι χιλιάδες οι συναυ-
λίες που δώσαμε αλλά είναι πολλές εκατοντάδες! Το και-
νούριο το παρουσιάζουμε όταν μας προκύπτει. Η έμπνευση 
και η δημιουργία έρχεται με τους δικούς της ρυθμούς και η 
αλήθεια είναι ότι μέσα στα 20 προηγούμενα χρόνια κυκλο-
φορήσαμε πάνω από 80 τραγούδια. Στο live μας θα παρου-
σιάσουμε επιλογές μας  από τα εφτά albums που έχουμε 
κυκλοφορήσει και σίγουρα κάποιες αγαπημένες μας δια-
σκευές.

συνέντευξη

To συγκρότημα που ξεκίνησε από τη 
Θεσσαλονίκη επιστρέφει στην πόλη του

ΟΊ ΜΠΛΕ ΜΊΛΟΥΝ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr

«Σε μία μουσική μπάντα 
όλοι μα όλοι είναι  
το ίδιο χρήσιμοι»

Μ Π Λ Ε
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pinning the media

ΜΕ ΔΊΑΘΕΣΗ ΝΟΣΤΑΛΓΊΑΣ
Συνειδητοποιούν στον ΑΝΤ1 ότι σε κανέναν δεν έλειψε η 

σάτιρα του Λάκη Λαζόπουλου κι ετοιμάζονται να προβάλουν 
από το τέλος του μήνα τους ξαναζεσταμένους «Δέκα μικρούς 
Μήτσους»;  Μπροστά πάει ο κόσμος ρε παιδιά.  Κι αν είναι ν’ 
αφήνετε την μια vintage επιλογή (κόβεται το Ρουκ Ζουκ;), και 

να πιάνετε την άλλη… μπορείτε και καλύτερα… Θυμίζω Λούνα 
Παρκ, η Γειτονιά μας, Άγνωστος πόλεμος…

«ΔΊΑΝΟΗΣΗ» vs EUROVISION
Το καταλαβαίνουμε ότι εκεί στην ΕΡΤ έχετε μαζευτεί όλοι οι 
«διανοούμενοι» και πως στο θολό μυαλό σας το θέμα «Eurovi-
sion» είναι πολύ φτηνιάρικο για να ασχοληθείτε μαζί του, αλλά το 
να εκθέτετε την χώρα και στο εξωτερικό είναι κάτι που πρέπει να 
προσέξετε. Βουρδούγιο μας έκανε η Γερμανική τηλεόραση για τον 
τρόπο που επιλέχθηκε το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει.   
Κι όχι άδικα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΊΚΗΣ
Όταν λέμε «αποκλειστική» συνέντευξη εννοούμε ότι την έχουμε μόνο 
εμείς και κανένας άλλος. Την εβδομάδα που μας πέρασε έχασα το μέτρημα 
στο πόσες «αποκλειστικές» συνεντεύξεις έδωσε ο Αλέξης Κούγιας για τη 
δικαστική διαμάχη με την πρώην του.

MY CIRCUS, MY MONKEYS
Τι κι αν συστεγάστηκαν τηλεοπτικά Περρής και Φουρθιώτης… Οι παλιές 
συνήθειες δεν ξεχνιούνται. Πάλι εξώδικο έστειλε ο Μένιος, τόσο στον 
Βαγγέλη Περρή, όσο και στο ίδιο του το κανάλι, να μην αναφέρεται η 
εκπομπή «Τσίρκο» στο πρόσωπό του.  Εμ, τότε τι τσίρκο θα είναι?

ΓΡΑΨΕ ΣΥΝΤΑΓΗ
Μια χαρά τα καταφέρνει σε νούμερα το talent / reality Master Chef του Star 
απέναντι στους αντιπάλους του, αλλά εγώ που είμαι λάτρης του φαγητού, 
έχω να παρατηρήσω ότι φαγητό που είναι μαγειρεμένο με ένταση, ίντριγκα, 
δάκρυα, κοτσομπολιό, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι νόστιμο… Αγάπη 
και χαμόγελο είναι τα κύρια υλικά για την σωστή την γκουρμεδιά.  Πάρτε το 
αλλιώς.

ΑΛΛΟ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑ, ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΟΛΟΓΊΑ
Από την αργή –πιο αργή πεθαίνεις- πλοκή του «Τατουάζ» μέχρι το naive 
σενάριο και τις καρτουνίστικες ερμηνείες του «Κάτι χωρισμένα παλικάρια», 
η ελληνική μυθοπλασία δεινοπαθεί για άλλη μια χρονιά στις μικρές μας 
οθόνες.  Σενάρια χωρίς έμπνευση, διάλογοι που δεν έχουν καμιά σχέση 
με την αληθινή ζωή, υπερβολές που ξεφεύγουν από τη δοσολογία που 
χρειάζεται για να γίνει ενδιαφέρουσα μια σειρά.  Κρίση ολούθε!

ΟΧΊ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ
Μας μαύρισε η απόφαση του ΕΣΡ να ρίξει μαύρο στο MEGA.  Ένα ιστορικό 
κανάλι, με όλα τα λάθη του παρελθόντος που του προσάπτουμε, είναι κρίμα 
να κλείσει τόσο άδοξα.  Και πρώτα – πρώτα κρίμα για τους απλήρωτους 
εργαζόμενους που το στήριξαν τα τελευταία χρόνια με την ελπίδα της 
επαναλειτουργίας. Καλή τύχη σε όλους τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΊΚΗΣ PART 2
«Η κλήρωση θα γίνει «αιφνιδίως» σε τέσσερα λεπτά ακριβώς»  I rest my 
case.

ΑΧ, ΜΑΡΊΑ
Αν ήμουν Μαρία Μπακοδήμου θα είχα παραιτηθεί 
χθες από την παρουσίαση αυτού του άθλιου 
και αχαρακτήριστου τηλεοπτικού προϊόντος 
που κλήθηκε να παρουσιάσει.  Η μέχρι τώρα 
τηλεοπτική της πορεία, αλλά και η προσωπικότητά 
της δεν ταιριάζουν σε κάτι τόσο φτηνό.
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κοσμικά

#PIN_STORIES
Test drive με τη νέα BMW

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της BMW X2 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις της 
BMW ΒΕΛΜΑΡ, Μαρίνου Αντύπα 10, στη Θεσσαλονίκη.

Υπό την παρουσία του κ. Γιώργου Βασιλάκη, των στελεχών της BMW ΒΕΛΜΑΡ και του Προέδρου και 
Διευθύνοντα Συμβούλου του BMW Group Hellas, κ. Karim-Christian Haririan, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τη 
μοναδικότητα της πρώτης BMW X2 η οποία δείχνει τις σπορ φιλοδοξίες της με την πρώτη ματιά. 

Η νέα BMW X2 προσφέρει χάρη στον έντονα αθλητικό της χαρακτήρα, δυναμικές και ευέλικτες επιδό-
σεις που όμοιές της δεν υπάρχουν στην κατηγορία της. Σε συνδυασμό με το κορυφαίας ποιότητας εσωτερι-
κό και τη μεγάλη πληθώρα πρωτοποριακών τεχνολογιών που ενσωματώνει, δικαίως αποκτά τον τίτλο του 
εξωστρεφή πρωταγωνιστή μιας νέας εποχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία στους επίσημους προσκεκλημένους για συμμετο-
χή τους σε test drive. 

Ο Γιώργος Βασιλάκης Δ-νων Σύμβουλος 
της Βελμάρ με τις Σαλίνα Τσάνα, Δώρα 
Αντωνίου Υπ. Marketing της BMW Βελ-
μάρ & Μένια Ιωαννίδου

Σ.Κουτελόπουλος Γεν. Δ-ντης & Γ. Βασιλάκης Δ-νων Συμβουλος της BMW Βελμάρ, C. Haririan Πρόε-
δρος της BMW Hellas, Γ. Τρικαλιώτης

Δημήτρης Συμεωνίδης, Ρήγας Τζελέπογλου, Διευθυντής Πωλήσεων της BMW Βελμάρ Στέλιος Δάτσικας

Αριστοτέλης Γκροζούδης, Χριστίνα Τζελέπογλου

Ο Γιάννης Βασιλειάδης με τον Αντώνη Γιαντσακλίδη της BMW Βελμάρ

Μάκης Μαζλουμιάν, Φαίη Ψυχοπούλου,  

Γιώργος Βασιλάκης Δ-νων Σύμβουλος της BMW Βελμάρ

Αριστοτέλης Γκροζούδης, Χάρης Βλάχος, Αλέκος Μπουσουλέγκας, Πέτρος Γκούντας
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Γιάννης Σπαλιάρας 

Αστροσυναντήσεις

FOLLOW

Σε βραδινή τους έξοδο συναντήθηκαν η δικής µας Βαλεντίνη 

Βασιλειάδου και ο Γιάννης Σπαλιάρας ποστάροντας αυτή την 

ευχάριστη τους στιγµή στα social media. Η γνωστή αστρολόγος και 

το διάσηµο µοντέλο, λαµπεροί και χαµογελαστοί, δείχνουν να το 

διασκεδάζουν. Λέτε ο Σπαλιάρας… να ζήτησε από τη Βαλεντίνη 

συµβουλές για το ζώδιό του;

Μάρκος Σεφερλής Έλενα Τσαβαλιά

Από το Λονδίνο… µε αγάπη!

FOLLOW

Μέσα στην ευτυχία φαίνεται να είναι ο Μάρκος Σεφερλής και η 
Έλενα Τσαβαλιά. Το αγαπηµένο µας ζευγάρι έκανε απόδραση στο 
Λονδίνο και µέσω της φωτογραφίας που ανέβασε στον προσωπικό 
της λογαριασµό στο instagram η Έλενα, οι δυο τους περπατούν 
στους λονδρέζικους δρόµους δείχνοντας πιο ερωτευµένοι από 
ποτέ. 

social media

#  
   L

A_
ST

I_
fO

RA

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Ο ράππερ Lava, ο συνθέτης-παραγωγός  Παύλος Etostone, ο dj-μουσικός παραγωγός Alex S, ο dj Cool 
Gee και ο επιχειρηματίας Νίκος Κιλινγκαρίδης μαζεύτηκαν  για ρετσίνα και νοστιμιές στη «Ρόκα» 

στον Εύοσμο. Φυσικά, αποθανάτισαν την ωραία ατμόσφαιρα και την ανέβασαν  στο facebook, 
κάνοντας μας να τους ζηλέψουμε!

Οι δυο τους το έχουν διαψεύσει ωστόσο τα σχόλια και οι αποκαλύψεις δημοσιογράφων τους θέλουν ζευγάρι.  
Ο λόγος για τους Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργο Αγγελόπουλο που έχουν βάλει φωτιά στα social media  

και στα Μ.Μ.Ε. γενικότερα. Εσάς σας ταιριάζουν μαζί;

Η πιο cool αντροπαρέα

Είναι σε σχέση;

f

Ελένη Φουρέιρα

Στην Πορτογαλία για τη Eurovision

FOLLOW

Στη Λισαβόνα βρίσκεται αυτές της µέρες η Ελένη Φουρέιρα, η οποία 

εκπροσωπεί την Κύπρο στη φετινή Eurovision. Στη φωτογραφία 

που ανέβασε στο instagram δείχνει συγκεντρωµένη και 

αποφασισµένη να δώσει τον καλύτερο της εαυτό στον µεγάλο αυτό 

διαγωνισµό τραγουδιού, στον οποίο συµµετέχει για πρώτη φορά. 

Της ευχόµαστε καλή τύχη!

Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Συµπαράσταση στον πρόεδρο

FOLLOW

Τη δική του υποστήριξη στον πρόεδρο της οµάδας του, Ιβάν Σαββίδη, για τις 

καταγγελίες που αντιµετωπίζει, έσπευσε να δώσει µέσω του instagram του 

ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο τερµατοφύλακας του ΠΑΟΚ ανήρτησε την 
παραπάνω φωτογραφία γράφοντας: «Όσοι σε γνωρίζουν από κοντά ξέρουν 

τι άνθρωπος είσαι και ότι πασχίζεις για ένα καθαρό ποδόσφαιρο! Να ξέρεις 

ένα πράγµα, δεν είσαι µόνος σου είµαστε και εµείς µαζί σου και στα εύκολα 

και στα δύσκολα σα µια γροθιά ,σαν οικογένεια!». 
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Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Τάρλοου υπήρξε για το θέατρο Πορεία ένας σημαντικός σταθμός.  

 Ένα αγαπημένο μυθιστόρημα μετατράπηκε με την καθοριστική 
συμβολή του Στρατή Πασχάλη σε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των 
τελευταίων δεκαετιών. Η θεματική του “ξένου” που προσπαθεί απεγνωσμένα να 
αφομοιωθεί από μια υπέροχα αφιλόξενη Ελλάδα, δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. 
Η ιστορία της Μαρίνας Μπαρέ, που έλκεται από το εκτυφλωτικό φως, μόνο για να 
καεί στην επαφή της μ’ αυτό, θα συνεχίσει να μας θυμίζει την ανάγκη μας για ουτοπία, 
όποιο κι αν είναι το κόστος.  
Μετά από περισσότερες από 300  παραστάσεις και 100.000 θεατές, η Χίμαιρα, 
ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την «Μεγάλη Χίμαιρα» από 12 έως 22 Απριλίου, 
με πρωταγωνιστές τους Αλεξάνδρα Αϊδίνη και Μάξιμο Μουμούρη.

Μετά τη θερμή υποδοχή που έλαβε από τo κοινό της Θεσσαλονίκης την περσινή 
σεζόν, η νικήτρια παράσταση του Bob Theater Festival 2016 - που πραγματοποιείται 
υπό την ομπρέλα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου - «Το Πεπρωμένο Ονομάζεται 
Κλοτίλδη» του Τζοβάνι Γκουαρέσκι, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για έξι παραστάσεις, 
23-24-25 Μαρτίου και 30 - 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου στις 21.30, στο Θέατρο 
Αθήναιον. Οι Αμαλία Καβάλη & Γιάνης Σοφολόγης, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη διασκευή 
και την πρώτη θεατρική μεταφορά του έργου αυτού, επιλέγουν να ξεκινήσουν την 
παράσταση τη μέρα που οι ήρωες πρέπει να αποφασίσουν αν θα αλληλοσκοτωθούν 
ή αν θα παντρευτούν. Δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός επί σκηνής, ξετυλίγουν το 
νήμα της ιστορίας μέσα από αφήγηση, γρήγορες εναλλαγές ρόλων και έντονα 
αυτοσχεδιαστικά στοιχεία, οδηγώντας τους ήρωες στο πεπρωμένο τους.

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;

Μια Εξαφάνιση... Ένας Προδομένος Έρωτας...και...Ένας Δαιμόνιος Ντετέκτιβ... Μια φανταστική αστυνομική ιστορία, 
βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, όταν η Άγκαθα Κρίστι- στα μέσα της δεκαετίας του 1920- ήταν μια νέα και 
πολλά υποσχόμενη συγγραφέας. Ο Ηρακλής Πουαρό - ο πανέξυπνος ήρωας που εκείνη δημιούργησε και που 
αμέσως λατρεύτηκε από το κοινό - καλείται να λύσει τον πιο απίθανο γρίφο της καριέρας του και το κάνει στο 
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου κάθε Σάββατο στις 21.15 και κάθε Κυριακή στις 20.00.
Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Θεατράνθρωπο Αχιλλέα Ψαλτόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο 
του 2017, κυριολεκτικά, πάνω στο θεατρικό σανίδι, έχοντας προσφέρει, για πάνω από τριανταπέντε χρόνια, όλο του 
το είναι ως σκηνοθέτης, ηθοποιός, κριτικός θεάτρου και κινηματογράφου.

Η πιο αμφίσημη μέρα της εβδομάδας αποκτά χρώμα, μελωδία και ενέργεια προσφέροντάς μας εκρηκτικά απογεύματα (νωρίς, στις 
7μμ) και ξεσηκωτικά βράδια στο ΞΕΦΩΤΟ στα Λαδάδικα. Κάθε Κυριακή, η πιο hot μουσική σκηνή της πόλης υποδέχεται το «SAKIS 
CHAVIARAS LIVE CONCEPT» και την AFRODITI SOFIANIDOY που έρχονται στο ΞΕΦΩΤΟ για να απογειώσουν το live clubbing του 
ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης! Με ένα πρόγραμμα συναυλιακού χαρακτήρα από την ελληνική ροκ και pop μουσική σκηνή, 
το εκρηκτικό δίδυμο του Σάκη Χαβιάρα και της Αφροδίτης Σοφιανίδου, επανέρχεται δυναμικά Full Band για να διεγείρει και να 
αναστατώσει το κοινό και να αλλάξει τον χάρτη διασκέδασης για τα απογεύματα της Κυριακής.

Η μεγάλη επιτυχία της φετινής σεζόν στην Αθήνα, στο θέατρο Αθηνών, έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στο θέατρο 
Αριστοτέλειον, από την Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.  Πέντε σημαντικοί 
πρωταγωνιστές θα συναντηθούν επί σκηνής, με αφορμή ένα πολυβραβευμένο έργο.  Μετά την μεγάλη επιτυχία 
του Πουπουλένιου και του Θεού της Σφαγής ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιλέγει και σκηνοθετεί, σε πανελλήνια 
πρεμιέρα, το συνταρακτικό θρίλερ - μαύρη κωμωδία του Κόνορ Μακφέρσον «Ο Φάρος», συμπρωταγωνιστώντας με τον 
Αιμίλιο Χειλάκη, τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, το Νίκο Ψαρρά και τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο.

Όταν ο Πουαρό συνάντησε την Άγκαθα 

Κυριακάτικα απογεύματα με Σάκη Χαβιάρα και Αφροδίτη Σοφιανίδου

Η Μεγάλη Χίμαιρα

«Το πεπρωμένο ονομάζεται Κλοτίλδη»

Ο Φάρος

Οι ΜΠΛΕ στο Club του Μύλου
Επτά albums και ένα διπλό best of με πολλά τραγούδια να έχουν 
γίνει μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες και να έχουν καταξιωθεί 
διαχρονικά, εκατοντάδες πετυχημένες συναυλίες  και  το ταξίδι 
συνεχίζεται για τους αγαπημένους μας ΜΠΛΕ που έρχονται το 
Σάββατο 17 Μαρτίου, στο Club του Μύλου, να μοιραστούν μαζί μας 
τη μουσική που τόσο αγαπάνε. Ετοιμαστείτε να «πιάσετε φωτιά» 
σε ένα ξεχωριστό live των ΜΠΛΕ, με τραγούδια από το τελευταίο 
album τους με τίτλο «20» και τις δικές τους αγαπημένες επιλογές 
από το σύνολο της δισκογραφίας που μας έχουν χαρίσει από το 
1996 έως και  σήμερα.
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΛΕΩΝΚΡΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η εβδομάδα θα σε βρει σε αναμονή, καθώς περιμένεις εξελίξεις 
σε διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Το καλύτερο που έχεις να 
κάνεις είναι να ηρεμήσεις, να μην εκνευρίζεσαι και με λίγη υπομονή, 
αλλά και σκληρή δουλειά, θα καταφέρεις να ξεπεράσεις κάθε 
δυσκολία και να βάλεις τα σχέδιά σου μπροστά.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,22,34.

Καλό είναι αυτές τις ημέρες, να μην αφήσεις τις καταστάσεις στην 
τύχη τους, γιατί χρειάζεται η δική σου παρέμβαση για να εξελιχθούν τα 
πράγματα όπως πρέπει. Μπορείς λοιπόν, να κινηθείς επικεντρωμένα, 
για να λύσεις συγκεκριμένα θέματα που σε προβληματίζουν. Άλλω-
στε, ο δυναμισμός που θα έχεις θα είναι μεγάλος και θα τα φέρεις εις 
πέρας με τον καλύτερο τρόπο.  ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,25,45.

Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις με περισσότερη 
ψυχραιμία. Μην αντιδράς έντονα σε όσα γεγονότα σε αναστατώνουν 
και μη δημιουργείς εκνευρισμό. Μην ξεχνάς ότι μπορείς να καταφέ-
ρεις τα πάντα, αρκεί να ελιχθείς κατάλληλα και να συμπεριφερθείς 
όσο ώριμα απαιτούν οι περιστάσεις. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…17,28,36,46.

Αυτή την εβδομάδα, κάποια θέματα που μπορεί να συμβούν, θα σε 
αποσυντονίσουν και θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Καλό θα 
είναι να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και με ένα μεγάλο χαμόγελο ή 
ένα όμορφο δείπνο , να ξεπεραστούν όλα…

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,28,33.

Αυτή την εβδομάδα, μπορείς να ξεπεράσεις κάποιες δυσκολίες 
που υπάρχουν στη ζωή σου και σε απασχολούν εδώ και καιρό, αν 
αποφασίσεις να αλλάξεις λίγο την συμπεριφορά σου και γίνεις πιο 
διαλλακτικός. Εξάλλου, κάποια ζητήματα μπορεί να έχουν άμεσες 
λύσεις, αλλά το πείσμα και η εμμονή σου δεν σε αφήνουν να τις δεις. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,21,33,42.

Είναι μια πολύ καλή εβδομάδα για εσένα. Οι θετικές εξελίξεις σου 
δίνουν νέες ελπίδες και ο δυναμισμός σου, θα σου τονώσει το ηθικό 
και θα σου φτιάξει την ψυχολογική διάθεση. Με μεγάλη ανακούφιση 
θα διαπιστώσεις ότι οι σκληρές προσπάθειες που κάνεις μέχρι τώρα, 
δεν πάνε χαμένες και αρχίζουν να δίνουν αποτελέσματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…13,28,41,46.

Καλό είναι να μην αφήσεις διάφορες καταστάσεις να σε ρίξουν και 
να σε καταβάλλουν ψυχικά. Έχεις βάλει κάποιους στόχους και δεν 
πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτούς, όσες καθυστερήσεις ή αναποδιές 
κι αν προκύψουν. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να νιώσεις μία μικρή 
απογοήτευση, για κάποια θέματα που θέλεις να τελειώνουν.

 ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…17,25,36,48.

Οι ευθύνες που έχεις θα σου δημιουργήσουν αρκετό άγχος και πάρα 
πολλή ένταση. Φρόντισε να μην τα βάλεις με τα δικά σου άτομα, που 
δεν σου φταίνε σε τίποτα. Μπορείς να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, 
αρκεί να ξέρεις από πριν τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί πραγματικά, 
για να το διεκδικήσεις. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,22,36,44.

Αυτή την εβδομάδα, θα μπορέσεις να λύσεις τα διάφορα προβλήματα 
που υπάρχουν την τελευταία περίοδο, με ψυχραιμία και ισορροπία, 
χωρίς να αφήσεις τις καταστάσεις να φτάσουν στα άκρα. Οι διάφορες 
υποθέσεις που σε απασχολούν, θα βρουν το δρόμο τους, αν κινηθείς 
με προγραμματισμό και χωρίς να κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,34,39.

Μην αναλώνεσαι σε ζητήματα που δεν έχουν μεγάλη σημασία. 
Φρόντισε να είσαι ψύχραιμος και να μην χαλάσεις την ενέργειά σου, 
προσπαθώντας να βγεις από τη στασιμότητα στην οποία νιώθεις ότι 
έχεις μπει. Τα πράγματα πάνε αρκετά καλά, αλλά μάλλον δεν το έχεις 
καταλάβει. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,21,37,45.

Θα μπορέσεις να λύσεις τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στο 
αισθηματικό τοπίο , με ψυχραιμία και ισορροπία, χωρίς να αφήσεις 
τις καταστάσεις να φτάσουν στα άκρα. Οι διάφορες υποθέσεις που σε 
απασχολούν στην εργασία σου, θα βρουν το δρόμο τους, αν κινηθείς 
με προγραμματισμό .

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,44,48.

Η εργασία σου πηγαίνει πολύ καλά, αρκεί να φροντίσεις να 
ξεκουραστείς και να προγραμματίσεις μερικά θέματα, σε σχέση με την 
πορεία της. Θα σου γίνουν κάποιες οικονομικές προτάσεις, που πριν 
αποδεχτείς, πρέπει να προσέξεις αρκετά.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,19,28,47.

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

Η στήλη προέρχεται απο την τηλεοπτικη εκπομπή 
Ζώδια & συμβουλές, της Βαλεντίνης Βασιλειάδου

ζώδια

ΠΟΝΑΕΊ ΝΑ ΕΊΣΑΊ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΊΛΟΓΗ
Δεύτερη επιλογή. Βαριά κουβέντα. 

Για μένα συνώνυμο της καβάτζας.

Γιατί είσαι κάτι που χρησιμοποιείται 
σε ώρα ανάγκης. Για στιγμές που δεν 
υπάρχει άλλη παρέα για καφέ, για τις 
φορές που δεν υπάρχει αυτός που θέλει 
να μιλήσει, για τις νύχτες που ο άλλος 
απουσιάζει από το κρεβάτι του και δεν 
έχει με τι να το γεμίσει. 

Μη τολμήσεις και κάνεις το λάθος να 
πιστέψεις πώς είσαι για κάτι περισσό-
τερο. Μη λες τέτοια ψέματα στον εαυτό 
σου.

Όταν είσαι δεύτερη επιλογή για κά-
ποιον, είσαι το περιθώριο, η κούκλα που 
θα βγάλει από το κουτί και θα την ξανα-
βάλει όποτε αυτός βαρεθεί. 

Είσαι η εκκρεμότητα, η εύκολη 
λύση. Λες και είστε λεφτά που κάποιος 
κρατάει στη άκρη ή παιχνίδια που κοι-
τάνε πάντα από το ράφι γιατί δεν είμαστε 
τ’ αγαπημένα και μας θυμούνται μια στο 
τόσο. Λες και δεν είστε άνθρωποι.

Πονάει για πολλούς λόγους να έρ-
χεσαι δεύτερος στη ζωή κάποιου. Πο-
νάει γιατί σε κάνει να πιστεύεις πως δεν 
ήσουν αρκετός, πως ήσουν λίγος για το 
κάτι παραπάνω που ζητούσες, ακόμα κι 

αν είχες δώσει ό,τι καλύτερο είχες μέσα 
σου. 

Πονάει, όπως πονάει καθετί που δεν 
είναι αμοιβαίο. Γιατί στις ανθρώπινες 
σχέσεις δεν μπορεί να δίνει και να δί-
νεται μόνο ο ένας. Όταν δίνεις συνέχεια 
χωρίς να πάρεις στο τέλος αδειάζεις κι 
εσύ. Κι αυτό είναι άδικο.

Αλλά πιο πολύ απ’ όλα πονάει, όταν 
είσαι η δεύτερη επιλογή και το ξέρεις. 
Και όχι απλά το ξέρεις αλλά το δέχεσαι 
κιόλας, το επιτρέπεις. 

Γιατί πιστεύεις πως κάτι θα γίνει και 
θ’ αλλάξουν τα πράγματα. Πως θα γίνει 
κάτι και θα πάρεις προαγωγή στην καρ-
διά του άλλου. 

Τέτοιοι ηλίθιοι είμαστε και σε τέτοια 
παραμύθια πιστεύουμε. 

Η ευθύνη σου είναι ανάλογη του 
απέναντι, μη σου πω και μεγαλύτερη. 
Θες να το δεις; Αντέχεις να το δεις;

 Αγάπη μου, αν ήρθες μια φορά δεύ-
τερος, πάντα δεύτερος θα ‘ρχεσαι.  

Κακό πράγμα η δεύτερη επιλογή. 
Δε σ’ αφήνει να ηρεμήσεις. Κι όσο και 
να λυσσάς για κάποιους θα είσαι πάντα 
μόνο αυτό. Γιατί έτσι έμαθες, ίσως γιατί 
φοβήθηκες την μοναξιά. Έγινες η δεύ-

τερη επιλογή κάποιου χωρίς να το κα-
ταλάβεις. Δεν έγινε συνειδητά…. Έγινε 
όμως!

Κάποια στιγμή της ζωής μας όλοι 
έχουμε έρθει δεύτεροι στη ζωή κάποιου 
και  κυρίως δεύτεροι για κάποιους που 
για εμάς ήταν η πρώτη μας επιλογή. 

Όλοι κάποια στιγμή γίναμε από πρω-
ταγωνιστές κομπάρσοι για χάρη κά-
ποιων ανθρώπων που αγαπήσαμε πολύ 
και βάλαμε ψηλά.

Αυτό που έχει σημασία και δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε, είναι ότι οφείλουμε να 
δεχόμαστε να είμαστε μόνο προτεραιό-
τητες. Για να έχουμε δίπλα μας ανθρώ-
πους που δε μας χορταίνουν. 

Ανθρώπους για τους οποίους δεν 
αποτελούμε εναλλακτικές, αλλά θέλουν 
να μας γνωρίσουν εις βάθος, να μας 
απολαύσουν και να επενδύσουν στο με-
ταξύ μας.

Και εννοώ βέβαια όχι μόνο στην 
ερωτική μας ζωή αλλά και στις φιλικές 
μας σχέσεις, στις οικογενειακές, στις 
συναδελφικές …. Ξέρετε εσείς ….

Ανοίξτε αγαπημένοι το μυαλό και την 
καρδιά και δείτε την αλήθεια κατάματα… 
Και κάντε αυτό που πρέπει για να μην εί-
στε πια η Δεύτερη επιλογή … Για να μην 
πονάτε πλέον .. Γιατί η ζωή σας είναι λίγη 
και μοναδική και αξίζετε πολλά !!

Με αγάπη Βαλεντίνη Βασιλειάδου 
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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  ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΊΟΥ 
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300

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