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editorial

Συνεχίζοντας την παράδοση των σπουδαίων ευεργετών

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Σε μία εποχή που η οικονομική κρίση έχει δοκιμάσει 
αξίες και ιδανικά, είναι ευτύχημα να βλέπει κανείς ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι που συνεχίζουν τη σπουδαία παράδοση 
των Ελλήνων ευεργετών. Εν προκειμένω, ο λόγος για τους 
διοικούντες το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», με τελευταία 
δράση την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Στηρίζοντας την 
Υγεία στην Ελλάδα». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα-τομή στη 
δημόσια υγεία, ενώ από τα ταμεία του Ιδρύματος θα βγουν 
περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ για μία σειρά κομβικών 
δράσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναφέρθηκε δημόσια στις «πολυάριθμες και πολύ σημαντι-
κές δωρεές του Κέντρου Πολιτισμού» και στην «εν εξελίξει 
προσφορά για την Υγεία στην Ελλάδα». 

Ο Προκόπης Παυλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στη 
χρονική συγκυρία στην οποία λαμβάνει χώρα αυτή η νέα 
πρωτοβουλία, μία περίοδος κατά την οποία το κοινωνι-
κό κράτος δοκιμάζεται. Το ελάχιστο λοιπόν που μπορούμε 
απ’ αυτό εδώ το δημοσιογραφικό βήμα είναι να χειροκρο-
τήσουμε τέτοιες ενέργειες. «Το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” 
όχι απλώς συνεχίζει, αλλά δίνει ακόμη πιο εμβληματικές 
διαστάσεις στην παράδοση των εθνικών μας ευεργετών», 
πρόσθεσε ο ΠτΔ, ανακαλώντας στις μνήμες ιστορίες από 

ευπατρίδες Έλληνες που σε κρίσιμες στιγμές φώναξαν «πα-
ρών» και έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στο να σταθεί όρθια 
η πατρίδα μας.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι οι κινήσεις αυτές να βρουν 
μιμητές. Η Ελλάδα χρειάζεται τη συνδρομή όλων των πολι-
τών που διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια για να στηρί-

ξουν κοινωνικές δράσεις. Δυστυχώς, τα χρόνια της εξοντω-
τικής λιτότητας που διανύουμε, δεν επιτρέπουν στο κράτος 
να είναι αρωγός ακόμη κι εκεί όπου υπάρχει αντικειμενική 

ανάγκη. Βλέπουμε πτέρυγες νοσοκομείων έτοιμες να κα-
ταρρεύσουν, βλέπουμε ασθενοφόρα με λάστιχα πολυκαι-
ρισμένα και επικίνδυνα, βλέπουμε περιπολικά και μηχανές 
της ΕΛ.ΑΣ. ξεχασμένα σε συνεργεία λόγω έλλειψης χρημά-
των, βλέπουμε τα κονδύλια για τον πολιτισμό να μειώνονται 
συνεχώς. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι είναι εύκολο να ανοίξει 
κάποιος το πορτοφόλι και να μοιράσει χρήμα, όμως η χώρα, 
για να σταθεί ξανά στα πόδια της, έχει ανάγκη τη συνεισφο-
ρά αυτών που μπορούν. 

Η ελληνική ψυχή –στα βάθη των αιώνων– μεγαλούργη-
σε επιδεικνύοντας γενναιοδωρία, αλτρουισμό και αυτοθυ-
σία. Όσο κι αν κάποιοι δυσπιστούν, στο DNA μας υπάρχουν 
εμφυτευμένες υψηλές αξίες και τα ιδανικά. Υπάρχει το αί-
σθημα της προσφοράς στην πατρίδα. Μας το έχουν δείξει 
εξέχουσες προσωπικότητες, όπως τα ξαδέρφια Ευάγγελος 
και Κωνσταντίνος Ζάππας, ο Γεώργιος Αβέρωφ, ο Ιωάννης 
Βαρβάκης, η Έλενα Βενιζέλου-Σκυλίτση, ο Ζωρζής Δρομο-
καΐτης, οι αδελφοί Ριζάρη, ο Ευγένιος Ευγενίδης, τα αδέρ-
φια Σισμάνογλου και τόσοι όλοι που έβαλαν το δικό τους 
λιθαράκι. Ευχή όλων, οι ενέργειες του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» να βρουν άμεσα μιμητές. Οι στιγμές είναι κρίσιμες 
για την πατρίδα μας...
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Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» μπροστάρης στις  
κοινωνικές δράσεις, σε μία Ελλάδα που ταλανίζεται από την κρίση
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Σ
ε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκονται οι ένο-
πλες δυνάμεις, μετά τις τουρκικές κινήσεις, 
που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η 
σύλληψη των δύο στρατιωτικών στις Καστα-
νιές του Έβρου αποτέλεσε την θρυαλλίδα των 
εξελίξεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όσο 
κι αν θέλουν να κατεβάσουν τους τόνους, οι 
επιτελείς στο Πεντάγωνο, υποστηρίζοντας, 

ότι «είναι ένα συνηθισμένο περιστατικό στα σύνορα», η 
πραγματικότητα, με την παραμονή των δύο συλληφθέ-
ντων στις τουρκικές φυλακές υψίστης ασφαλείας, επί σχε-
δόν ένα μήνα, επιταχύνει την αναθεώρηση των αρχικών 
σχεδίων αντιμετώπισης της κρίσης.

Τα όποια σενάρια κρίσης είχαν επεξεργαστεί στο επι-
τελείο δεν προέβλεπαν την «αιχμαλωσία» αξιωματικών ή 
οπλιτών. Το περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές Μαρ-
τίου έφερε την ηγεσία του υπουργείου, πολιτική και στρα-
τιωτική, προ τετελεσμένων. 

Η αρχική εκτίμηση, ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί 
«μέσα σε 48 ώρες» με την επιστροφή των δύο στο ελληνι-
κό έδαφος, διαψεύστηκε από την απόφαση της τουρκικής 
διοίκησης να αναλάβει την υπόθεση η Στρατοχωροφυλακή 
και να μη μείνει στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών διοι-
κητών της περιοχής.

Το κρίσιμο 48ωρο από την σύλληψή τους, η έλλειψη 
πληροφόρησης στέρησε από την ελληνική πλευρά τη δυ-
νατότητα να διεθνοποιήσει το θέμα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 

και να ζητήσει «άμεση διευθέτηση».

Δηλαδή, όπως επισημαίνουν πρόσωπα, που γνωρίζουν 
τα γεγονότα και τις αντιδράσεις, στο κρίσιμο αυτό χρονικό 
σημείο, οι Τούρκοι κατάφεραν να διατηρήσουν την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, να αποφύγουν τη συζήτηση στους 
κόλπου του ΝΑΤΟ, όπου θα έπρεπε να απολογηθούν για 
τη στάση του απέναντι σε μια συμμαχική χώρα και να πι-
έσουν, παράλληλα,την ελληνική πλευρά,  ώστε να αρχίσει 
τις διμερείς συνομιλίες.

«Έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους» είπε χαρακτηρι-
στικά, πηγή που γνωρίζει τις πραγματικές συνθήκες.

Τώρα, όπως υποστηρίζει, οι Τούρκοι με άλλο αέρα 
και μετά τη δήλωση του γ.γ. του ΝΑΤΟ, ότι «οι δύο χώρες 
πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας», όποτε θέλουν αυξάνουν 
την πίεση προς την Ελλάδα, είτε με παραβιάσεις και παρα-
βάσεις του FIR Αθηνών, είτε με δηλώσεις πολιτικών και 
ανακίνηση του θέματος των «γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο». 
Αντίστοιχα, όποτε κρίνουν σκόπιμο, επιλέγουν τη «σχετική 
ηρεμία» για να έχουν την καλή μαρτυρία των εταίρων του 
ΝΑΤΟ, για την «καλή διάθεση για συζήτηση».

Οι επόμενες μέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς 
θα διαφανούν οι προθέσεις της Τουρκίας, κατά τη σύνοδο 
με την Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στη Βάρνα της Βουλ-
γαρίας τη Δευτέρα, αν και κατά πόσο θέλει να επιδείξει διά-
θεση συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόσο με την Ελλάδα 
όσο και με την Κύπρο.

politics

Παιχνίδια στρατηγικής στο Αιγαίο
ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

«Χαστούκι στην Τουρκία»  
από τους Ευρωπαίους ηγέτες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έστειλαν σαφές μήνυμα στον Ταγίπ 
Ερντογάν. Το επίσημο ανακοινωθέν, που εκδόθηκε μετά τη Σύ-
νοδο Κορυφής, επικρίνει σαφέστατα την πολιτική των προκλή-
σεων, που ακολουθεί η Τουρκία απέναντι στην Κύπρο, αλλά και 
την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καταδικάζει σθεναρά τη 
συνέχιση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και υπογραμμίζει την απόλυτη 
αλληλεγγύη του προς την Κύπρο και την Ελλάδα» τονίζουν οι 28 
και καλούν την Τουρκία να σταματήσει αυτές τις ενέργειες και να 
σεβαστεί το κυρίαρχο δικαίωμα της Κύπρου να εξερευνήσει και 
να εκμεταλλευτεί τις φυσικές πηγές σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
και το διεθνές Δίκαιο.

Η Τουρκία λίγες ώρες αργότερα απέρριψε τις «απαράδε-
κτες», όπως τις χαρακτήρισε, επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. «Το ανακοινωθέν (της ΕΕ) περιέχει απαράδεκτες εκφράσεις 
για τη χώρα μας, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της Ελλάδας 
και της Κύπρου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσω-
πος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Επιπλέον οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους για 
τη συνεχιζόμενη κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στην Τουρκία, 
συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων στρατιωτικών, και ζητούν 
την γρήγορη και θετική επίλυση των ζητημάτων αυτών σε ένα 
διάλογο με τα κράτη-μέλη.
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Ω
ς ένα… restart για τη Διοικούσα Επιτροπή 
της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να χαρα-
κτηριστεί η ανακοίνωση των 13 νέων στε-
λεχών από τον γραμματέα της Π.Ε. Λευτέρη 
Αυγενάκη. Παράλληλα η επιλογή των προ-
σώπων, σύμφωνα με πηγές των κεντρικών 
της ΝΔ, αποτελεί ένα μήνυμα της ηγεσίας 
της ΝΔ για τη στράτευση όλων των τάσε-

ων του κόμματος στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του 
κομματικού μηχανισμού στη Βόρεια Ελλάδα. «Λειτουρ-
γούμε χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στην ιστορία των 
παλιών στελεχών, δίνοντας παράλληλα ευκαιρία σε νέους 
ανθρώπους» είναι το μήνυμα που στέλνετε από τα κεντρι-
κά της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικότερα, τα στελέχη που θα απαρτίζουν τη Δι-
οικούσα με επικεφαλής τον Αντώνη Γυφτόπουλο είναι τα 
εξής: Θεόδωρος Καλλίτσης, Διευθυντής της Δ.Ε., Ανα-
στασία Ασπρούτσου, Αν. Διευθύντρια της Δ.Ε., Αστέριος 
Τσουκαλάς, Αν. Διευθυντής της Δ.Ε., Μελίνα Δερμεντζο-
πούλου, Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της Δ.Ε., Θα-
νάσης Βρίτκας, Αν. Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της 
Δ.Ε., Σωκράτης Δημητριάδης, Υπεύθυνος Οργάνωσης της 
Δ.Ε., Κυριάκος Χαμουζάς, Αν. Υπεύθυνος Οργάνωσης της 
Δ.Ε., Χρήστος Κοσκινάς, Μέλος της Δ.Ε., Θεόδωρος Καρα-
γιάννης, Μέλος της Δ.Ε., Βάλια Καραμπατάκη, Μέλος της 
Δ.Ε., Διονύσης Μαγουλάς, Μέλος της Δ.Ε., Πάρης Μπίλιας, 
Μέλος της Δ.Ε., και Γιώργος Ταρασίδης, Διοικητικός Γραμ-
ματέας της Δ.Ε.

Ο κ. Αυγενάκης μιλώντας αποκλειστικά στην «Κ» σχε-
τικά με τις ανακοινώσεις των νέων στελεχών σημειώνει 
ότι «η Νέα Δημοκρατία και στη Θεσσαλονίκη αξιοποιεί 
έμπειρα και αξιόλογα στελέχη που διαθέτει στις τάξεις 
της. Η προσπάθεια ενδυνάμωσης των οργανώσεων του 
κόμματος και η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού 
μέσα από ένα πάντρεμα αξιοποίησης παλιών έμπειρων 
στελεχών, αλλά και νέων στελεχών με φρέσκιες ιδέες 
και διάθεση προσφοράς συνεχίζεται. Τα 13 νέα στελέχη 
της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης που ορίστηκαν, 
αντιπροσωπεύουν αυτή την προσπάθεια. Η ΝΔ ενεργοποι-
είται, κινείται δυναμικά με στρατηγική και σχέδιο για την 
Ελλάδα του αύριο»!

Ο γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ δηλώνει κατηγορημα-
τικά, ότι «όλη η οργάνωση βρίσκεται σε εκλογικό συνα-
γερμό. Οι αλλαγές συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της Διοικούσας. Ο πρόεδρός μας Κυριάκος 
Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα του 11ου Συνεδρίου 

μας έθεσε το πλαίσιο της επόμενης περιόδου: «Βάζουμε 
το κόμμα σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα. Θα απευθυν-
θούμε στους Έλληνες ενωμένοι, έχοντας υπερβεί τα κομ-
ματική τείχη και έχοντας στα χέρια μας μια υπεύθυνη και 
ρεαλιστική πρόταση εξόδου από την κρίση! Ο κομματικός 
μηχανισμός είναι πανέτοιμος. Οι υψηλοί ρυθμοί στους 
οποίους έχουμε εργαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, 
μας έχουν προετοιμάσει επαρκώς για να αντιμετωπίσουμε 
οποιαδήποτε πρόκληση. Η κοινοβουλευτική ομάδα, η πο-
λιτική επιτροπή, οι γραμματείς, οι τοπικές και νομαρχιακές 
κομματικές οργανώσεις μας, η διοικούσα επιτροπή Θεσ-
σαλονίκης, τα στελέχη μας, όλοι είμαστε έτοιμοι».

Στην «Κ» σχετικά με τις αλλαγές μίλησε αποκλειστικά 
και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Αντώνης Γυφτόπουλος. «Οι συνθήκες της πολιτι-
κής ζωής επιβάλλουν να είμαστε σε εκλογική ετοιμότη-
τα, καθότι η κυβέρνηση υποπίπτει σε συνεχή σφάλματα. 
Οι συνθήκες είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες και η ΝΔ βρίσκεται 
στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας», τόνισε ο κ. Γυφτόπου-
λος και συμπλήρωσε «Όλα τα στελέχη της ΝΔ ως μια γρο-
θιά, συντονισμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε 
τον αγώνα για να κάνουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επό-
μενο πρωθυπουργό της χώρας και τη ΝΔ κυβέρνηση. Και 
αυτό για χάρη των Ελλήνων και όλης της Ελλάδας»

Στην «Κ» μίλησαν τέσσερα  
από τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 

Πάρης Μπίλιας μέλος Διοικούσας Επιτροπής, πρόε-
δρος του ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας: «Βρισκό-
μαστε σε προεκλογική τροχιά. Η ΝΔ θα κληθεί σύντομα 
να αναλάβει το βαρύ φορτίο της εξόδου  της χώρας από 
την μακροχρόνια κρίση η οποία στην Θεσσαλονίκη είναι 
ιδιαίτερα έντονη. Για να ανταποκριθεί με επιτυχία στον δύ-
σκολο αυτό στόχο οφείλει να διατυπώσει ένα αξιόπιστο και 
ρεαλιστικό πρόγραμμα που να δίνει λύσεις στα προβλήμα-
τα και προοπτική στον τόπο μας». 

Θανάσης Βρίτκας, μέλος Διοικούσας Επιτροπής, δι-
κηγόρος: «Βασική στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
είναι να συντελεστεί άμεσα η πολιτική αλλαγή που έχει 
ανάγκη ο τόπος, με σκοπό την -κατά κυριολεξία- διάσωση 
της χώρας, η οποία μετρά συνεχώς ήττες σε όλα τα επίπε-
δα, από την οικονομία έως τα εθνικά ζητήματα. Συνταυτι-
ζόμενος απόλυτα, συνεχίζω να επιστρατεύω όλες μου τις 
δυνάμεις σε αυτήν την εθνική προσπάθεια».

Σωκράτης Δημητριάδης μέλος Διοικούσας Επιτρο-
πής, πολιτικός μηχανικός: «Είμαστε όλοι νέα άτομα, τα 
οποία δείχνουμε ουσιαστικά τον τρόπο σκέψης του προέ-
δρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε άνθρωποι της 
αγοράς, είμαστε επαγγελματίες και προερχόμαστε μέσα 
από την  κοινωνία».

Θεόδωρος Καραγιάννης, μέλος Διοικούσας Επιτρο-
πής, δικηγόρος: Θεωρούσα απαραίτητο ένα… restart για 
τη Διοικούσα Επιτροπή Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Νομίζω ότι 
τα πρόσωπα που αποτελούν τη Διοικούσα αποτελούν εγ-
γύηση γι’ αυτό. Ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε ώστε 
να γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο επόμενος πρωθυπουρ-
γός».

politics

Η Ν.Δ. σε θέση εκλογικής ετοιμότητας 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ (dafermosth@gmail.com)

Σωκράτης Δημητριάδης Θοδωρής Καραγιαννίδης Αντώνης Γυφτόπουλος Πάρης Μπίλιας Θανάσης Βρίτκας

Λευτέρης Αυγενάκης
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Ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος 
Μητσοτάκης επισημαίνει ότι το διακύβευ-
μα των επόμενων εκλογών δεν θα είναι 
τετριμμένο, ούτε θα ανταποκρίνεται στις 
παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές «Δε-
ξιά - Αριστερά». «Οι  επόμενες εκλογές θα 
είναι ένα «crash test» μεταξύ των δυνάμε-
ων της αλήθειας και της υπευθυνότητας και 

των δυνάμεων του λαϊκισμού».  Γι’ αυτόν τον λόγο και το 
προσκλητήριο που απευθύνει προς την Κεντροαριστερά, 
πέραν της πρότερης εμπειρίας της συγκυβέρνησης Σαμα-
ρά - Βενιζέλου, πηγαίνει πέρα από τις παραδοσιακές δια-
χωριστικές γραμμές, καθώς, όπως λένε από τη ΝΔ, «μετά 
την τριετία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τίποτα δεν είναι το ίδιο, ούτε τα 
πολιτικά διλήμματα».

 Η Ν.Δ. προσβλέπει στην μετεκλογική συνεργασία με 
πολλά κόμματα και γι αυτό θέλει να δημιουργήσει «το δη-
μοκρατικό μέτωπο» εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και των Αν.Ελ.. 
Αυτή τη θεωρία εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης , μιλώντας στο 
συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, όπου καταχειροκροτή-
θηκε. 

Από την άλλη πλευρά, δεν πέρασε απαρατήρητη στη 
ΝΔ η παρέμβαση που έκανε στο Συνέδριο του Κινήματος 
Αλλαγής ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έκανε λόγο για 
την ανάγκη διαμόρφωσης ενός μετώπου «δημοκρατικών 
δυνάμεων» απέναντι στους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Βεβαίως, ο κ. 
Βενιζέλος κάνει λόγο και για συνεργασία με τον «ηττημένο 
ΣΥΡΙΖΑ», αλλά αυτό δεν τίθεται ως βασικό προαπαιτούμε-

νο με ένταση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι την εκτίμηση αυτή 
συμμερίζονται και πολλά στελέχη του Κινήματος Αλλαγής, 
από βουλευτές έως τοπικά στελέχη. 

Τα πρόσωπα 
Η προσέγγιση με την Κεντροαριστερά, άλλωστε, δεν 

είναι πλέον κάτι ξένο και για τον ίδιο τον οργανισμό της 
ΝΔ. Πρόσφατα, άλλωστε, στις τάξεις του κόμματος εντά-
χθηκε και η βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρ-
κου, η οποία προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και 
είχε εκλεγεί με τη ΔΗΜΑΡ και το Ποτάμι. Να σημειωθεί, 
πάντως, ότι παρά τα σενάρια για προσέγγιση της ΝΔ και 
με τον ανεξάρτητο Χάρη Θεοχάρη ή τον βουλευτή του 
Ποταμιού Γιώργο Αμυρά, θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να 
υπάρχει άλλη προσθήκη εντός της τρέχουσας κοινοβου-
λευτικής θητείας, όπως έγινε με την κα Μάρκου, η οποία 
ήταν διαφορετική περίπτωση. 

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ώθηση στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη για την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ έδω-
σαν και πολίτες που δεν προέρχονταν από το κόμμα, όμως 
πήγαν και γράφτηκαν μέλη, ενώ σε όλες τις μετρήσεις δι-
απιστώνεται και απευθείας εισροή ψηφοφόρων από τους 
ψηφοφόρους του Ποταμιού, αλλά και της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης, το 2015. Τέλος, στη λογική της υπέρβασης 
των παραδοσιακών διαχωριστικών γραμμών που προανα-
φέρθηκε, δεν είναι και λίγες οι προσθήκες στο στελεχιακό 
δυναμικό του κόμματος από το ευρύτερο φάσμα της Κε-
ντροαριστεράς.

συνέντευξη

Crash test της αλήθειας με το λαϊκισμό
ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ Ν.Δ.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΈΥΓΈΝΙΔΗ (g_evgenidis@yahoo.gr)

Συμβίωση με ημερομηνία λήξης
«RESTART» ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Μέχρι πού μπορεί να πάει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ; Είναι το κοινό ερώτημα, ανεξάρ-
τητα από τις όποιες δηλώσεις των επικεφαλής των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων.

«Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια έντιμη σχέση, μια σχέση πολιτική, που βασίζεται σε αρ-
χές και στη δημοκρατική διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα», είπε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και 
υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά την πολυθρύλητη 
συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, και εξήγησε ότι ο καθένας διατηρεί την πολι-
τική του αυτονομία και συγκυβερνούν για να κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν στον ελληνικό λαό. 

Η βασική πολιτική συμφωνία, στην οποία στηρίζεται η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μετά 
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 –εντελώς διαφορετική από το κοινό αντιμνημονιακό μένος 
κατά τις εκλογές του Ιανουαρίου του ιδίου έτους–, ήταν το δίπολο: α) Έξοδος της χώρας από τα 
μνημόνια, η οποία σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα συντελείται στις 20 Αυγούστου 2018 και 
β) η πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, που όμως θα χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω, κα-
θώς μια σειρά από υποθέσεις –όπως η Νovartis, δάνεια σε κόμματα κ.λπ.– θα δουν το φως της 
δημοσιότητας και του δημόσιου λόγου στο αμέσως επόμενο διάστημα. Τούτων δοθέντων, εύλογα 
συνάγεται το συμπέρασμα πως, μέχρι τώρα, οι στόχοι της συγκυβέρνησης δεν έχουν επιτευχθεί. 
Κατά συνέπεια και αναλογία, ουδείς θα επιχειρήσει την πτώση της κυβέρνησης πριν την όποια 

προσδοκώμενη αποκομιδή πολιτικών καρπών από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την 
αποκάλυψη σκανδαλωδών υποθέσεων, για τις οποίες η ελληνική κοινωνία αναμένει απτά απο-
τελέσματα. Είναι σαφές πως η ωριαία και πλέον συνάντηση του πρωθυπουργού και του υπουργού 
Άμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν αρκετή, προκειμένου οι δυο τους να κάνουν ένα «restart» της 
συγκυβέρνησης και να δεσμευτούν πως θα προχωρήσουν μαζί μέχρι το τέλος της κυβερνητικής 
θητείας, δίνοντας το ανάλογο σήμα και στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες.

ΓΡΑΦΈΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΟΣ
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Στη Βάρνα της Βουλγαρίας συγκεντρώνονται τα βλέμ-
ματα καθώς τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η Σύνοδος μεταξύ 
των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. 
Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντ. Τουσκ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Ζ. Κ. 
Γιούνκερ, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μ. Μπορίσοφ 
με τον πρόεδρο της Τουρκίας Τ. Ερντογάν. 

Ο βασικός σκοπός της Συνόδου είναι να επεκτείνουν 
επισήμως τη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας για το μεταναστευ-
τικό, που έγινε ακριβώς πριν από δύο χρόνια. 

Παράλληλα, όμως, οι 28 ηγέτες  της Ε.Ε. μέσω των συ-
μπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που υιοθετήθηκαν 
τα ξημερώματα της Πέμπτης έστειλαν ισχυρό μήνυμα στην 
Τουρκία καταδικάζοντας τις «συνεχιζόμενες παράνομες 
ενέργειές» της στο Αιγαίο και στην Κύπρο.

Στην Karfitsa μιλούν σήμερα ο αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρης Παπαδημούλης, η ευρωβουλευτής και εκπρό-
σωπος τύπου της ΝΔ Μαρία Σπυράκη και ο ευρωβουλευ-
τής του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Οι τρεις 
ευρωβουλευτές απαντούν σε δύο ερωτήματα που σχετί-
ζονται με την προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και 
με την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Τα ερωτήματα έχουν ως εξής :
1) Πιστεύετε ότι η Ε.Ε. μπορεί να φρενάρει την έντονη 

προκλητικότητα που έχει επιδείξει η Τουρκία το τελευταίο 
διάστημα; Αν ναι με ποιους τρόπους;

2) Εσείς ως ευρωβουλευτής έχετε θέσει στα αρμόδια 
όργανα του ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα με τη σύλλη-
ψη και κράτηση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών από τις 
τουρκικές αρχές;

Απαντήσεις:

Δημήτρης Παπαδημούλης:

1) Χάρη στην αποφασιστική, ψύχραιμη και μεθοδική 
προσπάθεια της Ελλάδας και της Κύπρου έχουμε μια πλή-
ρης ευρωπαϊκή στήριξη των θέσεων μας και για το Αιγαίο 
και για την Κύπρο και για τους δυο στρατιωτικούς. Συνεχί-
ζουμε την προσπάθεια για την πλήρη διπλωματική απομό-
νωση της ηγεσίας Ερντογάν.

2) Το έθεσα από την πρώτη στιγμή στον πρόεδρο του 
Ευρωκοινοβουλίου, Αντόνιο Νταγιάνι, ο οποίος ήδη έχει 
κάνει και διάβημα προς τις τουρκικές αρχές  και ισχυρή 
θετική δήλωση για τους δυο Έλληνες στρατιωτικούς. Εκ-
δώσαμε, παράλληλα, κοινή ανακοίνωση δεκαπέντε Έλλη-
νες ευρωβουλευτές που ζητά την άμεση απελευθέρωση 
των δυο Ελλήνων στρατιωτικών. Στο Ευρωκοινοβούλιο 
στα θέματα αυτά κυριαρχεί η σοβαρότητα, η αποτελεσμα-
τικότητα και η εθνική ομοψυχία

Μαρία Σπυράκη:
1) Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση μέσω των αποφάσεων του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  αλλά και της Συνόδου Κορυφής 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,  ζητά από την Τουρ-

κία να αποκλιμακώσει την επιθετική συμπεριφορά της  στο 
Αιγαίο και την κυπριακή ΑΟΖ και να ξεκινήσει διάλογο με 
την Ελλάδα ώστε να ξεκινήσει διάλογος για την άμεση επι-
στροφή των 2 Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν 
την 1η Μαρτίου. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε και πήρε από 
τη Σύνοδο του ΕΛΚ ξεκάθαρη διατύπωση που όχι μόνο 
καταδικάζει την τουρκική επιθετικότητα αλλά ταυτόχρονα 
προασπίζεται τα ελλαδικά και τα κυπριακά συμφέροντα 
στη βάση του δεδομένου ότι η τουρκική επιθετικότητα σε 
Ελλάδα και Κύπρο είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που εκτός 
των άλλων αφορά και στην ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ

2)Δεκαέξι ευρωβουλευτές έχουμε υπογράψει επιστο-
λή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να γίνει 
γνωστή η σύλληψη των δύο Ελλήνων αξιωματικών και κα-
λούμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς  ώστε να εξαντλήσουν 
την επιρροή τους προς την Τουρκία ώστε να απελευθερω-
θούν τα παιδιά μας και να γυρίσουν στα σπίτια τους. Επίσης 
κλιμακώνοντας αυτή την προσπάθεια συνυπογράφουμε 
ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για τα εξωτερικά 
θέματα, αντιπρόεδρο της Κομισιόν  Φεντερίκα Μογκερίνι  
προκειμένου η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου να απαιτήσει από την Τουρκία την επιστροφή των δύο 
στρατιωτικών , συνδέοντας τη συμπεριφορά της με την 
ενταξιακή της πορεία και την σχέση της με την ΕΕ.

Νίκος Ανδρουλάκης

1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τη δύναμη αλλά και 
τα εργαλεία πίεσης προς τη γειτονική χώρα. Σας θυμίζω 
ότι η Τουρκία διατηρεί την ιδιότητα της υποψήφιας χώρας 
προς ένταξη και οφείλει να έχει μια ανάλογη συμπεριφορά. 
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, με διαφορά, ο μεγαλύ-
τερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας, με ιδιαίτερα σημα-
ντικές -και μάλιστα πρόσφατες- επενδύσεις από γερμανι-
κές και ολλανδικές εταιρείες. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι 
αν μπορεί η Ε.Ε να παρέμβει αλλά αν πραγματικά επιθυμεί 
κάτι τέτοιο. 

 2) Όπως γνωρίζετε, πριν από μερικές μέρες μαζί με 
τους περισσότερους Έλληνες συναδέλφους μου στην 
Ευρωβουλή υπογράψαμε κοινή δήλωση υπέρ των δυο 
αξιωματικών μας, καλώντας την τουρκική κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην απελευθέρωση τους. Ανεξάρτητα από 
το τελευταίο περιστατικό, από την αρχή της θητείας μου 
είμαι τακτικός μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακολουθώ 
στενά τις εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θέτοντας 
διαρκώς τα ζητήματα που αφορούν την προκλητικότητα 
Ερντογάν, από τον Έβρο και το Αιγαίο, μέχρι και την κυ-
πριακή ΑΟΖ.

politics

Εθνικό μέτωπο κατά του Ερντογάν
ΤΡΕΙΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ
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Ταμείο Τώρα 1/1/2019 Απώλεια
ΙΚΑ 1.070 900 -170 ευρώ

Δημόσιο 1.060 870 -190 ευρώ

ΟΑΕΕ 1.226 1.006 -220 ευρώ

ΔΕΚΟ 1.250 986 -264 ευρώ

Τράπεζες 1.300 1.050 -250 ευρώ

Τ
ο ΔΝΤ ζητάει εδώ και τώρα όλα τα μέτρα και 
μάλιστα από το 2019! Η εντολή στην Αθήνα 
σαφής. Μειώστε τώρα τις συντάξεις έως 18%, 
μειώστε το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ, 
«παγώστε» τα ισοδύναμα… Στο άκουσμα 
όλων αυτών, η κυβέρνηση απαντά «δεν γίνε-
ται!». Πολλοί μιλούν για πιθανή πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες. Άρνηση της κυβέρνησης, 

καταγγελία από τους δανειστές και στο βάθος εκλογές. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Αν πάμε σε αφορολόγητο στα 
5.000, «η αύξηση του φόρου θα είναι από 220-620 ευρώ 
για όλους!» τονίζει ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης. Αν 
πάμε σε μείωση έως 18% των συντάξεων, «τότε χάνονται 
μία-τρεις συντάξεις», τονίζει ο καθηγητής Αλέξης Μητρό-
πουλος.

Αν δεν εφαρμοστούν τα ισοδύναμα, «τότε χιλιάδες Έλ-
ληνες θα υποστούν τη μεγαλύτερη πίεση εισοδήματος που 
συνέβη τα τελευταία δέκα έτη», τονίζει η δικηγόρος Ολυ-
μπία Νικολοπούλου. Αν συμβούν όλα αυτά μαζί, «τότε η 
αγορά θα υποστεί βαρύτατο πλήγμα», αναφέρει ο πρόεδρος 
των Εμπόρων Βασίλης Κορκίδης. Αν οδηγηθούμε άμεσα 
σε τέτοια εξέλιξη, «θα αυξηθούν τα χρέη των Ελλήνων σε 
ΕΦΚΑ και Εφορία», λέει ο καθηγητής Φορολογίας Γιώργος 
Χριστόπουλος.

Τι απαντά η κυβέρνηση
Κορυφαίος παράγοντας του οικονομικού επιτελείου το-

νίζει ότι «η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της και 
οι δείκτες επιβεβαιώνουν την καλή πορεία της οικονομίας». 
Η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της αναφέρει ότι «όλα 
αυτά δείχνουν αποτυχία της οικονομικής πολιτικής». Ωστό-
σο, ο επίτροπος Οικονομικών Π. Μοσκοβισί σημειώνει ότι «η 
τέταρτη αξιολόγηση έχει 88 προαπαιτούμενα που πρέπει να 
ολοκληρωθούν, όπως η αναθεώρηση των αντικειμενικών 
αξιών, ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και φόβους κατά πόσο η κυ-
βέρνηση θα αποκτήσει την κυριότητα των μεταρρυθμίσεων 
και δεν θα ξεκινήσει τα πισωγυρίσματα στα ήδη συμφωνη-
θέντα». Ταυτόχρονα το ΔΝΤ αποσαφηνίζει: «Να εφαρμο-
σθούν έναν χρόνο νωρίτερα τα μέτρα, όπως από το 2019, η 
μείωση του αφορολογήτου συν η περικοπή των συντάξεων, 
χωρίς να εφαρμοσθούν τα αντίμετρα και του 2019, δηλαδή 
το κοινωνικό πακέτο, αλλά η μείωση συντελεστών ΕΝΦΙΑ 
και συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων, όπως και η μείωση ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης».

Ταυτόχρονα έχουμε τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιο-

λόγησης, που είναι τα εξής: 
1. Ακίνητα: Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών. 
2. Ενέργεια: Ιδιωτικοποιήσεις. 
3. Δημόσιο: Τοποθέτηση των νέων στελεχών. 
Ενδιάμεσα υπάρχουν κίνδυνοι για μετά το πρόγραμμα, 
όπως ο κίνδυνος χαλάρωσης, ο κίνδυνος μη εφαρμογής 
των μέτρων στην προεκλογική περίοδο, αλλά και ο κίνδυ-
νος στασιμότητας.

οικονομία

Κόντρα που «μυρίζει» εκλογές
«ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ», ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΔΝΤ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ…

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Σύνταξη τώρα Σύνταξη 1/1/2019

1.539 1.262 (-277)

1.244 1.038 (-206)

787 651 (-133)

668 617 (-51)

Σύνταξη τώρα Σύνταξη 1/1/2019
2.374 1.470 (-904)
1.446 796 (-650)
1.278 875 (-403)
830 584 (-246)

ΙΚΑ -32,5%
Πρώην ΤΕΒΕ  -40,8%

Δημόσιο -27%
Απόστρατοι -5 έως 17%

ΔΕΚΟ -25%

Επικουρικές -45%

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

MEIΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 35 ΕΤΗ

«Τρελοί» φόροι με  
αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ

Άγαμος - έγγαμος χωρίς παιδιά: Μηνιαίο εισόδημα 400 
ευρώ (ετήσιο 5.600 ευρώ): φόρος 132 ευρώ. Μηνιαίο εισό-
δημα 617 ευρώ (ετήσιο 8.638 ευρώ): φόρος 800 ευρώ.

 Έγγαμος με 1 παιδί: Μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ (ετήσιο 
6.300 ευρώ): φόρος 286 ευρώ. Μηνιαίο εισόδημα 633 ευρώ 
(ετήσιο 8.862 ευρώ): φόρος 850 ευρώ.

 Έγγαμος με 2 παιδιά: Μηνιαίο εισόδημα 500 ευρώ (ετήσιο 
7.000 ευρώ): φόρος 440 ευρώ. Μηνιαίο εισόδημα 650 ευρώ 
(ετήσιο 9.100 ευρώ): φόρος 900 ευρώ. 

Έγγαμος με 3 παιδιά: Μηνιαίο εισόδημα 550 ευρώ (ετήσιο 
7.700 ευρώ): φόρος 594 ευρώ μηνιαίο. Εισόδημα 682 ευρώ 
(ετήσιο 9.550 ευρώ): φόρος 950 ευρώ.
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Ν
έο μνημόνιο για το συνταξιοδοτικό σύ-
στημα της χώρας, όπου θα θέτει ως όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης των νεοεισερχο-
μένων ακόμη και τα 70 χρόνια, θα συνο-
δεύει τη συμφωνία που θα υπογράψουν οι 
δανειστές με τις ελληνικές Αρχές μετά τη 
λήξη του προγράμματος και θα δεσμεύει 
όλες τις κυβερνήσεις για τις επόμενες δε-

καετίες.  Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Π», οι 
οικονομολόγοι των τεχνικών κλιμακίων που εργάζονται 
για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους διαπιστώνουν ένα 
εξαιρετικά εφιαλτικό σκηνικό έως το 2060 ως προς τις 
«άσπρες τρύπες» του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Ταυτόχρονα, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι μόλις 
πριν από μερικές ημέρες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
ανακοίνωσε νέους κανόνες για τη συμμετοχή σε προγράμ-
ματα που για την Ελλάδα θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της 
τέταρτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με αυτούς, ο διεθνής 
οργανισμός μπορεί να ζητήσει έγγραφες δεσμεύσεις από 
τους εταίρους για το ελληνικό χρέος και για άλλα μέτρα, 
στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης, όπως για παρά-
δειγμα το Ασφαλιστικό, που αποτελεί και το... προσφιλές 
θέμα! 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση και το τρίτο μνημόνιο 
η ελληνική πλευρά έχει αποδεχθεί ότι σταδιακά οι δαπάνες 
για συντάξεις θα μειωθούν στο 8% του ΑΕΠ, έναντι 16% 
που είναι σήμερα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε σημερι-
νές τιμές το ύψος του κονδυλίου για τις συντάξεις πρέπει 
να υποχωρήσει στα 15 δισ. ευρώ, από 30 δισ., ή να υπάρ-
ξει ένα θετικό επενδυτικό σοκ που θα ανεβάσει το ΑΕΠ 
της χώρας! Σε όλες τις εκθέσεις τους οι εταίροι-δανειστές 
έχουν επισημάνει ότι, για να αποφευχθεί ένα ισχυρό σοκ, 
πρέπει να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις ώστε να είναι 
πλήρως λειτουργικές από το 2020 και μετά. Επιπλέον, 
πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις τουλάχιστον κατά 10% 
και να εξασφαλιστούν ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2,5% 
για αρκετά χρόνια, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των 
πρωτογενών πλεονασμάτων, των φορολογικών εσόδων, 
των δαπανών του συνταξιοδοτικού και των λειτουργικών 
δαπανών του κράτους. 

Στην κόψη του ξυραφιού τα Ταμεία
Αναποτελεσματικό κρίνεται το τελευταίο νομοθέτημα 

της κυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών 
και το ύψος των συντάξεων και μάλιστα, βάσει των εκτιμή-
σεων των δανειστών, θα χρειαστούν προσαρμογές μέσα 
στα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις των δανειστών, το σύστημα 
θα έχει να αντιμετωπίσει προσεχώς τις εξής «βόμβες»: 

1. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα εξακο-
λουθεί να είναι εχθρικό και οι μεταρρυθμίσεις δεν απο-
δίδουν. Επίσης, εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανό να επιβε-
βαιωθούν, υπό τις σημερινές συνθήκες, οι εκτιμήσεις του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για αναιμική αύξηση του 
ΑΕΠ κατά μέσο 1%-1,5% έως το 2030. 

2. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 έχει οδηγή-
σει πλέον τους μισούς εργαζομένους σε περιβάλλον ευέ-
λικτων μορφών εργασίας με μισθούς έως 510 ευρώ, ενώ 
την ίδια στιγμή οι μισθοί στο σύνολο της οικονομίας υπο-
χωρούν ταχύτερα λόγω και της αδυναμίας των επιχειρή-
σεων να ανταποκριθούν στο λειτουργικό κόστος με βάση 
τις σημερινές ακραίες συνθήκες φορολόγησης. 

3. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανέρχεται περίπου 
σε 3.750.000 άτομα, ενώ οι άνεργοι στο 1.000.000 άτομα. 
Από την άλλη, ο αριθμός των συνταξιούχων κινείται στα 
2.650.000 άτομα. Έτσι, η σχέση εργαζομένων προς συντα-
ξιούχους διαμορφώνεται στο 1,4 ενώ η αναλογία απασχο-
λουμένων προς συνταξιούχους και ανέργους διαμορφώ-
νεται στο 1,02! 

4. Η εξαιρετικά δραματική σχέση εργαζομένων προς 
συνταξιούχους οδηγεί σε αύξηση του εργάσιμου βίου 
προς τα 70 έτη, με παράλληλη αύξηση εισφορών και μεί-
ωση συντάξεων, ενώ θα απαιτηθούν και προσαρμογές 
στο βάθος των επόμενων 20-30 ετών, ώστε το σύστημα 
να προσαρμοστεί και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής! 

5. Πρέπει να έρθουν νέες αναλογιστικές μελέτες, προ-
κειμένου να επανακαθοριστεί το ύψος των συντάξεων σε 
βάθος τουλάχιστον 30 ετών, δηλαδή έως το 2050. 

6. Χωρίς την ανάπτυξη του ιδιωτικού πυλώνα της 
ασφάλισης, οι σημερινοί νέοι δεν θα μπορούν να επιβιώ-
σουν ως συνταξιούχοι με βάση το ύψος της εθνικής και 
ανταποδοτικής σύνταξης, ή εφόσον δεν έχουν αποταμιεύ-
σει υψηλά ποσά. 

7. Ο δείκτης γονιμότητας διαμορφώνεται σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα, μόλις στα 1,2 παιδιά. Αρκεί να σημειωθεί 
ότι η διατήρηση του ελληνικού πληθυσμού στα σημερινά 
επίπεδα μετά από 30-40 χρόνια απαιτεί δείκτη 2,2 παιδιά! 

8. Το σύστημα δεν είναι βιώσιμο χωρίς περαιτέρω 
μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης, κατάργηση της 
κρατικής χρηματοδότησης προς τα επικουρικά ταμεία, κα-
τάργηση των χαριστικών ρυθμίσεων για ειδικά συνταξιο-

δοτικά καθεστώτα και αύξηση των εισφορών για σύνταξη 
και περίθαλψη. 

9. Η κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 
καθώς και του επιδόματος αδείας των συνταξιούχων πρέ-
πει να ισχύσει τουλάχιστον για 50 χρόνια και συγκεκριμένα 
έως το 2060, όπως προβλέπεται στο πρώτο μνημόνιο!

οικονομία

Ρύθμιση χρέους με σύνταξη  
στα... 70 και βλέπουμε! 

ΟΙ 9 «ΒΟΜΒΕΣ» ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ...  
ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΈΩΡΓΙΑΔΗ 

ΔΝΤ και ESM ζητούν 
ενυπογράφως τις 
παραμετρικές αλλαγές 
έως το 2060!
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Σ
ε τελάρα, καταψύκτες, ψυγεία και πάνω σε 
τριμμένο πάγο τοποθετήθηκε σε μεγάλες πο-
σότητες για ακόμα μια χρονιά ο μπακαλιάρος, 
το ψάρι που έχει την τιμητική του κάθε 25η 
Μαρτίου. Τόνοι του παραδοσιακού εδέσματος 
έφτασαν στην κεντρική ιχθυαγορά της πόλης 
που βρίσκεται στο Καπάνι και οι Θεσσαλονι-
κείς έσπευσαν εκεί ούτως ώστε να κάνουν 

έρευνα αγοράς και να ψωνίσουν το παραδοσιακό έδεσμα 
για να τιμήσουν το έθιμο.

Φέτος η ημέρα της 25ης Μαρτίου «πέφτει» Κυριακή, 
έτσι αρκετοί καταναλωτές ξεκίνησαν τις απαραίτητες αγο-
ρές για το εορταστικό τραπέζι από την Τρίτη, όπως είπε 
στην Karfitsa ο ιχθυοπώλης Μιχάλης Δημητριάδης. «Οι τα-
κτικοί πελάτες μας, μας ζητούν πάντα να τους κρατήσουμε 
την ποσότητα που θέλουν και περνούν στη συνέχεια να τα 
πάρουν», εξήγησε ο ίδιος επισημαίνοντας ότι «αρκετοί δεν 
κάνουν παζάρια, αλλά συγκρίνουν τις τιμές με τα σούπερ 
μάρκετ». 

«Προτιμούν  
τα… φτηνά»

Ανατρέχοντας στην 
παράδοση ο μπακαλιά-
ρος με τη συνοδεία της 
σκορδαλιάς καθιερώ-
θηκε ως παραδοσιακό 
έδεσμα, όταν κάτοικοι 
της ενδοχώρας αδυνα-
τούσαν οικονομικά να 
προμηθεύονται άμεσα και χωρίς μεγάλο κόστος τα ψάρια. 
Από τον 15ο αιώνα ο μπακαλιάρος κατέφθασε στο ελλη-
νικό τραπέζι και αποτέλεσε ένα φθηνό πιάτο λόγω του ότι 
η παστή μορφή του είναι πιο εύκολη για συντήρηση. Παρ’ 
όλα αυτά η οικονομική δυνατότητα στις μέρες μας έχει κά-
νει τον Έλληνα να ψάχνει να αντικαταστήσει την πάλαι ποτέ 
προσιτή λύση του μπακαλιάρου με άλλα ψάρια χαμηλότε-
ρου κόστους. «Το έθιμο έχει αλλάξει κατά κάποιον τρόπο, 
δηλαδή ο κόσμος δεν προτιμά μόνο τον μπακαλιάρο. Πλέ-
ον υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια, γιατί καλώς ή κακώς ο 
μπακαλιάρος έχει μια τιμή. Οπότε μπορεί κάποιος εκείνη 
την ημέρα να φάει σαρδέλα, γαύρο και άλλα ψαράκια πιο 
φθηνά».

Ο περιζήτητος... 
μπακαλιάρος

Ο ξαλμυρισμένος 
μπακαλιάρος φαίνεται 
πως είναι το είδος που 
αναζητούν οι περισ-
σότεροι καταναλωτές, 
γιατί όπως μας είπε ο 
Βαγγέλη, υπάλληλος 
ιχθυοπωλείου, «μαγει-
ρεύεται πιο γρήγορα, 

δεν χρειάζεται μεγάλη διαδικασία, μόνο ξεπάγωμα». Ο 
ίδιος πρόσθεσε ότι μεταξύ εκείνων που πηγαίνουν μέρες 
νωρίτερα για να αγοράσουν το ψάρι του γαστρονομικού 
εθίμου είναι κυρίως οι μερακλήδες που θέλουν να ξαλμυ-
ρίσουν μόνοι τους τον μπακαλιάρο.

Όσον αφορά στις τιμές εκεί εντοπίζεται ποικιλία όπως 
αντίστοιχα και στα είδη του συγκεκριμένου ψαριού. Ο πρό-
εδρος του συλλόγου επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρο, 
Χρήστος Νικολόπουλος ανέφερε ότι «στο φιλέτο οι τιμές 
είναι από 8 μέχρι 9,5 ευρώ και με το κέλυφος είναι περί-
που παρόμοιες».

ρεπορτάζ

«Το έθιμο έχει αλλάξει κατά κάποιον τρόπο...»
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΠΑΝΙ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)

Τα διάφορα είδη, οι τιμές 
και οι κρατήσεις... για το 
πιάτο της 25ης Μαρτίου
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O
ταν ακούς για Ωραιόκαστρο, το μυαλό σου 
πάει σε μια από τις καλύτερες περιοχές της 
Θεσσαλονίκης. Με ποιότητα ζωής, με καθα-
ρό αέρα, με υποδομές. Όμως, τα πράγματα 
δεν είναι όπως φαίνονται. Το Ωραιόκαστρο 
είναι ένας δήμος, που έγινε πρωτοσέλιδο 
την περίοδο της προσφυγικής κρίσης, για 
τη συμπεριφορά κατοίκων και δημοτικής 

αρχής. Δημοτικοί σύμβουλοι και κάτοικοι καταγγέλλουν 
κακή διαχείριση των απορριμμάτων, λειτουργία παράνο-
μων χωματερών, ακόμη και επιθέσεις αδέσποτων σκυ-
λιών σε ανυποψίαστους πολίτες. Στη δημοτική ενότητα 
Μυγδονίας, λένε κυριολεκτικά το νερό νεράκι και το πλη-
ρώνουν … χρυσάφι!  

«Σε διάφορα σημεία του δήμου μας, έχουν δημιουργη-
θεί παράνομες χωματερές. Η πρώτη δημιουργήθηκε πριν 
από περίπου δύο χρόνια στην οδό Αεροδρομίου και μάλι-
στα μέσα στο Δεκέμβριο πήρε φωτιά. Κάηκε μία κολώνα 
της ΔΕΗ κι ένα ερπυστριοφόρο του δήμου. Τη χωματε-
ρή τη δημιούργησε ο δήμος και την... διατήρησαν 
οι πολίτες, πετώντας εκεί διάφορα ογκώδη», 
λέει στην Karfitsa o δημοτικός σύμβουλος 
από την παράταξη «Δύναμη Δημιουργίας 
– Νέα Πρόταση» Βαγγέλης Κανταρτζής. 
«Έγινε μία άλλη στη Λητή, όπου ξεφόρτω-
ναν τα φορτηγά του δήμου τα ογκώδη και 
στη συνέχεια άρχισε να γεμίζει με μπάζα και 
σκουπίδια. Εκεί δημιουργήθηκε ένα έλος που 
φοβόμαστε ότι μεταφέρεται και στον υδροφόρο 
ορίζοντα. Μία ακόμα χωματερή υπάρχει στην οδό 
Θερμαϊκού, που είναι απέναντι από βενζινάδικο με υγρα-
έριο κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση πυρ-
καγιάς. Είναι όλες χωρίς άδεια. Εμείς έχουμε κρούσει τον 
κώδωνα του κινδύνου στο δήμαρχο. Από το 2015 είχε πει, 
ότι υπάρχει μία σχετική μελέτη για τη χωματερή. Μέχρι 
σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Επίσης υπάρχει μία ακόμη 
χωματερή στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την οποία δεν γνω-
ρίζαμε και το μάθαμε μετά από καταγγελία πολίτη, γιατί 
κι εκεί ξέσπασε φωτιά. Μάλιστα ο καταγγέλλον κινήθηκε 
νομικά κατά του δημάρχου και του δήμου», περιγράφει.

«Ακριβά δημοτικά τέλη χωρίς… έργα»
Ο Γιάννης Ιακωβίδης είναι κάτοικος Ωραιο-

κάστρου. Όπως υποστηρίζει, οι κάδοι απορ-
ριμμάτων δεν αδειάζουν στην ώρα τους, με 
αποτέλεσμα να ξεχειλίζουν από σκουπίδια 
δημιουργώντας έτσι μία εστία μόλυνσης, 
«εκτός από την αντιαισθητική εικόνα στον 
κεντρικό πεζόδρομο της αγοράς. Δε φτάνει 
μόνον αυτό. Δεν τους καθαρίζουν κιόλας, με 
αποτέλεσμα ιδίως το καλοκαίρι η δυσοσμία να 
είναι τρομακτική». Το ίδιο παράπονο εκφράζει και 
ο Χαράλαμπος Αντωνιάδης που κάνει λόγο 
για «δραματική κατάσταση». 

«Πληρώνουμε τα ακριβότερα δημοτι-
κά τέλη που μάλιστα αυξήθηκαν κατά 33%, 
χωρίς να γίνεται κανένα έργο για τη βελτί-
ωση της καθημερινότητας των δημοτών». Ο 
Γιώργος Νικόπουλος είναι πρώην πρόεδρος 
του τοπικού εμπορικού συλλόγου. Όπως εξη-
γεί, «εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η τοπική αγορά 
είναι παρατημένη. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις (250 
εμπορικές και 2.500 συνολικά). Στη βιομηχανική ζώνη, ο 
δήμος δε βοηθάει τους επαγγελματίες ούτε με την καθα-
ριότητα, ούτε με τον φωτισμό, αλλά ούτε και με το οδικό 
δίκτυο, είναι τελείως παραμελημένοι. Η Συμμαχική Οδός 
είναι στην ίδια κατάσταση εδώ και 40 χρόνια, γεμάτη λακ-
κούβες και κακοτεχνίες. Όσον αφορά στους εμπόρους, δεν 
έχει γίνει ούτε μία ανάπλαση για να βοηθηθεί η οικονομία 
του τόπου. Το Ωραιόκαστρο κάποτε ήταν στην κορυφή 

ρεπορτάζ

 «Υποβάθμιση και αδιαφορία οδηγούν
σε μαρασμό την περιοχή μας...» 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ:

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ (karavassili@karfitsa.gr)
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ρεπορτάζ

όλης της Θεσσαλονίκης και πλέον έχει φτάσει στον πάτο». 
Ο πρόεδρος του τοπικού εμπορικού συλλόγου, Βα-

σίλης Ιακωβίδης προσθέτει ένα επιπλέον πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που είναι η έλλειψη 
στάθμευσης στην κεντρική αγορά. «Ήδη έχουμε έρθει σε 
επαφή με ιδιοκτήτες οικοπέδων για ενοικίαση και δημι-
ουργία ανοιχτών θέσεων στάθμευσης. Η αύξηση των 
δημοτικών τελών είναι ένα πρόσθετο βάρος για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, που θεωρούμε ότι οφείλει το 
δημοτικό συμβούλιο να το ξανασυζητήσει και να προχω-
ρήσει σε μία γενναία μείωση αυτών. Η έλλειψη έργων τα 
τελευταία χρόνια είναι εμφανής. Επιβάλλεται η ανάπλα-
ση της κεντρικής οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας», 
αναφέρει ο κ. Ιακωβίδης. 

Ο Βασίλης Χαντές είναι κάτοικος του 
Ωραιοκάστρου εδώ και 20 χρόνια. Λέει πως 
τα τελευταία οκτώ χρόνια δεν έχει γίνει απο-
λύτως τίποτα. «Πάμε από το χειρότερο στο 
χειρότερο. Οι δρόμοι είναι σε άθλια κατά-
σταση. Στη οδό Δημοκρατίας, τα αυτοκίνητα 
κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή, το ίδιο και οι πε-
ζοί, από την κακή στρώση των πλακιδίων και τις 
κακοτεχνίες. Παράλληλα, πληρώνουμε τα ακριβότερα 
δημοτικά τέλη». 

«Χωρίς νερό 14.000 κάτοικοι»
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του 

δήμου, όπως τονίζει ο επικεφαλής της «Δύνα-
μη Δημιουργίας – Νέα Πρόταση» Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, είναι το νερό. «Είναι 
το μεγάλο έγκλημα του δήμου Ωραικάστρου, 
με τη συμμετοχή του νυν δημάρχου, που 
από το 2002 μέχρι το 2010 που ήταν δήμαρ-
χος Μυγδονίας, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Η 
δημοτική ενότητα Μυγδονίας, δηλαδή η Λητή, το 
Μελισσοχώρι και ο Δρυμός, δεν έχουν πόσιμο νερό. 
14.000 μόνιμοι κάτοικοι, πληρώνουν για το νερό, χωρίς 
όμως να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, κάτι που με-
ταφράζεται ως επιπλέον έξοδο, καθώς αναγκάζονται να 

καταναλώνουν εμφιαλωμένο». Ο ίδιος συμπληρώνει πως 
«στη δε δημοτική ενότητα Καλλιθέας, λόγω της μη συντή-
ρησης του δικτύου, εισέρχονται κολοβακτηρίδια κι άλλοι 
επικίνδυνοι μικροοργανισμοί, διότι ο δήμος δεν κάνει την 
χλωρίωση του νερού, όπως θα έπρεπε. Εμείς έχουμε 
προτείνει επιστημονικές λύσεις, όμως ο δήμος απαξιεί 
αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα, ο κ. Γαβότσης πρόσφατα ανέ-
φερε ότι υπάρχει κλοπή νερού στη δημοτική ενότητα Μυ-
γδονίας, που επιβαρύνει ετησίως τη δημοτική επιχείρηση 
ύδρευσης κατά 400.000 ευρώ, χωρίς βέβαια να κάνει κάτι 
για να περιορίσει αυτό το φαινόμενο». Πρόβλημα υπάρχει 
και στο δίκτυο αποχέτευσης της δημοτικής ενότητας Μυ-

γδονίας. «Είναι κακή η λειτουργία, ενώ το ίδιο συμ-
βαίνει και στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων 

και αποβλήτων στη Λητή. Με τον τρόπο που 
έχουν γίνει οι συνδέσεις, οι βόθροι είναι ακό-
μη ενεργοί και λειτουργούν ως αποστραγγι-
στικοί επιβαρύνοντας τον υδάτινο ορίζοντα 
όλης της περιοχής». Ένα ακόμη σοβαρό 

ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του 
δήμου, είναι τα αδέσποτα. Όπως περιγράφει 

ο κ. Παπακωνσταντίνου τα τελευταία τρία χρό-
νια έχουν γίνει μόλις μερικές... δεκάδες στειρώσεις, 

ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει εκατοντάδες. «Ο πληθυσμός 
των αδέσποτων έχει πολλαπλασιαστεί με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν αγέλες. Μάλιστα έχουν σημειωθεί και 

επιθέσεις των αδέσποτων σε κατοίκους. Υπάρχει 
ένας φιλοζωικός σύλλογος ιδιωτών που κάνει 

φιλότιμες προσπάθειες, κάνοντας στειρώσεις, 
εμβολιασμούς και θεραπείες στα ζώα. Όμως, 
είναι απελπιστικά μόνοι, παρά τις προαναγ-
γελίες του δημάρχου».  

«Μελέτες, χωρίς... έργα»
Ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογραμμίζει πως 

«δεν έχει ολοκληρωθεί ο κεντρικός δρόμος του 
Ωραιοκάστρου. Δεν έχουν γίνει έργα όσον αφορά στη 
σχολική στέγη. Υπάρχουν τρία καινούρια σχολεία που 
θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει (στο Ωραιόκαστρο και 

στη Μυγδονία). Μάλιστα στη Μυγδονία ο δήμος νοικιάζει 
εγκαταστάσεις που φιλοξενούν δημοτικό, γυμνάσιο και 
λύκειο, χωρίς να έχει κάνει τίποτε για να δημιουργήσει δι-
κές του εγκαταστάσεις. Επίσης, αναφορικά με το οδικό δί-
κτυο, υπάρχουν συνδετήριοι δρόμοι μεταξύ των οικισμών 
όπου δεν υπάρχει καν σχεδιασμός για το πότε θα ασφαλ-
τοστρωθούν και θα διανοιχτούν. Επιπλέον δεν υπάρχουν 
αθλητικές εγκαταστάσεις, υπάρχει ένα αθλητικό κέντρο 
που είναι στα όρια του, από την άποψη των εγκαταστάσε-
ων. Είχε θεμελιωθεί ένα αθλητικό κέντρο στη Μυγδονία το 
2009, όπου παρότι δημοπρατήθηκε, η διοίκηση Γαβότση 
έδωσε 110.000 ευρώ για να καταργηθεί το κλειστό γυμνα-
στήριο και να μετατραπεί σε Καπή, που εν τέλη, ούτε αυτό 
έγινε», λέει.

Η θέση του δημάρχου
Σύμφωνα με τον δήμαρχο κ. Γαβότση, «η διαχείριση 

των απορριμμάτων βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Υπάρχει 
όμως υπηρεσία όπου μπορούν να απευθύνονται οι δη-
μότες για να υπάρχει πιο άμεση παρέμβαση». Για τις χω-
ματερές, ο ίδιος εξηγεί πως έγινε μία προσωρινή ρήψη 
κλαδιών και «σε 40 μέρες θα αγοραστεί ο θρυμματιστής 
για να μπορούμε να τα απορρίψουμε. Ήδη είμαστε σε δια-
δικασία αδειοδότησης από το υπουργείο». Λύση έχει βρε-
θεί και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με το νερό 
οι κάτοικοι της Μυγδονίας, καθώς σύμφωνα με τον κ. 
Γαβότση «έχει κατατεθεί ο φάκελος για να ενταχθούμε σε 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ έτσι ώστε να γίνουν τρεις νέες γεωτρή-
σεις, να υπάρχουν εξωτερικοί αγωγοί και δύο δεξαμενές. 
Το έργο αυτό θα αξιοποιήσει και τη δέσμευση της ΕΥΑΘ 
ότι θα δοθούν 4.700 κυβικά ημερησίως που θα αγοραστεί 
σε χαμηλή τιμή για να διοχετευτεί στο δήμο Μυγδονίας». 
Τη δυσκολία στη διαχείριση των αδέσποτων παραδέχεται 
ο κ. Γαβότσης, εξηγώντας όμως πως έχει γίνει σύμπραξη 
με τους δήμους Δέλτα και Χαλκηδόνας προκειμένου να γί-
νει ένα κέντρο φιλοξενίας των αδέσποτων. Αναφερόμενος 
στις κινήσεις του δήμου για την τόνωση της τοπικής αγο-
ράς, ο ίδιος λέει πως «κάνουμε ότι μπορούμε, όμως πρέ-
πει να υπάρχει και η συνεργασία των κατοίκων σε αυτό».
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Την… ανοχή των Θεσσαλονικέων για 
τις πολύωρες καθυστερήσεις στα 
δρομολόγια του ΟΑΣΘ, ζήτησε από τη 
Θεσσαλονίκη ο υπουργός υποδομών 
Χρήστος Σπίρτζης, επιβεβαιώνοντας 
πλήρως το ρεπορτάζ της εφημερίδας 
Karfitsa όπου ο πρόεδρος του Οργανι-
σμού Στέλιος Παππάς, είπε πως σε πε-
ρίπου δύο μήνες από τώρα, τα πράγ-
ματα θα είναι καλύτερα…  «Ο κάθε 
πολίτης της Θεσσαλονίκης να δείξει 
μια ανοχή μέχρι να ψηφιστεί το σχέδιο 
νόμου και να βγουν 40-50 λεωφορεία 
στο δρόμο», ανέφερε ο υπουργός κατά 
την ομιλία του σε ημερίδα με θέμα 
«Δημόσιος χώρος, δημόσιες επενδύ-
σεις και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη 
της Θεσσαλονίκης», που διοργάνωσε 
ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. 

Μια μεγάλη αναγνώριση κέρδισε η Εύα Καϊλή από τους 
συναδέλφους της. Ανακηρύχτηκε ευρωβουλευτής 
της χρονιάς. Η Θεσσαλονικιά  ευρωβουλευτής πήρε 
το βραβείο του θεσμού MEP Awards στην κατηγορία 
Νέων Τεχνολογιών. «Είναι μια σημαντική βράβευση 
για την πατρίδα μου, την ομάδα μου και για εμένα» 
δήλωσε καταχειροκροτούμενη κατά την απονομή το 
βράδυ της Τετάρτης στις Βρυξέλλες. Η Ελληνίδα πολι-
τικός ήταν φέτος για τρίτη χρονιά υποψήφια και κέρδι-
σε πρώτη φορά το βραβείο στην τελετή απονομής των 
MEP Awards .

Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για ακό-
μη μία φορά ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη,  
προσφέροντας βοήθεια σε 400 οικογένει-
ες. «Συνεχίζουμε το πρόγραμμα αρωγής 
προς τους άπορους συμπολίτες μας διότι 
όπως λέω πάντα, η οικονομική κρίση δεν 
κάνει… διακρίσεις. Εκατοντάδες οικογέ-
νειες, στην Πυλαία, στο Φίλυρο, στο Ασβε-
στοχώρι, στον Χορτιάτη, αλλά ακόμη και 
στο Πανόραμα, που θεωρείται περιοχή με 
κατοίκους που έχουν υψηλά εισοδήματα, 
έχουν ενταχθεί στο επισιτιστικό μας πρό-
γραμμα. Με την ευρωπαϊκή αρωγή και τα 
κονδύλια που διατίθενται από το ΤΕΒΑ, 
προσπαθούμε να απαλύνουμε κατά το δυ-
νατόν την καθημερινότητα των αναξιοπα-
θούντων συμπολιτών μας που βρέθηκαν 
στη δίνη της ύφεσης και πολλές φορές δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε καν την 
τροφή τους» τόνισε ο δήμαρχος Πυλαίας- 
Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ο λόγος που βρέθηκαν εκεί, στο ναό της Νέας Παναγίας, δυσάρε-
στος. Στην κηδεία του φίλου και συναδέλφου Λάζαρου Χατζηνά-
κου. Όμως, ο Σταύρος Καλαφάτης και ο Σπύρος Βούγιας έδειξαν 
την ευαισθησία που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί και όσοι, εν πάσει 
περιπτώσει, θέλουν ασχοληθούν με τα κοινά. 
Βρήκαν, μάλιστα, την ευκαιρία να τα πουν σε «έγκάρδιο κλίμα», 
όπως έγραφαν πριν λίγα χρόνια οι εφημερίδες, όταν ήταν αδιανό-
ητος ο πολιτισμένος διάλογος...αντιπάλων.
Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι και οι δύο, ο Σταύρος 
και ο Σπύρος, έχουν αποδείξει με την παρουσία τους στην πολιτι-
κή, ότι για το δημόσιο καλό και, ιδιαίτερα, της Θεσσαλονίκης  «θα 
συμμαχήσουν και με το διάολο» για να το πετύχουν.

Είναι αλήθεια, ότι το έργο που ανέλαβε ο Αντώνης Γυφτόπουλος είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολο. Η κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη δεν βρίσκεται 
και στις καλύτερες μέρες της. Λίγο η ανοργανωσιά του προηγούμενου διαστήμοατος, 
λίγο οι ίντριγκες και οι «επιρροές», δημιούργησαν μια κατάσταση, που δεν ήταν και η 
καλύτερη για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ανάληψη της προεδρίας της 
διοικούσας επιτροπής Από τον Αντώνη Γυφτόπουλο, έδωσε το δικαίωμα στα κομματικά 
στελέχη, να ελπίζουν, ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει. Ο πρόεδρος φαίνεται να καταβάλλει 
προσπάθειες για να δημιουργήσει «γέφυρες» ανάμεσα στις ομάδες, που έχουν δημιουρ-
γηθεί. Η προσπάθεια αυτή, φαίνεται ότι εκτιμήθηκε, από την ηγεσία του κόμματος, που 
θέλησε να του λύσει τα χέρια, ανακοινώνοντας τα νέα μέλη της διοικούσας επιτροπής.

«Οι πολίτες να δείξουν ανοχή»

Ευρωβουλευτής 
της χρονιάς η Εύα Καϊλή

«Βοηθάμε άπορους συμπολίτες 
μας με οργάνωση, σεβασμό  
και αγάπη»  

«Πηγαδάκι» υποψηφίων δημάρχων

Ο πρόεδρος προσπαθεί να ενώσει τα διεστώτα

Βαθμολογία… κάτω από το μηδέν 
*Του Μανόλη Λαμτζίδη 

Στη διαχείριση του θέματος των αδέσποτων σκυλιών ο Δήμος Καλαμαριάς και 
ο ΣΥΠΠΑΖΑΘ βαθμολογούνται πολύ κάτω από το μηδέν! Περαστικοί  δέχονται 
από τα άτυχα  εξαγριωμένα -δεν ξέρουμε το λόγο- ζώα, που τρέφονται με ωμά 
κρέατα-  συνεχείς απρόκλητες επιθέσεις με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Η 
ασυδοσία εντός του «Κόδρα»- μία  έκφανση της οποίας είναι και η «ψευτο-περί-
θαλψη» εντός αυτού αδέσποτων σκυλιών- αναιρεί στην ουσία την «παραχώρηση 
της χρήσης του μεγαλύτερου μέρους του στο Δήμο Καλαμαριάς για 99 χρόνια και 
χωρίς αντάλλαγμα». Το αποδέχεται αυτό ο Δήμαρχος Καλαμαριάς; Όσον αφορά 
στον ΣΥΠΠΑΖΑΘ, είναι καταστατική του υποχρέωση η «περισυλλογή και διαχεί-
ριση αδέσποτων ζώων που παρουσίασαν επιθετική συμπεριφορά σε άνθρωπο ή 
άλλο ζώο». Φαίνεται, την έχει απεμπολήσει από πολλού! 

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, 
επικεφαλής της ΡΕΚΚ
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Τη Δευτέρα το μεσημέρι στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που 
οργάνωσαν οι Νομαρχιακές Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Σκοπός της εκ-
δήλωσης ήταν η συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της Θεσσα-
λονίκης μεσω της αξιοποίησης  του δημοσίου χώρου και των δημόσιων επενδύσεων. Από 
τους κύριους ομιλητές ήταν ο υπουργός μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης και ο θεσσαλονικιός 
αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος.   Το λόγο πάντως πήραν τόσο ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης όσο και εκπρόσωποι φορέων της πόλης. Όπως αναφέρουν πηγές που γνω-
ρίζουν το συγκεκριμένο χώρο η εκδήλωση δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη καθώς 
αποτελεί στην ουσία από πλευράς του κυβερνώντος κόμματος το …άνοιγμα της προεκλογι-
κής ατζέντας στα αυτοδιοικητικά δρώμενα τόσο του δήμου Θεσσαλονίκης όσο και της περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλωστε όλο και πιο έντονα ακούγεται πλέον στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης το σενάριο που θέλει από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικεί στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του 2019 το θώκο του περιφερειάρχη ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ με την υποψηφι-
ότητα για το δημαρχιακό θώκο φέρεται να φλερτάρει η προϊστάμενη του πρωθυπουργικού 
γραφείου Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Κρατήστε τις σημειώσεις θα μας χρειαστούν 
για το μέλλον.

Φάμελλος στην περιφέρεια, Νοτοπούλου στο δήμο;

Τεταμένο, υπήρξε το κλίμα σύμφωνα με πληροφορίες της στή-
λης, στη συνδιάσκεψη της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ που πραγματοποιήθη-
κε το περασμένο σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Τα πνεύματα 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες  οξύνθηκαν την ώρα που 
στο βήμα ήταν ο πρώην γραμματέας ΔΑΠ ΑΕΙ Θεσσαλονίκης 
Θοδωρής Χαδούλης κλήθηκε από το προεδρείο να ολοκλη-
ρώσει την ομιλία του και ζήτησε λίγα λεπτά ακόμα. Από κάτω 
άρχισαν εκείνη την ώρα να ακούγονται συνθήματα δημιουρ-
γώντας οχλαγωγία και έτσι ήταν δύσκολο για τον ομιλητή να 
συνεχίσει. Τα συνθήματα άρχισαν και από τους Θεσσαλονικείς 
δαπίτες και έτσι το κλίμα μύρισε …μπαρούτι… Τελικά αποφεύ-
χθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς εξέφραζαν τη 
δυσαρέσκεια τους για τη στάση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ ο 
οποίος με ένα καφέ καθόταν προκλητικά μπροστά από τον ομι-
λητή  πρώην γραμματέα ΔΑΠ ΑΕΙ Θεσσαλονίκης…

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Σε λίγες ημέρες γιορτάζουμε την Επανάσταση του ηρωικού Λαού του 
Πολυγύρου και της Χαλκιδικής εναντίον των Τούρκων, που έγινε το βρά-
δυ της 16ης προς την 17η Μαΐου 1821. Ας προσπαθήσουμε  να βγάλουμε 
ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα για το νόημα της Επανάστασης και 
το μήνυμα που δίνει σήμερα για το ρόλο της Χαλκιδικής  στην ελληνική 
επικράτεια. Ο Εμμανουήλ Παππάς έφθασε στις 23 Μαρτίου 1821 στο Άγιο 
Όρος, στη Μονή Εσφιγμένου, όπου ο ηγούμενος Ευθύμιος ήταν και αυτός 
μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, γίνεται μυστική συνέλευση των προϊστα-
μένων των μονών και προετοιμασία για  την Επανάσταση. Ο Γιουσούφ 
πασάς στη Θεσσαλονίκη μαθαίνοντας τις κινήσεις των Ελλήνων, διατάζει 
2 διοικητές με 500 άνδρες ο καθένας να εισβάλλουn στη Χαλκιδική. Στον 
Πολύγυρο ο πρόκριτος Κύρκος Παπαγεωργάκης με τα αδέρφια του Γιάννη 
και Μαυρουδή Παπαγεωργάκη  οργανώνουν στον Πολύγυρο τον αγώνα. 
Η τουρκική φρουρά του Πολυγύρου, στις 16 Μαΐου σκοτώνει τον πρό-
κριτο του Πολυγύρου, Κύρκο Παπαγεωργάκη. Ο Κύρκος Παπαγεωργάκης 
έγινε ο πρωτομάρτυρας της Χαλκιδικής. Μετά την δολοφονία του Κύρκου 
Παπαγεωργάκη οι κάτοικοι παίρνουν την απόφαση να αντισταθούν στους 
Τούρκους. Το βράδυ της Παρασκευής 16ης προς ξημερώματα Σαββάτου 
17ης Μαΐου παίρνουν τα όπλα και επιτίθενται κατά της τουρκικής φρουράς 
στην πρωτεύουσα του νομού μας και αποδεκατίζουν τους Τούρκους. Σε 
ενέδρα κοντά την περιοχή του Παλαιοκάστρου (Καατζίκ), οι Πολυγυρινοί 
έρχονται αντιμέτωποι με τις τούρκικες ενισχύσεις από την Θεσσαλονί-
κη, δίνεται μάχη σώμα με σώμα,   αποκρούουν το τούρκικο ασκέρι  και 
οι Τούρκοι υποχωρούν και επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η 
πρώτη μάχη και η πρώτη νίκη του αγώνα σε όλη τη Μακεδονία. Οι επι-
τυχίες των Πολυγυρινών εξοργίζουν τον Γιουσούφ πασά που  διατάζει να 
σφαγούν 200 Έλληνες όμηροι. Οι αγριότητες των Τούρκων στη Θεσσαλο-
νίκη δεν τρομοκρατούν τους Χαλκιδικιώτες και με αρχηγό τον Εμμανουήλ 
Παππά στις 23 Μαΐου κηρύσσουν επίσημα την Επανάσταση στο Άγιο Όρος.  
Η φλόγα της Επανάστασης μεταδίδεται από τον Πολύγυρο στη Κασσάν-
δρα στην Ορμύλια, τον Παρθενώνας, τη Νικήτη,  τα Μαντεμοχώρια και 
τα χωριά της Καλαμαριάς. Από όλη τη Χαλκιδική συγκεντρώνονται 4000 
πολεμιστές και οργανώνονται  δύο σώματα: ένα με αρχηγό τον Εμμανουήλ 
Παππά και το άλλο με αρχηγό τον Συκιώτη οπλαρχηγό, Στάμο Χάψα.  Το 
σώμα του Εμμ. Παππά καταλαμβάνει θέσεις στα στενά της Ρεντίνας και στη 
Νέα Απολλωνία για να εμποδίσει τον τουρκικό στρατό που έρχεται από τη 
Δράμα, η σύρραξη δεν κράτησε πολύ, οι Χαλκιδικιώτες επαναστάτες με 
τα ελάχιστα πολεμοφόδια  υποχωρούν μπροστά  στον πολυπληθέστερο 
και οργανωμένο τουρκικό στρατό και διασκορπίζονται ή καταφεύγουν 
στο Άγιο Όρος. Ο Εμμ. Παππάς με 200 πολεμιστές καταφεύγει στον Πο-
λύγυρο, στις 16 Ιουνίου, όπου ήταν ο Μαυρουδής Παπαγεωργάκης, άξιος 
πολεμιστής. Λόγω έλλειψης πολεμοφοδίων, όλοι μαζί εγκαταλείπουν τον 
Πολύγυρο και υποχωρούν στην Κασσάνδρα. Ο Καπετάν Χάψας βρίσκεται 
στα Βασιλικά και κάτω από τη Μονή της Αγίας Αναστασίας στη θέση «Κού-
τσουρο», γίνεται σφοδρή μάχη, όπου ο Καπετάν Χάψας και τα 200 παλι-
κάρια του πέφτουν ηρωικά στο πεδίο της μάχης, αφού έχουν εξοντώσει 
αρκετούς τούρκους. Μετά τη μάχη των Βασιλικών οι Τούρκοι προχωρούν 
στο εσωτερικό της Χαλκιδικής και καταστρέφουν  τα πάντα,  Αγία Αναστα-
σία, Βασιλικά, Γαλάτιστα, Βάβδος παραδίδονται στις φλόγες. Ο  Πολύγυρο 
καίγεται....!!! και από τα 1600 σπίτια μόνο 2-3 σώζονται, όλοι οι κάτοικοι 
και οι πολεμιστές υποχωρούν στη Κασσάνδρα και προς τη θάλασσα, πολ-
λοί μπαίνουν στα πλοία και φεύγουν για τα νησιά.  Οι Έλληνες πολεμιστές 
που έμειναν στην Κασσάνδρα, οχυρώνονται στη Ποτίδαια, όπου αντιστέ-
κονται μέχρι το φθινόπωρο. Τότε ο θηριώδης πασάς Αβδούδ Αβούδ με 
18.000 άνδρες και ιππικό, φθάνει στα τέλη Οκτωβρίου απέναντι από το 
οχυρό των υπερασπιστών και στις 30 Οκτωβρίου 1821, καταφέρνει να πε-
ράσει την τάφρο και να αποδεκατίσει την αντίσταση των Χαλκιδικιωτών .

Οι Τούρκοι προχωρούν  σε φοβερές καταστροφές στα χωριά της 
Κασσάνδρας και τα γεγονότα αυτά έμειναν στην ιστορία με τον χαρακτη-
ρισμό «Χαλασμός». Η ηρωική επανάσταση της Χαλκιδικής άρχισε στις 17 
Μαΐου 1821 στον Πολύγυρο και τελείωσε στις 30 Οκτωβρίου 1821 στην 
Κασσάνδρα, κράτησε πάνω από 5 μήνες και βοήθησε να εδραιωθεί η 
Επανάσταση στη Νότια Ελλάδα. Ο τόπος μας είχε πολλά θύματα και έπαθε 
μεγάλες καταστροφές, αλλά η προσφορά του στον γενικότερο αγώνα της 
πατρίδας μας ήταν ανεκτίμητη.

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

Τιμούμε τους Χαλκιδικιώτες 
ήρωες και ηρωίδες...!!!

Μια από τις παρουσίες που τράβηξε πάνω της τα 
φώτα στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν οι Νο-
μαρχιακές Επιτροπές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης ήταν 
η προϊσταμένη του πρωθυπουργικού γραφείου της 
συμπρωτεύουσας Κατερίνα Νοτοπούλου. Αν και δεν 
ήταν ομιλήτρια στη συγκεκριμένη εκδήλωση ωστόσο 
το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος της πόλης έκλεψε 
την παράσταση με τις κόκκινές γόβες και την κόκκι-
νη τσάντα της…  Πάντως το κόκκινο δείχνει να είναι 
το αγαπημένο της χρώμα μιας και το συγκεκριμένο 
συνδυασμό τον επιλέγει συχνά η κα Νοτοπούλου και 
τείνει να γίνει στυλιστικό σήμα κατατεθέν της… 

Ο... νόμος  
της Κατερίνας Μάρκου

Είναι από τις νέες «μεταγραφές» της ΝΔ, καθώς μόλις 
δυο εβδομάδες προσχώρησε στις τάξεις της «γαλάζιας» 
κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόκειται για την Κατερίνα 
Μάρκου η οποία στις προηγούμενες εκλογές εκλέ-
χτηκε με το ΠΟΤΑΜΙ στην εκλογική περιφέρεια της Β’ 
Θεσσαλονίκης.  Ένα από τα αξιοσημείωτα αποτελεί το 
γεγονός  ότι η κα Μάρκου μέσα σε έξι χρόνια έχει αλ-
λάξει τρία κόμματα. Τον Μάιο του 2012 εκλέχτηκε με τη 
ΔΗΜΑΡ, ενώ στις εκλογές του ’15 κατέβηκε με τα ψη-
φοδέλτια του Ποταμιού για να ανεξαρτητοποιηθεί ένα 
χρόνο αργότερα και τελικά να καταλήξει στη ΝΔ του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα που 
παραμένει είναι αν ο «νόμος Μάρκου» θα επιβεβαιωθεί 
και σε αυτή την τρίτη κομματική της κα Μάρκου καθώς 
τόσο η ΔΗΜΑΡ όσο και το Ποτάμι μετά το πέρασμά της 
έχουν εξανεμιστεί εκλογικά. Οπότε μένει να δούμε αν 
θα επιβεβαιωθεί ο «νόμος Μάρκου» ή αν τελικά απο-
δειχτεί ότι η προηγούμενη πορεία της βουλευτή βασι-
ζόταν  στο αξίωμα του Μέρφι που αναφέρει ό,τι μπορεί 
να πάει στραβά, θα πάει….

«Πηγαδάκι»  
υποψηφίων δημάρχων

Ο λόγος που βρέθηκαν εκεί, στο ναό της Νέας Παναγί-
ας, δυσάρεστος. Στην κηδεία του φίλου και συναδέλφου 
Λάζαρου Χατζηνάκου. Όμως, ο Σταύρος Καλαφάτης και 
ο Σπύρος Βούγιας έδειξαν την ευαισθησία που πρέπει να 
έχουν οι πολιτικοί και όσοι, εν πάσει περιπτώσει, θέλουν 
ασχοληθούν με τα κοινά. 
Βρήκαν, μάλιστα, την ευκαιρία να τα πουν σε «έγκάρδιο 
κλίμα», όπως έγραφαν πριν λίγα χρόνια οι εφημερίδες, 
όταν ήταν αδιανόητος ο πολιτισμένος διάλογος...αντιπά-
λων. Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι και οι 
δύο, ο Σταύρος και ο Σπύρος, έχουν αποδείξει με την πα-
ρουσία τους στην πολιτική, ότι για το δημόσιο καλό και, 
ιδιαίτερα, της Θεσσαλονίκης  «θα συμμαχήσουν και με το 
διάολο» για να το πετύχουν.

Όλα στο κόκκινο  
για την Κατερίνα 

Σε τεταμένο κλίμα 
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★ Η εβδομάδα που έρχεται έχει 
πολύ ανάπτυξη. ΣΥΡΙΖΑ (ο Αλέξης 
δηλαδή) και Περιφέρεια (ο Από-
στολος δηλαδή)  θα μας πούνε 
πως θα μας αναπτύξουν διεξοδικά 
και ανυπερβλήτως θα μας ανα-
πτύσουν για τρεις μέρες τουλάχι-
στον μέσα από τριήμερο συνέδριο. 
Ετοίμασα ήδη τις βαλίτσες, έβαλα 
την σκελέα και τις παλάσκες για 
να αντέξω και περιμένω. 
★ Θέλω κι εγώ συνάντηση με 
την κ.Νοτοπούλου. Έχω κι εγώ 
απόψεις που πρέπει να μεταφέρει 
στον Αλέξη για να αναπτυχθούμε 
όλοι μαζί.
★ Πάντως για την ανάπτυξη που 
όσο να είναι φτάνει μπορεί να βα-
ρυστομαχιάσουμε. Εκεί θα παίξει 
μεγάλο ρόλο και καμιά σοδίτσα 
του ΙΒΑΝ από την Σουρωτή. Πα-
ντού παίζει παιχνίδι και εδώ που 
τα λέμε ισχύει το ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ 
ΟΜΑΔΑ. Οψόμεθα.
★ Δεν βλέπω να βγαίνει πάντως 
καμία πειθαρχική απόφαση για το 
ΙΒΑΝ και τον ΠΑΟΚ. Το σκέφτεστε 
μόνο με αθωωτική απόφαση θα 
μπορέσει να γίνει το συνέδριο του 
Αλέξη. Λέτε να μην παίξει ρόλο 
η αντίδραση των Παοκτζήδων αν 
μας πειράξουν έστω και μια τρίχα 
του προέδρου μας; 
★ Με αυτά και μ’ αυτά θα χά-
σουμε πάλι την πόρτα και δεν θα 
ανέβουμε στο τρένο της ανάπτυ-
ξης με ή χωρίς μνημόνια; Και δεν 
έγινε ακόμη η συμφωνία για τα 
Σκόπια. Τι έχουμε να περάσουμε 
και τότε. Αλλά Αλέξη εμείς μόνο 
για τον λαό, τον άνεργο, τον μακε-
δόνα και όλα τα άλλα. Ξέρεις εσύ. 
Ούφ τα είπα και έχω να πληρώσω 
τον ΕΝΦΙΑ, την δόση του φόρου, 
τον ΕΦΚΑ και όλα αυτά μέχρι τη 
Δευτέρα και θέλω κανένα δανειά-
κι απ’ την ανάπτυξη που έρχεται… 
έρχεται… Αργά-αργά και απλά. 
★ Θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου 
τον Απόστολο, της Περιφέρειας 
ντε. Τι γίνεται εκεί στην Έδεσσα 
δεν βρήκαμε ακόμη Αντιπερι-
φερειάρχη; Για πόσο ακόμη θα 
δανειζόμαστε την Νανά μας; 
Θέλουμε Απόστολε ένα δικό μας 
και μόνιμο ή προσωρινό δεν μας 
νοιάζει. Βάλε κάποιον από τους 
άλλους τους δικούς σου αν γίνεται 
γιατί προβληματίζομαι συστηματι-
κά βεβαίως βεβαίως.
★ Εκεί στο Δήμο Θερμαϊκού 

πειράχτηκε αυτός που θεωρείται 
λαγός του παλιού Δημάρχου. Είπε 
μάλιστα ότι αν ασχοληθεί σοβα-
ρά θα αποτελέσει πραγματικό 
λιοντάρι και όχι τον αχαμνό λαγό. 
Εγώ ξέρω ότι τα λιοντάρια είναι 
στα κλουβιά. Μ’ αυτά και μ’ αυτά 
βλέπω το φίλο μου τον Γιάννη τον 
Δήμαρχο να κάνει περίπατο και 
πάλι.
★ Στο Δήμο Παύλου Μελά μου 
έκανε παράπονα ο φίλος μου ο 
Δημήτρης Δεληγιάννης, που δεν 
τον ανέφερα ότι προχωράει δυνα-
μικά για δήμαρχος. Το λέω λοιπόν 
ότι ήδη φρεσκάρει το ψηφοδέλτιό 
του και έχει την αμέριστη συ-
μπαράσταση του φίλου μου του 
Διαμαντή σαν συνεχιστής του.
★ Δήμαρχε Δημήτρη Δεμουρτζί-
δη του Παύλου Μελά, για πόσο 
ακόμη θα έχεις αντιδήμαρχο που 
θέλει να γίνει Δήμαρχος στις επό-
μενες εκλογές; Πάντως υπάρχει 
και άλλο κρούσμα αφού δημοτι-
κός σου σύμβουλος έπαιξε ξύλο 
με συνεργάτη του. Θα κάνεις κάτι; 
Και είναι και από τους αγαπημέ-
νους σου.
★ Εκεί στον Εύοσμο πρέπει να 
σταματήσουν τις φωτογραφίες 
και για το πότισμα ενός δέντρου 
και να αρχίσουν να τρέχουν τώρα 
που μπορούν. Από το facebook 
δεν έλυσε κανένας τα προβλήματα 
φίλε μου Βασίλη Τσακαλίδη. Κι ας 
είσαι συνέχεια με το παράπονο 
στα χείλη γιατί σου λέω τι πρέπει 
να κάνεις.
★ Πάντως στον Εύοσμο υπάρχει 
τρομερή κινητοποίηση από το 
Γιάννη Καμαρινό. Καθημερινές 
επαφές και πλήθος αυτοδιοκη-
τικών (παλιών και νέων) κατα-
κλύζουν το γραφείο του. Σαν να 
είχαμε αύριο εκλογές. Τα στοιχή-
ματα πέφτουν βροχή για το πόσοι 
δημοτικοί σύμβουλοι του Σούλα 
θα πάνε με τον Καμαρινό. Εγώ 
ξέρω αλλά δεν προδίδω!
★ Έντονη κινητικότητα και από 
πλευράς Σούλα, του Πέτρου βρε 
του Δημάρχου. Περπατάει κάθε 
μέρα για να χάσει κιλά. Αν χάσει 
όμως τα κιλά δεν θα τον αναγνω-
ρίζουν οι Ευοσμίτες. Και τότε;
★ Για την άλλη φορά ετοιμάζομαι 
για Βέροια και Κατερίνη. Και έχω 
κάτι καρφιτσώματα μούρλια. 
★ Κύριε εκδότα δεν μου περισ-
σεύει ο χώρος. ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ

karfitsomata

Σταθερά και με σχέδιο το τελευταίο διάστημα η Νέα 
Δημοκρατία αλλάζει ιδεολογικά και μετατρέπεται 
σε ένα κόμμα που ουδεμία σχέση έχει με τις αξίες 
της παράταξης. Τελευταία, ο νυν πρόεδρος κ. Μη-
τσοτάκης είναι φανερό ότι αποφάσισε, ερήμην της 
αταλάντευτης δεξιάς βάσης η οποία κακοποιείται 
βάναυσα ως δεδομένη συνιστώσα ψηφοφόρων, να 
ολοκληρώσει την πασοκοποίηση του κόμματος. «Κ. 
Μητσοτάκη, έχετε κάνει σωρεία μετεγγραφών από 
τα κεντροαριστερά κόμματα. Δώσατε πλήρη κάλυ-
ψη σε πρώην Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που αποτέ-
λεσε την μεγαλύτερη μεταπολιτευτική «αρρώστια». 
Αγκαλιάσατε τους «ποταμίσιους» και τους βάζετε 
πρώτους στην προτίμησή σας έναντι άλλων στις 
περιφέρειες που θα πολιτευτούν. Ευθυγραμμιστή-
κατε στα εθνικά θέματα με απόψεις που κάνουν τα 
κόκκαλα παλαιών προσωπικοτήτων της παράταξης 
να τρίζουν. Παραστήκατε προ ημερών, στο συνέδριο 
του ΚΙΝ.ΑΛ (όνομα παυσίπονου θυμίζει παρά κόμ-
ματος) και χειροκροτηθήκατε θερμά όταν εισήλθατε 
στο χώρο του συνεδρίου συνοδευόμενος από τον 
Τάκη Θεοδωρικάκο, πρώην Γ.Γ της ΚΝΕ και παλαιό 
στενό συνεργάτη του Κώστα Σημίτη, δηλώνοντας 
έτοιμος και πρόθυμος να συνεργαστείτε μετεκλογι-
κά. «Σταύρο μας χωρίζουν ελάχιστα» είχατε πει στον 
Σταύρο Θεοδωράκη και ο Θεόδωρος Πάγκαλος δη-
λώνει ένθερμος οπαδός σας. Νομίζω ότι επιτυγχά-
νετε το στόχο σας. Θα ξεπλύνετε έτι περισσότερο το 
ΠΑΣΟΚ και θα έρθετε ίσως πρώτος στην εκλογική 
αναμέτρηση που έπεται. Θα εκπαιδεύσετε και τους 
οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου, να 
ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ όταν προσέλθουν στις κάλπες .Να 
θυμάστε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κεντροΑΡΙΣΤΕΡΟ 
κόμμα και μέσα στους κόλπους του έχει ακόμη τρο-
τσκιστές, μαοϊκούς και άλλες αριστερές γκρούπες 
και θα σας πληρώσει το αγκάλιασμα με μαχαιριές 
στην πλάτη, όταν θα έρθει η ώρα. Βέβαια, είναι δι-
καίωμα σας καθώς το κόμμα ως γνωστόν πάει όπου 
θέλει ο αρχηγός του και εσείς εκλεχτήκατε από ένα 
δείγμα οπαδών ή και ετερογραμμένων άλλων κομ-
μάτων, σε μια δήθεν δημοκρατική διαδικασία που 
άφησε δεκάδες ερωτηματικά αναπάντητα. Δικαίωμα 
όμως δικό μου, ενός παλιού ΟΝΝΕΔίτη, είναι να αμ-
φισβητώ τις διευρύνσεις και τις συναινέσεις που επι-
διώκετε προκειμένου να πρωθυπουργεύσετε έναντι 
οιουδήποτε κόστους. Να σας ενημερώσω όμως ότι 
δεν είναι λίγοι οι νεοδημοκράτες που διακατέχονται 
από τα ίδια συναισθήματα και εγκαταλείπουν μαζι-
κά το κόμμα, αναζητώντας αλλού στέγη. Επιλέγω 
λοιπόν, να δώσω την επικείμενη εκλογική μάχη με 
τη Νέα Δεξιά και απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους 
πολίτες που πιστεύουν στις παραδοσιακές αξίες της 
δεξιάς παράταξης να συμπορευτούν μαζί μας. Επι-
λέγω να σταθώ δίπλα στον Φαήλο Κρανιδιώτη, παρά 
να γίνω ομοτράπεζος και συζητητής με τους ανθρώ-
πους που έβλαψαν τα μάλα τον τόπο μου. Ναι, το 
παραδέχομαι, η καρέκλα είναι γλυκιά όπως λανσά-
ρει τα τελευταία χρόνια σε ένα μεγάλο του σουξέ 
ο Φώτης Κουβέλης, αλλά βλέπω ότι και εσείς τον 
ανταγωνίζεστε με περισσό ζήλο. Καλή σας αποτυχία 
στον ολισθηρό δρόμο που επιλέξατε. Χωρίς εκτίμη-
ση, ένα πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και 
νυν Γενικός Γραμματέας της Νέας Δεξιάς».

*Ο κ. Χρηστίδης είναι Γενικός Γραμματέας Νέας 
Δεξιάς

Σε πρώτο ενικό: Το «Κίνημα 
Αλλαγής» του K. Μητσοτάκη

*ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Εκσυγχρονισμός του 
δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς 
οδικούς άξονες και πάρκα», η χρηματοδότηση του 
οποίου εξασφαλίστηκε μέσω της συνεργασίας του 
δήμου Θεσσαλονίκης με το Ταμείο Αστικής Ανάπτυ-
ξης του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος 
JESSICA και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι παρεμβάσεις 
αφορούν στην αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού 43 
οδών  του βασικού αστικού ιστού, που περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων τα σημαντικότερα πολιτιστικά, 
ιστορικά, τουριστικά και εμπορικά σημεία της Θεσ-
σαλονίκης. Τα υπάρχοντα φωτιστικά των οδών αυ-
τών παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα βλαβών, είναι 
παλαιάς τεχνολογίας, έχουν σημαντική κατανάλωση 
ενέργειας και βρίσκονται σε λεωφόρους με διαρκή 
κίνηση, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συντήρησή 
τους.

H Jessica θα… ρίξει φως  
στο δήμο Θεσσαλονίκης 

Ο Λεβέντης ...τράβηξε  
το αυτί του Φωκά

Πετάει για ΗΠΑ ο Τζιτζικώστας

Αυστηρές συστάσεις δέχτηκε, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Κ», ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Ένω-
σης Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς από τον πρόεδρο 
του Βασίλη Λεβέντη, σχετικά με τις δηλώσεις στήρι-
ξής του στον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. 
Αρχικά ο κ. Φωκάς είπε ότι δεν είδε τον κ. Σαββίδη να 
οπλοφορεί, ωστόσο, μετά είπε, πως «τον είδα αλλά 
δεν σκότωσε κανέναν». Ο κ. Λέβεντης όπως πληρο-
φορούμαστε δέχτηκε πιέσεις για τις αντιδράσεις του 
βουλευτή  του και για τον λόγο αυτό του... τράβηξε 
το αυτί.. Ωστόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώ-
ων σημείωσε με νόημα για το θέμα της τιμωρίας του 
ΠΑΟΚ, ότι «πρέπει να τιμωρηθεί ο μεγαλομέτοχος 
για τη συμπεριφορά του και όχι η ομάδα».

Για τις ΗΠΑ πετά τον επόμενο μήνα ο περιφερειάρ-
χης Απόστολος Τζιτζικώστας. Πιο συγκεκριμένα 
ο κ. Τζιτζικώστας θα βρεθεί στην άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού στις 19 Απριλίου, ενώ στις 22 Απριλίου 
θα συμμετάσχει στους εορτασμούς των ομογενών 
για την 25η Μαρτίου στην Νέα Υόρκη με τη μεγάλη 
παρέλαση στην 5η Λεωφόρο. Παράλληλα, σύμφωνα 
με πληροφορίες,  στο πρόγραμμα του περιφερειάρ-
χη περιλαμβάνονται συναντήσεις με οικονομικούς 
παράγοντες και επενδυτές καθώς οι ΗΠΑ θα είναι η 
τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. 
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Σε μια κοινωνία της οποίας τα  θεμέ-
λια  δείχνουν να «γκρεμίζονται» μέρα με 
τη μέρα, η εξαιρετικά σπάνια κίνηση του 
Θέμη Κοσμίδη, οδηγού στα ΚΤΕΛ Κιλκίς, 
έρχεται να αναπτερώσει τις ελπίδες  αυτών 
που υποστηρίζουν ότι η ανθρωπιά ίσως δεν 
έχει χαθεί τελικά στις ημέρες μας.

Το δρομολόγιο της «τύχης»
Το περιστατικό διαδραματίστηκε  όταν ο κ. Κοσμίδης  ξε-

κίνησε  τη βάρδια του με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κιλκίς, 
πραγματοποιώντας τη καθιερωμένη διαδρομή προς το Πολύ-
καστρο.  «Αντιλήφθηκα  ότι υπήρχε ένα ζευγάρι προσφύγων 
ιρανικής καταγωγής, το οποίο κατέβηκε στον προσφυγικό 
καταυλισμό στη Νέα Καβάλα . Προφανώς, τους είχε πάρει ο 
ύπνος και λογικά, πάνω στη βιασύνη τους να κατεβούν στη 

σωστή στάση,  ξέχασαν να πάρουν την τσάντα με τα προ-
σωπικά τους αντικείμενα»  περιέγραψε ο κ. Κοσμίδης,. 
Μάλιστα φάνηκε να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγο-
νός, πως το προσωπικό αντικείμενο του Ιρανού άν-
δρα, ήταν ένα τσαντάκι , που περιείχε 5.500 ευρώ. 

Σύμφωνα με τον οδηγό του ΚΤΕΛ το ζευγάρι των 
προσφύγων στάθηκε ιδιαίτερα τυχερό, καθώς μετά την 

αποβίβασή τους από το λεωφορείο  περίπου 20 άτομα, 
ανέβηκαν και κάθησαν στις θέσεις, χωρίς όμως, να αντιλη-

φθούν το τσαντάκι.

Το καθήκον ως άνθρωπος
Όπως είναι φυσιολογικό δεν θα μπορούσε να λείπει από 

τη συζήτησή μας τόσο η έννοια του καθήκοντος, όσο και εκεί-
νη της ευσυνειδησίας. Όπως δήλωσε στην Karfitsa ο οδηγός 
του ΚΤΕΛ, μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει...εύρετρα. «Για να 
είμαι ειλικρινής όμως, δεν θα τα δεχόμουν κιόλας» συμπλή-
ρωσε. Παραξενεύτηκα, και ευθύς δεν δίστασα να ρωτήσω για 
ποιον λόγο δεν θα λάμβανε έστω την από το νόμο προβλε-

πόμενη αμοιβή. Η απάντηση του ήταν πως «δεν μου περισ-
σεύουν τα χρήματα αλλά κάνω τρεις δουλειές και παλεύω. 
Δεν θα μπορούσα όμως να τα πάρω γιατί δεν μου ανήκουν, 
παρόλο που όπως μου είπαν και συνάδελφοί μου, θα είχα τη 
δυνατότητα να εξασφαλίσω τη μισθοδοσία ενός χρόνου. Όλα 
αυτά όμως έχουν τον αντίκτυπο τους». Κλείνοντας τη συνο-
μιλία μας προσπάθησα να ερμηνεύσω με ποιον τρόπο  ένας 
άνθρωπος ο οποίος για να μπορέσει μάλιστα να ανταπεξέλ-
θει σε αυτούς τους ομολογουμένως  δύσκολους  οικονομικά 
καιρούς εργάζεται σε τρεις διαφορετικές δουλειές, κατάφερε 
να αντισταθεί σε ένα τόσο μεγάλο πειρασμό. Η απάντηση ενός 
ακόμη «σύγχρονου Σαμαρείτη»  της εποχής μας με βρήκε να 
πληκτρολογώ γεμάτος συγκίνηση αλλά και περηφάνια τα όσα 
άκουγα. «Μέσα μου θέλω να πιστεύω πως όταν τα παιδιά μου 
μεγαλώσουν, μέσα από αυτή τη κίνηση θα αντιληφθούν ποιο 
θα είναι το χρέος τους προς τη κοινωνία. Περισσότερο το έκα-
να για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου. Είναι χαρά μου 
να προσφέρω στην κοινωνία μέσα από αυτήν τη πράξη. Γιατί 
για εμένα είναι μια ακόμη προσφορά προς τον συνάνθρωπο» 
κατέληξε ο κ.Κοσμίδης.

ρεπορτάζ

Ένας σύγχρονος «καλός Σαμαρείτης»
ΒΡΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΣΕ 5.500 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΙΡΑΝΩΝ, ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ

ΡΈΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ (nakos@karfitsa.gr)
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Μ
παρούτι μυρίζει το κλίμα που επικρα-
τεί στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ 
με όσα συμβαίνουν το τελευταίο διά-
στημα γύρω από την ομάδα της πό-
λης. Ο κόσμος της ομάδας βρίσκεται 
στο πόδι και ετοιμάζεται για δυναμι-
κές κινητοποιήσεις προκειμένου να 
προστατεύσει την ομάδα που βάλλε-

ται από πανταχόθεν. Η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου 
της Super League για τα όσα διαδραματιστήκαν στον πο-
δοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναμένεται να 
εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Κ» ωστόσο, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν πρό-
κειται όπως  λένε οι ίδιοι στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους, 
να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Το μήνυμα που στέλ-
νουν προς την κυβέρνηση και τα κόμματα είναι το εξής: 
«τιμωρήστε την ομάδα βάση των κανονισμών της ΕΠΟ και 
των νόμων και όχι βάση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας».

Από την άλλη, οι Παοκτζήδες δείχνουν έτοιμοι να προ-
βούν το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις κατά πολι-
τικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται στη Θεσ-
σαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα ανεξαρτήτου 
κόμματος.

Μια γεύση των όσων πρόκειται να επακολουθήσουν, 
σε περίπτωση που οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κρίνουν ότι η 
ομάδα τους τιμωρηθεί άδικα, πήρε ο αντιπρόεδρος της 
ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης. Το προηγούμενο Σαββατοκύρια-
κο ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθεί σε κομματική 
εκδήλωση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και τη ματαίωσε 
καθώς οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το 
Πνευματικό Κέντρο στα Κουφάλια και φώναζαν ότι «είναι 
ανεπιθύμητος ο κ. Γεωργιάδης».

Έτσι ο αντιπρόεδρο της Ν.Δ. που είχε φτάσει στη Θεσ-
σαλονίκη, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα ενώ 
ματαιώθηκαν άλλες δύο εκδηλώσεις με ομιλητή τον κ. 
Γεωργιάδη στο Καβαλάρι και στην Επανομή. Ανάλογο 
περιστατικό αντιμετώπισε και ο υπουργός Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Νίκος Παππάς, που ματαίωσε την ομιλία του σε 
εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης στο δημαρχείο της 
πόλης μετά από κινητοποίηση των οπαδών.

«Υπάρχει διάθεση για δυναμική παρουσία των φίλων 
του ΠΑΟΚ και στο 11ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργα-
νώνεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας» τονίζει 
πηγή που γνωρίζει πρόσωπα και κατάστασης στη βάση 
των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Το χαρακτηριστικό που θα έχουν οι κινητοποιήσεις των 
φίλων του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με ανθρώπους που κινούνται 
στο χώρο των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, είναι 
ότι θα είναι έξυπνα στοχευμένες και όχι μαζικές. «Στόχος 
θα είναι πολιτικά πρόσωπα της πόλης απ’ όλους τους πο-
λιτικούς χώρους» αναφέρει στη «Κ» πρόσωπο με μακρά 
θητεία στα οπαδικά δρώμενα του ΠΑΟΚ.

Στο στόχαστρο οι βουλευτές της πόλης
«Υπάρχει μεγάλο παράπονο από τους πολιτικούς της 

πόλης» είναι η φράση που ακούγεται εντόνως από τα χεί-
λη οπαδών και φίλων του ΠΑΟΚ στις γειτονιές της Θεσσα-
λονίκης. «Περιφερειάρχης, δήμαρχοι και βουλευτές είναι 
φοβισμένοι και σιωπούν» αναφέρουν  στις μεταξύ τους 
συζητήσεις οι οπαδοί της ομάδας.

Από εκεί και πέρα τα… βέλη συγκεντρώνουν ο βου-
λευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης και ο ευρωβουλευτής 
της ΝΔ Θοδωρής Ζαγοράκης.  «Δεν γίνεται ο Σταύρος Κα-
λαφάτης που στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία 
χρόνια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δείχνει αμηχανία και 
να σιωπά» αναφέρει παλιός συνδεσμίτης της θεσσαλονικι-
ώτικης ομάδας στην «Κ». Ενώ απογοήτευση υπάρχει και 
για τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ και σημερινό ευρωβου-

λευτή της ΝΔ Θοδωρή Ζαγοράκη. «Δεν αφορά κόμματα 
αφορά πρόσωπα η αντίδραση του κόσμου» υποστηρίζουν 
φίλοι της ομάδας. «Ο κόσμος είναι απογοητευμένος από 
τον Ζαγοράκη. Η αντίδραση του ήταν από τα… lidl. Δεν 
γίνεται να προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα προ-
κειμένου να μην έρθει σε σύγκρουση με το κόμμα του» 
υποστηρίζει το ίδιο πρόσωπο. 

«Ως… persona non grata» χαρακτηρίζεται από τους φί-
λους του ΠΑΟΚ και η εκπρόσωπος της ΝΔ και ευρωβου-
λευτής Μαρία Σπυράκη. «Η κα Σπυράκη είναι ανεπιθύμητη 
στην πόλη και γενικά από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το πώς 
έχει αντιδράσει και πως έχει τοποθετηθεί στο συγκεκριμέ-
νο ζήτημα» σημειώνει συνδεμίτης από το Κορδελιό στην 
«Κ».

ρεπορτάζ

Επί ποδός πολέμου για την υποδοχή Τσίπρα
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ
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ρεπορτάζ

Επί ποδός πολέμου για την υποδοχή Τσίπρα
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ

«Βγάζουν από το κάδρο»  
Φωκά και Λαζαρίδη  

Πάντως τα πολιτικά πρόσωπα που δείχνουν να διασώ-
ζονται από τη συγκεκριμένη κρίση είναι ο βουλευτής των 
ΑΝΕΛ Γιώργος Λαζαρίδης και της Ένωσης Κεντρώων Αρι-
στείδης Φωκάς. «Ο Λαζαρίδης που εξέφρασε την αντίδρα-

σή του στη Βουλή και ο Φωκάς έχουν τη στήριξη και την 
προστασία του κόσμου» αναφέρει στην «Κ» πρόσωπο που 
γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις στα οπαδικά δρώμενα 
του Δικεφάλου.

Συσπείρωση γύρω από τον Ιβάν
Εκείνο που είναι  γενικά αποδεκτό και γίνεται ευκόλως 

κατανοητό στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι η συσπείρωση που 
υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του προέδρου της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. Ο επιχειρηματίας όπως αναφέρουν 
πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στα οπαδικά δρώμενα της 
ΠΑΕ έχει καταφέρει να ενώσει μετά από πολλά χρόνια των 
κόσμο του Δικεφάλου. «Για πρώτη φορά μετά από πάρα 
πολλά χρόνια υπάρχει μεγάλη συσπείρωση του κόσμου 
γύρω από τον πρόεδρο της ομάδας Ιβάν Σαββίδη. Είναι 
πρωτόγνωρο στον ΠΑΟΚ αυτό το γεγονός λόγω των ιδι-
αιτεροτήτων που υπάρχουν στη βάση του. Η συσπείρωση 
αυτή μπορεί να συγκριθεί με άλλες εποχές γυρνώντας τον 
χρόνο πίσω και πηγαίνοντας στη δεκαετία του ’70» υπο-
γραμμίζει αθλητικός παράγοντας της Θεσσαλονίκης που 
βρίσκεται κοντά στην ομάδα του Δικεφάλου.

«Ήταν ένα από τα παράπονα του Ιβάν Σαββίδη στο πα-
ρελθόν ότι ο κόσμος δεν τον στήριζε . Ο κόσμος δεν είναι 
εδώ για να στηρίζει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα . Σε 
ότι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ είμαστε μαζί του. Τα υπόλοι-
πα είναι προσωπική του δουλειά. Δεν έχει σχέση με μας τι 
κάνει με τις δουλειές του. Θέλουμε να πάνε καλά οι δου-
λειές του αλλά αυτό δεν σημαίνει για παράδειγμα ότι θα 
τον υπερασπιστούμε αν δεν πάει καλά η δουλειά του για 

το λιμάνι…» λέει στη «Κ» συνδεσμίτης από το Κορδελιο.

Τέλος,  μιλώντας με οπαδούς και φίλους του Δικεφά-
λου το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το επόμενο διά-
στημα η παρουσία του κόσμου θα γίνει ακόμα πιο αισθητή. 
«Πλέον φαίνεται ότι προωθείται η τιμωρία του ΠΑΟΚ και 
από τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη και από 
την κυβέρνηση, υπάρχει μια ολομέτωπη επίθεση. Αυτό 
που ενδιαφέρει τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι να τιμωρηθεί η 
ομάδα βάση των νόμων και όχι βάση του κλίματος που δη-
μιουργούν  τα μίντια. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ο ΠΑΟΚ 
η «Ιφιγένεια» του ελληνικού ποδοσφαίρου» είναι το μήνυ-
μα που στέλνουν οι συνδεσμίτες της ομάδας

Η Δευτέρα θεωρείται από τους οπαδούς του Δικεφάλου, 
ως ιδιαίτερα κρίσιμη μέρα. Εκτιμούν, ότι ως τότε, θα έχει 
εκδοθεί η απόφαση, για όσα συνέβησαν στον αγώνα με την 
ΑΕΚ. Κύκλοι των συνδεσμιτών συνδέουν την απόφαση 
με την έναρξη των δυναμικών κινητοποιήσεων, καθώς τη 
Δευτέρα αρχίζει στη Θεσσαλονίκη το Αναπτυξιακό Συνέ-
δριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
«Η μισή κυβέρνηση θα είναι εδώ και θα νιώσει την οργή 
των φιλάθλων του ΠΑΟΚ» λένε με νόημα, παλιοί και νέοι 
συνδεσμίτες. «Δεν μπορεί να καταδικάζεται, κάθε φορά, ο 
ΠΑΟΚ και να τιμωρείται για γεγονότα, που τα προηγούμε-
να χρόνια, όταν συνέβαιναν στα γήπεδα των ομάδων του 
κέντρου, περνούσαν στα...ψιλά, τόσο του Τύπου όσο και 
των αρμόδιων αρχών. Τώρα, βρήκαν τον Ιβάν Σαββίδη 
και προσπαθούν να του φορτώσουν όλα τα δεινά του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το 
δεχθεί» τονίζουν με κατηγορηματικό τρόπο. Πραγματικά, 
είναι άγνωστο τι θα συμβεί από Δευτέρα, καθώς στη Θεσ-
σαλονίκη θα βρίσκονται οι περισσότεροι υπουργοί. Ακόμη, 
η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, την Τετάρτη, που 
αναμένεται στην πόλη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. 
Για το λόγο αυτό και για να μην ξεφύγει η κατάσταση, είναι 
πολύ πιθανόν, η απόφαση για όσα συνέβησαν στην Τούμπα, 
να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ανα-
πτυξιακού Συνεδρίου και την αποχώρηση από τη Θεσσα-
λονίκη των κυβερνητικών παραγόντων.

Η ποινή θα κρίνει το εύρος  
των κοινητοποίησεων
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Έτοιμος να «θεραπεύσει» τις ...πολιτικές αρρυθμίες είναι ο καρ-
διολόγος και πρόσφατα επιτυχών της αξιολόγησης για το Μητρώο 
Στελεχών της ΝΔ Διαμαντής Γκολιδάκης, που με αποκλειστική συνέ-
ντευξη στη «Κ» δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη 
και θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της Πειραιώς.

Συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία εκείνες τις προϋποθέσεις 
για να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας;

Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιλογή της ΝΔ στην διακυβέρνηση 
της χώρας αποτελεί για τους Έλληνες πολίτες δημοκρατικό μονό-
δρομο οικονομικής και αναπτυξιακής προόδου 

Σε αυτόν τόπο που αγαπάμε, λείπει ο υγιής πατριωτισμός. Πατρι-
ωτισμός είναι να θέλεις να δεις την Ελλάδα να σηκώνεται ψηλά και 
τους Έλληνες,που φέρουν βαρύ το φορτίο της κληρονομιάς των προ-
γόνων μας ,να είναι περήφανα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας. 
Πατριωτισμός είναι να αποτρέπεις, με την συγκροτημένη 
εξωτερική σου πολιτική επεισόδια όπως αυτό της σύλ-
ληψης των δυο στρατιωτικών από τους Τούρκους 
και τον εμβολισμό του ελληνικού πλοίου στα Ίμια. 
Πατριωτισμός είναι όμως και να θέλεις να δεις 
τον Έλληνα νέο άνεργο ή εργαζόμενο με 350 
ευρώ να χαμογελάει ξανά, σε μια εργασία με 
αξιοπρεπείς συνθήκες οικονομικών απολαβών, 
πάνω στον τομέα μόρφωσης του και όχι να τον 
εξωθείς στην μετανάστευση,στερωντας από την 
χώρα σου πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η Ν.Δ 
με πρόεδρο τον Κυριακό Μητσοτακη,με ένα σοβα-
ρό ,σύγχρονο και κοστολογημένο σχέδιο ανάπτυξης 
και με σαφή στόχευση στην εξάλειψη της γραφειοκρατί-
ας που «στραγγαλίζει» τις προσπάθειες επενδύσεων, θα επι-
διώξει και θα τα καταφέρει μπει το τραίνο της πατρίδας μας πάλι σε 
σταθερή τροχιά άνοδο. Μόνο έτσι θα μας σέβονται εχθροί και φίλοι 
στο εξωτερικό αλλά κυρίως θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία, η 
οποία τρία χρόνια «έχει μπει ουσιαστικά στον γύψο».

Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το όνομα σας τράβηξε τα βλέμ-
ματα της Πειραιώς; Θα είσαστε υποψήφιος στις επόμε-

νες βουλευτικές εκλογές;
Η ΝΔ ,φέρνει στο προσκήνιο τον απλό πολίτη 

που ενδιαφέρεται να προσφέρει στα κοινά. Με 
μια αξιοκρατική και  διαδικασία αξιολόγησης 
Μητρώο Στελεχών ,το οποίο έτυχε θερμής 
υποδοχής και συμμετοχής από χιλιάδες αν-
θρώπους. Είναι μεγάλη μου τιμή ,που είμαι 
ένας από τους λίγους που ολοκλήρωσαν όλες 
τις διαδικασίες αξιολόγησης με επιτυχία  και 

επιλέχθηκαν, ώστε να συνεισφέρω από όπου 
χρειαστεί, στην προσπάθεια της παράταξης για το 

καλό της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι η διακυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει προκαλέσει πολλές αρρυθμίες 

στην ελληνική κοινωνία  οποίες...σίγουρα χρειάζονται και  
τον καρδιολόγο τους για να θεραπευτούν. Προσωπικά, δεν έχω 
κρύψει το έντονο ενδιαφέρον μου για τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Θεσσαλονίκη, στα οποία και εμείς 
οι νεότεροι, οφείλουμε να καταθέσουμε την άποψη και την δυναμική 

μας,ούτως ώστε να κάνουμε την ζωή σε αυτήν την πόλη καλύτερη. 
Χρειάζεται ένα νέο πρότυπο πολίτη-πολιτικού, μέσα από την κοινω-
νία για την κοινωνία. Δηλώνω έτοιμος, αν μου ζητηθεί ,να αγωνιστώ 
για τους συμπολίτες μου με γνώμονα το κοινό καλό.

Με ποιον τρόπο ένας καλός γιατρός μπορεί να είναι αντίστοι-
χα και εξίσου καλός πολιτικός;

Το να είσαι επιτυχημένος στο επάγγελμα σου, είναι ένα στοίχημα 
,το οποίο μέσα από φοβερές αντιξοότητες στην Ελλάδα,προσπαθεί 
να κερδίσει ο ελεύθερος επαγγελματίας ,τον οποίο οφείλουμε επι-
τέλους να στηρίξουμε. Ως καρδιολόγος σε  διαφορά νοσηλευτικά 
ιδρύματα, αλλά και στο ιατρείο μου, έχω κληθεί να αντιμετωπίσω με 
επιτυχία πολύπλοκα και επείγοντα περιστατικά, που απαιτούν ορθή 
κρίση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,αλλά και παρακολούθη-
ση σε τακτική βάση για την ομαλή αποκατάσταση τους. Πιστεύω, ότι 
η πατρίδα μας αυτήν την στιγμή είναι «ασθενής» και οι παθογένειες 
της χρειάζονται άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετωπισης.Για τον  
μεγάλο και ωραίο αυτόν αγώνα, καταθέτω τις δυνάμεις μου, ώστε 
να καταφέρουμε  όλοι όσοι μπορούμε και νοιαζόμαστε  να τις θερα-
πεύσουμε.

συνέντευξη

Από το μητρώο στελεχών της ΝΔ και την Ιατρική…  
στα σκαλοπάτια της πολιτικής

Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ «TALK OF THE TOWN» ΣΤΗΝ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ (nakos@karfitsa.gr)
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«Παρών» στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για 
το δήμο Θεσσαλονίκης δηλώνει ο πρώην υπουργός Σπύ-
ρος Βούγιας μέσω αποκλειστικής συνέντευξης στην «Κ». 
Ο κ. Βούγιας παρουσιάζει το όραμά του για την πόλη, 
ενώ παράλληλα δίνει απαντήσεις για «καυτά» ζητήματα 
που απασχολούν την καθημερινότητα του Θεσσαλονικιού 
όπως είναι η λειτουργία του ΟΑΣΘ.

Γιατί μπορείτε να γίνετε ο «κατάλληλος μεταξύ πολ-
λών» για τη θέση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και τι 
καινούργιο μπορείτε να δώσετε;

Ύστερα από την αποτυχία των στενά κομματικών υπο-
ψηφιοτήτων  αλλά και την αρνητική μετεξέλιξη  της συλλο-
γικής «Πρωτοβουλίας» σε ένα αδρανές προσωποκεντρι-
κό σχήμα, έρμαιο της καθημερινής διάθεσης του Γιάννη 
Μπουτάρη, είναι φανερό ότι η πόλη χρειάζεται σήμερα μια 
ισχυρή και  καλά προετοιμασμένη ομάδα ανθρώπων, που 
θα διαχειριστούν τα τεράστια προβλήματα που εκκρεμούν. 
Επικεφαλής αυτής της ομάδας πρέπει να τεθεί το πιο ικανό 
πρόσωπο που είναι σήμερα διαθέσιμο. Με αυτή την ιδιό-
τητα θα ήθελα να κριθώ από τους Θεσσαλονικείς ως υπο-
ψήφιος. Να αποδειχθώ  (και να υποδειχθώ), δηλαδή, ως 
πιο κατάλληλος. Τα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα 
εντάσσονται διαχρονικά  στο μεγάλο ζήτημα της «ανά-
κτησης του δημόσιου χώρου». Περιλαμβάνει παλαιότερα 
σχέδια που δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί αλλά και νέες 
προτάσεις που θα αλλάξουν  ριζικά την εικόνα της πόλης 
(πεζοδρόμηση παλιάς παραλίας, ορθολογικός έλεγχος της 
στάθμευσης, αναπλάσεις, ελεύθερα πεζοδρόμια). Το όρα-
μά μου για τη Θεσσαλονίκη είναι ολιστικό, καλά μελετημέ-
νο και, κυρίως, εφαρμόσιμο.

Τι διαφορετικό έχει αλλάξει από την υποψηφιότητα 
του Σπύρου Βούγια το 1998 και εκείνη του 2002 σε 
σχέση με αυτή που μας έρχεται το 2019;

Το ’98 ήταν μια ανεπανάληπτη στιγμή για μένα και πι-
στεύω και για την πόλη: μια ξαφνική γιορτή που την ξύ-
πνησε από χρόνια αταραξία.  Στο νεανικό ενθουσιασμό, 
την τόλμη, την ενέργεια και την αύρα εκείνης της προσπά-
θειας, έχω τώρα να αντιπαραθέσω μεγαλύτερη εμπειρία, 
περισσότερη γνώση και ωριμότητα και, κυρίως, απόλυτη 
αφοσίωση στον κοινό στόχο. Έχω κλείσει οριστικά τους 
λογαριασμούς μου με την κεντρική πολιτική σκηνή και το 
αποκλειστικό μου ενδιαφέρον είναι πια η Θεσσαλονίκη και 
η ποιότητα της καθημερινής μας ζωής σ’ αυτήν.

Τι θα είχε γίνει εάν η πρόταση σας περί αυτοδίκαιης 
και άνευ ανταλλάγματος της κινητής-ακίνητης περιου-
σίας του ΟΑΣΘ μεταβιβάζονταν στο Ελληνικό Δημόσιο; 
Ποια είναι η πρότασή σας;

Αν αυτή η παράγραφος του νόμου 2898 του 2001 είχε 
εφαρμοστεί, ο ΟΑΣΘ θα είχε «τελειώσει» από το 2009 και 
η πόλη θα είχε σήμερα λεωφορεία με τις πιο σύγχρονες 
τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Δυστυχώς, η 
Νέα Δημοκρατία πρόλαβε και έδωσε παράταση επ’ αόρι-
στον το 2008 στη σύμβαση του οργανισμού και ο Σύριζα, 
δέκα χρόνια μετά, για ιδεοληπτικούς και επικοινωνιακούς 
λόγους, μετέτρεψε ένα ιδιωτικό και προβληματικό μονο-
πώλιο σε κρατικό, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο 
την ποιότητα εξυπηρέτησης των λεωφορείων. Οι δημόσιες 
συγκοινωνίες χρειάζονται 2 πράγματα: σοβαρές επενδύ-
σεις και τεχνογνωσία. Το σημερινό απαρχαιωμένο μοντέλο 
«Σπίρτζη-Παππά» δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υψη-
λές απαιτήσεις των καιρών και των κατοίκων της Θεσσα-
λονίκης. Η μοναδική λύση είναι η άμεση προκήρυξη του 
διεθνούς διαγωνισμού για τον πάροχο του μεταφορικού 
έργου, με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου 
από την πολιτεία, ώστε να επιλέξει η πόλη τα πιο σύγχρονα 
και καθαρά λεωφορεία, με το φθηνότερο δυνατό κόμιστρο 
για τους επιβάτες.

Το διαχρονικό «φλερτ» με τη Κεντροαριστερά θα 
καταλήξει σε γάμο; Θα ζητήσετε τη στήριξη του νέου 
φορέα;

Σέβομαι τα κόμματα και αναγνωρίζω το θεσμικό τους 
ρόλο. Θα ζητήσω την κατανόηση, τη συνεργασία, ακόμη 
και τη στήριξή τους. Όχι, όμως, το χρίσμα. Ξεκινώντας από 
το δικό μου πολιτικό χώρο, την Κεντροαριστερά, έχω ήδη 
ενημερώσει για τις σκέψεις και τις κινήσεις μου τη Φώφη 
Γεννηματά και τον Σταύρο Θεοδωράκη. Εκτιμώ πως θα 
καταφέρω να κερδίσω, τελικά, την εμπιστοσύνη τους. 
Οταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα ζητήσω συνάντηση και 
με τα μεγαλύτερα, σήμερα, κόμματα. Ευελπιστώ ότι θα 
τους πείσω να μη θεωρήσουν, για μια φορά, τη Θεσσαλο-
νίκη ως κομματικό λάφυρο.

συνέντευξη

«Το αποκλειστικό ενδιαφέρον μου  
είναι για τη Θεσσαλονίκη»

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ (nakos@karfitsa.gr)
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αθλητισμός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

ΕΙΣ
Το εγχώριο ποδόσφαιρο τις τελευταίες 

εβδομάδες, δίνει ακόμη μία μάχη για να σώσει 
ό,τι μπορεί από την ήδη τσαλακωμένη αξιο-
πιστία του. Λογικά με τόσα χτυπήματα που 
έχει δεχτεί επί σειρά ετών θα έπρεπε να έχει 
αποδημήσει εις Κύριον. Παρ’ όλα αυτά για ευ-
νόητους λόγους, το κατ’ ευφημισμό επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο, oι θεσμοί το κρατούν στη 
ζωή έστω και διασωληνωμένο χωρίς όμως οι 
ιδιοκτήτες των ομάδων να δίνουν δεκάρα για 
την έξοδό του από την εντατική. Χρόνια τώρα 
έννοιες όπως η αξιοπιστία και η ισονομία θά-
βονται κάτω από το κέρδος και την κατάκτηση 
των τίτλων. Αυτό ήταν το ζητούμενο για τους 
παράγοντες και στον δρόμο τους ισοπέδωναν 
τα πάντα στην προσπάθειά τους να πετύχει η 
ομάδα τους το στόχο της.

Όταν λοιπόν αυτή είναι η φιλοσοφία των 
εγχώριων παραγόντων δεν θα πρέπει να 
εκπλησσόμεθα για την τοξικότητα του πο-
δοσφαιρικού περιβάλλοντος. Η αλλά καρτ 
εφαρμογή των κανονισμών αποτελεί κάτι σαν 
θεσμό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με 
αποτέλεσμα να μεγεθύνεται, αντί να εξαφανί-

ζεται η καχυποψία του κόσμου. Από τη στιγμή 
όμως που κανείς δεν δείχνει ευαισθησία για 
την προστασία του ποδοσφαιρικού προϊό-
ντος, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 
συνεχίζει να καρκινοβατεί η αποκατάσταση 
της τάξης. Κανόνες υπάρχουν και μάλιστα ιδι-
αιτέρως αυστηροί. Τι φταίει; Η ερμηνεία των 
νόμων αναλόγως με την ομάδα που είναι κα-
τηγορούμενη.

Θέλετε μία απόδειξη της παθογένειας του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου; Πρέπει να 
έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια 
από την ημέρα που FIFA/UEFA υποχρέωσε 
τις οικείες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να 

εφαρμόσουν την αδειοδότηση των ΠΑΕ προ-
κειμένου να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα. 
Η λογική της διεθνούς συνομοσπονδίας είχε 
να κάνει με την δημιουργία Πρωταθλημάτων 
στα οποία θα συμμετάσχουν υγιείς οικονομικά 
ομάδες, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι 
το τέλος και να εξαφανισθεί ο κίνδυνος κά-
ποιες να αποχωρούν γιατί θα έχουν βαρέσει 
κανόνι.

Μετά από 10 χρόνια στην Ελλάδα συνεχί-
ζονται οι εκπτώσεις στην εφαρμογή των κα-
νόνων που υπάρχουν για την αδειοδότηση 
των ΠΑΕ. Εύκολα βαφτίζεται το κρέας ψάρι 
γιατί αν ακολουθούνταν τυπολατρικά οι κανό-
νες θα ψάχναμε ομάδες για να συμμετάσχουν 
στα Πρωταθλήματα, κι έτσι το κακό συνεχίζε-
ται. Σκεφτείτε ότι ακόμη και στην πρόσφατη 
συνάντηση της Super League με τον πρόεδρο 
της ΕΠΟ υποβλήθηκε αίτημα να μην ισχύ-
σουν οι ημερομηνίες που βάζουν FIFA/UEFA 
για την κατάθεση των φακέλων γιατί οι ΠΑΕ 
έχουν πολλά οικονομικά ανοικτά μέτωπα. Δη-
λαδή η απόλυτη κοροϊδία.

Το διασωληνωμένο ποδόσφαιρο και η αδιαφορία των παραγόντων

Το όραμά μας...Η Δημιουργία ενός 
Κέντρου Τέχνης Μακιγιάζ (make-
up) στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχο 
με τις Σχολές μακιγιάζ παγκοσμίων 
προδιαγραφών.  Βγήκαμε εκτός 
συνόρων και μαθητεύσαμε στις 
καλύτερες Σχολές Μακιγιάζ και δίπλα 
στους καλύτερους Make-up Artists, 
της Ευρώπης και της Αμερικής γιατί 
πιστεύουμε ότι αν θέλεις να είσαι ο 
καλύτερος πρέπει να μάθεις από τους 
καλύτερους.

Έλα μαζί μας & ετοιμάσου για μια 
παγκόσμια καριέρα στο χώρο του 
μακιγιάζ!

Τηλέφωνο: 2314008363
Site: www.lmi-makeup-school.com
Email: lmi.makeup.school@gmail.com
FB: LMI London Make-Up Institute
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«Μην κάνεις φασαρία. Δεν πρέπει να προκαλέσουμε. 
Εμείς είμαστε Εβραίοι». Είναι τα λόγια που άκουγε μεγα-
λώνοντας σ’ ένα σπίτι στην Ευζώνων ο Τζάκο – Ιακώβ Αλ-
γκάβα από τον πατέρα του, Μορδοχάι. Έναν άνθρωπο που 
έζησε στο πετσί του την κόλαση, αφού επιβιβάστηκε δύο 
φορές στο τρένο του θανάτου με προορισμό το Άουσβιτς 
και τελικά κατάφερε να γυρίσει ζωντανός στην πόλη του, 
τη Θεσσαλονίκη. «Ήταν ένας φόνος που διήρκησε χρόνια. 
Ο πατέρας μου δε μας μιλούσε ποτέ για το Ολοκαύτωμα, 
γιατί οι εικόνες και οι μνήμες ήταν πολύ σκληρές», περι-
γράφει στην Karfitsa ο Ιακώβ Αλγκάβα.

 «Όταν ήταν 17 χρονών, τον συνέλαβαν μαζί με την 
αδερφή του και τον έβαλαν στο τρένο για το Άουσβιτς. Ένα 
τρένο για 40 ανθρώπους, που μέσα είχε 70. Μόλις τους 
επιβίβασαν, τα δύο αδέρφια χωρίστηκαν. Τότε ο πατέρας 
μου κατάλαβε πως έπρεπε να το σκάσει. Βρήκε μία τρύπα 
στο βαγόνι, καθώς αυτό ανέβαινε την ανηφόρα και πετά-
χτηκε έξω. Έτσι κατάφερε να ξεφύγει και ακολουθώντας 
τη γραμμή του τρένου και τον Αξιό, μετά από 12 μέρες 
δρόμου, κατάφερε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη», θυ-
μάται ο κ. Αλγκάβα, από τις περιγραφές του πατέρα του. 
«Έφτασε λοιπόν στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί, τον πρόδωσαν 
και τον έστειλαν στο Μπιρκενάου, όπου έμεινε μέχρι την 
απελευθέρωση. Δούλευαν νυχθημερόν, κλέβοντας τους 
Πωλονοεβραίους για να ζήσουν... Να έχουν μία φέτα μου-
χλιασμένου ψωμιού που άλλοτε ήταν βουτηγμένο στις 
λάσπες. Και γι’ αυτό ο πατέρας μου δε μίλησε ποτέ. Δεν 
ήταν όλοι αδελφοποιημένοι εκεί. Τα μάτια του είδαν πολ-
λούς θανάτους, από φυσικά αίτια, από πυροβολισμούς ή 
ακόμη κι όταν λειτουργούσαν τα κρεματόρια κι έπρεπε να 
ξεχωρίσουν από τους νεκρούς τα δόντια, τα ρούχα... Όταν 
λοιπόν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, δεν βρήκε τίποτε. Στο 
σπίτι του ζούσε πια μια οικογένεια Χριστιανών. Δεν μπο-
ρούσα να διεκδικήσει τίποτε. Οι Γερμανοί είχαν κάψει το 
υποθηκοφυλακείο. Μόνον το εβραϊκό τμήμα», λέει χαρα-
κτηριστικά. 

Και συνεχίζει: «Τότε λοιπόν, ξεκίνησε να δουλεύει στα 
Λεμονάδικα, στη Λαχαναγορά της Αγ. Δημητρίου, που αρ-
γότερα πήγε στη Μοδιάνο. Μάλι-
στα, πριν πεθάνει ο πατέρας μου, 
είχε ζητήσει να τον περάσουμε με 
την νεκροφόρα από τα σημεία που 
σύχναζε... Αυτά ήταν το γήπεδο 
του Ηρακλή, η Συναγωγή, η Μοδι-
άνο και το σπίτι μας στην Ευζώνων. 
Ο πατέρας μου αγαπούσε την πόλη 
και είχε να πει μόνον καλά λόγια 
για τους Θεσσαλονικείς, παρότι μας 
έλεγε “μη μιλάτε είμαστε Εβραίοι”. 
Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι γι’ 
αυτό που του συνέβη έφταιγαν οι 
Χριστιανοί Έλληνες». Ο ίδιος λέει 
χαρακτηριστικά πως «Δεν καταλά-
βαινα τι μου έλεγε ο πατέρας μου, 
μέχρι που πήγα εγώ στο μουσείο 
του Ολοκαυτώματος στην Ιερου-
σαλήμ. Σκεφτείτε πως πρόκειται 
για μία Χώρα όπου έχουν το θάνα-
το στην πόρτα τους και παρόλα αυτά όταν πήγα τον γιο μου 
14χρονών τότε, δεν τον άφησαν να μπει γιατί οι εικόνες 
είναι πολύ σκληρές και πρέπει να είσαι άνω των 16. Εγώ 
δε θέλω να διδάξω στα παιδιά αυτές τις εικόνες. Θέλω να 
τους διδάξω ότι πρέπει ν’ αγαπούν τον γείτονα». 

«Δε μπορείς να μνημονεύσεις  
χωρίς να εκπαιδεύσεις»

Ο κ. Ιακώβ Αλγκάβα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι ο ha more της εβραϊκής κοι-
νότητας της Λάρισας, έχει δηλαδή έναν θεσμικό ρόλο. Οι 
κολλητοί του, όπως περιγράφει, είναι Χριστιανοί. Παρόλα 

αυτά, εξηγεί πως «Είναι πολύ δύ-
σκολο να μεγαλώσεις ως Εβραίος 
σ’ αυτήν την πόλη. Δεν μπορούμε 
να ζητήσουμε να καταλάβουν το 
Ολοκαύτωμα άνθρωποι που δεν το 
διδάχτηκαν. Χωρίς να εκπαιδεύσεις 
και να καλλιεργήσεις τον κόσμο, 
δε μπορείς να μνημονεύσεις. Από-
δειξη, ότι στην πορεία μνήμης ήταν 
μόλις 300 άτομα όταν η πόλη αυτή 
έχει πάνω από 1.000.000 κατοί-
κους. Διότι αυτή η μνήμη, αφορά 
σε όλους τους πολίτες κι όχι μόνο 
στους Εβραίους. Άρα κάτι γίνεται 
λάθος, είτε από τους διοργανωτές, 
είτε γιατί θέλουμε να δημιουργή-
σουμε μνήμες χωρίς να υπάρχει 

υπόβαθρο. Πρώτα απ’ όλα από αυτές τις εκδηλώσεις λεί-
πει η εκκλησία. Στο παρελθόν υπήρχαν ιεράρχες που ήταν 
μπροστάρηδες. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει αγκαλιά-
σει τον εβραϊσμό, αυτό όμως είναι κάτι που από τη μία με 
χαροποιεί, από την άλλη όμως διχάζει την κοινωνία διότι 
είναι δήμαρχος όλης της πόλης και ενοχοποιεί μία μη εκ-
παιδευμένη κοινωνία για το τι έγινε στους Εβραίους. Το 
καλύτερο λοιπόν θα ήταν να εκπαιδευτεί ο κόσμος για την 
παρουσία τον Εβραίων. Εδώ δε συμμετέχουν στις παρε-
λάσεις, παρότι πολέμησαν στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ 
θέλω να δεχτεί ο Έλληνας Χριστιανός ότι υπάρχει και ο Έλ-
ληνας Εβραίος. Θέλω να μάθει ο Έλληνας για τον Έλληνα 
Εβραίο της πόλης του και μετά να κρίνει».

κοινωνία

Δυό φορές «ταξίδεψε» στο Άουσβιτς, δυό 
φορές ξεγέλασε το χάρο και τη μοίρα

Ο ΙΑΚΩΒ ΑΛΓΚΑΒΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΩΣ ΕΠΕΖΗΣΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ, ΜΟΡΔΟΧΑΪ

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ (karavassili@karfitsa.gr)

Ο κ. Μορδοχάι Αλγκάβα
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success story

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ  είναι η 
παράδοση του ονόματος Μακε-
δονία στο κρατίδιο των Σκοπίων, 
προειδοποιούν οι ομογενειακές 
οργανώσεις τον αρμόδιο υπουργό 
Εξωτερικών. Η συνεχής ανάμιξη 
των ξένων στην εσωτερική και 
εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, 
δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
«άλλοθι» για όσους από τους 300 
της Βουλής συμφωνήσουν στην 
παράδοση του ονόματος της Μα-
κεδονίας μας και πολύ σύντομα 
θα αντιμετωπίσουν τις κατηγο-
ρίες για εσχάτη προδοσία. Αυτά 
διαμηνύουν οι ομογενείς μας απ’ 
όλο τον κόσμο, που κυριολεκτικά 
έχουν ξεσηκωθεί σε Αμερική, Κα-
ναδά, Αυστραλία, αλλά και σε όλες 
σχεδόν τις Ευρωπαϊκές πόλεις. Η 
απόφαση απαγόρευσης της χρή-
σης του συμβόλου της Μακεδο-
νίας, του Ήλιου της Βεργίνας από 
τους Σκοπιανούς στην Αυστραλία, 
έρχεται να προβληματίσει περε-
ταίρω την κοινή γνώμη, που πα-
ρακολουθεί έκπληκτη τον υπουρ-
γό Εξωτερικών της Ελλάδος, να 
προτείνει στα Σκόπια ονόματα που 
εμπεριέχουν τον όρο Μακεδονία!  
Η κυβερνητική πλειοψηφία που 
δεν εκπροσωπεί την θέληση του 
Ελληνικού λαού, θα βρεθεί σύ-
ντομα σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, 
αν συνεχίσουν έτσι - λένε οι απλοί 
πολίτες, που βλέπουν να προδί-
δονται για μια ακόμη φορά. Ούτε 
τα γιγαντιαία συλλαλητήρια της 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης τους 
έκαναν να αλλάξουν τακτική, ούτε 
οι κινητοποιήσεις της ομογένειας 
στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση 
συνεχίζει να προσβάλλει βάναυσα 
την αξιοπρέπεια και την ιστο-
ρία των Ελλήνων, δηλώνοντας 
υποταγή στις ξένες παρεμβάσεις 
και επιθυμίες, έχοντας δυστυχώς 
στο πλάι της (!) και μια αξιωματική 
αντιπολίτευση που με την ιταμή 
στάση της, ρίχνει νερό στον μύλο 
του κακού... 

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

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ένα βιβλιοπωλείο κέντρο πολιτισμού 
 «ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ, Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΟΛΜΗ»

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)

Κατά την διάρκεια ενός περιπάτου ένα βράδυ του περασμένου 
Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η Χρυσή Αστεριάδου 
εντόπισε το μαγαζί όπου λίγο καιρό αργότερα θα αποτελούσε έναν 
από τους νέους πολυχώρους πολιτισμού της πόλης. Με καταγω-
γή από τη Θεσσαλονίκη και με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη η 
κα Αστεριάδου θυμάται πως τα παιδικά της χρόνια «κύλησαν» δια-
βάζοντας ένα βιβλίο κάθε μέρα. Αποτέλεσμα ήταν να γοητευτεί σε 
μικρή ηλικία από τον μαγικό κόσμο των βιβλίων και αυτό έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. Από την σύγχρονη και την κλασική 
λογοτεχνία, λοιπόν, τον Βερν και τον Ντοστογιέφσκι πέρασε στην 
Νομική. Έπειτα, για οικογενειακούς λόγους άφησε τη μάχιμη δικη-
γορία και ξεκίνησε να εργάζεται σε μια τράπεζα, όπου εκεί διαπί-
στωσε ότι εκτός από τα βιβλία λατρεύει και την επικοινωνία με τον 
κόσμο. Μετά από χρόνια αποφάσισε να φύγει από την δουλειά της 
και να κάνει πράξη το όραμα που είχε αρκετό καιρό με την οικογέ-
νεια της. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα βιβλιοπωλείο-πρόταση, το 
οποίο παράλληλα θα γινόταν και η έδρα του εκδοτικού οίκου που 
έχει ο σύζυγός της.

Έτσι, βρέθηκε ξαφνικά στην κατάλληλη συγκυρία καθώς είχε 
άπλετο χρόνο να αφιερωθεί στην υλοποίηση της ιδέας και ήταν έτοι-
μη πλέον να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά, τα βιβλία. «Τα πράγματα 
ωριμάζουν μέσα μας. Ίσως δεν ήμουν έτοιμη να το κάνω αυτό πα-
λαιότερα. Ήρθε όμως η στιγμή στη ζωή μου που είχα κάνει αρκετά 
πράγματα και αισθανόμουν ότι ήθελα να κάνω κάτι πιο ουσιαστικό. 

Να διοχετεύσω την ενέργεια μου, σε κάτι το οποίο θα είχε να κάνει 
με τον πολιτισμό, κάτι το οποίο στην εποχή μας χρειαζόμαστε», είπε 
η κα Αστεριάδου.

Το σημείο που θα έπαιρνε σάρκα και οστά το σχέδιο ήταν στην 
καρδιά της πόλης, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης. Μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα το βιβλιοπωλείο Αρχέτυπο άνοιξε και μετά από 
σχεδόν ένα χρόνο η κα Αστεριάδου μιλώντας στην Karfitsa ανα-
φέρει ότι «εν μέσω κρίσης η κίνηση αυτή θεωρήθηκε παράτολμη. 
Όλοι μου έλεγαν ‘’είσαι τρελή. Θα χάσεις τα χρήματα σου’’, αλλά έχω 
την πεποίθηση ότι όταν κάνεις κάτι που αγαπάς θα πετύχεις και δεν 
εννοώ μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά θα έχεις απήχηση και ο 
κόσμος θα αναγνωρίζει αυτό που κάνεις».

Το βιβλιοπωλείο μέσα από τις εκδηλώσεις και τα εργαστήρια 
που διοργανώνει έχει συγκεντρώσει τον ανθρώπινο «πυρήνα» του 
πολιτισμού της πόλης. Μάλιστα, η κα Αστεριάδου επεσήμανε ότι 
αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι «ότι είμαστε ένα βιβλιοπω-
λείο-πρόταση. Ερχόμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους ανθρώ-
πους που έρχονται εδώ, άλλωστε αυτό είχαμε στο μυαλό μας πριν 
ξεκινήσουμε. Έχουμε όλες τις θεματικές, αλλά από κάθε ενότητα 
έχουμε την δική μας πρόταση, το βιβλίο που έχει κάτι να δώσει στον 
κάθε άνθρωπο ξεχωριστά για να γίνει ο ίδιος αληθινός και να τον 
βοηθήσει», υπογράμμισε και πρόσθεσε «γιατί στις μέρες μας υπάρ-
χει πολύ το ‘’φαίνεσθαι’’ παρά το ‘’είναι’’».
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Η αμιγώς ελληνική εταιρία Aggel Knitwear θεωρείται από τις πιο 
δημοφιλείς στην Ελλάδα αφού έχει κερδίσει τις καρδιές και των 
πιο απαιτητικών fashionista ανά τον κόσμο. Απευθύνεται σε όλες 
τις γυναίκες που αγαπούν τις λιτές και minimal γραμμές σε συν-
δυασμό με την ποιότητα, τη διαχρονικότητα και το εκλεπτυσμένο 
γούστο. Η καλοκαιρινή συλλογή εμπνευσμένη από τα ελληνικά 
νησιά με αρχαιοελληνικές αναφορές, φτιαγμένη από βαμβάκι, 
λινό, βισκόζη και άλλα φυσικά υλικά αποτελεί μία must-have 
επιλογή για εμφανίσεις που εκπέμπουν έναν ανεπιτήδευτο αέρα 
καλαισθησίας και ομορφιάς. Τα αδέρφια Παναγιώτης και Αντρέας 
Αγγελετόπουλος είναι οι ιδιοκτήτες του brand Aggel Knitwear, 
2ης γενιάς άξιοι συνεχιστές της εταιρίας, η οποία ιδρύθηκε το 
1972. Με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την άψογη σχέση ποι-
ότητας και τιμής, όλες οι συλλογές κατασκευάζονται από 100% 
ελληνικά χέρια στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της οικογένειας. 
Στόχος και όραμα της εταιρίας είναι να αναπτυχθεί περισσότερο 
στο εξωτερικό με συμμετοχές σε εκθέσεις ανά τον κόσμο, δη-
μιουργώντας δυνατές συνεργασίες αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως 
το brand. Η εταιρία επεκτείνεται εδώ και 2 χρόνια σε Καναδά, 
Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία καθώς και σε όλη την Ευρώπη.

Αναζητήστε τα δικά σας αγαπημένα κομμάτια της συλλογής σε 
επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα ή επισκεφτείτε το site της 
εταιρίας www.aggel.eu.    

ΜΟ
ΔΑ

γυναίκα

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Grecian Style by Aggel Knitwear
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
Ο Μιχαήλ Τζουγανάκης θα ανέβει 
στη μουσική σκηνή του Άβατο live 
stage στις 28 Μαρτίου. Ώρα: 22:00. 
Ο Μιχαήλ Τζουγανάκης θα εμφανι-
στεί μαζί με το γιό του Αλέξανδρο 
Τζουγανάκη με τον οποίο πρόσφατα 
κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι το 
«Χρώμα π’αγαπάς». Οι εμφανίσεις 
του Μιχαήλ Τζουγανάκη χαρακτηρί-
ζονται από το απρόβλεπτο, καθώς 
η αγάπη του κοινού είναι αυτή που 
ενεργοποιεί τη δύναμή του και που 
ο ίδιος ανταποδίδει μέσα από τη 
γλώσσα της μουσικής του.

LIV
E Σ

ΚΗ
ΝΕ

Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ MAD SIN ISNOMNIUM VODKA JUNIORS
Ο Γιώργος Περρής θα βρεθεί στις 
30 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης με την παράσταση 
«Playlist». Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρί-
ων: 20 ευρώ, 15 ευρώ και 12 ευρώ το 
κανονικό και 12 ευρώ το μειωμένο. 
Λίγο πριν από την κυκλοφορία του 
νέου δίσκου του σε διάφορες χώρες, 
ο διεθνής Έλληνας τραγουδιστής επι-
στρέφει στη δική του για μια συναυλία. 
Με τις αποσκευές του γεμάτες με 
τραγούδια της δισκογραφίας του, αλλά 
και αυτά που διαμόρφωσαν την προ-
σωπικότητά του, ο Γιώργος Περρής 
δημιουργεί μία playlist που ενώνει 
πολλά διαφορετικά μουσικά χρώματα 
και γλώσσες.

Κ. ΒΗΤΑ & Μ. DELTA
Εννιά χρόνια μετά την επανένωση 
των Στέρεο Νόβα για μια μοναδική 
συναυλία και τέσσερα χρόνια μετά την 
επανέκδοση της δισκογραφίας τους, 
ο Κωνσταντίνος Βήτα και ο Μιχάλης 
Δέλτα συναντιούνται στα decks του 
ÜBERNTOYZ για ένα one-off 5ωρο DJ 
set, στις 24 Μαρτίου. Ώρα: 23:00. Τιμή 
εισόδου: 10 ευρώ. 
Οι δύο πρωτεργάτες της ελληνικής 
electronica, τόσο ως μέλη της ιστορι-
κής μπάντας όσο και με την ατομική 
τους καριέρα στη συνέχεια «θα παίξουν 
αγαπημένη τους μουσική και κομμάτια 
από το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσι-
κής», σηκώνοντας κύματα νοσταλγίας 
στην indie γενιά που χόρευε στα ’90s 
το «Νέα Ζωή 705» και ανακάλυπτε μια 
νέα μουσική για να εκφραστεί.

PASSA TEMPO
Οι Passa Tempo θα βρεθούν στην 
Μαύρη Τρύπα στα 24 Μαρτίου. Ώρα: 
21:30. Η συνεργασία τους ξεκίνησε 
πριν τέσσερα χρόνια και αναζητώντας 
νέες μουσικές διαδρομές συμπράττουν 
στη δημιουργία ενός νέου μουσικού 
σχήματος, με διαθέσεις retro, swing, 
jazz, tango, blues και επιρροές από 
τη ρεμπέτικη μουσική, τα γαλλικά 
chansons, την gypsy jazz και παλιών 
λαϊκών τραγουδιών. Από το Χιώτη, Τσι-
τσάνη, Βαμβακάρη, Σουγιούλ, Σκαρβέ-
λη στους Ντειβ Μπρουμπεκ, Γκραμπελί, 
Rosenberg Trio, Bireli Lagrene, Django 
Reinhardt, ένα μουσικό πάντρεμα 
διαφορετικών μουσικών ειδών, τσιγ-
γανικης jazz και Ελληνικής παράδοσης. 
Τραγούδια μιας άλλης εποχής δια-
σκευασμένα με ανοιχτή καρδιά, καλή 
διάθεση και έμπνευση δημιουργίας.

ΝΕΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
Η Νένα Βενετσάνου θα βρεθεί στη 
σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, στις 24 Μαρτίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ 
και 8 ευρώ το μειωμένο.
Η Νένα Βενετσάνου παρουσιάζει 
με πενταμελή ορχήστρα για πρώτη 
φορά στο Μ.Μ.Θ γνωστά τραγούδια 
της από το Κουτί της Πανδώρας, τη 
Νέα Γή, τις Πόλεις του Νότου, το 
Καφέ Γκρέκο, την ποίηση των Ζωής 
Καρέλλη, Γαλάτειας Καζαντζάκη, 
Βικτωρίας Θεοδώρου, κ.ά. αποδί-
δοντας συγχρόνως και φόρο τιμής 
στον Μάη του 68, έτος επανεκκίνη-
σης για το Φεμινιστικό Κίνημα στη 
σύγχρονη εποχή.

Οι Mad Sin έρχονται στο Principal Club 
στις 29 Μαρτίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 12 ευρώ στην προπώλη-
ση και 15 ευρώ στο ταμείο. 
 Το συγκρότημα φημίζεται για τις 
εκρηκτικές τους live εμφανίσεις με την 
b-horror-movie αισθητική του και ένα 
crossover mix από rock’n’roll punk, 
metal αλλά και country στοιχεία. Πριν 
τους Mad Sin θα εμφανιστούν και άλλα 
συγκροτήματα της rockabilly, surf 
punk σκηνής που θα ανακοινωθούν 
σύντομα.

Οι INSOMNIUM θα πραγματοποιήσουν 
μια συναυλία στο Principal Club στις 24 
Μαρτίου. Ώρα: 20:00. Τιμές εισιτηρί-
ων: 25 ευρώ στην προπώληση και 28 
ευρώ στο ταμείο.
Λίγα συγκροτήματα μπορούν να καυ-
χώνται ότι μεταδίδουν με τόση ακρί-
βεια το συναίσθημα της μελαγχολίας, 
της θλίψης και της μουντάδας, όπως 
οι Φιλανδοί melodic death metallers, 
Insomnium. Από τις αρχές της νέας 
χιλιετίας και το ντεμπούτο τους «In The 
Halls Of Awaiting», το γκρουπ βγάζει 
με σταθερούς ρυθμούς αριστουργή-
ματα, παρότι δεν έχει την προώθηση 
και τη λάμψη άλλων συμπατριωτών 
τους και όχι μόνο. Στo πλαίσιo της νέας 
Ευρωπαϊκής περιοδείας θα περάσουν 
για πρώτη φορά και από την Ελλάδα 
στο Principal Club Theater.

Οι Vodka Juniors θα βρεθούν στον 
πολυχώρο WE στις 24 Μαρτίου. 
Ώρα: 20:00. Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ. 
Οι Vodka Juniors με μουσική υπό-
κρουση το «Warrior Anthems» επι-
στρέφουν από την 20ήμερη επιδρο-
μή στα Βαλκάνια και κλείνουν την 
πρώτη περιοδεία της χρονιάς με το 
τρόπο που της αξίζει. Γιορτάζουν με 
ένα μεγάλο πάρτι τη κυκλοφορία του 
ολόφρεσκου «Warrior Anthems».

πολιτισμός
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Ε
ίναι όμορφη, ταλαντούχα και διαθέτει μια από 
τις πιο μελωδικές φωνές της χώρας. Ο λόγος 
για την Σαββέρια Μαργιολά που εκτός από 
το ιδιαίτερο της όνομα έχει μια χαρακτηρι-
στική χροιά που την κάνει να ξεχωρίζει από 
το πρώτο άκουσμα της φωνής της. Έχοντας 
καταγωγή από μουσική οικογένεια η ίδια από 
μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την τέ-

χνη, κάτι το οποίο την έκανε να δημιουργήσει τον πρώτο 
της δίσκο μαζί με τον αδερφό της σε πολύ μικρή ηλικία. Η 
Σαββέρια πραγματοποίησε ένα Live στο Ξέφωτο, και μί-
λησε στην Karfitsa μεταξύ άλλων για την Θεσσαλονίκη 
την πόλη που έχει συνδέσει όμορφες αναμνήσεις παιδικών 
χρόνων. «Η αγάπη μου για τη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε 
από τα παιδικά μου χρόνια όπου παραθέριζα ολόκληρο 
μήνα το καλοκαίρι στη Περαία και στη Χαλκιδική και έχω 
πολύ δυνατές μνήμες. Όταν πια σήμερα έρχομαι στην Θεσ-
σαλονίκη για να τραγουδήσω αισθάνομαι ότι βρίσκομαι 
στο δικό μου χώρο, με τους δικούς μου ανθρώπους», είπε 
χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η επαφή σας με το κοινό της Θεσσαλο-
νίκης; 

Η αγάπη μου για τη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε από τα 
παιδικά μου χρόνια όπου παραθέριζα ολόκληρο μήνα το 
καλοκαίρι στην Περαία  και στη Χαλκιδική και έχω πολύ 
δυνατές μνήμες. Όταν πια σήμερα έρχομαι στη Θεσσαλονί-
κη για να τραγουδήσω αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο δικό 
μου χώρο, με τους δικούς μου ανθρώπους. Έχω τραγου-
δήσει πολλές φορές σε διάφορους χώρους, σε ένα κοινό 
μοναδικό, εκδηλωτικό αλλά και απαιτητικό και κάθε φορά 
αισθάνομαι την ίδια χαρά. Στις 23 Μαρτίου, μαζί με τον Θο-
δωρή Κοτονιά, ανταμώσαμε ξανά με το κοινό της Θεσσα-
λονίκης, κάτι για το οποίο ανυπομονούσα!

Ο θεατής της «κρίσης» είναι πιο απαιτητικός;
Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες στο πλαίσιο της κρίσης 

που βιώνουν είναι κουρασμένοι, απαισιόδοξοι και βγαίνο-
ντας από το σπίτι τους θέλουν να απελευθερωθούν από το 
άγχος, να διασκεδάσουν και να ξεχαστούν. Νομίζω ότι το 
κοινό σήμερα είναι πιο επιλεκτικό αφού δεν έχει τη δυνα-
τότητα να βγαίνει τόσο συχνά όσο στο παρελθόν.

Tο διαδίκτυο βοηθάει τους νέους δημιουργούς και 
ερμηνευτές;

Αναμφίβολα  τα διάφορα ψηφιακά μέσα αποτελούν ση-
μαντική βοήθεια για τους καλλιτέχνες ως ένα βαθμό, αφού 
δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει να κοινοποιήσει  τη 
δουλειά του. Πιστεύω όμως ότι η πιο δυνατή επικοινωνία 
γίνεται μέσω των ζωντανών εμφανίσεων.

Έχετε σπουδάσει κοινωνιολογία. Τελικά ένας άν-
θρωπος της τέχνης χρειάζεται γνώσεις σε διαφορετι-
κούς τομείς εκτός της μουσικής; Εσάς που σας έχουν 
βοηθήσει οι σπουδές σας όσον αφορά τη μουσική;

Το ανθρώπινο μυαλό είναι ευέλικτο και γι’ αυτό πολλές 
φορές ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να κάνει πα-
ράλληλα πολλά πράγματα. Η πανεπιστημιακές μου σπου-
δές ήταν δική μου ανάγκη για να πλουτίσω τις γνώσεις μου 
αλλά και να διερευνήσω τους κοινωνικούς μου ορίζοντες. 
Δεν νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη σύγκλιση μεταξύ επιστή-
μης και τέχνης. Η πανεπιστημιακή γνώση περιλαμβάνει 
λογική και αντικειμενικότητα ενώ οι τέχνες συναίσθημα 
και ελευθερία έκφρασης. Παρόλα αυτά η μόρφωση σε 
καλλιεργεί και σε εξελίσσει σε όλους τους τομείς, άρα και 
στην τέχνη. Ίσως κάπου υπάρχει μια υπόγεια σύνδεση. 

Είστε από μια μουσική οικογένεια, κάτι το οποίο 
συναντούμε συχνά και σε άλλους καλλιτέχνες. Μήπως 
η μουσική είναι εν τέλη στα γονίδια και τα κύτταρα 
ενός ανθρώπου;

Δεν ξέρω αν είναι στα γονίδια, αλλά το να μεγαλώνεις 
σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί η μουσική σίγουρα σε 
επηρεάζει.

Έχετε πει παλαιότερα ότι η κρίση είναι πολιτισμική. 
Αναλύστε το μου λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα σε 
ποιες καταστάσεις το συναντάτε εσείς;

Πιστεύω ότι η πολιτισμική κρίση οφείλεται στην ημι-
μάθεια και στην έλλειψη παιδείας. Στην εποχή μας υπάρ-
χει κρίση αξιών σε όλους τους τομείς. Επίσης, βλέπουμε 
γύρω μας βία και αύξηση της εγκληματικότητας. Κυριαρ-
χεί ο ατομισμός και η έλλειψη αλληλεγγύης. Ζούμε στην 
εποχή της ανάπτυξης του τεχνικού πολιτισμού και στην 
παρακμή του πνευματικού.

συνέντευξη

«Στη Θεσσαλονίκη αισθάνομαι ότι βρίσκομαι 
με τους δικούς μου ανθρώπους»

Η ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)
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pinning the media

ΚΑΛΗΜΕΡΑ VIDEO
Δεν είναι κακό να βγαίνει η αστρολόγα της εκπομπής 
μαγνητοσκοπημένη… Εκεί θα είναι οι πλανήτες, δεν θ’ 
αλλάξουν εκτάκτως θέση. Γι’ αυτό γελοιοποιείσαι κάπως 
όταν καλημερίζεις το βίντεο, για να «ξεγελάσεις» τους 
τηλεθεατές ότι την έχεις live. 

Η ΦΩΝΗ… ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Είτε αποφασίσεις να κάνεις ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, 
ακόμη και για δημοσιογραφικές εκπομπές, η σωστή 
φωνή είναι προαπαιτούμενο. Όπως και ο σωστός 
χρωματισμός της. Είναι κάτι κοπελίτσες σαν τα κρύα τα 
νερά, αλλά έχουν τόσο εκνευριστική φωνή και μιλάνε 
τόσο μονότονα, σαν ένα ενοχλητικό βούισμα στο αυτί, 
που σου έρχεται να πάρεις τη μυγοσκοτώστρα και να 
βαράς την τηλεόραση. Όσο για κάτι ανδρικές, τσιριχτές 
φωνές στο όριο της φωνής της γιαγιάς μου, το σπας το 
ραδιόφωνο… Δεν το συζητώ.

WELCOME TO FAKEBOOK

Ακόμη θεωρείς το fb μια αθώα απασχόληση για να 
περνάει η ώρα;  Παρέμβαση σε 50.000.000 προφίλ 
έγινε για να επηρεαστεί η άποψη των χρηστών κατά τη 
διάρκεια των αμερικανικών εκλογών. Και επιπλέον έχεις 
τον κάθε συνομωσιολόγο  διαδικτυακό «φίλο» να γράφει 
το μακρύ του και το κοντό του ως «έγκυρη πληροφορία» 
και να αναπαράγεται σε χρόνο dt .  Μάλλον δεν θα έπρεπε 
να το λέμε facebook.  Fake-book να το πούμε.

ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Διαβάζω πως φέτος χάνει χρήματα από το Survivor 2018 
του ΣΚΑΪ ο Τούρκος παραγωγός  Ατζούν Ιλιτζαλί. Κι 

ωστόσο 
δεν 
μαζεύει το 
προϊόν του να πάει 
στην ευχή του όποιου Θεού, 
αλλά οργανώνει μάχες επιβίωσης 
ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική 
ομάδα παραμονές της 25ης Μαρτίου.

2018 ΚΑΛΕΙ ΑΝΤ1

Πόσο «ευρηματικό» #not να εμφανιστούν όλοι οι 
συντελεστές του «Πρωινού» με πυτζάμες την Παγκόσμια 
ημέρα του ύπνου. Πρωτοποριακό και ανατρεπτικό #not.  
Μετά αναρωτιούνται γιατί καταποντίζονται τα νούμερα 
στον ΑΝΤ1. Ίσως αν αφήνατε τις προηγούμενες δεκαετίες 
και συντονιζόσασταν με 2018 να βοηθούσε.

ΠΗΓΑ ΣΕ ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΕΣ

Άρχισε να ανησυχεί η Ελένη Μενεγάκη για το 
επαγγελματικό της μέλλον μετά τις χαμηλές πτήσεις της 
εκπομπής της σε τηλεθέαση. Δεν δίστασε να ρωτήσει on 
air την Λίτσα Πατέρα, που την είχε καλεσμένη, για το τι 
προβλέπουν τ’ άστρα για το θέμα της. Την καθησύχασε η 

εθνική μας αστρολόγα, αλλά….

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ
Οι καλύτερες πολιτικές εκπομπές γίνονται χωρίς λόγια. 
Δίνεις στο κοινό εικόνες, ήχους, τραγούδια... και χτυπάς 
κατευθείαν στο θυμικό του αποδέκτη.  Μετά τον αφήνεις 
να κάνει μόνος του τους συνειρμούς. Εγγυημένο 
αποτέλεσμα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ 
Δεν ξέρω αν για να τιμήσει την ημέρα, αποφάσισε ο 
Δήμος Βερύκιος στις 21 Μαρτίου να … «απαγγείλει» από 
ραδιόφωνο και τηλεόραση το άρθρο που συνυπογράφει 
ο Κώστας Λαλιώτης για την ταινία «The Darkest Hours» 
που αναφέρεται στον Ουίνστον Τσώρσιλ.  Οι υπαινιγμοί 
και τα μηνύματα για τα Ελληνο-τουρκικά μέσα από 
αυτό το άρθρο είναι κάτι παραπάνω από προφανή 
και επικαλείται αξίες που κατά την διακυβέρνηση του 
κόμματος του «θείου βρέφους»… κομματιάστηκαν. Τι 
πίνετε, εκεί στον Alpha, και προβάλλετε τις απόπειρες 
εξιλέωσης του κάθε πικραμένου και ξεχασμένου;

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ MEGA
Το Συμβούλιο 
της Επικρατείας 
«πάγωσε» την 
απόφαση του ΕΣΡ 
για «μαύρο» στο 
MEGA κι αυτό 
αναπτερώνει 
τις ελπίδες των εργαζομένων να πάρουν ίσως κάποιο 
μέρος των οφειλόμενων μισθών που σταμάτησαν να 
καταβάλλονται από τον Ιούνιο του 2016.

ΠΑΡ’ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ
«Η επιτροπή έχει αποφασίσει ν’ αποφανθεί»… Και, όχι!  
Δεν το είπε ο Μένιος.  Πολιτικός το είπε. Τι ψηφίζουμε, ρε 
φίλε;
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κοσμικά

#PIN_STORIES
Γυναίκες μαχήτριες 

«Μάθε, Πρόλαβε, Αντιμετώπισε τον Καρκίνο του Μαστού»! Με αυτό το σύνθημα με αφορμή την πα-
γκόσμια ημέρα της «Γυναίκας» διοργανώθηκε εκδήλωση με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σε 
ζητήματα πρόληψης. Δώρα  από διαγνωστικά κέντρα και μικροβιολογικά εργαστήρια που δραστηριοποιού-
νται στην περιοχή δόθηκαν στις γυναίκες για δωρεάν μαστογραφίες, υπερήχους μαστών και καρκινικούς 
δείκτες μαστών. Στην εκδήλωση μίλησαν εθελόντριες από το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα 
Ζωής» Θεσσαλονίκης  που νίκησαν τον καρκίνο και πλέον ζουν υγιείς. Σημαντικές ομιλίες δόθηκαν από τον 
χειρουργό γυναικολόγο ειδικό σε παθήσεις μαστού, Κλέαρχο Δεσίρη και τον πλαστικό χειρουργό Τριαντά-
φυλλο Βρύζα. Σύντομη παρέμβαση πραγματοποίησε και ο γιατρός για την «αναΤΡΟΠΗ» Γιώργος Λίλτσης 
που αναφέρθηκε στις δυνατότητες να αναπτυχθούν στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης συνερ-
γασίες με φορείς αλλά και να αναληφθούν πρωτοβουλίες που σκοπό θα έχουν την έγκαιρη ενημέρωση και 
την πρόληψη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Άλμα Ζωής 
Θες/νίκης Κούλα Δερεκενάρη, με τον 
Γιώργο Λίλτση και την Ρίκα Γιουβανέλη.

Μαρία Σίμτσιου, Σοφία Χατζηπασχάλη, Ειρήνη Αρχιτεκτονίδου, Μαρία Παπαδοπούλου

Σοφία Χατζηπασχάλη, Νάνσυ Υφαντίδου, Εύα Χριστοδούλου

Κλέαρχος Δεσίρης, Τρια-
ντάφυλλος Βρύζας, Κούλα 
Δερεκενάρη, Γιώργος 
Λίλτσης, Ρίκα Γιουβανέλη, 
Ανδρομάχη Αθηναίου

Ανδρομάχη Αθηναίου, Κούλα Δερεκενάρη

Καλπακίδου Γεωργία, Σοφία Σιδηροπούλου

Γιώργος Λίλτσης, Στέφανος Κυριακίδης

Άποψη από την εκδήλωση

Γυναίκες ενημερώνονται για την πρόληψη από τον καρκίνο του μαστού



28 www.karfitsa.gr
24.03.2018

Νικολέττα Ράλλη 
    

Σε καλοκαιρινή διάθεση

FOLLOW

Σε άκρως καλοκαιρινό mood βρίσκεται η Νικολέττα Ράλλη που 

ανέβασε την εν λόγω φωτογραφία στο instagram της, µετρώντας 

τις ηµέρες για το καλοκαίρι. Φυσικά τα like και τα σχόλια έπεσαν 

βροχή από τους χιλιάδες followers της που ανυποµονούν, όπως κι 

εµείς, να έρθει το καλοκαιράκι.

Κατερίνα Καινούριου     

Ανυποµονεί να γίνει µαµά

FOLLOW

Σε κατάστηµα βρεφικών ειδών βρέθηκε η Κατερίνα Καινούριου µε την 
κολλητή της- εγκυµονούσα- φίλη Βιβή, προκειµένου να ψωνίσουν δώρα 
για το µωράκι της που έρχεται. Φαίνεται ότι αυτή η στιγµή ξύπνησε το 
µητρικό ένστικτο στη γνωστή παρουσιάστρια, η οποία ανέβασε την 
παραπάνω φωτογραφία στο instagram της, γράφοντας:  «Η χαρά της 
καλύτερής σου φίλης είναι δυο φορές δική σου!!! Ανυποµονώ να έρθει και 

η δική µου ώρα!!!»

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 Ηλίας Βρεττός μετά το ατύχημα που είχε, φωτογραφήθηκε για γνωστό περιοδικό. Στη φωτογραφία που ανέβασε στα social media είναι εμφανή 
τα σημάδια από τα τραύματα ενώ ο ίδιος ανάρτησε τα εξής λόγια από καρδιάς: «Ευχαριστώ από καρδιάς το Γενικό Κρατικό Νικαίας στο οποίο 

πραγματικά με αγκάλιασαν τις πρώτες κρίσιμες ώρες, το νοσοκομείο Μetropolitan που με έκανε να ξανανιώσω ζωντανός, τους διασώστες της 
πυροσβεστικής που έδωσαν πραγματική μάχη για να με απεγκλωβίσουν, τα παλικάρια του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες κ βεβαίως τους ήρωες 

γιατρούς μου Νίκο Πρέβεζα, Νίκο Μπαξεβάνο, Μαριάννα Κορρέ και όλη τους τη χειρουργική ομάδα! 
Να σας έχει ο Θεός ΟΛΟΥΣ καλά...Ο αγώνας συνεχίζεται...»

Όπως δεν την είχαμε ξαναδεί, εμφανίστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στα φετινά Madwalk. Η γνωστή παρουσιάστρια 
τραγούδησε και ξεσήκωσε τα πλήθη με τον σέξι χορό της, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που ανέβηκε στα 

social media. Στην εκδήλωση βρέθηκε φυσικά και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος μάλιστα κάθισε δίπλα της για να 
παρακολουθήσουν μαζί το φαντασμαγορικό show.

Σώος και αβλαβής

Η σέξι πλευρά της Ντορέττας

f

Νάνσυ Ζαµπέτογλου

    

Το τελευταίο «θύµα» της Σπυροπούλου

FOLLOW

«Ή ο ∆ρυµωνάκος παραµαύρισε ή εγώ πρέπει να πάω στο Survivor», σχολίασε η 

παρουσιάστρια Νάνσυ Ζαµπέτογλου ανεβάζοντας αυτή τη φωτογραφία στο 

instagram. Η ίδια πήρε συνέντευξη από τον παίκτη των διασήµων Γιάννη 

∆ρυµωνάκο, που µόλις αποχώρησε από το Survivor,  για την εκποµπή “Dot”. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι ο ∆ρυµωνάκος είναι ο τέταρτος παίκτης που «έδιωξε» η 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία ήταν ξανά υποψήφια προς αποχώρηση αλλά το 

κοινό επιµένει να την κρατάει στο παιχνίδι. Ποιος λέτε να είναι ο επόµενος;

Μαρία Ματσούκα 
    

Η θερµοκρασία ανεβαίνει… επικίνδυνα

FOLLOW

Καλά καλά δεν µπήκε η άνοιξη και η Μαρία Ματσούκα βιάζεται να έρθει το 

καλοκαίρι. Η ίδια φωτογραφήθηκε µε µαγιό και πόσταρε την σέξι αυτή εικόνα της 

στον προσωπικό της λογαριασµό στο instagram, σχολιάζοντας: «Η πιο όµορφη και 

αισιόδοξη εποχή του χρόνου πλησιάζει ...». 
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Το «Sorry λάθος κρεβάτι» είναι η νέα κωμωδία του Βασίλη 
Τσικάρα και το νέο έργο που παρουσιάζει η θεατρική ομάδα 

Άρατος. Πρόκειται για μία κωμωδία καταστάσεων που εκτυλίσσεται σε ένα 
παρακμιακό κι απομονωμένο μοτέλ μιας αμερικανικής πολιτείας. Το έργο 
παρουσιάζεται στο Θέατρο Άρατος της Θεσσαλονίκης, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή στις 21.30.
 Ένα ζευγάρι αναγκάζεται μετά από ένα πολύωρο ταξίδι να καταφύγει αργά τη νύχτα 
σε ένα άθλιο μοτέλ προκειμένου να ξεκουραστεί. Σε αυτό τίποτα δεν φαίνεται να 
λειτουργεί σωστά, ενώ ο ιδιοκτήτης του, δείχνει αρκετά παράξενος. Η νευρικότητα 
και η κούραση οδηγεί το ζευγάρι σε μια απίστευτη ρήξη. Η έλευση νέων πελατών 
στο μοτέλ προκαλεί αλυσιδωτές παρεξηγήσεις και φέρνει απίστευτες αποκαλύψεις. 
Τελικά, τι μυστικά κρύβουν το εν λόγω ξενοδοχείο και οι ένοικοί του;

Μια απολαυστική σάτιρα που αντλεί από την κλασική  δραματουργία, το μελόδραμα, 
την λογοτεχνία του φανταστικού, έως την παρωδία του κινηματογράφου των ταινιών 
τρόμου, «Η Κατάρα της Ίρμα Βεπ», μετά από την επιτυχία που είχε στο θέατρο 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ανεβαίνει από τις 18 Απριλίου στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και πρωταγωνιστές τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και 
Φάνη Μουρατίδη. Το αριστούργημα του Charles Ludlam, ιδρυτή του ανεπανάληπτου 
Ridiculous Theatre Company είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κωμικά θεατρικά έργα 
της σύγχρονης δραματουργίας. Είναι μια ιστορία πάθους και μυστηρίου με απίστευτες 
κωμικές ανατροπές. Το μεταφυσικό στοιχείο με την τραγική και ταυτόχρονα αστεία 
παρουσία του, οδηγεί στα άκρα τις έτσι κι αλλιώς ακραίες καταστάσεις των ηρώων 
της ιστορίας. Το έργο είναι μια ευκαιρία για ρεσιτάλ ερμηνείας από δύο ηθοποιούς που 
πέρα από την ενσάρκωση των ρόλων τους καλούνται να εναλλάσσουν με φρενήρεις 
ρυθμούς… πενήντα επτά αλλαγές κοστουμιών με ταχύτητα που αφήνει άναυδο τον 
θεατή. Από Τετάρτη 18 Απριλίου στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

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;

Μετά από αρκετό καιρό, ο  αναγνωρισμένος συνθέτης και σολίστ στο μπουζούκι, επιστρέφει στην αγαπημένη του 
Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Ξέφωτο στα Λαδάδικα το Σάββατο 24 Μαρτίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ντίνα 
Παπαϊωάννου και ο Φώτης Θεοδωρίδης. Στο μπουζούκι ο Χρήστος Καραβίτης, στο ακορντεόν ο Μάνος Γρυσμπολάκης, 
στην κιθάρα ο Νίκος Καινούργιος και στα κρουστά ο Φοίβος Αποστολίδης. Με ένα λαϊκό πρόγραμμα από το ’50 
μέχρι σήμερα,  γεμάτο πενιές και λατρεμένα τραγούδια ο Θανάσης Πολυκανδριώτης θα συνεπάρει το κοινό, θα το 
ξεσηκώσει, θα το συγκινήσει, θα το ταξιδέψει..

Ο Μπάμπης Τσέρτος & η Μαριώ τραγουδούν «Το Ρεμπέτικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη» στο Θέατρο Βεργίνα στις 24, 30 & 31 Μάρτιου.
Γνήσιοι ρεμπέτες & δύο από τους εκφραστικότερους εκπροσώπους του είδους, ο Μπάμπης Τσέρτος & η Μαριώ, ενώνουν τις φωνές 
τους για μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι. O Μπάμπης Τσέρτος και η Μαριώ θα μας ξεναγήσουν στα 
σοκάκια της Θεσσαλονίκης με ρεμπέτικα τραγούδια και ακούσματα, που δεν θα πάψουν ποτέ να εκφράζουν τον απλό Έλληνα. Μαζί 
τους επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Μαρία Σταφυλοπάτη.

Ή αλλιώς… «Ο καλός, ο κακός, ο ψηλός, ο κοντός, η χαζή, η τρελή, η χοντρή, ο κουτός και ο… άσημος», τα μέλη δηλαδή ενός «θεότρελου» 
κινηματογραφικού συνεργείου που έχουν κλείσει την Παρασκευή και 13 το θέατρο Ράδιο Σίτυ για το γύρισμα μιας σκηνής από την ταινία «Ένα 
αστέρι πεθαίνει».Τι θα συμβεί μπροστά στα μάτια των εκατοντάδων «κομπάρσων» που θα παρευρεθούν εκείνη τη μέρα στο γύρισμα; Θα είναι 
μια… «Black Friday» γεμάτη «ευκαιρίες» για τα μέλη του συνεργείου να αναδείξουν τα ταλέντα τους σε όλα τα επίπεδα (ερωτικά, υποκριτικά, 
σκηνοθετικά) ή μια κλασική… γρουσούζικη «Παρασκευή και 13», που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για όλους; Ή μήπως ένας σπαρταριστός 
συνδυασμός και των δύο, δηλαδή μία… «Black Friday και 13»;  Επιθεώρηση για ατέλειωτα γέλια με το Μάρκο Σεφερλή από τις 9 έως τις 22 
Απρίλιου στο Radio City Theater Music Hall. 

Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης στο Ξέφωτο

«Το Ρεμπέτικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη»

Sorry λάθος κρεβάτι

Η Κατάρα της Ίρμα Βεπ

«Black Friday και 13»

Οι De Facto live με "Greateast Hits"
Οι De Facto είναι ένα συγκρότημα με κάτι περισσότερο από 25 
χρόνια ζωής στην Ελληνική ποπ/ροκ σκηνή και με 20 χρόνια 
δισκογραφικής παρουσίας, που συνεχίζει να συνθέτει, να 
ηχογραφεί και να δίνει συναυλίες σε όλη τη χώρα μέχρι και 
σήμερα. Στο "Δέντρο στο Bar" θα παίξουν ένα "Greateast Hits" της 
δισκογραφίας τους, καθώς και αγαπημένες τους ξένες διασκευές, 
με κύριο συστατικό την ενέργεια. Μη το χάσετε!
Πέτρος Παρασκευάς: Κιθάρα & Φωνή
Πέτρος Μίσκος: Μπάσο & Φωνητικά
Δημήτρης Ράπτης: Tύμπανα.
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΛΕΩΝΚΡΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η καθημερινότητά σου θα γίνει πιο χαλαρή και θα σου παρουσιαστούν 
μοναδικές ευκαιρίες, τις οποίες πρέπει να αρπάξεις αμέσως!!! Τώρα 
θα μπουν στη ζωή σου καινούργια άτομα, που θα δώσουν άλλο τόνο 
στην καθημερινότητά σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,16,25,40.

Πάρε τώρα αποφάσεις για τα θέματα που δεν σηκώνουν άλλη αναβολή 
και μην αφήνεις τον χρόνο να τρέχει εις βάρος σου. Όσες αλλαγές 
γίνουν παρά την θέληση σου, να ξέρεις ότι θα είναι για το καλό σου και 
πρέπει να τις αντιμετωπίσεις με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.  κλείσε 
όποιους λογαριασμούς έχεις με το παρελθόν και βάλε νέα πλάνα, για τη 
βελτίωση της συνολικής ποιότητας της ζωής σου.  
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,28,34,47.

Μην κάνεις πίσω μπροστά στο δίκιο σου, διεκδίκησε και υποστήριξε 
τα δικαιώματα σου σε περίπτωση που αυτά απειληθούν με ό,τι μέσο 
έχεις στην διάθεση σου. η δημιουργικότητά σου θα είναι στα ύψη και 
οι καλές σου ιδέες θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…19,24,31,46.

Οι βάσεις που έχεις βάλει στη δουλειά σου είναι πολύ γερές, οπότε 
μη φοβάσαι τίποτα. Μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό και μην τα 
βάζεις με συνεργάτες σου, γιατί θα έχεις προβλήματα, εκεί που δεν 
θα υπάρχει λόγος.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,28,43.

Η καλή διάθεση και η αλληλοκατανόηση καθιστούν ήρεμη και 
αρμονική την αισθηματική σου ζωή. Κάποιες μικροπαρεξηγήσεις 
και διαφωνίες που ίσως να προκύψουν ανάμεσα σε εσένα και το 
σύντροφό σου, δεν θα είναι ικανές να χαλάσουν το ρομαντικό κλίμα 
που επικρατεί.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…15,20,29,41.

Θα έχεις όλη τη δυναμικότητα που χρειάζεσαι, για να μπορέσεις να 
αλλάξεις καταστάσεις που ίσως σταματούν την πορεία της καριέρας 
σου. Θα μπορείς να κάνεις συναντήσεις και συζητήσεις, ώστε να 
αρχίσεις να υλοποιείς σχέδια και καινούργια ξεκινήματα, που θα σου 
φέρουν μεγάλη επιτυχία.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…14,26,32,48.

Προσπάθησε να έχεις προγραμματίσει καλά οποιαδήποτε κίνηση κά-
νεις, να έχεις σκεφτεί καλά οτιδήποτε πεις και δεν έχεις να φοβηθείς 
τίποτα. Τα οικονομικά σου κινούνται σε καλά επίπεδα, αν και αυτό το 
μήνα θα βγαίνεις πολύ εύκολα εκτός προϋπολογισμού. Γι’ αυτό, πριν 
κάνεις οποιαδήποτε οικονομική κίνηση, να την σκέφτεσαι πολύ καλά. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,18,23,35.

Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και μη σκέφτεσαι με παρορμητικότητα, 
όπως κάνεις συνήθως, ειδικά αν χρειάζεται να πάρεις σημαντικές 
αποφάσεις, που αφορούν εσένα και τη ζωή σου. Σε αυτό, μπορείς να 
συμβουλευτείς και κάποιο δικό σου άτομο, που εμπιστεύεσαι. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,37,39.

Χαμογέλασε και προσπάθησε να μεταδώσεις στο ταίρι σου την 
αισιοδοξία και τη θετική σου διάθεση. Από αυτό το παιχνίδι θα βγεις 
κερδισμένος. Μέχρι τέλος του μήνα θα μπορέσεις να καταφέρεις 
αυτά που θέλεις στη σχέση σου, γι’ αυτό φρόντισε να εκμεταλλευτείς 
κατάλληλα τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,24,33.

Η επικοινωνία με τον περίγυρό σου θα είναι αρκετά καλή και θα 
πλησιάσεις άτομα, που μέχρι τώρα σου ήταν πολύ δύσκολο να 
συναντήσεις, τα οποία με την σειρά τους θα εκτιμήσουν τα προσόντα 
σου και θα σε βοηθήσουν στην άνοδο της καριέρας σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,18,22.

Η καθημερινότητά σου θα βελτιωθεί και θα έχεις καλή επαφή με 
τον περίγυρό σου. Επίσης, θα παρουσιαστούν αρκετές ευκαιρίες να 
αλλάξεις όλα αυτά που δεν σου άρεσαν μέχρι τώρα, ενώ οι ιδέες που 
θα έχεις πάνω σε σχέδια που θέλεις να πραγματοποιήσεις, θα είναι 
εξαιρετικές! 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,11,28,35.

Ο ερωτισμός και ο ρομαντισμός σου θα είναι στα ύψη τους και κάθε 
στιγμή θα θέλεις να κάνεις ευτυχισμένο το σύντροφό σου. Προβλημα-
τικές καταστάσεις και αναταραχές, έχουν περάσει πια στην ιστορία και 
θα μπορέσεις να γυρίσεις σελίδα, κάνοντας ένα καινούργιο ξεκίνημα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,21,34,46.

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

«Οι καλές επιχειρήσεις δε σημαίνει ότι είναι και… ευκαιρίες»

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

Ο ανταγωνισμός, ένα από 
τα κρισιμότερα θέματα που 
βρίσκεται στον πυρήνα της 
επιχειρηματικότητας, συζη-
τήθηκε από κορυφαίους ομι-
λητές κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας «Business Strategy: 
Competition Demystified / Αντα-
γωνισμός: Μύθοι και Αλήθειες» που διοργάνωσε  το School of Business του ACT - 
American College of Thessaloniki, μέλους του Κολλεγίου Ανατόλια, και ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 21 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Porto Palace με την υποστήριξη του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Το πολυπληθές κοινό καλωσόρισαν ο Πρόεδρος 
του Κολλεγίου Ανατόλια Δρ Πάνος Βλάχος και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος 
Σαββάκης. Η εκδήλωση έφερε στη Θεσσαλονίκη τρεις εξαιρετικά επιτυχημένους 
επιχειρηματίες και managers που παρουσίασαν στρατηγικές αντιμετώπισης του 
ανταγωνισμού μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο Jan Hummel, ιδρυτής και 
CIO της Paradigm Capital, με έδρα τη Γερμανία, υποστήριξε ότι κάθε εταιρία πρέπει 
να επιζητεί την εξειδίκευση είτε με γεωγραφικά είτε με προϊοντικά κριτήρια και να 
μην βασίζεται στο όποιο «συγκριτικό πλεονέκτημά της» καθώς συχνά αυτό εξανε-
μίζεται. «Οι πολύ καλές επιχειρήσεις δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και ευκαιρίες για 
τους επενδυτές λόγω της υψηλής, συνήθως, τιμής των μετοχών τους», ανέφερε ο κ. 
Hummel, ενώ η αξιολόγηση μίας εταιρίας θα πρέπει να γίνεται με «φίλτρα» όπως η 
απόδοση κεφαλαίου, η ανάπτυξή της, ο ισολογισμός της, η εταιρική διακυβέρνηση, η 
σχέση ανάμεσα στην αξία της εταιρίας και την τιμή της μετοχής της. Ο Βασίλης Αντω-
νιάδης, επικεφαλής της εταιρίας συμβούλων Boston Consulting Group (BCG) στην 
Αθήνα ανέφερε ότι «η στρατηγική χρειάζεται στρατηγική» τονίζοντας τη σημασία της 
σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασύλληπτη τεχνολογική πρόοδο 
η οποία σημειώνεται στις ΗΠΑ, αλλά και με εντυπωσιακούς ρυθμούς στην Κίνα. Ο 
κ. Αντωνιάδης υποστήριξε ότι «για κάθε προϊόν πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή στρα-
τηγική, και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην «αμφιδεξιότητα»: την ισορροπία ανάμεσα 
στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης (running) και την ανάγκη να εφευρίσκει 
συνεχώς και εκ νέου τον «εαυτό» της (reinventing).
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πού θα μας βρείτε;

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou 
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
ΒUTLER 
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI 
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest 
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899 
NOUVEAU  
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papillon 
Μητροπόλεως 38, Θεσσαλονίκη, 231 026 6844 
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger 
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
ΠΛΑΤΕΙΑ ASSOS ODEON
Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
CIEL
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ONE
ΚΑΡ.ΝΤΗΛ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη

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

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

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays 
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις 
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13 , Καλαμαριά , 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς , 2310432122
PLAISIR
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
THE PRINCE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
TOTHELO
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
BRULEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
PERSE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
BISCUTTO COFFEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
LA PASTERIA
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟ
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS

Όλα τα σημεία διανομής

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

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




