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editorial

Το θέμα δεν είναι ο «σουλτάνος», αλλά πώς προετοιμαζόμαστε εμείς

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διανύουμε μία δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο. Η 
Τουρκία, την ώρα που η Ελλάδα προσπαθεί να αναστηλώ-
σει την οικονομία της, δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να 
έχεις ως κράτος καλούς γείτονες. Κι εμείς, δυστυχώς, δεν 
έχουμε. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο κι αν κάποιοι τoν θε-
ωρούν παράφρονα, έχει σχέδιο. Σχέδιο συγκροτημένο μεν, 
αρκετά επίφοβο δε. Θέλει να γίνει ο «σουλτάνος» που θα 
επεκτείνει τα σύνορα της χώρας του. Και αυτό – όπως και ο 
ίδιος έχει δηλώσει – θα το κάνει με κάθε τρόπο, δηλαδή με 
αίμα. Το έδειξε στο Αφρίν στη βόρεια Συρία και είναι σίγουρο 
ότι δεν θα σταματήσει εκεί. Απώτερος σκοπός του είναι η 
δημιουργία της μουσουλμανικής ένωσης, που θα καθοδη-
γείται από τον ίδιο. 

Οι ημέρες του, όμως, στο μέγαρο Τσάνκαγια δεν είναι 
τόσο ρόδινες όσο θα επιθυμούσε. Οι σκληροί εθνικιστές 
«Γκρίζοι Λύκοι», με τους οποίους έχει συμμαχήσει μετά και 
το αποτυχημένο πραξικόπημα, τον πιέζουν. Ζητούν νησιά, 
βραχονησίδες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο 
ίδιος μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς του και απειλεί με 
νέα μικρασιατική καταστροφή. Την ίδια ώρα, τα νέα από το 
μέτωπο της οικονομίας δεν είναι καλά. Μπορεί η εικόνα που 
ο Ερντογάν επιχειρεί να περάσει προς τα έξω να είναι αυτή 

μίας πανίσχυρης Τουρκίας, όμως οι δείκτες αρχίζουν να θυ-
μίζουν την εποχή πριν από την προσφυγή στο ΔΝΤ. Θα ήταν 
παράδοξο η χώρα να μην επηρεαστεί από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, πολλώ δε μάλλον όταν για χρόνια οι ρυθ-
μοί ανάπτυξης ήταν αρκετά μεγάλοι. 

Το ζητούμενο είναι τι κάνει η Ελλάδα. Τόσο σε επίπεδο 
πολιτικής ηγεσίας, όσο και σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων. 

Κρατάμε ότι τα στελέχη των τριών κλάδων (Στρατός Ξηράς, 
Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό) γνωρίζουν άριστα 
την αποστολή τους και πλέον είναι σε πλήρη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα, όπου κι όποτε τους ζητηθεί να υπερασπίσουν 
την εθνική κυριαρχία. Είναι σημαντικό το «πλέον», γιατί, ας 
μην το λησμονούμε, μία απροσεξία – είτε εισήλθαν είτε όχι 
σε τουρκικό έδαφος οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί – έδωσε 
στον Ερντογάν το πάτημα που ήθελε για να στήσει το «παι-
χνίδι» όπως ακριβώς γνωρίζει. Με «ομηρία» και παζάρι. 

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, υπάρχουν πλείστα όσα ερω-
τήματα. Η σκανδαλολογία που κυριαρχεί στον διάλογο μετα-
ξύ των κομμάτων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ίσως να 
ήταν διασκεδαστική σε μία άλλη χρονική περίοδο. Όχι όμως 
τώρα. Τώρα που έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα ή και επι-
θετικές ενέργειες, από το Καστελόριζο μέχρι τις Καστανιές 
Έβρου. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ δείχνουν πως είτε δεν 
μπορούν είτε δεν θέλουν να συνετίσουν τον «σουλτάνο». 
Γι’ αυτό και είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπάρξει ένα 
μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης για το πώς θα δράσουμε τις 
πρώτες ώρες της κρίσης. Δεν είμαστε τρομολάγνοι, όμως 
η Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη για τις επόμενες κινήσεις 
Ερντογάν.
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Η 
κόντρα τους στο χώρο του ποδοσφαίρου 
είναι μεγάλη. Παρασύρει μεγάλες μάζες, 
φανατικών οπαδών των δύο μεγάλων συλ-
λόγων του νότου και του βορρά, σε μια 
συνεχή αντιπαράθεση και διαμάχη. Όμως, 
ο Ιβάν Σαββίδης, δείχνει ότι... εκτιμά και 
ακολουθεί τις πολιτικές επιλογές του Βαγ-
γέλη Μαρινάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

είναι εντυπωσιασμένος  από τις στρατηγικές επιλογές του 
προέδρου του Ολυμπιακού, κυρίως στο δήμο του Πειραιά. 
Και μάλιστα, φαίνεται ότι εκτιμά ιδιαίτερα το πλάνο που 
έχει υλοποιηθεί, με την εκλογή του Γιάννη Μώραλη στο 
δημαρχιακό αξίωμα, στις εκλογές του 2014.

Στις σκέψεις του Ιβάν Σαββίδη, φαίνεται ότι έχει ωρι-
μάσει η ιδέα της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Το πρώτο 
βήμα έγινε, με την ανοιχτή υποστήριξη που παρέσχε στον 
Απόστολο Τζιτζικώστα, όταν αυτός διεκδίκησε την προε-
δρία της Νέας Δημοκρατίας, στις εσωκομματικές εκλογές. 
Με τη βοήθεια του Ιβάν, κατάφερε ο Απόστολος Τζιτζικώ-
στας να συσπειρώσει γύρω του, σημαντική μερίδα των 
νεοδημοκρατών, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Αν και το 
αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό για τον σημερινό πε-
ριφερειάρχη, εν τούτοις κατέγραψε τη μεγάλη επιρροή του 
Ιβάν Σαββίδη, που μόνο με την παρουσία του «έδωσε ισχύ 
και προοπτική» σε μια αδύναμη, ως τότε, υποψηφιότητα.

Η περίοδος εκείνη ήταν ένα πρόκριμα για τον ιδιοκτή-
τη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο έξυπνος επιχειρηματίας είδε αμέσως 
την απήχηση που έχει, στο ευρύ φάσμα των οπαδών του 
δικεφάλου, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους τοποθετή-
σεις. Κατάλαβε, ότι οι περισσότεροι ήταν πρόθυμοι να τον 
ακολουθήσουν, από τη στιγμή, που ενσάρκωνε τα οράμα-
τά τους για ένα ισχυρό ΠΑΟΚ.

Η πρόσφατη κρίση στο ποδόσφαιρο, με τη διπλή εμπλο-
κή του ΠΑΟΚ, τόσο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό όσο και 
με την ΑΕΚ, αποτέλεσε τη «στιγμή απόφασης» για τον Ιβάν 
Σαββίδη. Οι επιθέσεις στον ίδιο και στην οικογένειά του 
από το σύνολο του αθηνοκεντρικού Τύπου, ηλεκτρονικού 
και έντυπου, ισχυροποίησαν τις αρχικές  του σκέψεις. Οι 
ατυχείς δηλώσεις της ηγεσίας της Ν.Δ. κατά του Σαββίδη, 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις απομάκρυνσης από τη 
Ν.Δ., πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ, που δημοσιοποίησαν 
τη δυσαρέσκειά τους. Ταυτόχρονα, όμως, οι ίδιοι στήριξαν 
και στηρίζουν τις επιλογές και τις κινήσεις του Σαββίδη. 

Έτσι, σήμερα σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πη-
γές, ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής 
του προσώπου εκείνου, που θα διεκδικήσει το δημαρχια-
κό αξίωμα της Θεσσαλονίκης. Πολύτιμος αρωγός σ΄αυτή 
την «κρίσιμη» ώρα είναι ένας άνθρωπος, που γνωρίζει 
– ενδεχομένως καλύτερα από κάθε άλλο- την ανθρωπο-
γεωγραφία της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Ανδρέας Παπαμι-
μίκος. Ο σύζυγος της ανηψιάς του Ιβάν, Σόνιας, μπορεί 
να ισχυρίζεται ότι «απέχει από την πολιτική» όπως εκδη-
λώνεται σήμερα. Όσοι, όμως τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν 
ότι ο Παπαμιμίκος μπορεί να ελέγχει, ακόμη και τώρα, το 
μεγαλύτερο τμήμα του νεοδημοκρατικού στρατοπέδου, 
όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Ειδικά 
για τη Θεσσαλονίκη, παραμένει το σημείο αναφοράς της 
οργανωμένης και δυναμικής νεολαίας, που «διέγραψε σε 
μια νύχτα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα απ΄όσα έγι-
ναν στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Ακόμη, η επαγγελματική 
του υπόσταση του δίνει την ευκαιρία να έχει πλήρη εικόνα 
στις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στο βορειοελλα-
δικό χώρο.

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, λοιπόν, άριστος γνώστης της 
πολιτικής, αλλά και της ίντριγκας μέσα σ΄αυτή, φαίνεται 
ότι θα έχει αποφασιστικό ρόλο στις τελικές επιλογές του 
Ιβάν. Απομένει ελάχιστος χρόνος για τη δημοσιοποίηση 
του προσώπου, που θα «έχει την ευλογία» και την πλήρη 
στήριξη του Ιβάν Σαββίδη, για να διεκδικήσει το δημαρχια-
κό αξίωμα της Θεσσαλονίκης.

politics

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Β
ρισκόμαστε ενάμιση περίπου χρόνο πριν τη 
διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες 
το υπουργείο Εσωτερικών πρόκειται μαζί 
με το νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει 
προς ψήφιση για τη θέσπιση του συστήμα-
τος της απλής αναλογικής, θα δώσει και 
παράταση περίπου πέντε μηνών στη θητεία 

των αυτοδιοικητικών στελεχών. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτο-
διοικητικές εκλογές από το Μάιο του 2019 θα μετατεθούν 
για τον Οκτώβριο του ίδιου έτους όπερ σημαίνει ότι σε λί-
γους μήνες θα ανοίξει και τυπικά η προεκλογική περίοδος.

Μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί η στάση που θα κρατή-
σει το κυβερνών κόμμα και ποιο θα είναι εκείνο το πρό-
σωπο που τελικά θα χρήσει ως υποψήφιο. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Κ», πολλά θα εξαρτηθούν από τη στά-
ση του νυν Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη ο οποίος το τε-
λευταίο διάστημα... φλερτάρει εντόνως με το ΣΥΡΙΖΑ. «Ο 
δήμαρχος δείχνει να έχει πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον 
Πρωθυπουργό όσο και με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη 
της πόλης και η μοναδική περίπτωση να είναι εκ νέου υπο-
ψήφιος είναι να έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ» υποστηρίζουν 
πρόσωπα που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στα αυ-
τοδιοικητικά δρώμενα της πόλης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να διαπράξει τα λάθη του πα-
ρελθόντος και να κλειστεί στο… καβούκι του» αναφέρει 
κομματικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος στη «Κ». 

Στο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορί-
ες της «Κ», κυριαρχούν δυο σχολές σκέψεις. Η μια σχο-
λή προκρίνει μια υποψηφιότητα που θα προέρχεται από 
τα… σπλάχνα του κόμματος και η άλλη σχολή προκρίνει 
μια υποψηφιότητα που θα αποτελεί ένα άνοιγμα προς τις 
κεντροαριστερές δυνάμεις της πόλης δημιουργώντας ευ-
ρύτερες συμμαχίες.

Η πρώτη κατηγορία έχει έντονο… γυναικείο άρωμα 
μιας και τα σενάρια θέλουν την υπουργό Εργασίας Έφη 
Αχτσίογλου να… ρίχνει ματιές προς το δημαρχιακό θώκο 
της πόλης. Άλλωστε η κ. Αχτσιόγλου αν και γεννημένη 
στα Γιαννιτσά, θήτευσε για αρκετά χρόνια στα κομματικά 
όργανα του ΣΥΡΙΖΑ όπως και στη Νομαρχιακά Επιτροπή 
Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι της ισορρο-
πίες της πόλης.

Από εκεί και πέρα μια άλλη γυναικεία υποψηφιότητα 
που δείχνει να κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η διευθύντρια 
του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου. Τα σενάρια για την υποψηφιότητα της 
κ. Νοτοπούλου… αναζωπυρώθηκαν από τη στιγμή που… 
έκλεισε την πόρτα στην  κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς 
δεν υπέβαλε την παραίτησή της και βάσει του 18μηνου δεν 
μπορεί πλέον να είναι υποψήφια στις λίστες του κόμματος 
στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με τους καλά 
γνωρίζοντες τα συριζαϊκά παρασκήνια η απόφαση αυτή 
της κ. Νοτοπούλου ανοίγει διάπλατα το δρόμο προς την 
τοπική αυτοδιοίκηση.

Από εκεί και πέρα… κλεφτές ματιές προς τον δημαρ-
χιακό θώκο φέρεται να ρίχνει, σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Κ» και ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Προερχόμε-
νος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ στήριξε ενεργά το ΣΥΡΙΖΑ 
ενώ ήταν υποψήφιος στην ψηφοφορία μεταξύ 16 μη κομ-
ματικών στελεχών που διεξήχθη στην Κεντρική Επιτροπή 
του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 προκειμένου να συμπεριλήφθη στις 
λίστες του κόμματος για τις ευρωεκλογές, χωρίς ωστόσο  
επιτυχία. «Ο Μυλόπουλος έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον 
για την πόλη, είναι εκείνος που… ζέστανε τις μηχανές και 
το 2019 θα είναι έτοιμο το ΜΕΤΡΟ» αναφέρουν στην «Κ» 
κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης καθώς το 
έργο που έχει επιτελέσει ο πρώην πρύτανης του ΑΠΘ έχει 
ανεβάσει τις μετοχές του στο… τοπικό πολιτικό χρηματι-
στήριο.

Τέλος, στις συζητήσεις που διεξάγονται στα παρα-

σκήνια, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ένα πρόσω-
πο μη κομματικό που θα μπορούσε να παίξει σημαντικό 
ρόλο στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για το δήμο 
Θεσσαλονίκης είναι εκείνο του προέδρου της ΔΕΘ κ. Τά-
σου Τζήκα. Ο κ. Τζήκας «γέννημα θρέμμα» του κέντρου 
της πόλης είχε προσπαθήσει και το 2010 να είναι υποψή-
φιος ιδρύοντας τότε κίνηση πολιτών «Θεσσαλονίκη – Δη-
μιουργική Πόλη» προσπαθώντας να συσπειρώσει δίπλα 
του εκπροσώπους της αντιπολίτευσης της τότε διοίκησης 
Παπαγεωργόπουλου, ωστόσο προτίμησε τη στήριξη στην 
υποψηφιότητα του Γιάννη Μπουτάρη. Πέρα από το ση-
μαντικό έργο που έχει επιτελέσει με την αναβάθμιση της 

ΔΕΘ -κάτι που αναγνωρίζεται από όλους τους χώρους- ο 
κ. Τζήκας φροντίζει να επιδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον 
του για την πόλη κάτι που έγινε και το 2014 με την πρωτο-
βουλία για τη δημιουργία του Συλλόγου «Φίλων Πλατείας 
Διοικητηρίου» με σκοπό να ξαναγίνει η πλατεία μπροστά 
από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης όπως ήταν παλιά, 
μαρμάρινη και λειτουργική.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, για το… χρίσμα 
από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ και του προσώπου που θα διεκ-
δικήσει το δημαρχιακό θώκο της πόλης σημαντικό ρόλο 
θα παίξει η ημερομηνία διεξαγωγής των εθνικών εκλο-
γών.

ρεπορτάζ

Ο πόλεμος των... ρόλων ανάμεσα 
σε άνδρες και γυναίκες

ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΚΑΙ ΤΑ... ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΕΡΜΟΥ



5www.karfitsa.gr
31.03.2018

Ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης ήταν σαφής στην 
ομιλία του στο Αναπτυξιακό συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη. «Το 
νομοσχέδιο, που θα επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρό-
πο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα κατατεθεί σύ-
ντομα στη Βουλή».

Η δήλωση του υπουργού επιβεβαίωσε, όσα κατά καιρούς 
«διέρρεαν» προκειμένου να καταγραφεί η όποια αντίδραση, 
κυρίως εκ μέρους των αιρετών. Οι αλλαγές θα γίνουν και, μά-
λιστα, θα αλλάξει ο τρόπος εκλογής των δημάρχων, ο τρόπος 
λήψης των αποφάσεων, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας, όπως 
τον ξέραμε ως σήμερα, των δημοτικών συμβουλίων.

Από την πλευρά του υπουργείου, βέβαια, προκρίθηκε με 
πολιτικά κριτήρια, η προβολή της καθιέρωσης της «απλής 
αναλογικής και στους δήμους». Η επίκληση της απλής ανα-
λογικής δημιουργεί, σύμφωνα με τους ειδικούς επικοινωνιο-
λόγους, «ευχάριστους συνειρμούς» τόσο στο εκλογικό σώμα, 
όσο και στην κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, που θα 
κληθεί να υπερψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο. Ο κ. Σκουρλέ-
της, πάντως, για να υποστηρίξει το «αφήγημά» του, που είναι 
σαφώς θέση ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, ότι «με την καθιέρωση 
της απλής αναλογικής θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για ευρύτερες συνεργασίες, μεταξύ των παρατάξεων στα δη-
μοτικά συμβούλια».

Απέφυγε, ωστόσο, να αναφερθεί διεξοδικά στον τρόπο 
εκλογής των δημάρχων, από χωριστό ψηφοδέλτιο, από αυτό 
των δημοτικών συμβούλων. Όπως δεν αναφέρθηκε και στο 
πιθανό ενδεχόμενο, κάποιος να εκλεγεί δήμαρχος, αλλά να μη 
διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβού-
λιο και να μην μπορεί να πάρει την παραμικρή απόφαση. Να 
καθίσταται δήλαδή «όμηρος» των λεγόμενων «μικρών παρα-
τάξεων» που με το 5% των ψήφων, θα μπορούν να ελέγχουν 
τη λειτουργία ενός δήμου.

Αντίδραση Κυρίζογλου
Η δήλωση του κ. Σκουρλέτη προκάλεσε την άμεση αντί-

δραση του προέδρου της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κε-

ντρικής Μακεδονίας, Λάζαρου Κυρίζογλου, δημάρχου Αμπε-
λοκήπων Μενεμένης, που έκανε λόγο για «απλή, αλλά όχι 
άδολη» αναλογική, που μόνον προβλήματα θα προσθέσει στη 
λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Σκεφθείτε τι θα γίνει, όταν δεν θα μπορεί ένας δήμαρχος 
να πάρει αποφάσεις ζωτικής σημασίας για την πόλη του» είπε 
απευθυνόμενος στον υπουργό. Για να πάρει την... αποστομω-
τική απάντηση, ότι «πρόκειται για θεωρητικό ερώτημα».

Την αντίδραση Κυρίζογλου, πάντως, ενέκριναν όσοι δή-
μαρχοι γνωρίζουν πραγματικά τα προβλήματα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και θεωρούν, ότι οι αλλαγές αυτές «δεν κινού-
νται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, που όπως 
όλα δείχνουν, δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες δημοτι-
κές εκλογές, θεώρησε «πως για την απλή αναλογική δεν είμαι 
και ιδιαίτερα εναντίον» καθώς, όπως είπε, πρέπει με το νομο-
σχέδιο να δοθούν αρμοδιότητες και, κυρίως, πόροι όπως ο 
ΕΝΦΙΑ, στους δήμους. 

Δήλωση Καλαφάτη 
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Θεσ-

σαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, αναφερόμενος στις δηλώ-
σεις Σκουρλέτη και το κυβερνητικό σχέδιο, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις εκλογές για την 
τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση οδηγεί σε επι-
κίνδυνες ατραπούς. Κινδυνεύουμε να εκλέγουμε δήμαρχο 
με όραμα διαφορετικό από το όραμα της πλειοψηφίας των 
δημοτικών συμβούλων. Ή, ακόμη χειρότερα, να εξαρτάται η 
πολιτική ενός δήμου από ευκαιριακές συμφωνίες που θα συ-
νάπτονται την τελευταία στιγμή σε ομιχλώδη τοπία. Αυτοί που 
είναι έτοιμοι να αποδράσουν από την εξουσία, είτε σε τοπικό, 
είτε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής, ποσώς ενδιαφέ-
ρονται για το αν θα αφήσουν πίσω τους καμένη γη. Ίσως να 
το επιδιώκουν. Με δυο λόγια: Αυτή η απλή αναλογική, μόνον 
άδολη και λογική δεν είναι».

politics

Η Θεσσαλονίκη έζησε με την σειρά της την ενδέ-
κατη από τις κακοπαιγμένες  παραστάσεις που σαν 
φθηνό μπουλούκι, ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί 
του περιφέρουν ανά την Ελλάδα. Ο απολογισμός σε 
σχέση με τον δήθεν επιδιωκόμενο  στόχο ενός Πε-
ριφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυ-
γκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας αποδείχθηκε 
αρνητικός, αφού ένα απρόσμενο γεγονός ήρθε να 
διαλύσει τις ψευδαισθήσεις: Ο αγωγός που φέρνει 
το νερό από την Αραβησσό στην πόλη υπέστη βλά-
βη, οι περιοδικές διακοπές της υδροδότησης ήρθαν 
ως αναπόφευκτη συνέπεια και ενώ δεν επρόκειτο 
για καινοφανές περιστατικό, αλλά για γεγονός για το 
οποίο προϋπάρχει τεχνογνωσία, η καταδικασμένη 
σε ακινησία και απουσία επενδύσεων σε υποδομές 
ΕΥΑΘ απέτυχε να εκτιμήσει το πρόβλημα, να επιδεί-
ξει ετοιμότητα και να δώσει ένα αξιόπιστο χρονοδιά-
γραμμα αποκατάστασης. 

Και ο πιο καλόπιστος και εύπιστος πολίτης δεν θα 
μπορέσει να βρει ούτε ένα θετικό αποτύπωμα του 
Συνεδρίου για την πόλη και την περιοχή, καμία εικό-
να ενός καλύτερου αύριο. Τι θα αλλάξει, για ποιους, 
πόσες νέες δουλειές θα ανοίξουν; Καμία απάντηση, 
μόνο άσκοπη φλυαρία. Το θέαμα ανθρώπων που μέ-
χρι χθες χλεύαζαν κάθε μεταρρυθμιστικό εγχείρημα 
και πολεμούσαν κάθε επένδυση, να κομπάζουν για 
αποφάσεις και να εγκαινιάζουν έργα προηγουμένων 
κυβερνήσεων όχι μόνο δεν είναι πειστικό, είναι και 
γελοίο. Και το να κουνάνε δήθεν διδακτικά το δά-
κτυλο είναι προκλητικό. Πριν από λίγες ημέρες ο 
αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χα-
τζηδάκης αποκάλυψε ότι η εκταμίευση κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα είναι μηδενική 
και ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης στην έγκριση 
έργων είναι κάκιστη. 

Το τριήμερο απέδειξε λοιπόν ότι οι στόχοι της κυ-
βέρνησης είναι δύο και αποκλειστικά εκλογικοί:

Πρώτον, να αποκαταστήσει έναν δίαυλο επικοινωνί-
ας με κοινωνικές ομάδες που υπάρχει ενδεχόμενο 
να πεισθούν ότι μπορούν να περιμένουν ένα «ρου-
σφέτι» και ειδικά σε μία περιοχή, όπου έχει καταρ-
ρεύσει δημοσκοπικά και δεύτερον, να καλλιεργήσει 
την ψευδαίσθηση μιας «κανονικότητας» μέσω μίας 
δήθεν θεσμικής παρουσίας της και μίας επίσημης 
συνδιαλλαγής με τις τοπικές ηγεσίες. 

Μόνο που ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του 
χρωστούν σε κάθε Έλληνα πολίτη περισσότερες από 
1.000 κλεμμένες μέρες, αυτές για τις οποίες σιώπη-
σαν στην παράστασή τους, τις μέρες που χάθηκαν 
για να επιστρέψει η ζωή του σε εκείνο το σημείο στο 
οποίο με τις δήθεν αυταπάτες τους, υπέκλεψαν την 
ψήφο της πλειοψηφίας. Και οι πολίτες της Κεντρικής 
Μακεδονίας δεν έχουν κανέναν λόγο να ξεχνούν αυ-
τήν την πραγματικότητα.

*Ο κ. Ταχιάος είναι Αναπληρωτής Γραμματέας 
Πολιτικού Σχεδιασμού Νέας Δημοκρατίας 

Για τις 1.000 κλεμμένες 
μέρες, σιωπή

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ*
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Λ
ίγα εικοσιτετράωρα μετά την ολοκλήρω-
ση του 11ου Περιφερειακού Αναπτυξια-
κού Συνεδρίου ο αναπληρωτής υπουργός 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σωκράτης 
Φάμελλος, μιλά στην Karfitsa για τα 
αποτελέσματα του συνεδρίου στην καθη-
μερινότητα του Θεσσαλονικιού και γενι-
κότερα του Βορειοελλαδίτη. Παράλληλα 

ο Θεσσαλονικιός   υπουργός μιλά για την ενιαία αξιοποίηση 
του θαλάσσιου μετώπου ενώ δεν κλείνει την… πόρτα σε 
πιθανή υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Κύριε υπουργέ, είμαστε λίγες ώρες αφότου πραγ-
ματοποιήθηκε το τριήμερο 11ο Αναπτυξιακό Συνέδριο 
στη Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια τα απο-
τελέσματα του συνεδρίου στην καθημερινότητα του 
Θεσσαλονικιού και γενικότερα του Βορειοελλαδίτη;

Το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονί-
ας ήταν μια απολύτως χρήσιμη και ουσιαστική διαδικα-
σία, που έλυσε προβλήματα της περιοχής μας. Δόθηκε η 
δυνατότητα σε πολίτες, φορείς, Δήμους και επιχειρήσεις 
να συζητήσουν απευθείας και αδιαμεσολάβητα με τους 
Υπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς και να ξεκολ-
λήσουν έργα που εκκρεμούν χρόνια, όπως η σύνδεση 
ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού με το Λιμάνι, έργο ημιτελές εδώ 
και μια δεκαετία. Επίσης στο Αναπτυξιακό Συνέδριο άνοιξε 
μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της ΕΥΑΘ και τη 
συμμετοχή των Δήμων στο μετοχικό κεφάλαιό της, ενώ 
εξασφαλίστηκε από τον Πρωθυπουργό η διατήρηση του 
δημόσιου χαρακτήρα της.

Στα αναπτυξιακά συνέδρια οι φορείς, οι επιχειρήσεις 
και οι πολίτες συν-σχεδιάζουν και συν-διαμορφώνουν 
την αναπτυξιακή πολιτική κάθε περιφέρειας, ως ενεργοί 
διαμορφωτές και όχι ως παθητικοί δέκτες πολιτικών που 
σχεδιάζονταν ερήμην τους και τους έφερναν στους προ-
θαλάμους των υπουργικών γραφείων.

Αυτή είναι η ουσιαστική και δημοκρατική τομή στην 
άσκηση πολιτικής που έχει αντανάκλαση στην ανάπτυξη 
και στην εργασία.

Στην ομιλία σας κατά την πρώτη μέρα του συνεδρίου 
μιλήσατε για τις ευθύνες των τοπικών αυτοδιοικητικών 
παραγόντων της περιοχής για το θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων και των αποβλήτων. Μπορείτε να 
μας αναφέρετε ποιες είναι αυτές οι ευθύνες;

Στην Κεντρική Μακεδονία απαιτείται να επιταχύνουμε 
σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύ-
κλωσης. Ζήτησα επιτάχυνση των μελετών για τα έργα που 
προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, μελέτες 
που πρόσφατα εντάχθηκαν στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με συνολικό 
προϋπολογισμό 3.685.295 €. Είναι προφανές ότι εφόσον 
είμαστε ακόμα στην αρχή των μελετών θα περιμένουμε 
πολλά χρόνια να δούμε έργα στην Κεντρική Μακεδονία, 
ενώ τα έχουμε ανάγκη και αντίστοιχοι πόροι απορροφού-
νται σε άλλες Περιφέρειες.

Ζήτησα λοιπόν συνεδρίαση των αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων ΦΟΔΣΑ και ΠΕΔΚΜ, για να μάθουν και να ξέρουν 
όλοι οι Δήμοι το σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα 
των έργων και να στηρίξουμε πολιτικά το σχέδιο αυτό.

Όμως επιτάχυνση δεν θέλουν μόνο τα έργα, αλλά και 
η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση. Υπάρχουν πλέον 
τα θεσμικά εργαλεία και τα κίνητρα και πρέπει τα δημοτι-
κά συμβούλια να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αλλά και οι 
ενεργοί πολίτες. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι πρέπει πια να 
σταματήσουμε το αδιέξοδο της ταφής και να μπούμε στην 
περίοδο της κυκλικής οικονομίας.

Στο Θερμαϊκό κάθε χρόνο έχουμε το φαινόμενο της 
ερυθράς παλίρροιας, των ανοξυγονικών καταστάσεων, 
του «πράσινου χαλιού», του ευτροφισμού και πάει λέ-
γοντας. Κι αυτά είναι «φυσικά» φαινόμενα, διότι έχου-

με και ένα δυο επεισόδια ρύπανσης ετησίως... Κύριε 
υπουργέ, υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

Ο Θερμαϊκός Κόλπος ήταν θύμα του άναρχου μοντέ-
λου ανάπτυξης και αποσπασματικών πολιτικών στη Θεσ-
σαλονίκη. Προχωρήσαμε στη δημιουργία του Φορέα Θερ-
μαϊκού, με στόχο την παρακολούθηση και την πρόληψη 
των φαινομένων ρύπανσης. Ο Φορέας Θερμαϊκού θα συ-
ντονίσει όλους τους φορείς που έχουν αρμοδιότητα στην 
περιοχή κάτω από μια κοινή ομπρέλα, με αποκέντρωση 
και με σεβασμό στην αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης, για 
να μπορέσουμε με συνεργασία να επιλύουμε τα ζητήμα-
τα που προκύπτουν. Το πρώτο βήμα εκ μέρους μας είναι 
η διοικητική οργάνωση του φορέα και η εκπόνηση του 
MasterPlan για τον Θερμαϊκό Κόλπο, όπου θα περιγράφο-
νται όλες οι δράσεις για την αποτροπή και αντιμετώπιση 
των περιστατικών ρύπανσης.

Είχατε δηλώσει πριν από μήνες ότι «η Θεσσαλονίκη 
χρειάζεται μία ενιαία αξιοποίηση του Θαλασσίου Μετώ-
που». Κύριε υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται σήμερα αυτός ο σχεδιασμός;

Υποστηρίζουμε το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το παρά-
κτιο μέτωπο και δηλώσαμε τη διάθεσή μας να αναλάβουμε 
έργα του δυτικού παράκτιου μετώπου, λόγω της περιβαλ-
λοντικής υποβάθμισης της περιοχής αυτής, όπως η τά-
φρος των βυρσοδεψείων, οι εκβολές του Δενδροποτάμου, 
η βιομηχανική συγκέντρωση του Καλοχωρίου, η αναβάθ-
μιση του υγροβιότοπου στο Καλοχώρι, η φιλοξενία δρά-
σεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο δυτικό παράκτιο 
μέτωπο κ.λπ. Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο θα υλοποιηθεί από 
την Περιφέρεια και τους Δήμους της παράκτιας ζώνης.

Τέλος, ακούγεται εντόνως το τελευταίο διάστημα ότι 
στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεκδικήσε-
τε το θώκο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τι απαντάτε;

Υπηρέτησα με συνέπεια την Αυτοδιοίκηση και το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο της Κεντρικής Μακεδονίας και πιστεύω 
ότι από τη νέα θέση που υπηρετώ σήμερα κάνω το κα-
λύτερο δυνατό και για την Κεντρική Μακεδονία και έχω 
ακόμα πάρα πολλά να κάνω για να αλλάξουν τα πράγματα 
προς το καλύτερο.

συνέντευξη

«Η Κεντρική Μακεδονία πρέπει να κλείσει  
τον φαύλο κύκλο της ταφής απορριμμάτων»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΕΡΜΟΥ
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Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του 
στη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσ-
σαλονίκη, ο Θεόδωρος Καραγιάννης «ανοίγει» τα χαρτιά 
του στην «Κ» μιλώντας για το ποιος θα είναι ο ρόλος του 
στη νέα σύνθεση του γαλάζιου στρατοπέδου της Β. Ελλά-
δας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ 
παράλληλα «καρφώνει» διακριτικά όλους εκείνους που 
προτιμούν την επί του καναπέως κριτική και τις πρακτικές 
«yesman».

Ποιος θα είναι ο τομέας ευθύνης σας στη νέα σύν-
θεση της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας 
στη Θεσσαλονίκη; Και πως μπορείτε να συνεισφέρετε 
μέσα από αυτό στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας;

«Ως μέλος της διοικούσας δεν έχω προς το παρόν  συ-
γκεκριμένες θεματικές αρμοδιότητες. Είμαι όμως στη δι-
άθεση του προέδρου της Διοικούσας να συνεισφέρω σε 
ότι μου ζητηθεί. Ο πρόεδρός μας, γνωρίζει την πρότερη  
παρουσία μου στη Ν.Δ., την επαγγελματική μου πορεία  
και τις σπουδές μου, εξάλλου έχει ιδιαίτερη εμπειρία διοί-
κησης και ικανότητες, ώστε να «πάρει» από όλους μας το 
καλύτερο αποτέλεσμα. 

Πώς ξεπεράστηκαν «τα προβλήματα» για τα οποία 
είχατε μιλήσει στο παρελθόν; Αν θυμάμαι καλά είχατε 
εκφράσει κάποια παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας 
της ΟΝΝΕΔ και εν γένει της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα-
ξε κάτι το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή σας;

«Καταρχήν πιστεύω δογματικά ότι δεν αλλάζει τίποτα, 
αν δε προσπαθήσει έστω, να συμβάλλει ο καθένας μας σε 
αυτή την αλλαγή. Κοινώς, διαφωνώ απόλυτα με όλους 
αυτούς που τους αρέσει να γκρινιάζουν από το «καναπέ» 
και να ασκούν μόνο κριτική εκ του ασφαλούς. Αφού μου 
προτάθηκε, λοιπόν,  να συμβάλλω στο κόμμα που ανήκω 
από ένα συγκεκριμένο τομέα, είμαι εδώ να προσπαθήσω 
να διορθώσω, αυτά που διαφωνώ, εμπράκτως πια. Όποιος 
με γνωρίζει ξέρει ότι θεωρώ πως στα σύγχρονα Ευρωπαϊ-
κά κόμματα, τα μέλη και τα στελέχη πρέπει να «μιλάνε» για 
τα προβλήματα. 

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει λόγο για όσα συμβαί-
νουν στη Θεσσαλονίκη; Πότε θα είναι η επόμενη εκδή-
λωση που θα πραγματοποιήσει;

Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδος «βρί-
θει» προβλημάτων, και έχει να αντιμετωπίσει μια πρω-
τόγνωρη παρακμή, όχι μόνο οικονομική. Τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας ξεκινάνε από τα 
μεγάλα, δηλαδή ανεργία, φτώχια, έλλειψη δομών υγείας 
και φτάνουν ακόμη και στην αδυναμία να πάνε οι Θεσσα-
λονικείς στη δουλειά τους, καθώς θα πρέπει κάθε πρωί 
να περιμένουν μέχρι και μία ώρα για να μπούνε σε κάποιο 
λεωφορείο που θα τύχει να περάσει, και θα χωράει 100 
άτομα, αλλά θα έχει ήδη μέσα 150 (και όλα αυτά εφόσον 
έχουν νερό στο σπίτι τους). 

Από την ΟΝΝΕΔ... στη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFΙTSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ (nakos@karfitsa.gr)

συνέντευξη

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

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση
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Με επιφύλαξη είδαν οι οικονομικοί παράγοντες της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας κατά το 11ο Αναπτυξιακό Περιφερειακό 
Συνέδριο.

Στην Karfitsa για τα αποτελέσματα του συνεδρίου μίλη-
σαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-
δος κ. Αθανάσιος Σαββάκης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Γιάννης 
Μασούτης και ο πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Μιχάλης Ζορμπίδης. 
Αναλυτικότερα ο κ. Σαββάκης κληθείς να σχολιάσει στην «Κ» 
τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υποστηρίζει ότι «η κατα-
νόηση από την Κυβέρνηση των πραγματικών δυνατοτήτων 
της μεταποίησης, μας δημιουργεί αισθήματα ικανοποίησης, 
και, κυρίως, ελπίδα για το μέλλον, για όλες τις επιχειρήσεις 
της Βορείου Ελλάδος που επενδύουμε, τηρούμε την εργασι-
ακή νομιμότητα και αποτελούμε παράγοντες κοινωνικής συ-
νοχής».

 «Αυτό που μένει είναι η μετουσίωση των ορθών διακηρύ-
ξεών του, σε ρεαλιστικές πολιτικές που θ΄ αλλάξουν το παρα-
γωγικό μοντέλο της χώρας μας προς τη σωστή κατεύθυνση» 
σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Μασούτης 
χαρακτήρισε θετικό το γεγονός της έλευσης του Πρωθυ-
πουργού και της Κυβέρνησης στη Βόρειο Ελλάδα τόνισε ότι 
«περιμένουμε λοιπόν οι εξαγγελίες να μετουσιωθούν σε δρά-
σεις που θα διευκολύνουν την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και θα ξαναφέρουν τη χώρα σε τροχιά ανά-
πτυξης. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις 
εργασίας και εισόδημα στην οικονομία».

Ενώ ο κ. Μασούτης επεσήμανε ότι «ακούσαμε με ικανο-
ποίηση τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Γιάννη Δραγασάκη στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέ-
δριο για φοροελαφρύνσεις που θα φθάσουν τα 3 δις. Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι οι ελαφρύνσεις αυτές θα αφορούν τις ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις. Πέραν όμως της μείωσης της φορολο-
γικής επιβάρυνσης χρειάζεται απλοποίηση της φορολογικής 

νομοθεσίας και σταθερότητα του φορολογικού καθεστώτος 
για τις επιχειρήσεις. Δεν πρέπει επ’ουδενί λόγο να επαναλη-
φθούν λάθη του παρελθόντος που θα απωθήσουν ιδιωτικές 
επενδύσεις». 

Επικριτικός με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός εμφανίζεται 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μι-
χάλης Ζορπίδης.

«Ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τις προτάσεις που 
κάναμε. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις που καταθέσαμε 
αφορούν στην υψηλή φορολογία, τις 120 δόσεις το λαθρεμπό-
ριο κλπ. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία αναφορά» σημειώνει με 
νόημα στην «Κ» ο κ. Ζορμπίδης και προσθέτει  «θεωρούμε ότι 
η κυβέρνηση δεν ασχολείται μαζί μας».

1o Συνέδριο Prodexpo North: Σε ανοδική 
τροχιά εισέρχεται η ελληνική αγορά ακινήτων

Την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης του 11ου Αναπτυξια-
κού Περιφερειακού Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη 1o Συνέδριο Prodexpo North. Πρόκειται για ένα συ-
νέδριο που ασχολήθηκε με την αγορά ακινήτων. Τα σημαντικά 
μηνύματα που βγήκαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης από το 
συγκεκριμένο συνέδριο αφορούν στις σημαντικές επενδύσεις 
που ετοιμάζουν στο μέλλον μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και 
στο ενδιαφέρον μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών για την 
δημιουργία νέων γηπέδων και αναβάθμιση των υπαρχόντων. 

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΕΡΜΟΥ

Το αναπτυξιακό συνέδριο για την Κεντρική Μακε-
δονία, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
τριήμερο 26-28 Μαρτίου 2018, ήταν η έμπρακτη 
απόδειξη πως όταν μια κυβέρνηση στερείται πράξε-
ων, αρχίζει τα συνέδρια!

Χρησιμοποιώντας έναν ωραίο και πομπώδη τίτλο, 
ο  Αλέξης Τσίπρας έστησε μια πανηγυρική φιέστα 
με έντονο προεκλογικό άρωμα. Μόνο που όταν ο 
ίδιος και οι υπουργοί του επέστρεψαν στην Αθή-
να και τα φώτα από τις κάμερες έσβησαν, έμειναν 
πίσω γενικόλογες αναφορές και αόριστα «θα» που 
επιβεβαιώνουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν διαθέτει 
κανένα αναπτυξιακό σχεδιασμό για την ανάδειξη της 
Βόρειας Ελλάδας.  

Με λίγα λόγια το αναπτυξιακό συνέδριο ήταν μια 
κακοπαιγμένη παράσταση, μέσω της οποίας ο Αλέ-
ξης Τσίπρας προσπάθησε να μας πείσει ότι ζούμε σε 
ένα απέραντο εργοτάξιο. Λες και οι Θεσσαλονικείς 
δεν έχουμε το νου και τη γνώση να αντιληφθούμε 
ότι ο πρωθυπουργός μας αντιμετώπισε για πολλο-
στή φορά ως… ιθαγενείς στους οποίους κούνησε 
πολύχρωμα καθρεφτάκια προκειμένου να τους… 
θαμπώσει με τη λάμψη τους.

Ωστόσο, μετά από τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πλέον ξέρουμε με ποιους έχουμε να 
κάνουμε… 

Η πόλη είναι «αφυδατωμένη» οικονομικά και ανα-
πτυξιακά, ενώ οι μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, όπως 
και τα σημαντικά έργα υποδομών, φέρουν τη σφρα-
γίδα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, 
άσχετα αν εκείνοι που σήμερα τα εγκαινιάζουν είναι 
οι ίδιοι που πριν μερικά χρόνια τα πολεμούσαν λυσ-
σαλέα με όλες τους τις δυνάμεις. Βλέπετε, στη Θεσ-
σαλονίκη όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας… Ανεξαρ-
τήτως αυτού, το πιο σημαντικό στοιχείο που έλειπε 
κατά τη γνώμη μου από το «αναπτυξιακό συνέδριο» 
ήταν οι πράξεις. Γιατί, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρι-
νείς με τον εαυτό μας, κανένα συνέδριο από μόνο 
του δεν λύνει προβλήματα, ούτε φυσικά δρομολογεί 
την ανάπτυξη. Δράσεις και σχέδιο απαιτούνται, τα 
οποία στερείται η παρούσα κυβέρνηση, δεδομένου 
ότι οι λέξεις ΣΥΡΙΖΑ και ανάπτυξη δεν τέμνονται 
πουθενά! Θα πρόσθετα και τη λέξη «αξιοπιστία», μα 
φοβάμαι ότι σε αυτήν την περίπτωση θα καταχρα-
στώ τη φιλοξενία της εφημερίδας και θα ξεπεράσω 
κατά χιλιάδες τις λέξεις που πρέπει να είναι το συ-
γκεκριμένο κείμενο.

Συνοψίζοντας, το μόνο που μας δίδαξε η παρουσία 
Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη είναι πως οι πολλές συσκέ-
ψεις υπονομεύουν τις δράσεις. Και μιας στην κυβέρ-
νηση στερούνται αναπτυξιακού πλάνου αποφάσισαν 
να προσφέρουν στην κοινή γνώμη ανούσια «επικοι-
νωνία». Οι σχεδόν άδειες αίθουσες του ξενοδοχείου 
που φιλοξένησε τις κυβερνητικές φιέστες είναι η 
μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Θεσσαλονικείς γνωρί-
ζουν πως ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δεν μπορούν να τους 
προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό. 

*Ο κ. Καράογλου είναι Βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσ-
σαλονίκης και Αν. Τομεάρχης Εργασίας της Ν.Δ.

Όταν στερείσαι πράξεων, 
αρχίζουν τα συνέδρια

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ*

«Περιμένουμε να γίνουν  
πράξεις οι εξαγγελίες»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΣΙΠΡΑ

politics
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Σχολή Επιχειρηματικότητας: Μια διαφορετική Σχολή για τους επιχειρηματίες του αύριο!
Ποιο είναι το πρώτο βήμα όταν έχεις μια επιχειρηματική ιδέα και θες να την 

κάνεις πράξη; Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας επίδοξος επιχειρημα-
τίας που έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να κυνηγήσει το όνειρό του; H απάντηση στα 
παραπάνω ερωτήματα είναι η Σχολή Επιχειρηματικότητας: η πρώτη αντισυμβατική 
Σχολή χωρίς καθηγητές, που εδώ και τρία χρόνια έχει εμπνεύσει περισσότερους 
από 700 νέους στη χώρα μας.

Η Σχολή Επιχειρηματικότητας είναι μια πρωτοβουλία της διεθνούς ΜΚΟ 
ThinkYoung, η οποία έχει πραγματοποιήσει ήδη 37 Σχολές σε όλο τον κόσμο, σε 
πόλεις όπως το Χονγκ Κονγκ, οι Βρυξέλλες η Μαδρίτη κ.α. Στη χώρα μας, η πρώτη 
Σχολή υλοποιήθηκε το 2015 και από τότε, 7 Σχολές σε πόλεις της Ελλάδας όπως 
η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, και η Πάτρα, έχουν δώσει την ευκαιρία στους 
επίδοξους επιχειρηματίες της χώρας να συντάξουν το δικό τους business plan, με 
την καθοδήγηση επιχειρηματιών - μεντόρων.

Πώς όμως λειτουργεί αυτή η ιδιαίτερη Σχολή; Περίπου 100 συμμετέχοντες 
κάθε φορά, χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να εμπνευστούν μία επιχειρηματική 
ιδέα, την οποία πρέπει να μετατρέψουν σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο 
μέσα σε 5 μόλις ημέρες. Στη συνέχεια, το παρουσιάζουν μπροστά στην κριτική επι-
τροπή για να αναδειχθούν τα τρία καλύτερα! Σε αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες 
έχουν έναν πολύτιμο σύμμαχο: Τους μέντορες, καταξιωμένους δηλαδή επιχειρημα-
τίες οι οποίοι βρίσκονται δίπλα τους σε κάθε στιγμή, δίνοντας πολύτιμες συμβουλές. 

Πώς βλέπουν όμως και οι ίδιοι οι μέντορες μια τέτοια πρωτοβουλία; Για την 
εμπειρία της μίλησε η Βαλεντίνη Αμαραντίδου, Συνιδρύτρια του Artion και μία από 
τις ομιλήτριες στην τελευταία Σχολή που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στη Θεσσα-
λονίκη: «Η Σχολή Επιχειρηματικότητας και το project που ζήσαμε θεωρώ πως είναι 
μια φανταστική ιδέα και μπορεί πραγματικά να δώσει το έναυσμα και να αποτελέσει 
την εκκίνηση μικρών ή μεγαλύτερων επιχειρήσεων από νέους ανθρώπους. Αποτε-
λεί τόπο έμπνευσης και ιδεών για νέους ανθρώπους που μπορεί να είχαν την επι-
χειρηματικότητα σαν σενάριο πολύ μακριά από τον εαυτό τους». Αλλά και ο Νάσος 
Κοσκινάς, ενεργό μέλος της start up επιχειρηματικής κοινότητας της Πάτρας και 
μέλος της κριτικής επιτροπής στη Σχολή που πραγματοποιήθηκε εκεί πριν από ένα 
περίπου μήνα, μίλησε για την ευθύνη που φέρει κάθε ομιλητής και μέντορας: «Ήταν 
ιδιαίτερα ξεχωριστό να ακούς νέες ιδέες αλλά και ιδιαίτερα δύσκολο να πρέπει να 
τις βαθμολογήσεις σαν κριτής. Οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες αποτελούν ό,τι πο-

λυτιμότερο αυτή την στιγμή και πρέπει όλοι οι φορείς να συνεργαστούν ώστε αυτοί 
οι νέοι να παραμείνουν στην Ελλάδα και να μπορέσουν να πετύχουν από εδώ τους 
στόχους τους.»

Και μετά τη Σχολή τι; Αυτή είναι ίσως η πιο εύλογη απορία, και η καλύτερη 
απάντηση έρχεται από συμμετέχοντες που μετά τη συμμετοχή τους, ακολούθησαν 
το όνειρό τους και το έκαναν πραγματικότητα! Ο Ηρακλής Πέκκας, 24 ετών, πρώην 
συμμετέχων της Σχολής Επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης το 2016, αποτελεί 
παράδειγμα  ενός νέου επιχειρηματία ο οποίος κατάφερε να εξελίξει τη δική του 
επιχείρηση: «Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μέσα σε 5 μέρες καταφέραμε, άγνωστοι 
μεταξύ μας, να σχηματίσουμε μια ομάδα, να φτιάξουμε ένα προϊόν και να το παρου-
σιάσουμε. Ήταν κάτι καταπληκτικό που δεν περίμενα να το καταφέρουμε. Η εμπειρία 
μου στη Σχολή Επιχειρηματικότητας  μου προσέφερε  γνώση και  δεξιότητες οι οποί-
ες ήταν χρήσιμες και στη δική μου εταιρία αλλά και σε οποιαδήποτε επαγγελματική 
πορεία αποφασίσω να ακολουθήσω στο μέλλον».

H Σχολή Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola 
και στηρίζεται από την Coca-Cola στην Ελλάδα. Η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια 
Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλ-
τα, δήλωσε για τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στους νέους: « Η Σχολή Επιχει-
ρηματικότητας εντάσσεται στην ευρύτερη πλατφόρμα προγραμμάτων της Coca-Cola 
και της Coca-Cola Τρία Έψιλον που απευθύνονται στους νέους της χώρας μας με 
στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν ευκαι-
ρίες για το μέλλον που ονειρεύονται. Από το 2015 έως και σήμερα, περίπου 4000 
νέοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα, όπως οι Σχολές Επιχειρηματικότητας, 
το Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχολησιμότητας Youth Empowered, αλλά και το 
πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης ReGeneration, μια πρωτοβουλία των Global 
Shapers Athens Hub που υποστηρίζεται ενεργά, μεταξύ άλλων, από τo Ίδρυμα της 
Coca-Cola (Τhe Coca-Cola Foundation) και την Coca-Cola.»

H Σχολή Επιχειρηματικότητας αλλά και τα υπόλοιπα προγράμματα της 
Coca-Cola, αποδεικνύουν πως όταν η κατάλληλη ευκαιρία συναντήσει το ταλέντο, 
τότε αναπτύσσονται οι κατάλληλες συνθήκες για να έρθουν οι νέοι λίγο πιο κοντά 
στο μέλλον που ονειρεύονται! 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Σχολή Επιχειρηματικότητας και 
τις δράσεις της μπορείτε να βρείτε στο www.entrepreneurshipschool.com

Μια πολύ περίεργη υπόθεση που αφορά κλοπή πολύτι-
μων αντικειμένων και όχι μόνο από θυρίδες της ΕΤΕ έρχε-
ται και πάλι στο... φως της δημοσιότητας, μετά την ποινική 
δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Διαφθοράς της Θεσσα-
λονίκης Αχιλλέας Ζήσης εις βάρος όσων ήταν υπεύθυνοι 
για τη φύλαξη των θυρίδων υποκαταστήματος της ΕΤΕ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η αξία των κλοπι-
μαίων φέρεται να είναι άνω των 2,5 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, 
από το υποκατάστημα επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, καταγγέλθηκε ότι εκλάπησαν 
κοσμήματα, χρυσές λίρες, τιμαλφή και χρηματικά ποσά.

Το ιστορικό της υπόθεσης
Όλα ξεκίνησαν μετά το καλοκαίρι του 2014 όταν τη 

δημοσιότητα είδαν κάποιες καταγγελίες ιδιοκτητών θυρί-
δων, οι οποίοι σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους, είδαν 
χρηματικά ποσά και αντικείμενα μεγάλης αξίας που είχαν 
τοποθετήσει στις θυρίδες τους να έχουν κάνει… φτερά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πλη-

ροφορίες, την υπόθεση ανακίνησε ένας συνταξιούχος 
οδοντίατρος από τη Θεσσαλονίκη ο οποίος φέρεται να έχει 
χάσει αντικείμενα αξίας πάνω από 150.000 ευρώ. Ο συ-
γκεκριμένος, ήταν ο πρώτος που ανέφερε το περιστατι-
κό στην αστυνομία δίνοντας παράλληλα στοιχεία για την 
ελλιπή φύλαξη των θυρίδων στο συγκεκριμένο υποκατά-
στημα. Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορί-
ες, άλλος πελάτης κατήγγειλε τα μέτρα ασφαλείας  μέσω 
φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται φίλοι του που 

ανενόχλητοι κυκλοφορούσαν στο χώρο των θυρίδων ενώ 
παρουσίασε και αντικλείδι της Θυρίδας του, παρ΄ότι αυτό 
τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αφού το μοναδικό κλειδί κρα-
τάει η Τράπεζα.

Έτσι ύστερα από πολύμηνη έρευνα της οικονομικής 
αστυνομίας ο εισαγγελέας διαφθοράς της Θεσσαλονίκης 
άσκησε ποινική δίωξη για τις υποθέσεις επτά πελατών του 
συγκεκριμένου υποκαταστήματος.

Κύκλωμα πανελλήνιας εμβέλειας;
Ένας από τους καταγγέλλοντες ανέφερε ότι την ίδια 

στιγμή υπάρχει παρόμοια υπόθεση  και σε κεντρικό κα-
τάστημα της ΕΤΕ στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρ-
τυρίες, η υπόθεση έχει ήδη ακολουθήσει το δρόμο της 
Δικαιοσύνης. Παράλληλα, αναφέρεται ότι από την ώρα 
που έγιναν γνωστές οι καταγγελίες για τις κλοπές θυρί-
δων υπήρξαν και άλλα άτομα από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας οι οποίοι άρχισαν να απευθύνονται στις αρχές 
προκειμένου να καταγγείλουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους 
παρόμοια κρούσματα.

Κύκλωμα έκλεβε από θυρίδες κοσμήματα και χρήματα
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΕΡΜΟΥ

Νάσος Κοσκινάς Βαλεντίνη Αμαραντίδου Ηρακλής Πέκκας

ρεπορτάζ
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Σε ένα από τα ακριβότερα εστιατόρια της πόλης, το 
«Grada Nuevo» εθεάθησαν να γευματίζουν το βράδυ 
της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης 
Τζανακόπουλος με την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιό-
γλου. Τα δυο κυβερνητικά στελέχη γευμάτιζαν μαζί με 
αλλά πέντε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με 
θαμώνες του μαγαζιού, η κύρια Αχτσιόγλου ήταν πολύ 
διαχυτική με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ενώ υπήρ-
ξαν  ανάμεσα τους και τρυφερές στιγμές.
Οι δυο τους αρκετά συχνά έβγαιναν έξω από το μαγαζί 
να καπνίσουν, ως το σημείο που ένα εκ των σερβιτό-
ρων τους είπε ότι μπορούν να καπνίζουν και μέσα στον 
εσωτερικό χώρο του μαγαζιού. Ο κ. Τζανακόπουλος 
άκουσε τη...συμβουλή από το γκαρσόν, η κα Αχτσιό-
γλου, όμως, συνέχισε να βγαίνει εκτός μαγαζιού για να 
απολαμβάνει το τσιγάρο της.
Στον εξωτερικό χώρο του μαγαζίου γευμάτιζαν παράλ-
ληλα ο γνωστός τραγουδιστής Κωστής Μαραβέγιας και 
η ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο αντιπρόε-
δρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης 
για τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώ-
στα κατά την ομιλία του την πρώτη μέρα 
του 11ου Αναπτυξιακού Προσυνεδρίου 
στη Θεσσαλονίκη. «Χάρηκα που άκουσα 
τον περιφερειάρχη να μιλά με αυτοπεποί-
θηση για τα επιτεύγματα της Περιφέρει-
ας, χωρίς να υποκρύπτει τα προβλήματα. 
Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον πε-
ριφερειάρχη και τις υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας και τους συνεργάτες του. Δεν ανα-
φέρομαι αναλυτικά στις δυνατότητες της 
Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε στην ανάπτυ-
ξη και τα ζητήματά της, αφού τα είπε όλα 
ο κ. Τζιτζικώστας και συμφωνούμε» είπε 
μεταξύ άλλων ο κ. Δραγασάκης.  Η ανα-
γνώριση .για τον κ. Τζιτζικώστα  έρχεται 
πλέον από όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως 
κομματικής προέλευσης  κάτι που επιδει-
κνύει  πόσο μεθοδικά και σωστά δουλεύει 
ο περιφερειάρχης.

Ένα από τα νέα πρόσωπα που όπως ακούγεται θα στελεχώσουν τις λίστες του 
ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές ακούει στο όνομα Στέργιος 
Πιτσιόρλας. Ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ο οποίος γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και σπούδασε στο ΑΠΘ έχει πυκνώσει τις τελευταίες εβδομάδες 
την παρουσία του στην πόλη.  

Κάποιες φιλίες όσα χρόνια και αν περάσουν δεν ξεχνιούνται κάτι 
που φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση της ευρωβουλευτή και 
εκπροσώπου τύπου της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη. H κ. Σπυράκη ως 
ομιλητής στην εκδήλωση του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε την προηγουμένη Παρα-
σκευή στην πόλη μας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με φίλες 
της που η γνωριμία τους μετρά τριάντα και πλέον χρόνια. Ο φακός 
της στήλης είχε την ευκαιρία να απαθανατίσει την κα Σπυράκη που 
είχε στήσει πηγαδάκι μαζί της. 

Την προηγούμενη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου της 
ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης του 
κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο πρόεδρος της Διοικούσας Αντώνης 
Γυφτόπουλος ζήτησε από τον πρόεδρο της ΝΔ να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη μ΄σα 
στον επόμενο μήνα μια εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το θάνατο του 
ιδρυτή του κόμματος Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο πρόεδρος της ΝΔ παρέπεμψε τον κ. 
Γυφτόπουλο για την οργάνωση της εκδήλωσης στον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Αχ. Καρα-
μανλή και το ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, 
το ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» προετοιμάζει μια μεγάλη εκδήλωση στη Βόρεια 
Ελλάδα για τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
όμως, μένει να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες ή στη Θεσσαλονίκη.

Το τρυφερό γεύμα Αχτσιόγλου – 
Τζανακόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Αποθεώθηκε από Δραγασάκη  
ο Τζιτζικώστας

Στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ ο Πιτσιόρλας

Φίλες από τα παλιά

Τι ζήτησε ο Γυφτόπουλος από τον Μητσοτάκη

Τρέχει παντού
Μεγάλη κινητικότητα επιδεικνύει ο 
πρώην υπουργός των κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μαγκριώτης. Ο πρώην 
υπουργός την προηγούμενη Παρα-
σκευή εθεάθη -όπως τον έπιασε ο φω-
τογραφικός φακός της στήλης- να πα-
ρακολουθεί από τις πίσω θέσεις την εκδήλωση που πραγματοποίησε στην πόλη το γραφείο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με θέμα ««Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης 
- η πρόκληση της μετανάστευσης και οι προοπτικές ανάπτυξης στην Περιφέρεια» με ομι-
λητές ευρωβουλευτές απ' όλους τους πολιτικούς χώρους. Από την άλλη την προηγούμενη 
Δευτέρα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης 
ο κ. Μαγκριώτης εισήλθε στην αίθουσα και προχώρησε προς τον χώρο που κάθονται οι δη-
μοσιογράφοι. «Εδώ δεν πραγματοποιείται η εκδήλωση των απολυμένων της ΕΥΑΘ» ρώτησε 
τους δημοσιογράφους ο πρώην υπουργός. «Στον κάτω όροφο πραγματοποιείται η συγκέ-
ντρωση» ήταν η απάντηση που πήρε ο κ. Μαγκριώτης. Πάντως κατά γενική ομιλία ο πρώην 
υπουργός κινείται εντόνως το τελευταίο διάστημα κάτι που παραδέχονται και οι σύντροφοί 
του στο ΠΑΣΟΚ. 

karfitsomata
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Ο πιο...ευτυχισμένος άνδρας στη Θεσσα-
λονίκη ήταν αυτή την εβδομάδα ο Σταύρος 
Καλαφάτης. Το γραφείο του του ετοίμασε 
την καλύτερη εκδήλωση. Κάλεσε περίπου 
1000 γυναίκες στο κέντρο διασκέδασης 
Stage Live. Η ανταπόκριση ήταν εντυπω-
σιακή. Δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο 
στην αίθουσα, που υπό κανονικές συνθή-
κες, δέχεται πάνω από 600 άτομα. Αυτή τη 
φορά, όμως, οι γυναίκες της Θεσσαλονίκης 
έδειξαν και πάλι την ιδιαίτερη προτίμησή 
τους στον πρώην υπουργό, βουλευτή, 
αλλά και επικεφαλής της μείζονος αντιπο-
λίτευσης στο δήμο Θεσσαλονίκης.
Όσοι εκτιμούσαν ότι οι περισσότεροι ψη-
φοφόροι του Σταύρου προέρχονται από το 
ασθενές λεγόμενο, αλλά στην πράξη ισχυ-
ρό φύλο, αισθάνθηκαν δικαιωμένοι.
Ο ίδιος ο Καλαφάτης ήταν ιδιαίτερα συγκι-
νημένος για την επιτυχία της εκδήλωσης. 
Γι αυτό στο τέλος της σύντομης ομιλίας 
του, απηύθυνε ένα «ευχαριστώ» με το δικό 
του τρόπο:
«Κυρίες μου, ήταν τιμή μου...»

Ένα καφέ προσπάθησε να πιει στο λόμπυ 
του ξενοδοχείου όπου διεξαγόταν το πε-
ριφερειακό συνέδριο ο υπουργός Επικρα-
τείας Αλέκος Φλαμπουράρης. Όταν έγινε 
αντιληπτός πολλά ήταν τα τοπικά στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησαν να του μι-
λήσουν και να του θέσουν θέματα της πε-
ριοχής. Ωστόσο εκείνος που βρήκε αρκετή 
ώρα να μιλήσει μαζί του ήταν ο βουλευτής 
Σερρών Μάρκος Μπόλαρης . 

Όπως πληροφορείται η στήλη ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ την προηγούμε-
νη εβδομάδα έστειλε εσωτερική εγκύκλιο προς στελέχη του κόμμα-
τος του που κατέχουν κρατικές θέσεις προκειμένου να παραιτηθούν. 
Ο λόγος είναι ότι έληγε το 18μηνο και όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι 
για τις εθνικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια των ΑΝΕΛ έπρεπε να έχουν 
παραιτηθεί. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι κανένας από 
τα στελέχη των ΑΝΕΛ που διορίστηκαν σε κρατικές θέσεις δεν παραι-
τήθηκε. Μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα συζητήθηκε εντόνως στα 
πηγαδάκια του περιφερειακού συνεδρίου με αρκετά από τα στελέχη 
που δεν παραιτήθηκαν να συγκεντρώνουν τα βέλη των… συντρόφων 
τους οι οποίοι έκαναν λόγο για προσωπικά παιχνίδια που δημιουρ-
γούν προβλήματα στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος 
για τις επόμενες εκλογές. Τέλος, έντονη ήταν και η συζήτηση για τη 
μη παρουσία στο συνέδριο του υπουργού Άμυνας και προέδρου των 
ΑΝΕΛ Πάνο Καμμένο αν και αρχικά το πρωί της Τετάρτης είχε ακου-
στεί ότι θα έδινε κανονικά το παρόν, ωστόσο αυτό δεν έγινε ποτέ

Μια από τις ομιλίες που κέντρισε το ενδιαφέρον στο περιφερειακό 
συνέδριο ήταν εκείνη του πρώην υπουργού και προέδρου της Αγρο-
διατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κώστα Κιλτίδη. Ο πρώην 
υπουργός προχώρησε σε μια ομιλία όπου επικεντρώθηκε στον μέλ-
λον της αγροτικής οικονομίας και δεν έμεινε στις παρελθόντες ολιγω-
ρίες και λάθη.  Και παρουσίασε τις προτάσεις με τις οποίες θα βοη-
θηθεί η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε 
τα πρώτα δείγματα ο ίδιος θα έχει δώσει μέσω της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της ΠΚΜ και είναι εξόχως θετικά κάτι που αναγνωρίζεται 
απ’ όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου. 

Μια από τις ομιλίες που κέντρισε το ενδιαφέρον στο περιφερειακό συνέδριο 
ήταν εκείνη του πρώην υπουργού και προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύ-
μπραξης της Περιφέρειας Κώστα Κιλτίδη. Ο πρώην υπουργός προχώρησε 
σε μια ομιλία όπου επικεντρώθηκε στον μέλλον της αγροτικής οικονομίας και 
δεν έμεινε στις παρελθόντες ολιγωρίες και λάθη.  Και παρουσίασε τις προτά-
σεις με τις οποίες θα βοηθηθεί η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα σε όλα τα 
επίπεδα. Άλλωστε τα πρώτα δείγματα ο ίδιος θα έχει δώσει μέσω της Αγροδι-
ατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ και είναι εξόχως θετικά κάτι που αναγνωρί-
ζεται απ’ όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου. 

Τα καλά λόγια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου 
άκουσε ο πρώην υπουργός Θανάσης Τσαυτάρης. Ο κ. Αποστόλου από το 
βήμα του περιφερειακού συνεδρίου αναφέρθηκε στον προκάτοχό του ση-
μειώνοντας «αν και του έκανα τη ζωή δύσκολη όταν ήταν υπουργός, πρέπει 
να ομολογήσω ότι ο κ. Τσαυτάρης βοήθησε όσο μπορούσε τον αγροτικό κλά-
δο και πρέπει αυτό να το επισημάνω». Μάλιστα την ώρα που τα έλεγε αυτά ο 
υπουργός δέχτηκε έντονα χειροκροτήματα από το κοινό.

Ένας με...1000 γυναίκες

Ανάρπαστος ο Φλαμπουράρης 

Μήνυμα στον Πάνο

Το… καρφί του Αποστόλου στον Παππά

Τα εύσημα Αποστόλου σε Τσαυτάρη

Μίλησε για το μέλλον

Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Ουδείς αμφισβητεί ότι η υπόθεση Novartis είναι 

ένα μείζον σκάνδαλο με διεθνείς διαστάσεις, μέρος 
του οποίου αφορά και την Ελλάδα. Το σκάνδαλο 
έγκειται στη χρησιμοποίηση από την εταιρεία παρά-
νομων και αθέμιτων πρακτικών για την προώθηση 
των προϊόντων της. 

Αναζητούνται τα κυκλώματα ιατρών και κρα-
τικών λειτουργών που συνέπρατταν σε αυτές τις 
πρακτικές όπως και τυχόν ευθύνες πολιτικών προ-
σώπων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ενδιαφέρθηκε μόνο 
για την τελευταία πτυχή του σκανδάλου, με μεθο-
δεύσεις που αναδύουν οσμή χειραγώγησης και της 
Δικαιοσύνης, «επικήρυξε» δέκα πολιτικούς αντιπά-
λους.

Είναι βέβαιο ότι η προανακριτική επιτροπή στην 
οποία τελικά παραπέμφθηκαν, αφού διερευνήσει, 
σε έναν μήνα το σκάνδαλο που ερευνά το FBI για 
δύο χρόνια, θα αποφανθεί ότι τα αδικήματα που κα-
τηγορούνται έχουν παραγραφεί. 

Θα παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη για το αδίκη-
μα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για το οποίο 
δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο 
και θα μείνουν έτσι υπόδικοι μέχρι τις εκλογές, όπο-
τε κι αν γίνουν. 

 Το αφήγημα του «νέου και άφθαρτου» απέναντι 
στους «παλιούς και φθαρμένους» δεν αποδίδει πλέ-
ον,    ο «μπαξεβανισμός» αναδείχθηκε σε ανώτατο 
στάδιο του «αυριανισμού». 

Όσο για το «λευκό πολιτικό και ποινικό μητρώο» 
που επικαλείται ο κ. Τσίπρας, ας μην προτρέχει, βα-
ρύνεται με το τρίτο και οδυνηρότερο μνημόνιο.

Όλων τα χέρια είναι καθαρά πριν αγγίξουν το 
μέλι της εξουσίας, ο έλεγχος γίνεται μετά την απο-
μάκρυνσή τους από αυτήν. 

Όσο ο Τσοχατζόπουλος ήταν στην εξουσία, ου-
δείς τον είχε κατηγορήσει, αντίθετα, πολλά από τα 
σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συγχρωτίζονταν μαζί 
του, γιατί ήταν ο εκφραστής της «κυβερνώσας Αρι-
στεράς».

Ο κύκλος της λάσπης που άνοιξε ο Τσίπρας δεν 
θα αφήσει κανέναν αλώβητο, ωφελημένοι θα είναι 
μόνο εκείνοι που απεργάζονται το τέλος της Πολιτι-
κής και της Δημοκρατίας.

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

Ο κύκλος της λάσπης

karfitsomata
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Α
πό την περασμένη Δευτέρα η Θεσσαλονί-
κη έζησε το δικό της εφιάλτη. Ο κεντρικός 
αγωγός υδροδότησης του πολεοδομικού 
συγκροτήματος έσπασε και δημιούργησε 
εφιαλτικές καταστάσεις για τους κατοί-
κους της δεύτερης πόλης της Ελλάδας. 
Της συμπρωτεύουσας. Της μητρόπολης 
των Βαλκανίων. Σχεδόν σ΄όλη την πόλη 

κυριάρχησε το μαρτύριο της σταγόνας. Για 12ωρα ολόκλη-
ρες περιοχές έμειναν χωρίς νερό. Σχολεία έκλεισαν, όπως 
και τα πανεπιστήμια, για τον φόβο των λοιμώξεων. 

Σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο ήταν στη Θεσσαλονί-
κη, για να συμμετάσχει στο...αναπτυξιακό συνέδριο της πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούστηκαν μεγαλόπνοα 
σχέδια. Δόθηκαν υποσχέσεις ανάπτυξης. Παρουσιάστηκε μια 
Θεσσαλονίκη και μια κεντρική Μακεδονία ευημερούσα και 
...αναπτυσσόμενη. Ακόμη και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας απέφυγε να μιλήσει για τη λειψυδρία, που το βράδυ της 
Τετάρτης είχε κυριεύσει την πόλη. Αρκέστηκε μόνον, στο ότι 
με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είναι δυνατόν να σω-
θεί το 24% των μετοχών της ΕΥΑΘ και να μην «πέσει» στα 
χέρια ιδιωτών. Και ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης 
έδωσε την υπόσχεση, ότι «θα» αλλάξει το νόμο και θα δίνει 
το δικαίωμα στους δήμους να αγοράζουν μετοχές, ώστε να 
γίνουν μέτοχοι της ΕΥΑΘ. Όλα αυτά την ώρα, που ο αγωγός 
υδροδότησης της Θεσσαλονίκης είχε σπάσει και ,σιγά σιγά, οι 
περιοχές της πόλης έμεναν...στεγνές.

Μόνον, ο αν. υπουργός Υποδομών ο κ. Σωκράτης Φάμελ-
λος δήλωσε, ότι πηγαίνει για να επιβλέψει τις εργασίες απο-
κατάστασης της βλάβης και δεν παρέλειψε να μιλήσει για «την 
ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ΕΥΑΘ, μετά την 
πρόσληψη 150 ατόμων, ως μόνιμου προσωπικού». 

Ο υπουργός, όμως, προφανώς ξέχασε να αναφέρει , ότι 
στο σημείο της βλάβης δούλευαν, ήδη σε 24ωρη βάση, τε-
χνικοί της ΕΥΑΘ με τεχνικό συνεργείο και μηχανήματα ιδιώτη 
εργολάβου. Αν οι 150 που προσλήφθηκαν, όπως είπε ο κ. 
Φάμελλος, βοήθησαν κι αυτοί στην αποκατάσταση της βλά-
βης, ούτε αυτός το ξέρει, αλλά το επικαλέστηκε , προφανώς 
για...πολιτικούς λόγους.

Τα δεδομένα
Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι εργασσίες αποκα-

τάστασης. Στεγανοποιήθηκε ο αγωγός και άρχισε, με την πα-
ροχή νερού, ο έλεγχος σε όλο το δίκτυο.

«Αν όλα πάνε καλά, τότε η πόλη το αργότερο σήμερα 
(Σάββατο) το πρωί θα έχει νερό παντού. Κανείς, όμως, δεν εί-
ναι σε θέση να το προεξοφλήσει, γιατί το δίκτυο είναι , όντως 
παλαιό (από το 1977) και υπάρχει πιθανότητα διαρροής σε 
οποιοδήποτε σημείο.»

Αυτό υπογράμμισε άνθρωπος που παρέμεινε επί τρία 
24ωρα άγρυπνος, παλεύοντας να αποκαταστήσει τη ζημιά. 

Όπως κι αν έχει η κατάσταση, ακόμη κι αν όλα εξελιχθούν 
ομαλά, το θέμα είναι, ότι πρέπει να βρεθεί εναλλακτικός τρό-
πος υδροδότησης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στο 
νευραλγικό και στρατηγικά κρίσιμο χώρο της Βόρειας Ελλά-
δας. Χρειάζεται, δηλαδή, ένας νέος αγωγός, όπως αυτός που 
θα μεταφέρει νερό από τον Αλιάκμονα, έργο που έχει εντα-
χθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα.

Ερώτηση Καλαφάτη με αιχμές 
και υπονοούμενα 

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευ-
τής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρα-
τίας, Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή το 
πρόβλημα λειψυδρίας στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης, το οποίο 
προέκυψε λόγω βλάβης σε κεντρικό 
αγωγό της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης (ΕΥΑΘ Α.Ε.). Με την ερώτησή του ο κ. 
Καλαφάτης ζητά να πληροφορηθεί αν αλη-
θεύουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποί-
ες το πρόβλημα διαρροής ήταν γνωστό εδώ και 
τρεις μήνες, καθώς και το πώς θα υπάρξει πρόβλεψη 
για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλ-
λον, αφού η ίδια η εταιρία, με ανακοινώσεις της, κάνει 
λόγο για «πεπαλαιωμένο δίκτυο».

«Τις τελευταίες ημέρες η Θεσσαλονίκη βιώνει καταστά-
σεις που τη γυρίζουν δεκαετίες πίσω», τόνισε ο κ. Καλα-

φάτης, και συνέχισε: «Η λειψυδρία είχε να κάνει 
την εμφάνισή της στη Θεσσαλονίκη από τη 

δεκαετία του ’80. Οι δηλώσεις υπουργών, 
σύμφωνα με τις οποίες «τα συνεργεία της 
ΕΥΑΘ είναι επί ποδός σε 24ωρη βάση και 
μάλιστα με πλήρη στελέχωση, μιας και 
συνέβαλαν σε αυτό θετικά οι 150 προ-
σλήψεις στελεχών στην εταιρεία», δεν 

ξεδίψασαν τους Θεσσαλονικείς, ούτε βο-
ήθησαν τα νοικοκυριά στην πόλη να καλύ-

ψουν τις ανάγκες τους σε νερό. Τι ακριβώς έγινε 
και η Θεσσαλονίκη είπε το νερό – νεράκι; Οι αρμόδιοι 

υπουργοί πρέπει να απαντήσουν αν αληθεύουν οι πληρο-
φορίες ότι η βλάβη προκλήθηκε πριν από ένα τρίμηνο. Ελ-
πίζουμε κάτι τέτοιο να μην αληθεύει».

συνέντευξη

Ο αγωγός που έσπασε, η ΕΥΑΘ και το πολιτικό ψέμα του Φάμελλου
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ... ΝΕΡΟ
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Ποιος είπε ότι κατά τη διάρκεια της νηστείας δεν μπορού-
με να υποπέσουμε σε γλυκείες αμαρτίες; Στο ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου, στην Αντώνη Τρίτση, στον Εύοσμο, μπορού-
με να απολαύσουμε μία μεγάλη γκάμα σε νηστίσιμα και μη 
γλυκά, αλλά και να γευτούμε το πιο αφράτο, λαχταριστό πα-
σχαλινό τσουρέκι. 

Εκτός από το κλασσικό τσουρέκι μπορούμε να δοκιμά-
σουμε τσουρέκι γεμιστό με merenda ή κάστανο και επικάλυ-
ψη με λευκή σοκολάτα ή σοκολάτα γάλακτος. Επίσης, υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία σε νηστίσιμα γλυκά, όπως κεράσματα, σιρο-
πιαστά, πάστες και τούρτες σε όλες σχεδόν τις γεύσεις, που 
κατά την περίοδο της νηστείας παράγονται με νηστίσιμα υλικά.  
Ακόμη και για τους αθεράπευτους λάτρεις του προφιτερόλ, το 
ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, έχει προνοήσει να το παρά-
γει στη νηστίσιμη μορφή του.

Από το 2005 που, ως οικογενειακή επιχείρηση, ξεκίνησε 
το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στην Καρατάσου 25 στον 
Εύοσμο μέχρι το 2018 και το δεύτερο κατάστημα καφέ - ζα-
χαροπλαστείο στην Αντώνη Τρίτση με Λευκής 17, τα ζαχαρο-
πλαστεία Παπασωτηρίου δίνουν μεγάλη βάση στην ποιότητα, 
χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες κορυφαίες στην αγορά ενώ 
διατηρούν πολύ χαμηλές τιμές. 

Στο κατάστημα της καφετέριας, μπορούμε να συνοδεύ-
σουμε τον καφέ μας με γλυκό της επιλογής μας ή με δροσερό 
παγωτό με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 30+ γεύσεις ενώ 
σύντομα θα δημιουργηθεί μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής 
ζαχαροπλαστικής- ένα  τρίτο σημείο πώλησης - στην είσοδο 
της πόλης.

Το τσουρέκι... άλλαξε έδρα
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΔΕΤΣΙΚΑ

αφιέρωμα

Αφιέρωμα
Κορδελιό - Εύοσμος
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Ο δήμος Κορδελιού- Ευόσμου μπή-
κε στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων 
και της… ιστορίας λόγω της πρωτοφα-
νούς για τα ελληνικά δεδομένα επιχεί-
ρησης για την εξουδετέρωση βόμβας 
που εντοπίστηκε σε βενζινάδικο τον 
Φεβρουάριο του 2017. Τότε δήμος και 
περιφέρεια απέδειξαν την πλήρη ετοι-
μότητά τους καθώς η επιχείρηση που 
απαιτούσε και την απομάκρυνση 62.000 
κατοίκων, στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία. Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής είναι ραγδαία, 
ενώ η ποιότητα ζωής που προσφέρεται 
στους κατοίκους, είναι αδιαμφισβήτη-
τη. Πάρκα, υπαίθρια γυμναστήρια, νέες 
σχολικές μονάδες, χώροι πρασίνου 
και… ικανοποιητική σύνδεση αστικής 
συγκοινωνίας, έφεραν το συγκεκριμέ-
νο δήμο υψηλά στη ζήτηση πολιτών και 

επιχειρηματιών.

Η Karfitsa, δίνοντας βήμα στην 
κοινωνία, περπάτησε σε κεντρικούς 
δρόμους, σοκάκια και στενά του δήμου, 
μίλησε με πολίτες και επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
και κατέγραψε τα ζητήματα της καθη-
μερινότητάς τους. Την ίδια ώρα στην 
εφημερίδα μίλησαν ο δήμαρχος και 
αντιδήμαρχοι του δήμου για το έργο της 
θητείας τους αλλά και για τα μελλοντικά 
τους σχέδια προς όφελος των πολιτών. 

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, πα-
ρουσιάζονται οι καλύτερες ιδέες, προτά-
σεις και λύσεις για να απολαύσετε τους 
νοστιμότερους μεζέδες αλλά και τις πιο 
γκουρμέ επιλογές, να διασκεδάσετε τις 
βραδινές ώρες αλλά και να απολαύσετε 
υπηρεσίες καλλωπισμού, με περιποίηση 
από την κορυφή μέχρι τα νύχια! 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ… ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ | ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ανδρέα Παπανδρέου 60 | 2310387010
F: Nancy sommo kourtidou | F2: sommoshoes

Instagram :sommoshoes

αφιέρωμα Εύοσμος



ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ,
ΦΡΥ∆ΙΑ, 3D ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΕΣ,ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ, 

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΟΚΟΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, PEELING ΣΩΜΑΤΟΣ

Ανδρέα Παπανδρέου 69, Κορδελιό, 1ος όροφος.
2310757735 - 6974453521.
info@efiakritidou.gr
Fb: Make Up Artist Efi Akritidou
Instagram: Make Up Artist Efi Akritidou
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Α
νάρπαστα γίνονται τα ελάχιστα ελεύθερα 
διαμερίσματα που βρίσκονται στο κέ-
ντρο του Ευόσμου, όπου σύμφωνα με 
τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών 
Θεσσαλονίκης Νίκο Βλάχο, «αν υπάρξει 
διαθέσιμο σπίτι, μπορεί να δοθεί μέσα σε 
λίγες ώρες». Ο δήμος Κορδελιού- Ευό-
σμου τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει 

μεγάλη ανάπτυξη και λόγω της θέσης στην οποία βρίσκε-
ται, αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για οικογένειες. 
«Ζήτηση υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Το 
πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έχουμε ακίνητα για να εξυ-
πηρετήσουμε. Η αγορά δεν τροφοδοτείται με νέα ακίνητα 
και παράλληλα, όσοι είχαν αγοράσει σπίτια σε αυτές τις 
περιοχές ως δεύτερη κατοικία με σκόπο να τη νοικιάζουν, 
πλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης μένουν οι ίδιοι σε 
αυτά τα σπίτια κι έτσι υπάρχει πρόβλημα και στις ενοικία-
σεις διαμερισμάτων», εξηγεί ο ίδιος. 

Ο κ. Βλάχος αναφέρει πως σε ολόκληρο το δήμο, 

υπάρχει μόλις μία οικοδομή που είναι υπό κατασκευή. 
«Έχουν μείνει κάποια «stock» ακίνητα που βρίσκονται 
πάνω από τον Περιφερειακό κι έχουν σχετικά υψηλή τιμή, 
όμως εφόσον δεν υπάρχει η απαιτούμενη προσφορά, εκτι-
μώ πως θα δοθούν κι αυτά. Οι τιμές των ακινητών στην 
περιοχή, την τελαυταία τριετία έχουν πάρει μία αύξηση της 
τάξεως του 5% με 10%, ανάλογα με το σημείο όπου βρί-
σκονται. Το «φιλέτο» του δήμου είναι η περιοχή της Νέας 
Πολιτείας στο πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής, όμως 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα».

 Μάλιστα ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσ-
σαλονίκης είπε χαρακτηριστικά πως πελάτης του έψαχνε 
να νοικιάσει διαμέρισμα στην περιοχή έναντι 320 ευρώ και 
δεν βρέθηκε τίποτα. «Με το που βγαίνει κάτι στην αγορά 
και είναι αξιόλογο, θα φύγει κατευθείαν. Είναι ένας δήμος 
που έχει σχετικά καινούρια σπίτια, δεκαπενταετίας, όμως, 
δεν υπάρχει ανοικοδόμηση. Κι όχι τόσο λόγω της οικονο-
μικής κρίσης, όσο διότι δεν βοηθάει το κράτος. Φοβούνται 
το επιχειρηματικό ρίσκο και η φορολογία είναι μεγάλη, έτσι 

δεν υπάρχει κινητικότητα», εξηγεί ο κ. Βλάχος. 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου 
Πέτρος Σούλας αναφέρει πως «πριν από το 2011 υπήρχε 
μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και ανοικοδόμηση, όμως πλέ-
ον δεν κινείται τίποτα. Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα στοι-
χεία, περίπου 300 κατοικίες είναι προς διάθεση στο δήμο 
μας. Βέβαια, υπάρχουν κι αρκετές οικοδομές που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί, κυρίως πάνω από τον Περιφερειακό. 
Όσον αφορά στην ενοικίαση, εκεί η προσφορά είναι ακόμη 
πιο χαμηλή, ενώ η ζήτηση ολοένα και αυξάνεται. Ο δήμος 
μας έχει πολύ καλές υποδομές όσον αφορά στις παιδικές 
χαρές και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να 
προσελκύει πολύ κόσμο -κυρίως νέες οικογένειες- από τις 
γύρω περιοχές. Επίσης έχουμε πολύ καλή κυκλοφοριακή 
σύνδεση με όλη τη Θεσσαλονίκη, είτε λόγω του Περιφερει-
ακού είτε της Εγνατίας. Έτσι, η πλειοψηφία των κατοικιών 
στο δήμο μας, είναι γεμάτες είτε από τους ιδιωκτήτες είτε 
από τους ενοικιαστές, ενώ η ζήτηση ανεβαίνει συνεχώς».

Sold out τα σπίτια στον δήμο Κορδελιού- Ευόσμου 
«ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ... ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

αφιέρωμα Εύοσμος
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Πλατεία Ευόσµου 
(Έναντι Εκκλησίας Ευαγγελισµού)

1ος όροφος | 2310574427 
www.maneta.gr | info@maneta.gr

FB: ΜΑΝΕΤΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Instagram: manetasjewellery

Ξεπερνούν τους 12.000 οι πολίτες που 
εξυπηρετούνται στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου

«ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ»,  
ΛΕΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Το Κέντρο Υγείας Ευόσμου εξυπηρε-
τεί σε καθημερινή βάση κατά μέσο όρο 
300 πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης, 
ενώ μηνιαίως ο αριθμός αυτός ανέρχεται 
περίπου στους 12.000, σύμφωνα με την 
διευθύντρια, Φωτεινή Δάντση. Όπως εξη-
γεί στην Karfitsa, η λειτουργία του είναι 
ικανοποιητική αν και «υπάρχουν κι άλλες 
δυνατότητες, που προσπαθούμε να τις 
αξιοποιήσουμε». Το συγκεκριμένο Κέντρο 
Υγείας αστικού τύπου, στελεχώνεται από 
γενικούς γιατρούς, παιδιάτρους, πνευμο-
νολόγο, καρδιολόγο, γυναικολόγο, οδο-
ντίατρο, παιδοδοντίατρο, οφθαλμίατρο,  
παιδοχειρουργό, ακτινολόγους, μικρο-
βιολόγους και χειρουργό που δεν βρί-
σκεται εκεί βέβαια σε καθημερινή βάση. 
«Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες ακόμη 
που προβλέπεται να έρθουν, όπως ορθο-
πεδικοί και δερματολόγοι, που τις ζητάει 
και ο κόσμος», αναφέρει η ίδια. Μάλιστα 
συμπληρώνει πως «υπάρχει τμήμα μα-
στογράφου και υπερήχων για να εξυπη-
ρετείται ο κόσμος. Επίσης, έχουμε 24ωρη 
λειτουργία ακτινολογικού και μικροβιο-
λογικού με εφημερεύοντες γιατρούς». 

Ανάλογα με την ειδικότητα, ο μέσος 
όρος αναμονής ανέρχεται σε 10-15 ημέ-
ρες. «Για τις ειδικότητες του γυναικο-
λόγου και του καρδιολόγου η αναμονή 
μπορεί να φτάσει μέχρι και ένα μήνα, ανά-
λογα με το περιστατικό. Η εξέταση στους 
γενικούς γιατρούς, γίνεται χωρίς ραντε-
βού, ενώ κατόπιν ραντεβού γίνεται μόνο 
η συνταγογράφηση», λέει η κ. Δάντση. 
Ένα ζήτημα που έχει προκύψει, είναι πως 
πλέον δεν υπάρχει φύλαξη καθώς «έληξε 
η σύμβαση. Έχω απευθυνθεί στην 3η ΥΠΕ 
και αναμένεται να γίνουν προσλήψεις φυ-
λάκων. Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί 
κάποιο περιστατικό βέβαια», σημειώνει η 
διευθύντρια του Κέντρο Υγείας Ευόσμου. 

Από την πλευρά του ο διοικητής της 
3ης ΥΠΕ Γιώργος Κίρκος λέει χαρακτη-
ριστικά πως «οι ωφελούμενοι, που είναι 
πολλοί, χάρηκαν ιδιαίτερα για τη λειτουρ-
γία και εφημέρευση του Κέντρου Υγείας. 
Πριν από εννιά  μήνες στελεχωνόταν από 
12 γιατρούς και σήμερα έχει 32. Η προ-
σπάθεια που κάνουμε είναι να έχουμε 
παιδίατρο σε όλη την εφημερία κι όχι μόνο 
σε εφημερία ετοιμότητας». 
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▶ Καραολή και ∆ηµητρίου 92 (Εύοσµος)
▶ Πλατεία Αριστοτέλους 8 
▶ Πολυτεχνείου (προέκταση Τσιµισκή) 
    µε ∆ωδεκανήσου γωνία
▶ Γρ. Λαµπράκη 131(Τούµπα)
▶ Οne salonica outlet mall Kώττα Ρούλια 10

Τηλέφωνο delivery: 

2310510910 
(απο τις 12 το µεσηµέρι
έως τις 5 το πρωί)

www.savvikos.gr

Ε
να πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά στους 
δήμους και το οποίο οι δημοτικές αρχές θέ-
τουν αρκετά υψηλά στο πρόγραμμα υλο-
ποιήσεών τους, είναι τα έργα που γίνονται ή 
πρέπει να γίνουν. Αυτό απασχολεί, λοιπόν, 
τόσο το δήμο όσο και τους δημότες του Ευ-
όσμου. Ανακατασκευές δρόμων, παιδικών 
χαρών, γηπέδων κι άλλων δημόσιων χώρων 

εντάσσονται στο πρόγραμμα της εκάστοτε αντιδημαρχίας 
αναπτυξιακού προγραμματισμού και τεχνικών υπηρεσιών. 

Ωστόσο, σήμερα αρκετοί δημότες του δήμου Κορδε-
λιού-Ευόσμου εντοπίζουν μεγάλη καθυστέρηση από την 
πλευρά του δήμου όσον αφορά στην ολοκλήρωση των 
έργων υποδομών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ανα-
στασία Κάτσα «αργούν πολύ να φτιάξουν τους δρόμους. 
Για παράδειγμα στη γειτονιά μου υπήρχαν μεγάλες λακ-
κούβες που δημιουργούσαν προβλήματα στα αυτοκίνη-
τα και καθυστέρησε πολύ το έργο της ανακατασκευής 
τους». «Έχουν γίνει αρκετές ασφαλτοστρώσεις αλλά δεν 

επαρκούν. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και πολλά έργα 
μένουν πίσω» σχολιάζει ο Αριστείδης Χαντζαρίδης. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τον Παναγιώτη Φράγκου «δεν είναι λίγες 
οι περιπτώσεις που δίνεται βάση σε κεντρικούς κυρίως 
δρόμους, ενώ δρόμοι εκτός κέντρου με μεγαλύτερα προ-
βλήματα δεν ανακατασκευάζονται».

Ανεπαρκής κρίνεται, επίσης, από τους δημότες η πα-
ρέμβαση και η ανακατασκευή στις παιδικές χαρές. «Οι 
παιδικές χαρές ήταν και είναι πάντα σε κακή κατάσταση. 
Πολλές φορές παίρνω μαζί μου εργαλεία και επισκευάζω 
εκείνη τη στιγμή την κούνια για να μην χτυπήσουν τα εγ-
γόνια μου. Σε αρκετές δεν υπάρχει ούτε πόρτα ούτε περί-
φραξη και έτσι μπαίνουν αδέσποτα μέσα» υπογραμμίζει ο 
δημότης Κυριάκος Γρεκός. «Αδικαιολογήτως αυξημένα» 
κρίνονται τα δημοτικά τέλη από την Ελένη Κούρτογλου, 
ενώ ο Αθανάσιος Κωνσταντινίδης συμφωνεί λέγοντας πως 
«είτε γίνονται έργα στο δήμο είτε όχι εμείς είμαστε υπο-
χρεωμένοι να πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, που έχουν 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια». 

Το «δώρο» του Τσίπρα και το πρόγραμμα εκατομμυρίων 
«ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑ» ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

αφιέρωμα Εύοσμος
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ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
231 076 6686

FB page: Pirates Rock Bar

Πρόγραμμα 8.000.000 ευρώ
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο αναπτυξιακού προγραμ-

ματισμού, τεχνικών υπηρεσιών και πολιτικής προστα-
σίας κ. Βασίλειο Ανδρεάδη «τα τελευταία τρία 
περίπου χρόνια έχουμε κάνει αρκετές προ-
σπάθειες όσον αφορά στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό του δήμου. Καταθέσαμε ένα 
αρκετά αναπτυξιακό επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 
πάρα πολλά έργα, κυρίως υποδομών 
αλλά και έργα με κοινωνικό χαρα-
κτήρα για το δήμο». Παράλληλα, 
τονίζει πως έχει εστιάσει στις ασφαλ-
τοστρώσεις δρόμων, πολλές από τις 
οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 
ως το τέλος της θητείας του υπολογί-
ζεται πως θα έχει εκπονηθεί πρόγραμ-
μα ασφαλτοστρώσεων περίπου 8.000.000 
ευρώ. Σχετικά με την καθυστέρηση των έργων, 
την οποία καταγγέλλουν οι δημότες ο κ. Ανδρεάδης 
αναφέρει «καθημερινά φτάνουν σε εμάς πολλά αιτήματα 
πολιτών. Καταλαβαίνω τους δημότες που ενοχλούνται για 
την καθυστέρηση των έργων. Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή 
έχει άμεση σχέση με όλα αυτά τα χρόνια που οι δρόμοι δεν 
ανακατασκευάζονταν. Η οποιαδήποτε δική μας καθυστέρη-
ση έρχεται επιπρόσθετα με την προηγούμενη. Όσον αφορά 
στα τεχνικά έργα έχουμε πολλές υποθέσεις, οι οποίες δεν 
λύθηκαν και αυτό οφείλεται σε αδυναμία είτε του δήμου και 
του κράτους είτε στις χρονοβόρες διαδικασίες». 

Αναβάθμιση και… ανακατασκευή
Στα άμεσα σχέδια του δήμου βρίσκεται η ενεργειακή 

αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, η ανακατα-
σκευή σχολικών αυλών, προγράμματα πρασίνου, 

καθώς και η αλλαγή του χλοοτάπητα στο γή-
πεδο δίπλα στο στρατόπεδο Παπακυριαζή, 

που αποτελεί αίτημα πολλών αθλητικών 
σωματείων και γονιών. Τέλος, σύμφω-
να με τον αντιδήμαρχο τοπικής οικο-
νομικής ανάπτυξης κ. Ιωάννη Γούσιο 
στο οριστικό πρόγραμμα των έργων 
περιλαμβάνεται η οικοδόμηση δύο 
νέων δημοτικών σχολείων, το 24ο 

και το 25ο, καθώς και δύο 
νέων νηπιαγωγείων, 

όπως ανακοίνωσε 
ο πρωθυπουρ-

γός Αλέξης 
Τσίπρας σε 
συνάντηση 
που είχε με 
τον δήμαρ-
χο Πέτρο 
Σούλα.

αφιέρωμα Εύοσμος
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Όταν µια χαλαρή συζήτηση 
µεταξύ φίλων µετατρέπεται σε 
όνειρο και το όνειρο παίρνει 
σάρκα και οστά, δεν µπορεί 
πάρα το αποτέλεσµα να είναι 
µοναδικό! Αυτό είναι και το 
κύριο χαρακτηριστικό του U Bar 
Project, η µοναδικότητα!  
Ένας χώρος ζεστός και φιλικός, 
µε υψηλής αισθητικής 
διακόσµηση, έτοιµος να σου 
προσφέρει µοναδικές στιγµές 
διασκέδασης και απόλαυσης.
Στo U Bar Project Cocktails & 
Burgers µπορείς να βρεις, 
υψηλής ποιότητας καφέ, τις 
καλύτερες ετικέτες κρασιών, τα 
πιο ιδιαίτερα κοκτέιλς από τους 
ειδικούς του είδους καθώς και 
µοναδικά burgers µε την 
υπογραφή του δηµοφιλούς σεφ 
Μιχάλη Καλαβρινού.
Σε περιµένουµε να ανακαλύψεις 
τη µοναδικότητα!

Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, 
Εύοσµος
231 077 6002
FB: U BAR PROJECT
Instagram: ubar_project

«Απαραίτητη η συνεργασία Δήμου και τοπικής αγοράς»
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ο ΕΥΟΣΜΟΣ

αφιέρωμα Εύοσμος

Ο 
δήμος Ευόσμου αποτελεί μια ιδιαίτερα 
αναπτυγμένη τοπική κοινωνία, καθώς τα 
τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο 
αριθμός των κατοίκων του. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την εξέλιξη της τοπικής αγο-
ράς. Νέα καταστήματα ανοίγουν διαρκώς 
και η κίνηση αυξάνεται, ενισχύοντας φυσικά 
την τοπική οικονομία. «Η ανάπτυξη, βέβαια, 

μιας τοπικής αγοράς επιτυγχάνεται και μέσα από τη βοή-
θεια του δήμου, στον οποίο ανήκει», λένε οι καταστημα-
τάρχες. 

«Μόνοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο»
Ορισμένοι ιδιοκτήτες καταστημάτων στον Εύοσμο δε 

δείχνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη βοήθεια που 
τους προσφέρεται από το δήμο και την αρμόδια αντιδημαρ-
χεία. «Έχουμε μια αναπτυγμένη αγορά αλλά δεν μας βοη-
θά καθόλου ο δήμος. Για παράδειγμα η καθαριότητα του 
δρόμου μπροστά από τα μαγαζιά μας είναι σημαντική αλλά 
ο δήμος δεν φροντίζει γι΄ αυτό. Ακόμα και το κούρεμα 



23www.karfitsa.gr
31.03.2018

▶ ΚΑΡΑΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 131 ΕΥΟΣΜΟΣ
▶ Τ. 2310 757280
▶ www.andromachisalon.gr
▶ FB. Andromachi Salon    
▶ Instagram. andromachi_salon
▶ E-shop: www.ladybag.gr

LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Προσφορές:
Με την επίδειξη του παρόντος κουπονιού

✓ 6 Συνεδρίες full Mπικίνι από 240€ µόνο 100€
✓6 Συνεδρίες  full Πόδι από 480€ µόνο 220€

✓ 6 Συνεδρίες Μασχάλη & Μπικίνι από 390€ µόνο 150€

Diode laser ReNova: Γρήγορη - Ανώδυνη  
Αποτελεσµατική αποτρίχωση τελευταίας γενιάς!

 

των δέντρων γίνεται έπειτα από πολλές δικές μας εκκλή-
σεις προς το δήμο. Πλέον πιστεύω πως πληρώνουμε τα 
δημοτικά τέλη χωρίς λόγο» σχολιάζει η Αγλαΐα Φράγκου. 
Την ίδια άποψη εκφράζει και η ιδιοκτήτρια καταστή-
ματος ένδυσης, Μυροφόρα Χατζηβασιλειάδου «η 
αγορά μας είναι αναπτυγμένη αλλά ο δήμος δεν 
βοηθά ούτε στην επέκτασή της αλλά ούτε τους 
καταστηματάρχες. Μόνοι μας προσπαθούμε για 
το καλύτερο». Σύμφωνα με τις ίδιες ο δήμος δεν 
κάνει προωθητικές ενέργειες με σκοπό την ενίσχυ-
ση της τοπικής αγοράς, ενώ εκείνη αναπτύσσεται με τις 
δικές τους δράσεις και προσπάθειες. 

«Ο δήμος καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς»
Ωστόσο, ορισμένοι δηλώνουν ευχαριστημένοι από τις 

ενέργειες του δήμου. Συγκεκριμένα, ο Θεοφάνης 
Ανταβόγλου υπογραμμίζει «Είμαι ιδιοκτήτης κα-
ταστήματος τα τελευταία 20 χρόνια. Θεωρώ ότι η 
αγορά του Ευόσμου είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
και βοηθά και ο δήμος αρκετά σε αυτό» με τον 
Βασίλη Κεφαλά να συμφωνεί «είμαστε ικανοποι-
ημένοι από το δήμο γιατί καλύπτει τις όποιες ανά-
γκες για τη σωστή λειτουργία της αγοράς». 

«Δε λείπει τίποτα»
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο τοπικής οικο-

νομικής ανάπτυξης κ. Ιωάννη Γούσιο «η αγορά 
του Ευόσμου βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο 
σε σχέση με άλλες τοπικές αγορές, εκφράζει μια δυ-
ναμική. Στους περικλείοντες δρόμους του Ευόσμου τα 

καταστήματα μόλις ξενοικιάζονται υπάρχει νέα μίσθωση, 
δεν μένουν άδεια». Σύμφωνα με τον ίδιο την περιοχή έχει 

βοηθήσει η εγκατάσταση νέων ανθρώπων, ενώ τονίζει 
πως πλέον οι κάτοικοι του Ευόσμου δεν απομακρύ-

νονται από την περιοχή τους για να καλύψουν κα-
ταναλωτικές ανάγκες, «καθώς δεν λείπει τίποτα 
από την αγορά».  Όσον αφορά στις ενέργειες του 
δήμου που βοηθούν τους καταστηματάρχες ο 

αντιδήμαρχος αναφέρει «από τότε που αναλάβαμε  κάθε 
χρόνο προσφέρουμε μειωμένα τέλη τόσο στα μαγαζιά όσο 
και στις οικίες. Ο δήμος προσπαθεί πάντοτε και μέσα από 
τις ανακοινώσεις που βγάζει και συμβάλλει όπου μπορεί». 
Τέλος, τόνισε πως μέσα και από τη συμμετοχή του δημάρ-
χου στο περιφερειακό συνέδριο στόχος είναι να προγραμ-
ματιστούν ενέργειες για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς 
και οικονομίας.

αφιέρωμα Εύοσμος



24 www.karfitsa.gr
31.03.2018

Μ
εγάλη και εμφανής είναι η αναβάθμιση που έχει γνωρίσει τα τελευταία 
χρόνια ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου. Πολλές και κυρίως νέες οικογέ-
νειες έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, κάτι που 
προκάλεσε τη δημιουργία νέων κατοικιών και καταστημάτων. Ωστό-
σο, βασική ανάγκη για την ομαλή λειτουργία και την εξέλιξη ενός δή-
μου είναι η διατήρηση και φροντίδα της καθαριότητας και της υγιεινής 
στους δημόσιους χώρους. Παρά την αναγκαιότητα αυτή, αρκετοί είναι 
οι δημότες Ευόσμου που δεν δείχνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Όπως 

επισημαίνει η Μαίρη Φυτοπούλου «τα προβλήματα του δήμου μας είναι γνωστά εδώ και 
πολλές δεκαετίες. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ο δήμος δεν φροντίζει όσο θα έπρεπε την 
καθαριότητα σε πάρκα και δρόμους». Η καθαριότητα ενός δήμου απαιτεί την καθημερινή 
συγκομιδή των σκουπιδιών, των μπαζών και των ογκωδών αντικειμένων που αφήνονται 
σε πεζοδρόμια και δρόμους. Παράλληλα, απαραίτητο κρίνεται κεντρικοί και μη δρόμοι να 
σκουπίζονται και να καθαρίζονται καθημερινά από τους ανθρώπους του δήμου, ώστε να 
διατηρείται η αναγκαία και στοιχειώδης καθαριότητα.

«Γνωστό σε όλους το πρόβλημα»
Σύμφωνα με τον  Γιώργο Καραδήμο, δημότη Ευόσμου και ιδιοκτήτη καταστήματος 

«έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την καθαριότητα. Συγκεκριμένα στην οδό Ανδρούτσου, 
όπου βρίσκεται το σπίτι μου μαζεύονται τα σκουπίδια και σαπίζουν. Άνθρωποι του δήμου 
έρχονται καθημερινά και καθαρίζουν μόνο τον κάθετο από εμάς δρόμο. Τους έχω ζητήσει 

επανειλημμένως να φροντίσουν και τη δική μας οδό αλλά μου απαντούν πως  δεν βρίσκεται 
στην αρμοδιότητά τους». Συμφωνώντας, η Ελένη Κούρτογλου καταγγέλλει «ως δημότης 
έχω πάρα πολλά παράπονα όσον αφορά στην καθαριότητα. Δεν είμαι ικανοποιημένη ούτε 
στην περιοχή που κατοικώ ούτε εκεί που δουλεύω. Επίσης, η κατάσταση των πάρκων είναι 
τραγική όσον αφορά στο κούρεμα του γκαζόν, το κλάδεμα των δέντρων και την καθαριό-
τητα». «Ο δήμος δεν φροντίζει την καθαριότητα γύρω από τα καταστήματά μας. Ακόμη και 
όταν έρχονται καθαριστές δεν γίνεται σωστή δουλειά και οι δρόμοι παραμένουν βρώμικοι» 
σχολιάζει ο Βασίλης Κεφαλάς. 

«Ο δήμος εστιάζει στην καθαριότητα»
Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη, καθώς σύμφωνα με το Νίκο Κωνσταντινίδη «η 

τωρινή δημοτική αρχή κάνει περισσότερα πράγματα συγκριτικά με τις προηγούμενες και 
όσον αφορά στην καθαριότητα είμαι ικανοποιημένος» με το Θεοφάνη Ανταβόγλου να συμ-
φωνεί «Είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά την καθαριότητα των δρόμων. Ο δήμος ασχο-
λείται και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται». Όπως λένε, οι καθαριστές του δήμου περνούν 
καθημερινά από τις γειτονιές τους, ενώ σε περιπτώσεις που χρειάστηκε να τηλεφωνήσουν 
στον δήμο, παρενέβη άμεσα λύνοντας το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαρι-
ότητας κ. Γεώργιο Μαξούρα «γενικά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, η πόλη είναι καθαρή, δεν 
υπάρχουν σκουπίδια. Τα αυτοκίνητα μαζεύουν καθημερινά ογκώδη, σκουπίδια, μπάζα και 
στρώματα από τους δρόμους». Ακόμη, το κομμάτι της καθαριότητας του δήμου ενισχύθηκε 
αρκετά με την αγορά νέων απορριμματοφόρων και την τελευταία εβδομάδα με 800 νέ-

Αναβάθμιση στην καθαριότητα του δήμου Κορδελιού- Ευόσμου
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

Ο καλύτερος florist  
είναι στον Εύοσμο
O Χρηστος Μουδούρης είναι ο florist 
που η έννοια της new age ανθοδετικής 
παίρνει σάρκα και οστά επιτέλους και στην 
Ελλάδα.

Η ανθοδετική όπως αναφέρει είναι μια 
τέχνη που κρατάει λίγο. Αυτό που μένει 
όμως είναι η χαρά και η ανάμνηση.
Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη 
το 1986. Σπούδασε την τέχνη της γραφι-
στικής στην akto art & design. Σε μικρή 
ηλικία, αποφάσισε να ασχοληθεί με τον 
κόσμο των λουλουδιών και εκτότε δεν 
σταμάτησε καθόλου να ασχολείται με την 
τέχνη της ανθοδετικής. Έκανε διάφορα 
σεμινάρια στην Ελλάδα, στην Ιταλία και 
στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία ταξιδεύει 
συχνά για εκθέσεις, αλλά κυρίως για τους 
παραγωγούς, ωστε να μαθαίνει απο πού 
και με ποιο τρόπο παράγεται η πρωτη 
ύλη. Απο το 2004 έως και σήμερα ακόμη 
παρακολουθεί σεμινάρια ανθοδετικής, 
κυρίως με τον εκπαιδευτή Πάρη Σταυρό-
πουλο (3ης γενιάς ανθοδέτης). Συμμετέχει  
στα δρώμενα της ανθοδετικης (επιδείξεις, 
διαγωνισμοί) απο το 2010. Έχει εργαστεί 
με μια απο τις μεγαλύτερες αλυσίδες αν-
θοπολείων στη Νέα Υόρκη. Διατηρεί την 
οικογενειακή επιχείρηση Paradise flowers 
στον Εύοσμο, αλλά συνεργάζεται και 
με άλλους επαγγελματίες στο χώρο του 
design και της οργάνωσης εκδηλώσεων.
«Μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι, να 
κουβεντιάζω, να αναζητώ. Πιστεύω ότι 
μέσα απο την αλληλεπιδράση με άλλους 
ανθρώπους και την σύμπραξη μπορούν 
να βγουν σπουδαία πράγματα».

Paradise flowers - 28ης Οκτωβρίου 70, Εύοσμος  - T. 2310 766 089 - Fb: Christos Moudouris
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ους κάδους και επιπλέον 300 καινούργιους κάδους 
ανακύκλωσης. Ο αντιδήμαρχος τονίζει πως σε κάθε 
περιοχή του Ευόσμου υπάρχει ένα απορριμματο-
φόρο και γίνονται διπλά δρομολόγια σχεδόν καθη-
μερινά, ενώ οι δρόμοι καθαρίζονται σε καθημερινή 
βάση από τους καθαριστές του δήμου. Παράλληλα, 
συμπληρώνει πως επειδή ο δήμος είναι μεγάλος σε 
έκταση και κάποιο σημείο ενδέχεται να αντιμετωπί-
ζει πρόβλημα καθαριότητας το οποίο ο δήμος δεν 
έχει εντοπίσει παρεμβαίνει άμεσα με δύο ή τέσσερις 
καθαριστές έπειτα από τηλεφώνημα των δημοτών. 

Έρχονται υπόγειοι κάδοι
Στα άμεσα σχέδια του δήμου βρίσκεται η υπογει-

οποίηση των κάδων, ένα έργο μεγάλου κόστους, το 
οποίο θα ξεκινήσει άμεσα. Διπλοί κάδοι θα τοποθε-
τούνται υπόγεια, μέσα στους οποίους τα σκουπίδια 
θα συμπιέζονται, αυξάνοντας την χωρητικότητα. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μαξούρα «δυσκολία θα αποτελέσει για το δήμο η λήξη της 
σύμβασης 45 οδηγών και καθαριστών έως το τέλος του μήνα. Αναμένουμε τη γρήγορη 
αντικατάσταση τους και ενίσχυση του προσωπικού, από το οποίο είμαι ιδιαίτερα ευχαριστη-
μένος και δεν έχω κανένα παράπονο».

Καφές...
Το ρόφηµα που έχει συνδεθεί µε την συνήθεια και την απόλαυση!
Ο µυρωδάτος µας καφές στο COFFEE DROP κάνει πιο γευστική και λαχταριστή αυτήν την 
αγαπηµένη σου ρουτίνα!!
Αν έχεις δοκιµάσει έστω και µία φορά τον γευστικό µας καφέ, θα έχεις διαπιστώσει την 
εµπειρία µας στην Τέχνη του Take Away καφέ γιατί...
- Ο Καφές σου θα είναι όπως τον θέλεις – 

Το απίστευτα γευστικό µας χαρµάνι!
Η σειρά Cinque Stelle έχει σχεδιαστεί ειδικά γι' αυτούς που θέλουν espresso µε το 
χαρακτηριστικό, παραδοσιακό άρωµα του 
caffe Molinari
Το χαρµάνι Rossa µε αναλογια 90% Arabica είναι ιδανικό για οσους αναζητούν την αληθινή 
γεύση του espresso.

Στο κατάστηµά µας θα βρεις επίσης πληθώρα προϊόντων:
Coffees, drinks, snacks, baked, sandwiches, salads, sweeties.

∆ιεύθυνση :  Ανδρέα Παπανδρέου 28 | Κορδελιό | Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 231 600 7645 | Facebook : Coffee_Drop |  Instagram : _coffeedrop_
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Καραολή και Δημητρίου 154, Εύοσμος   |   Τηλέφωνο: 231 060 8334
Κ.Καραμανλή 80, Διαβατά   |   Τηλέφωνο: 231 078 0323

Fb page: Το νησί της Αφροδίτης

Τεϊοποτείο
∆. Καραολή και ∆ηµητρίου 129, Εύοσµος

Τ. 231 553 3563
Fb. Σαλούτ Ντε Πλατάν

Μ
εγάλη είναι η βοήθεια που προσφέρει 
ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου σε δη-
μότες του που έχουν ανάγκη. Σε μια 
εποχή που οι οικονομικές δυσκολίες 
του κόσμου είναι μεγάλες, η κοινω-
νική πολιτική του δήμου συνεχώς 
εξελίσσεται. Οικογένειες, άνθρωποι 
χωρίς συγγενείς, άρρωστοι και ηλικι-

ωμένοι βρίσκουν βοήθεια και στήριγμα στο δήμο και σε 
όσα τους προσφέρει. 

«Ο αριθμός των δημοτών που χρειάζεται βοήθεια είναι 
τεράστιος και συνεχώς αυξάνεται. Θα ήταν αστείο αν λέγα-
με πως μειώνεται» λέει ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 
Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος. Για το λόγο αυτό, «γίνεται 
διαρκής έλεγχος στα σπίτια των κατοίκων από τους κοι-
νωνικούς λειτουργούς και μέσω της επαφής που έχουμε 
με την εισαγγελία προκύπτουν νέες δράσεις ανάλογα με τις 
ανάγκες που κρίνεται ότι έχουν οι δημότες μας». 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής 
του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, υπάρχει κοινωνικό πα-
ντοπωλείο, το οποίο μοιράζει κάθε μήνα δέματα με τρό-

φιμα σε 150 οικογένειες, ενώ σε περιόδους εορτών τα 
δέματα αυτά πλησιάζουν τα 600. Παράλληλα, λειτουργεί 
το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου, όπου με τη βοήθεια 
των φαρμακείων που συμμετέχουν προσφέρονται τα απα-
ραίτητα φάρμακα σε ανθρώπους που η οικονομική τους 
αδυναμία δεν τους επιτρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για 
την υγεία τους. Όσον αφορά στους ηλικιωμένους δημό-
τες, λειτουργεί η δομή «Βοήθεια στο σπίτι», σύμφωνα με 
την οποία νοσηλευτής επισκέπτεται καθημερινά τα σπίτια 
όσων δεν έχουν οικογένεια και δεν μπορούν να αυτοεξυ-
πηρετηθούν και τους βοηθά με τυχόν ενέσεις ή χάπια που 
χρειάζεται να πάρουν.

«Προτεραιότητα η κοινωνική πολιτική»
Σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρεται και κατά τη 

μετακίνηση των δημοτών που βρίσκονται σε ανάγκη. Κα-
θημερινά υπάρχουν περίπου δέκα περιπτώσεις ΑΜΕΑ που 
μεταφέρονται σε σχολεία αλλά και αλλού μέσω των οχημά-
των του δήμου. Το ίδιο συμβαίνει και με ηλικιωμένους, όταν 
χρειάζεται να μεταφερθούν σε νοσοκομεία και γιατρούς. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο στο κομμάτι αυτό 

 «Είμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη», λέει ο αντιδήμαρχος 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ 
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Petvision
Αll about pets
Τεληωρίδης Ι Παπαδόπουλος 
Α Ο.Ε. Νέας Μαγνησίας 4 
2310782051

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα καθώς «τα χρήμα-
τα που δίνονται μηνιαίως για βενζίνες είναι περιορισμένα 
και γι’ αυτό έχουμε κάνει ήδη αίτηση, ώστε να διευκολυν-
θούμε τουλάχιστον στη μετακίνηση των ΑΜΕΑ. Παράλληλα, 
η απαγόρευση του κράτους στη διέλευση των δημοτικών 
οχημάτων εκτός των ορίων του δήμου δυσχεραίνει τη με-
ταφορά των ηλικιωμένων στους γιατρούς». 

Βέβαια, η σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας 
και ο αυξημένος αριθμός ανθρώπων με σημαντικά οικονο-
μικά προβλήματα δεν αφήνει το περιθώριο στους δήμους να 
φροντίσουν για όλους τους δημότες που χρήζουν βοήθειας. 
«Δεν μπορείς να τους καλύψεις όλους γιατί αυτή την εποχή 
υπάρχει μόνο ανάγκη και τίποτα άλλο» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος. Η 
διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να 
ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής είναι 
συγκεκριμένη. Κάθε χρόνο μια ορισμένη περίοδο γίνονται 
αιτήσεις από τους δημότες. Στη συνέχεια τόσο αυτές όσο και 
τα ίδια τα σπίτια των αιτούντων ελέγχονται από τους κοι-
νωνικούς λειτουργούς του δήμου, ώστε να ενταχθούν στα 
προγράμματα οι σοβαρότερες περιπτώσεις. Μάλιστα, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, ο δήμος κάνει αίτηση προς το κράτος, 
ώστε να δίνεται κάποια οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες 
ή ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. 

Ο αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων, ιδιαίτερα από 
νέες οικογένειες δίνει ώθηση στο δήμο να εξελίσσει τις δρά-
σεις του και όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος «είμαστε δίπλα σε 
όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με όσα μπορού-
με να προσφέρουμε».
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∆ωδεκανήσου 29-31, Εύοσµος
Τηλέφωνο: 231 550 3977
www.monomaxoikickboxing.gr
fb page: ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΕΥΟΣΜΟΥ

O Αθλητικός Σύλλογος ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΕΥΟΣΜΟΥ από το 2012 προπονεί κορυφαίους αθλητές στο KICK BOXING 
µε συνεχείς διακρίσεις σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. 
Η ΠΑΛΗ, η ΠΥΓΜΑΧΙΑ, το TAE KWON DO είναι επίσης µερικά από τα αθλήµατα που διδάσκουν οι έµπειροι 
προπονητές, µε αρκετές επιτυχίες παγκοσµίως, διαπλάθοντας άριστα και µε πειθαρχία τη φυσική κατάσταση 
του αθλητή ώστε να υπάρχει η επιλογή αργότερα για συµµετοχή του σε πρωταθλήµατα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Στον άνετο και φιλικό πολυχώρο TOP GYM που διαθέτει προηγµένης τεχνολογίας εξοπλισµό, 
λειτουργούν επιπλέον:  τµήµατα ZUMBA, PILATES, AEROBIC, YOGA, TRX, FIT BALL, BUM UP, ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΗΣ 
αλλά και CAPOEIRA, µία πολεµική τέχνη µε πολλά στοιχεία χορού, που στη ∆υτική Θεσσαλονίκη µπορείτε να τη 
διδαχτείτε µόνο στο TOP GYM- ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ Ευόσµου.

TOP GYM - ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ

ΚΟΥΠΟΝΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

TOP GYM - MONOMAXOI
MONO 35 €

Η προσφορά λήγει 
στις 30 Απριλίου. 

Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αίας Ευόσμου είναι 
ελληνικός αθλητικός σύλλογος με έδρα τον Εύοσμο Θεσσα-
λονίκης. Ιδρύθηκε το 1969 και αρχικά διέθετε μόνο τμήμα 
ποδοσφαίρου. Στην συνέχεια ιδρύθηκαν τα τμήματα καλα-
θοσφαίρισης ανδρών το 1979, πετοσφαίρισης ανδρών και 
γυναικών το 1982, καλαθοσφαίρισης γυναικών το 1992 και 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης το 1996. Επίσημα χρώματα του 
συλλόγου είναι το κόκκινο και το λευκό.

36 χρόνια ζωής συμπληρώνονται φέτος  από την ίδρυση 
των τμημάτων πετοσφαίρισης. 36 χρόνια βόλεϊ που έκαναν 
την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη μια πανελλήνια δύναμη με 
μεγάλη προσφορά στις εθνικές ομάδες και το ελληνικό βό-
λεϊ. Εκατοντάδες αθλητές κι αθλήτριες  έμαθαν τα μυστικά 
του βόλεϊ στο «σχολείο» του Ευόσμου και δεκάδες απ’ αυ-
τούς/ές φόρεσαν τη φανέλα με το εθνόσημο και συνεχίζουν 
να προσφέρουν και να διακρίνονται.

Το τμήμα βόλεϊ του Αίαντα ξεκίνησε το 1982 από μια πα-
ρέα φίλων που είχαν μεράκι κι αγάπη για τον αθλητισμό. Το 
1989 ήρθε ο πρώτος τίτλος, το πρωτάθλημα της Β’ κατηγο-

ρίας γυναικών Θεσσαλονίκης. Από κει και έπειτα ο σύλλο-
γος έβγαλε φτερά και κατάφερε να κερδίσει 10 πανελλήνια 
πρωταθλήματα και συμμετοχή στην τελική φάση σε άλλα 4, 
δύο  φορές το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής γυναικών, μία 
φορά της Α2 γυναικών με άνοδο στην Α1, 29 περιφερειακά 
πρωταθλήματα (1η θέση), πολλά κύπελλα και διακρίσεις με 
κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στον τελικό του κυπέλ-
λου Ελλάδος το 2002. Οι διακρίσεις αυτές κατατάσσουν τον 
Αίαντα Ευόσμου – από το 1936 που έγινε το πρώτο πρωτά-
θλημα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα – στην 11ηθέση στις κα-
τακτήσεις τίτλων από ελληνικές ομάδες, στην 4η θέση στο 
ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, στην 3η θέση στα αναπτυξιακά 
πρωταθλήματα και στη 2η θέση στη Θεσσαλονίκη.  Οι επιτυ-
χίες του συλλόγου δεν ήρθαν τυχαία, αλλά είναι η συνέπεια 
σκληρής δουλειάς και του τεράστιου έργου που γίνεται στη 
βάση. Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα τμήματα υποδομής, 
ο Αίας εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα φυτώρια 
παραγωγής αθλητών/τριών στη χώρα.

Κρατάει χρόνια η τρέλα για το βόλεϊ
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ: 36 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ

αφιέρωμα Εύοσμος
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success story

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΦΩΤΙΑ  έρχο-
νται η «μία μετά την άλλη» από το 
εξωτερικό για το παρασκήνιο του 
ελληνικού δράματος. Σύμφωνα 
με άρθρο ιταλικής εφημερίδας η 
Μαργαρίτα Παπανδρέου κατέθεσε 
στην Ελβετική Τράπεζα HSBC 500 
εκατ. ευρώ και αυτό το γνώριζε 
ο Νικολά Σαρκοζί κι έτσι εκβί-
αζε τον τότε πρωθυπουργό της 
Ελλάδος Γιώργο Παπανδρέου, 
τον οποίο μάλιστα σε κάποιο 
Eurogroup αποκάλεσε «μαλάκα» 
για να δεχθεί να συρθεί η Ελλάδα 
στα δόντια του ΔΝΤ. Όλα αυτά 
τα ευτράπελα και δραματικά για 
τη χώρα μας, αναφέρονται και 
στο βιβλίο του Ερβέ Φαλτσιανή 
πρώην στελέχους της HSBC. Την 
ίδια ώρα, έρχονται στο φως της 
δημοσιότητας κι άλλες συγκλο-
νιστικές αποκαλύψεις! Από τις 
γαλλικές εφημερίδες μαθαίνουμε 
κι άλλη καταγγελία, που αναφέρει, 
ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε 
τότε 20 εκατ. δολάρια από τον 
Μουαμάρ Αλ Καντάφι για να... 
«κατασκευάσει» ένα ξενοδοχείο 
στη Βεγγάζη (!) το οποίο βεβαίως 
δεν έγινε ποτέ. Ψάχνοντας το 
ρεπορτάζ εκείνης της περιόδου, 
ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός 
ανακαλύπτουμε, ότι ήταν μέλος 
του Ιδρύματος Καντάφι εν... 
αγνοία του και ότι από κοινού οι 
δύο ηγέτες εξήγγειλαν και μια 
«επένδυση – μαμούθ» στην Ελλά-
δα ύψους 500 εκατ. δολαρίων, η 
οποία κι αυτή με τη σειρά της, δεν 
έγινε ποτέ!

Ο Νικολά Σαρκοζί κρατείται 
ήδη από τις γαλλικές Αρχές για 
παράνομη χρηματοδότηση από 
τον Καντάφι, σε αντίθεση με αυτό 
που συμβαίνει στη κατακερματι-
σμένη οικονομικά και ηθικά χώρα 
μας. Σιγή και σιωπή, εισαγγελέων 
και κοινοβουλευτικών, αντί της 
άμεσης έκδοσης εντάλματος 
σύλληψης.

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

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Οι Ελληνίδες διαθέτουν τα εφόδια για την επιτυχία»
Η ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΝ ΕΛΕΝΑ ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFTISA

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)

Η Έλενα Ρουσάκη είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που απο-
δεικνύουν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει περισσότερες από 
μια ιδιότητες και να τις διεκπεραιώνει σε άψογο βαθμό. Άλλωστε 
όπως έχουν αποδείξει και μελέτες οι γυναίκες είναι καλύτερες στο 
να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα χαρακτηρίζοντας τες ως 
«multitasking», έννοια η οποία ταιριάζει απόλυτα στην κα Ρουσάκη.

Όντας πολυπράγμων η κα Ρουσάκη ήδη από την εποχή των 
προτυπτιαχιακών της σπουδών κατάλαβε ότι δεν της αρκούσε να 
αποκτήσει απλά ένα πτυχίο και να έχει μια επαγγελματική αποκα-
τάσταση. Αυτό που ήθελε ήταν να διευρύνει τις γνώσεις της και 
να ασχοληθεί με όσα περισσότερα πράγματα μπορεί. Με σπουδές 
στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στο marketing εισήλθε στον χώρο 
της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, εργονομίας και ανθρω-
πομετρίας φοιτώντας στο Wigan and Leighcollege στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Πλέον το όνομα της κα Ρουσάκη είναι από τα πιο γνωστά 
στον χώρο του interior design στη Θεσσαλονίκη και στην ανακατα-
σκευή- επανάχρηση κτιρίων στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Παρά 
τον φόρτο εργασίας της παράλληλα είναι ενεργό μέλος σε κοινω-
νικούς φορείς- συλλόγους και σε Δ.Σ. συλλόγων, όπως: στο σύν-
δεσμο Σ.Ε.Γ.Ε., στο σύνδεσμο επιχειρηματιών γυναικών Ελλάδας, 
στο σύλλογο γυναικών χωρίς σύνορα, στην ένωση σωματίων χει-
ροσφαίρισης Θεσσαλονίκης και στον σύλλογο φίλων του Λαογραφι-
κού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης. Επιπλέον, δι-
ατελεί διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του  Ελληνικού Ινστιτούτου 
Πολιτιστικής Διπλωματίας για την Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων έχει 
δημιουργήσει μαζί με τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Κατέχη το εκπαι-
δευτικό εργαστήριο αρχιτεκτονικής «archiΖΩ», στο οποίο διδάσκε-

ται στα παιδιά και στους εφήβους η αγάπη για την αρχιτεκτονική, 
την καλαισθησία και τον πολιτισμό.

 «Στηρίζω τη γυναικεία επιχειρηματικότητα»
Όσον αφορά στην γυναικεία επιχειρηματικότητα στον κατα-

σκευαστικό κλάδο, όπου δραστηριοποιείται η ίδια επαγγελματικά, 
μιλώντας στην Karfitsa εξήγησε ότι: «η συμμετοχή των γυναι-
κών, αν και αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία, παραμένει σε χα-
μηλά επίπεδα. Η επιχειρηματική δράση στο σύνολο σχεδόν του 
εν λόγω κλάδου ανήκει αποκλειστικά στους άνδρες». Μάλιστα, η 
ίδια συμπλήρωσε πως «η επιχειρηματικότητα ως έννοια συνδέεται 
άμεσα με την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Στη σύγχρονη εποχή 
παρατηρείται αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς 
οι γυναίκες μοχθούν για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, 
τολμούν, ρισκάρουν, καινοτομούν, διαχειρίζονται και προωθούν 
ενεργά τις επιχειρήσεις τους, εμπλουτίζοντας την εθνική και την 
παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα». Μάλιστα, πρόσθεσε πως 
«οι Ελληνίδες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, κα-
θώς και τη φαντασία και δημιουργικότητα για να έχουν επιτυχία στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες».

Τέλος, σε όσα νέα παιδιά βρίσκονται στο ξεκίνημα της ζωής τους 
η ίδια θα τους έλεγε «να προσπαθήσουν να πραγματώσουν τον εαυ-
τό τους, να αγωνιστούν σκληρά για να πετύχουν τους στόχους τους, 
με πίστη στον σκοπό τους και με αυτοπεποίθηση. Να χαίρονται την 
ομορφιά της ζωής, να βιώνουν και να προάγουν τις ανθρώπινες 
αξίες και να θυμούνται πάντα τα λόγια του Περικλή: ‘’Οι άριστοι των 
ανθρώπων αναδεικνύονται από τα έργα’’».
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Η
Θεσσαλονίκη ανέκαθεν είχε μια σχέση αγάπης  
με το μπάσκετ. Όμως  προσωπικά θεωρώ ότι 
πάντοτε κάτι της έλειπε. Όλο αυτό το διάστημα 
αναζητούσα άτομα που πραγματικά έχουν να 
δώσουν κάτι διαφορετικό στον αθλητισμό, και 
νομίζω πως το απόγευμα της Τρίτης εντόπισα 
κάποια από αυτά. Η επαφή μου με την ομάδα 
«Μέγας Αλέξανδρος» όπου αγωνίζεται στο 

πρωτάθλημα μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο με προβλημάτισε 
θετικά αλλά και αρνητικά. Θετικά γιατί η ζωή μου έδωσε ένα ακό-
μη χρήσιμο μάθημα και αρνητικά, διότι ντράπηκα ως άνθρωπος 
για την ανισότητα και την έλλειψη ευκαιριών που διακατέχει για 
ακόμη μια φορά τον αθλητισμό στη χώρα μας.

H ομάδα και ο προπονητής
Ο προπονητής και «μπασκετικός πατέρας» γι' αυτούς τους 

αθλητές είναι ο κ. Παπαβασιλείου Δημήτρης. Ο ίδιος ανέφερε 
στην «Κ» ότι  η ομάδα αποτελείται από δώδεκα παίχτες εκ των 
οποίων οι δύο είναι ξένοι, με τον «Μέγα Αλέξανδρο» αυτή τη 
στιγμή να φιγουράρει πρώτος στον Βόρειο Όμιλο. «Ευελπιστού-
με να συμμετάσχουμε στο final four με τον άλλο όμιλο του νότου. 
Kαι γιατί όχι; Θέλουμε να το κατακτήσουμε» καταλήγει με χαμό-
γελο.

Οι αθλητές, το παράπονο 
και η όρεξη για ζωή

  Στη προπόνηση είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τρεις αθλη-
τές. Τον Σταύρο Δίτση, τον Γκόραν Βέσμαρ από τη Σερβία, και 

τον Άγγελο Ντιμπιτούζη. Όλοι τους δέχθηκαν να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις μου κάνοντας με να κατανοήσω τι είναι αυτό το 
οποίο τους δίνει κίνητρο να αγωνίζονται καθημερινά στη ζωή και 
το μπάσκετ. Παράλληλα μου μίλησαν για το τι θα συμβούλευαν 
σε αυτούς που δεν έχουν βρει το κουράγιο να ασχοληθούν με 
το άθλημα,  αλλά και ποιο είναι το παράπονο που έχουν από την 
πολιτεία.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι με ψυχαγωγεί. 
Από εκεί που νόμιζα ότι δεν θα κάνω κάτι στην ζωή μου λόγω 
του προβλήματος που έχω στα πόδια, γνώρισα το μπάσκετ με 
αμαξίδιο και άρχισε να αλλάζει η ζωή μου προς το θετικό. Όσον 
αφορά την πολιτεία Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει ακόμη περισσό-
τερα πράγματα με υποδομές κυρίως, γιατί σε πολλά γήπεδα δεν 
υπάρχουν ούτε μπάρες για να μπορούν τα άτομα με αναπηρικό 
καροτσάκι να κινηθούν», αναφέρει ο Στ. Δίτσης.

«Παίζω μπάσκετ όλη μου την ζωή. Έπαιξα επτά χρόνια κα-
νονικό μπάσκετ. Ο πόνος είναι προσωρινός όπως και το τατουάζ 
που έχω στο σώμα μου. Μην είσαστε ντροπαλοί, απλά ελάτε και 
δοκιμάστε παιδιά. αν είχα την ευκαιρία να μιλήσω στον πρωθυ-
πουργό θα του ζητούσα να μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν με-
τακίνηση έστω και για δύο ώρες που είναι πολύ σημαντικό για 
εμάς αλλά και για κάποιον που ξεκινάει το άθλημα τώρα», λέει 
ο Γκ. Βέσμαρ. 

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Ντιμπιτούζης, λέει: «Η ανα-
πηρία δεν σημαίνει τέλος της ζωής μας. Η αναπηρία σημαίνει ότι 
κάτι καινούργιο έρχεται.  Θα ζητούσα από την πολιτεία να έρθει 
πιο κοντά στους συλλόγους των ατόμων με αναπηρία και στις 
ομοσπονδίες μας. Δεν νοείται ένας σύλλογος ατόμων με αναπη-
ρία να έχει μια επιχορήγησης της τάξεως των 1500 ευρώ, όταν 
ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει 3.000 ευρώ».

Μέγας Αλέξανδρος: Η ομάδα μπάσκετ που αγωνίζεται με αναπηρικό αμαξίδιο
ΟΤΑΝ Η ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΝΙΚΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ (NAKOSKARFITSA@.GR)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

ΕΙΣ
Μας κακοφάνηκε όταν η χώρα μπήκε στον 

αστερισμό των μνημονίων γιατί η Ελλάδα θα 
έπρεπε να βρίσκεται υπό επιτροπεία. Βεβαίως 
αν ρωτούσες κάποιον τι ήταν αυτό που τον ενο-
χλούσε πραγματικά, δύσκολα θα μπορούσε να 
σου απαντήσει τεκμηριωμένα. Δέκα χρόνια μετά 
η αίσθηση πού υπάρχει είναι ότι λίγα πράγματα 
άλλαξαν στη λειτουργία της χώρας, πλην του ότι 
οι Έλληνες έγιναν φτωχότεροι. Το πρόγραμμα 
όμως δεν είχε μόνο έναν πυλώνα. Προέβλεπε 
αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στην ανάπτυξη, 
στις υποδομές κ.ο.κ. Δηλαδή η στόχευση του 
δεν ήταν μόνο οικονομική, αλλά έδινε τα «ερ-
γαλεία» εκείνα ώστε η Ελλάδα να γίνει μία κα-
νονική χώρα, προκειμένου να είναι ελκυστική 
επενδυτικά και κυρίως να πατάσσονταν η φο-
ροδιαφυγή. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αντί 
για τα αναγκαία άλματα έγιναν μικρά βήματα και 
σε πολλά θέματα το βήμα παραμένει σημειωτόν. 
Άρα δεν πατήθηκε το κουμπί του restart για το 
κράτος, οπότε οι παθογένειες παραμένουν.

Γιατί λοιπόν να έχουμε την απαίτηση από τη 
μία ημέρα στην άλλη να αλλάξει ο χώρος του πο-
δοσφαίρου; 

Είχα υποστηρίξει απ’ αυτή εδώ τη γωνία στο 
παρελθόν, δύο θέσεις: οι συμμαχίες στο ποδό-
σφαιρο γκρεμίζονται με ένα φαλτσοσφύριγμα 
και το άθλημα θα δείξει σημεία υγείας όταν βρε-
θεί έστω και ένας παράγοντας που θα ζητήσει 
από την ομάδα του να φύγει από το γήπεδο όταν 
ο διαιτητής σφυρίξει υπέρ της ένα ανύπαρκτο 
πέναλτι. Όλα τ’ άλλα είναι υποκριτικές κορώνες 
οι οποίες εκτοξεύονται για λαϊκή κατανάλωση. 

 Μ’ αυτά τα δεδομένα πάντα οι αποφάσεις 
της αθλητικής Δικαιοσύνης θα προκαλούν 
αντιδράσεις. Ακόμη κι αυτές που βγαίνουν από 
τακτικούς δικαστές, τους οποίους απαιτούσε η 
κοινωνία του ποδοσφαίρου για να υπάρξουν δί-

καιες αποφάσεις. 

Μέχρι και ο έκπτωτος πρόεδρος της UEFA 
Μισέλ Πλατινί, στον οποίο έχει επιβληθεί τε-
τραετής απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδό-
σφαιρο, μιλάει απαξιωτικά για τους δικαστές της 
ΦΙΦΑ και του CAS που είναι το ανώτατο ευρω-
παϊκό δικαστήριο για αθλητικά θέματα.

Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν ο Πλατινί 
τιμωρήθηκε σχετικά με έμβασμα το οποίο φέ-
ρεται να έλαβε παράτυπα από τον Σεπ Μπλά-
τερ, την περίοδο που εκτελούσε άτυπα χρέη 
συμβούλου του πρώην προέδρου της FIFA. «Οι 
δικαστές της FIFA και του CAS είναι για τα σκου-
πίδια. Δεν είναι πραγματικοί δικαστές. Ποιοι είναι 
αυτοί οι κλόουν, οι οποίοι δεν μου επιτρέπουν 
να δουλέψω;» δήλωσε ο Πλατινί στο περιοδικό 
«Marianne».

Οπότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα να ηρεμή-
σει το ελληνικό ποδόσφαιρο από τις φωνές των 
παραγόντων. Κι αν υπάρχει μία ελπίδα είναι να 
επιβληθεί από την ΦΙΦΑ ποδοσφαιρικό Grexit 
στην Ελλάδα. Αυτό όμως καλύτερα να μην το 
ευχόμαστε γιατί θα είναι η ταφόπλακα του πο-
δοσφαίρου μας.

Μέχρι και ο Πλατινί αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη

αθλητισμός
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Οι φετινές τάσεις στις λαμπάδες
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΔΕΤΣΙΚΑ

Εσείς ακόμη δεν πήρατε λαμπάδα για το βαφτιστήρι σας;  Μην 
αγχώνεστε… Προλαβαίνετε να αγοράσετε για τους αγαπημένους 
σας, τις πιο ξεχωριστές και οικονομικές λαμπάδες, μέσα από μια 
μεγάλη ποικιλία σχεδίων που προτείνουν τα καταστήματα ΑΦΗ.

Σύμφωνα με το κατάστημα ΑΦΗ, η φετινή τάση στις λαμπάδες 
ως προς το κερί είναι το πλακέ σχήμα, ενώ ως προς το σχέδιο και το 
χρώμα η ΑΦΗ προτείνει λαμπάδες με ντεκουπάζ σε πολλά χρώμα-
τα και με πολλά λουλούδια. Οι τιμές στις λαμπάδες στα καταστήμα-
τα ΑΦΗ κυμαίνονται από 3 ευρώ στις απλές ζωγραφιστές, 8 με 12 
ευρώ κοστίζουν οι λαμπάδες που έχουν αντικείμενα, ενώ λαμπά-
δες με περίτεχνο, ζωγραφιστό κουτί θα βρείτε από 13 έως 19 ευρώ.

Εκτός από τις λαμπάδες, η ΑΦΗ μας δίνει πολλές έξυπνες ιδέες 
για δώρα. Είδη διακόσμησης, όπως καλαθάκια, κασπώ και συνθέ-
σεις με αυγά και λουλούδια αποτελούν τα ιδανικά πασχαλινά δώρα.

Όσον αφορά το σπίτι μας, τα καταστήματα ΑΦΗ προτείνουν για 
φέτος την Άνοιξη να το στολίσουμε με παστέλ χρώματα και λου-
λούδια. Τα φανάρια είναι must, σταθερή αξία παραμένει το λευκό 
στα είδη διακόσμησης και φυσικά μην παραλείψουμε να εμπλουτί-
σουμε το σπίτι μας με πολλά ανοιξιάτικα χρώματα. 

Χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις για τα φλέγοντα ζητή-
ματα του κλάδου θεωρούν οι αγρότες της Βορείου Ελλά-
δος ότι έφυγε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η κυ-
βέρνηση από το 11ο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο. 
«Θέσαμε στην κυβέρνηση τα προβλήματα που αφορούν 
στην επιβίωσή μας. Πήραμε μόνο «θα…» χωρίς να μας 
δοθεί κανένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης» αναφέρουν 
στην «Κ» αγρότες της Βορείου Ελλάδος οι οποίοι συμμε-
τείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου.

«Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα όχι μόνο της Κε-
ντρικής Μακεδονίας αλλά και όλης της χώρας, είναι επι-
λογή αποφασιστικού χαρακτήρα», είπε ο Πρωθυπουργός. 
Αναφερθείς στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαργης, ο πρω-
θυπουργός είπε: «Βρισκόμαστε σε αναζήτηση στρατηγι-
κού επενδυτή με όρους όμως που θα διασφαλίζουν την 
βιωσιμότητα της επιχείρησης».

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, διαβεβαίωσε τους τευτ-
λοπαραγωγούς ότι «σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από 

την πορεία της διαπραγμάτευσης, θα αποζημιωθούν άμε-
σα για το προϊόν που παρέδωσαν και θα ενισχυθούν και με 
τα ποσά που είναι αναγκαία για να καλλιεργήσουν και για 
την επόμενη χρονιά τα χωράφια τους».

Ωστόσο ο γραμματέας της Πανελλήνιας Συντονιστικής 
Επιτροπής Αγροτών, Γιάννης Παναγής μιλώντας στην «Κ», 
είπε «αυτό που διευθετήθηκε μόνο είναι το κομμάτι της 
αποπληρωμής. Αναλαμβάνει μια μικρή συνεταιριστική 
τράπεζα να αποπληρώσει τους παραγωγούς. Εμείς έχουν 
αποστείλει επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Χαρίτση να εγ-
γυηθούν την επόμενη χρονιά παραγωγής δεν έχουμε πά-
ρει καμία απάντηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν δίνετε 
σπόρος από την ΕΒΖ για να ξεκινήσει η παραγωγική διαδι-
κασία». «Δεν υπήρξαν σαφής απαντήσεις στα προβλήματά 
μας» πρόσθεσε ο κ. Παναγής.

Από την άλλη στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπουν και οι 
ροδοκινοπαραγωγοί. «Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του 
δεν αναφέρθηκε καθόλου στους ροδακινοπαραγωγούς. 
Ωστόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην ομιλία 

του μας διαβεβαίωσε ότι θα αναπληρωθεί το χαμένο ειδό-
δημά μας από την καταστροφή που πάθαμε το καλοκαί-
ρι του 2017. Όμως, δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα» 
υπογραμμίζει μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος του Ενιαίου 
Συλλόγου Αγροτών Νάουσας, Μάκης Αντωνιάδης.

«Χωρίς δεσμεύσεις για τα προβλήματα των αγροτών έφυγε η Κυβέρνηση»
ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚARFITSA: ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΘΑ… ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΕΡΜΟΥ

politics
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Η 
φωνή της Γλυκερίας είναι μια από εκείνες 
που έχουν «αγκαλιάσει» ύμνους και εγκώμια 
της Μεγάλης Εβδομάδας. Το «Ω γλυκύ μου 
έαρ» αυτό το σπαρακτικό μοιρολόι της Πα-
ναγίας για τον επίγειο θάνατο του μοναδικού 
υιού της έχει ερμηνευτεί με έναν μοναδικό 
τρόπο από την αυθεντική ερμηνεύτρια. Στο 
άκουσμα του το ήδη κατανυχτικό κλίμα που 

επικρατεί κάθε Πάσχα πυροδοτείται μέσα από αυτούς τους 
συγκινητικούς ύμνους. Η Γλυκερία θα βρεθεί την Μεγάλη 
Τετάρτη στο θέατρο «Αριστοτέλειον» όπου θα ερμηνεύσει 
Βυζαντινούς ύμνους, εγκώμια για τα Θεία και τα ανθρώπινα 
πάθη και επιλεγμένα τραγούδια από την ελληνική παράδοση 
που στοχεύουν στην ανθρώπινη ψυχή. Με αφορμή λοιπόν 
την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη μίλησε στην Karfitsa 
μεταξύ άλλων για την επαφή της με την θρησκεία και τις 
αναμνήσεις που έχει από το Πάσχα.  

Πως προέκυψε να ερμηνεύσετε το «Ω γλυκύ μου 
έαρ» και τους υπόλοιπους βυζαντινούς ύμνους; 

Η σχέση μου με τους Βυζαντινούς ύμνους, ξεκινά απ’ 
την παιδική μου ηλικία. Όπως άκουγα τα παραδοσιακά και 
τα λαïκά τραγούδια, άκουγα και τον πατέρα μου, γνώστη 
Βυζαντινής μουσικής με υπέροχη φωνή, όπως και την μη-
τέρα μου, να τραγουδά και να ψέλνει. Σε ένα κομβικό ση-
μείο της πορείας μου, ηχογράφησα το «Ω γλυκύ μου έαρ», 
που αργότερα το μετέφερα σε παραστάσεις, τις ημέρες της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Το «Ω γλυκύ μου έαρ», το έχω παρου-
σιάσει αρκετές φορές και με διαφορετικά μουσικά σύνολα, 
με χορωδίες ψαλτών, από τους οποίους διδάχτηκα και δι-
δάσκομαι.

 Είναι διαφορετικό να τραγουδά κανείς αυτούς τους 
ύμνους από το να τραγουδά για παράδειγμα ένα λαϊκό ή 
ένα παραδοσιακό τραγούδι;

Τα λαïκά τραγούδια, όπως και τα παραδοσιακά, καθρε-
φτίζουν ολόκληρες εποχές και συντρόφευσαν τους Έλλη-
νες στις λύπες, στις χαρές και σε όλες τις κοινωνικές τους 
δραστηριότητες. Όμως, οι Βυζαντινοί Ύμνοι και ιδιαίτερα τα 
Εγκώμια της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι συνυφασμένοι με 
το θρησκευτικό μας συναίσθημα. Το θρηνητικό μοιρολόι της 
Παναγιάς για τον επίγειο θάνατο του Χρηστού πάνω στον 
σταυρό, μας αγγίζει βαθειά, αλλά μας παρηγορεί, διότι γνω-
ρίζουμε ότι τον θάνατο τον ακολουθεί η Ανάσταση.

Ποια είναι η επαφή σας με τη θρησκεία;
Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στο ερευνάτε τις γραφές. 

Είναι καλό κατά την ταπεινή μου γνώμη, να ψάξουμε και να 
βρούμε την αλήθεια που συνάδει με την ψυχή μας. Ο Δη-
μιουργός, μας έχει προικίσει με πολλές ικανότητες. Ας τις 
χρησιμοποιήσουμε. «Αγαπάτε αλλήλους», είπε ο Χριστός. 
Το πιο δυνατό μήνυμα όλων των εποχών. Από κει πηγάζει 
κάθε τι καλό. Όταν η ανθρωπότητα καταφέρει και αγαπήσει 
ολόκληρη τη Δημιουργία, τότε θα σωθεί. 

 Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση που έχετε από το 
Πάσχα;

Οι πιο όμορφες αναμνήσεις μου, προέρχονται από την 
παιδική μου ηλικία. Τότε που οι έγνοιες ήταν για τους μεγά-
λους. Πάσχα στο χωριό, εκεί όπου όλοι είναι συγγενείς και 
δεν προλαβαίνεις να ανταποδίδεις τις καλημέρες. Η αυστη-
ρή νηστεία, η Εκκλησία, η θλίψη, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Μεγάλης Εβδομάδας, ο Επιτάφιος την Μεγάλη Παρασκευή, 
τα φιλιά της Ανάστασης και το ξεφάντωμα της Κυριακής. 

Οι ερμηνείες σας στους ύμνους αυτούς έχουν ανέ-
βει και στο youtube μετρώντας εκατοντάδες views και 
σχόλια. Θεωρείτε πως είναι ένας τρόπος η νέα γενιά να 
έρθει πιο κοντά σε αυτά τα άγια ακούσματα;

 Έρχεται κοντά στα ακούσματα αυτά ένας άνθρωπος, 
όταν είναι έτοιμος για αυτό. Μόνο τότε μπορεί να κατανοή-
σει την σημασία τους και την σημασία της Πίστης.

(φωτογραφίες: Κωνσταντίνα Σαρρή)

συνέντευξη

«Πιστεύω στον Χριστό,  
πιστεύω στο ερευνάτε τις γραφές»

Η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)
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Α
πό τότε που έγραψε το έργο «Ράφτης 
Κυριών» ο Ζωρζ Φεντώ έχουν περάσει 
δυο αιώνες, ωστόσο στους ανθρώπινους 
χαρακτήρες δεν έχουν αλλάξει και πολλά 
πράγματα. Το έργο αναφέρεται στην απι-
στία και στα κατά συνθήκη ψέματα. Δυο 
συμπεριφορές που συνυπάρχουν και πα-
ράλληλα «διαθέτουν» την δική τους δια-

χρονικότητα. Το έργο ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι φέτος 
τον χειμώνα στην Αθήνα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά 
και από 12 Απριλίου θα παρουσιαστεί και στη Θεσσαλονί-
κη, στο θέατρο Αυλαία. Η ηθοποιός Ελένη Βαΐτσου είναι 
μια εκ των πρωταγωνιστών και παραχώρησε συνέντευξη 
στην Karfitsa αποκαλύπτοντας ότι η παράσταση αυτή θα 
είναι η παρθενική της εμφάνιση μπροστά στο θεατρικό 
κοινό της πόλης.

Τι θα δει το κοινό που θα έρθει στην παράσταση;
Ο κόσμος που θα έρθει στην παράσταση θα περάσει 

ευχάριστα και θα γελάσει! Ο Ράφτης Κυριών είναι μια κω-
μωδία καταστάσεων που δεν έχει ως κύριο στόχο να θέσει 
ερωτήματα κ να προβληματίσει αλλά να διασκεδάσει το 
κοινό με τον καταιγιστικό ρυθμό του και τους ιδιαίτερους 
χαρακτήρες του. 

Ποια είναι η εμπειρία σας θεατρικά στη Θεσσαλο-
νίκη ;

Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Θεσσαλονί-
κη για επαγγελματικό λόγο και είμαι πολύ χαρούμενη για 
την επαφή με το θεατρικό κοινό της, το οποίο ξέρω ότι 
είναι απαιτητικό. 

Όπως αναφέρει και η περιγραφή του έργου «καυτη-
ριάζει με τόλμη και απίστευτο χιούμορ, συμπεριφορές 
και καταστάσεις που επιστρέφουν ξανά και ξανά». Πα-
ρότι το έργο γράφτηκε τον 19ο αιώνα ποιες συμπερι-
φορές σας ξαφνιάζουν που δεν έχουν εξαλείψει στις 
μέρες μας; Επίσης με ποιες συμπεριφορές που αναφέ-
ρονται στο έργο έχετε έρθει αντιμέτωπη στην πραγμα-
τική ζωή;

Οι συμπεριφορές αυτές δεν πρόκειται να εξαλειφθούν 
μέσα στο πέρασμα των χρόνων, γιατί πολύ απλά δεν αλ-
λάζουν και οι «κακές» μας συνήθειες. Είναι στη φύση μας 
μάλλον η απιστία και το ψέμα. Δεν με ξαφνιάζει καθόλου 
που είναι πάντα επίκαιρα τα έργα που καταπιάνονται με τα 
ανθρώπινα πάθη και λάθη. Ευτυχώς, δεν έχω έρθει αντι-
μέτωπη μέχρι τώρα στη ζωή μου με παρόμοια κατάσταση, 
δεν μου έχει αποκαλυφθεί τουλάχιστον κάτι τέτοιο.  

Τελικά το ταλέντο ενός ηθοποιού κρίνεται πάνω στο 
θεατρικό σανίδι; και αν ναι ή όχι, γιατί;

Ο ηθοποιός κρίνεται πάντα και παντού. Και μετά από 
χρόνια στο χώρο θα συνεχίσει να κρίνεται και είναι λογικό 
εφόσον είναι ένα επάγγελμα στο οποίο συνήθως εξελίσσε-
σαι. Όντως στη σκηνή μπορεί να κριθεί πιο ολοκληρωμένα 
μιας και δεν υπάρχει μοντάζ να τον «σώσει», αλλά και πάλι 
νομίζω πως οποιονδήποτε ηθοποιό θα πρέπει να τον δεις 
σε αρκετές και διαφορετικές δουλειές για να αποκτήσεις 
άποψη γύρω από τις δυνατότητες του και να του φορέσεις 
την ταμπέλα «καλός ή κακός». Πιστεύω πως οι ηθοποιοί 
είναι Κατά κύριο λόγο όργανα του εκάστοτε σκηνοθέτη κ 
εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό μέσα από κάθε ρόλο, 
ακολουθούν υποδείξεις και οδηγίες και δεν έχουν πάντοτε 
την δυνατότητα να δείξουν με μιας όλα τους τα προσόντα. 
Αλλά σίγουρα η συνέπεια τους στις εκάστοτε συνθήκες, 
του έργου ή της δουλειάς γενικότερα, μπορεί να φανερώ-
σει από την αρχή αν έχει τα φόντα να εξελιχθεί σε έναν 
καλό ηθοποιό. 

Τηλεοπτικά, θεατρικά, ή κινηματογραφικά ετοιμάζε-
ται κάποιο επόμενο βήμα;

Θα συνεχίζω με τον «Ράφτη Κυριών», που θα κάνει μια 
μικρή περιοδεία σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας μέσα στο 
καλοκαίρι. 

συνέντευξη

«Το κοινό της Θεσσαλονίκης  
ξέρω ότι είναι απαιτητικό»

Η ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΤΣΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)
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SYNTHETIC «ΥΜΝΟΥΜΕΝ… ΣΕ... ΡΙΖΙΜΙΟ ΧΑΡΑΚΙ» ΟN SOUND RELATIONS
Το Synthetic, σε συνεργασία με το 
Goethe-Institut Thessaloniki, φιλοξενεί 
δύο από τους σπουδαιότερους Γερμα-
νούς καλλιτέχνες της Techno σκηνής 
στον πολυχώρο WE το  Σάββατο 31 
Μαρτίου. Ώρα: 23:30. Η προπώληση 
εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά online 
στην ιστοσελίδα viva.gr στην τιμή των 
10 ευρώ.
Line up: Ancient Methods (aufnahme + 
wiedergabe /DE) 
Vril-live (Dystopian, Giegling / DE) 
Senka (Archaic Ways, ΝΟΝ) 
G.Kouros & Thomas Numan 
(Synthetic) 

Ο Κώστας Πρατσινάκης ετοίμασε μαζί με τον Δημήτρη 
Πρατσινάκη την μουσική παράταση, ειδικά για την Μεγάλη 
Εβδομάδα. «Υμνούμεν… Σε... Ριζιμιό χαράκι» τη Μ. Δευτέ-
ρα 2 Απριλίου στη Μαύρη Τρύπα. Ώρα: 21:30
Οι Βυζαντινοί ύμνοι συνυπάρχουν με τα ριζίτικα της 
Κρήτης και με τα τραγούδια που έχουν επηρεαστεί από 
αυτά τα δύο μουσικά είδη φτιάχτηκε ένα πρόγραμμα που 
αρμόζει στο πνεύμα της κατάνυξης των ημερών. Είναι πια 
γνωστό ότι κάθε πρόγραμμα που έχουν παρουσιάσει οι 
δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, για την Μεγάλη εβδομάδα, 
πάντα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κοινό το 
έχει καταγράψει και το περιμένει.
Στην σκηνή μαζί τους θα είναι οι μουσικοί Κώστας 
Ματσίγκος κιθάρα-μαντολίνο και ο Σάκης Κοντονικόλας 
πιάνο. Η συμβολή τους θα είναι καθοριστική, στο τελικό 
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Το Ύψιλον, στο πλαίσιο του Still Bright Concerts παρουσιάζει, 
την Κυριακή 1η Απριλίου, το Οn Sound Relations: μια ακου-
στική συναυλία για βιολί και ούτι, από τούς Θύμιο Ατζακά και 
Μιχάλη Κουλουμή. Ώρα: 12:00 και είσοδος ελεύθερη.
Οι δύο διεθνείς μουσικοί εξερευνούν το εύρος και τον 
πλούτο του ρεπερτορίου που τους οδήγησε να μοιραστούν 
τη σκηνή. Με αφορμή μία μουσική ανθολογία για βιολί και 
ούτι που επιμελούνται παρουσιάζουν μία "μουσική δωμα-
τίου" που διανύει δύο αιώνες δημιουργίας στην κοσμική 
μουσική της Κωνσταντινούπολης, μαζί με βαλκανικούς και 
αιγιακούς σκοπούς καθώς και μερικές γεύσεις από αραβική 
μουσική και συνθέσεις των ιδίων. Σε αυτή τη συναυλία, επι-
χειρούν μία ρέουσα μουσική αφήγηση επάνω στη γλώσσα 
του makam, αναβιώνοντας την ιστορική φόρμα του fasil-i 
sazende του 17ου αιώνα όπου η επιτόπια σύνθεση (taksim) 
και ο αυτοσχεδιασμός βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 
με τις έμμετρες συνθέσεις ανοίγοντας στους μουσικούς ένα 
ευρύ πεδίο δημιουργικής μουσικής πράξης. 

πολιτισμός

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΗ
Τέσσερις φίλες υποκινούμενες από 
τη μόνιμη πια οικονομική κρίση αλλά 
και από το κίνημα των «Bedroom 
Artists»*, προβάρουν τραγουδούν 
και ηχογραφούν αγαπημένα κλασικά 
τραγούδια (από Henry Mancini και 
A.C. Jobim, ως Μ. Χιώτη και Ν. 
Καρβέλα) υπό την καθοδήγηση και 
ενορχήστρωση του Άκη Κατσου-
πάκη, στις 13 Απριλίου. Ώρα: 21:00 
Τιμές εισιτηρίων: από 10 ευρώ. 
Μπορεί να είναι μόνο τέσσερις 
αλλά δημιούργησαν ένα πρόγραμ-
μα διασκεδαστικό και ανάλαφρο, 
υψηλής αισθητικής. Σας παρουσιά-
ζουν το αποτέλεσμα των πρόσφα-
των Bedroom Art session τους* 
Bedroom pop is a music genre or 
aesthetic in which bands record 
at home, rather than at traditional 
recording spaces / Μουσικό είδος 
ή αισθητική άποψη, όπου μπάντες 
ηχογραφούν στο σπίτι, αντί για πα-
ραδοσιακούς χώρους ηχογράφησης, 
όπως ένα στούντιο. 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ  
& ΜΑΡΙΩ
Ο Μπάμπης Τσέρτος και η Μαριώ 
τραγουδούν «Το Ρεμπέτικο Μινόρε στη 
Θεσσαλονίκη» στο Θέατρο Βεργίνα, 
στις 31 Μαρτίου. Ώρα: 21:45. Τιμές ει-
σιτηρίων: από 15 ευρώ με 1 welcome 
drink.
Γνήσιοι ρεμπέτες και δύο από τους 
εκφραστικότερους εκπροσώπους 
του είδους, ο Μπάμπης Τσέρτος και η 
Μαριώ, ενώνουν τις φωνές τους για 
μία μουσική παράσταση αφιερωμένη 
στο ρεμπέτικο τραγούδι. Μαζί τους επί 
σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Μα-
ρία Σταφυλοπάτη. Μουσική επιμέλεια: 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου. Σολίστ: 
Κυριάκος Γκουβέντας, Δημήτρης 
Λιβανός. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια 
του συνθέτη Κώστα Φαλκώνη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ
O Βασίλης Πρατσινάκης δημιουργεί 
ένα πρόγραμμα με έντεχνα, λαϊκά αλλά 
κρητικά τραγούδια, στις 31 Μαρτίου. 
Ώρα: 22: 00. 
Στο ρεπερτόριο του φροντίζει να 
περιλάβει μερικά από τα πιο ωραία 
τραγούδια της σύγχρονης λαϊκής ανθο-
λογίας, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με 
τα είδη και τις εποχές, προτείνοντας μια 
αρμονική συνεύρεση και μια ισορρο-
πημένη ακρόαση. Μαζί του οι μουσικοί, 
Αντώνης Κουμανδράκης στην κιθάρα 
και Γιώργος Φακαλής στο μπουζούκι.

MANITAROCK
 Αν δεν τους έχετε ακούσει, χάνετε! 
Αν δεν τους ξέρετε, τώρα έχετε την 
ευκαιρία. Το Σάββατο, 31 Μαρτίου, 
στο ΞΕΦΩΤΟ (Λυκούργου 5, Λαδάδι-
κα). Για μια γνωριμία με την πιο ροκ 
μπάντα της σύγχρονης ελληνικής 
μουσικής σκηνής όπου παραδο-
σιακό, ρεμπέτικο και ροκ, μπερ-
δεύονται με τρέλα και βρίσκουν το 
δικό τους δρόμο. Ώρα: 22:30. Τιμή 
εισιτηρίου: 13 ευρώ. Από παλιά, η 
μίξη δυτικών ροκ στοιχείων, με τα 
εγχώρια παραδοσιακά, αποτελούσε 
επιθυμία για όλους τους σπουδαίους 
μουσικούς στην Ελλάδα. Σήμερα, 
το ξεχωριστό συγκρότημα από τα 
Γρεβενά, οι Manitarock, δημιουργεί 
ένα μοναδικό και ιδιαίτερο μίγμα 
παραδοσιακών και σύγχρονων 
τραγουδιών.
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κοσμικά

#PIN_STORIES
Συναυλία Μάριου Φραγκούλη για το Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η φιλανθρω-
πική συναυλία με τον Τενόρο Μάριο Φραγκούλη, που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Αρωγής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Η προσφορά δεν έχει ταμπέλες, δεν έχει σύνορα, δεν έχει εγωισμούς. Αρκεί και μόνο να προσφέρεις 
όπου μπορείς», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κ. Ν. Πέ-
ντζος, καλωσορίζοντας  τους συμμετέχοντες της συναυλίας, τα έσοδα της οποίας θα κατευθυνθούν στις 
δράσεις του Δικτύου για το 2018.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Πέντζος ανέφερε ότι, το Δίκτυο ξεκίνησε το 2012 υποστηρίζοντας 
15 με 20 ιδρύματα. Σήμερα, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, υποστηρίζει πάνω από 75 ιδρύματα, ενδιάμεσους 
φορείς και συσσίτια, που πολύ σύντομα θα γίνουν 100, καταφέρνοντας πλέον να υποστηρίζει όλες τις κατη-
γορίες αναγκών τους και σε συνεχόμενη ροή.

Ο κ. Ν. Πέντζος ευχαρίστησε τον κ. Φραγκούλη που, με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη, δέχτηκε την 
πρόσκληση, τους Προέδρους των φορέων που σύστησαν το Δίκτυο για την  πίστη τους σε αυτό το όραμα, 
τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, που όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν αδιάλειπτα, καθώς επίσης και 
τους χορηγούς της εκδήλωσης.

Ο  Μάριος Φραγκούλης, ερμηνεύοντας, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, υπέροχα τραγούδια, υπό την 
διεύθυνση του Μαέστρου Λουκά Καρυτινού και τη συνοδεία των εξαιρετικών μουσικών της Συμφωνικής 
Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, μάγεψε το κοινό με την έκδηλη χημεία του επί σκηνής, σε ένα μου-
σικό πρόγραμμα με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, εναρμονισμένο με τον φιλανθρωπικό σκοπό της 
συναυλίας.  

Δημήτρης Μπακατσέλος, Μάχη Γεωργίου, Στράτος Μακιός

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Δ-ντη ορχήστρας Λουκά Καρυτινό

Ιωάννα & Τηλέμαχος Πέντζος

Αλέξανδρος Κωτσιόπου-
λος, Rufat Babayev _Γεν. 
Δ-ντής _Hyatt Regency 
Thessaloniki, Χριστίνα 
Τζελέπογλου

Δημήτρης, Μαρία & Ασημίνα Τζίκα, Νίκος Κυριακού της ΕLVIAL

Μάριος Φραγκούλης

Νίκος Πέντζος, Λουκάς Καρυτινός, Μάριος Φραγκούλης, Χριστίνα 

Τζελέπογλου, Αλέξανδρος  Κωτσιόπουλος

Ο Βουλευτής Χρήστος Σταικούρας με τον Πρόεδρο του Δικτύου Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής Νίκο Πέντζο

Ο Χριστόφορος Παυλίδης της Παυλίδης ΑΕ-Μάρμαρα με τον Πρόεδρο του Δικτύου Νίκο Πέντζο
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pinning the media

ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ, ΛΕΜΕ
Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό το πόσο «γαργάρα» έκαναν 
το θέμα της διακοπής νερού της Θεσσαλονίκης όλα 
ανεξαιρέτως τα κανάλια. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Ελλάδας είναι επί μέρες χωρίς νερό και τα αστροπελέκια 
της δημοσιογραφίας το αξιολογούν από πέμπτο και κάτω 
θέμα.  Τα δε ρεπορτάζ που το συνοδεύουν…. απλές 
αναφορές. Καμιά πληροφορία.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΑΙ
Πώς να κτίσει ένα κανάλι ενημερωτικό προφίλ, όταν 
«τερματίζει» τις επιλογές του στο ψυχαγωγικό του 
κομμάτι; Μόλις λέει ο δημοσιογράφος της ενημερωτικής 
εκπομπής «πάμε για διάλλειμα» και το πρώτο σποτ 
σου προτείνει να μην χάσεις τις trash παραγωγές που 
φιλοξενεί το κανάλι, όποια πληροφορία έχει δώσει η 
εκπομπή χάνει το κύρος της και η όποια εντύπωση 
δημιουργήθηκε από τις απόψεις που διατυπώθηκαν σ’ 
αυτήν αμβλύνεται, έως εξατμίζεται.

ΦΥΓΕ ΕΣΥ, ΕΛΑ ΕΣΥ
Η από καιρό φημολογούμενη αποχώρηση του Γιάννη 
Λάτσιου από την διεύθυνση προγράμματος του 
ΑΝΤ1 είναι πλέον γεγονός. Ένας οξυδερκής περί 
των τηλεοπτικών επαγγελματίας που πραγματικά 
αναβάθμισε τα προγράμματα των καναλιών με τα οποία 
συνεργάστηκε, τα τελευταία δύο χρόνια υιοθετούσε 
αντιγραφές concept άλλων καναλιών που αποτύγχαναν 
παταγωδώς και επιχειρούσε αναβίωση ξεχασμένων 
ιδεών που επίσης αποτύγχαναν. Ή είχε πάθει μετάλλαξη 
επαγγελματικής προσωπικότητας ή είχε άγρια παρέμβαση 
στη δουλειά του «άνωθεν», πράγμα που το θεωρώ πιο 
πιθανό. Εν τω μεταξύ δημοσιεύματα αναφέρουν την 
επιστροφή της Κατερίνας Γκαγκάκη στον ΑΝΤ1.

ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙΓΕΣΑΙ
Αν δεν τους καλέσεις στην εκπομπή, θα πουν ότι δεν τους 
δίνεις βήμα. Τους καλείς και κάνουν δηλώσεις «τέρατα» 

που 

εκθέτουν τη 
χώρα διεθνώς σε 
κρίσιμα εθνικά θέματα. 
Κι αντί για μια συγγνώμη 
κατηγορούν την μονταζιέρα της 
εκπομπής. Έλληνες πολιτικοί. Απ’ όπου να 
τους πιάσεις καίγεσαι.

Ε, ΔΕΝ ΠΑΘΑΜΕ ΚΙ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ
Ό,τι και να κάνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για να 
κτίσει ένα νέο προφίλ και να σταθεί στα δικά της πόδια 
για ένα νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα, θα υπάρχουν πάντα τα 
τηλεοπτικά πάνελ για να αποδομούν την προσπάθεια με 
αναφορές στα λάθη του παρελθόντος. Το ηθικό δίδαγμα 
είναι, όταν εκτίθεσαι στο γυαλί πρόσεχε την συμπεριφορά 
σου. Είναι σκληρός ο κόσμος της τηλεόρασης και δεν 
ξεχνάει… 

CINE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Να σου παρουσιάσουν ταινίες τα κορίτσια του 
πρωινάδικου του ΑΡΤ να μην θελήσεις να ξαναπάς ποτέ 
στον κινηματογράφο.

ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ
Χτυπιόταν η «κεντρικιά» -και με το δίκιο της- γιατί 
την ανέφεραν ως «χαμηλής ηθικής» σε μια εξώδικο 
καταγγελία, αλλά θα έπειθε λίγο περισσότερο αν είχε και 
λίγο περισσότερο καλυμμένο το στήθος της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TV Ή TV TURK;
Όσο κλιμακώνεται η κρίση με την Τουρκία, τόσο 

περισσότερο αναγνωρίζω δίκιο σ’ αυτούς που 
χτυπιούνται στα social media για τα τούρκικα σήριαλ… 
Μήπως, πραγματικά, πρέπει να αναθεωρήσουν τα 
κανάλια; Τόση ανωτερότητα πχιά;

ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ
Εκεί στον Alpha, ρε παιδιά, μην την τσαντίζετε on air την 
Μενεγάκη. Όταν την πιέζετε από το κοντρόλ νευριάζει κι 
αγριεύει και φαίνεται η ηλικία της (ίσως και ο χαρακτήρας 
της).
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Μετά τον επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων της στην Αθήνα και στο Από Μηχανής 
Θέατρο, η παράσταση «Μια πορνογραφική σχέση» του Φιλίπ Μπλασμπάντ, σε 
σκηνοθεσία Βαγγέλη Παπαδάκη, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και ανεβαίνει στο θέατρο 
Αυλαία το Σάββατο 31 Μαρτίου.
Ένας άνδρας και μία γυναίκα συναντιούνται στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου για να 
εκπληρώσουν μία σεξουαλική φαντασίωση. Δεν ξέρουν ο ένας το όνομα του άλλου. 
Το μόνο που επιθυμούν είναι μία καθαρά σαρκική σχέση. Όμως η μία συνάντηση 
διαδέχεται την άλλη. Τώρα πια τους ενώνει κάτι πέρα από το σεξ. Τι είναι πιο 
τρομακτικό; Το να πραγματοποιήσεις μία ανομολόγητη ερωτική φαντασίωση ή το να 
τολμήσεις να «απογυμνωθείς» στα μάτια του άλλου;  
Παίζουν:  Χριστίνα Δενδρινού, Βαγγέλης Παπαδάκης 

Η θεατρική ομάδα Ευ(φ)ορία του πολιτιστικού τμήματος του Συλλόγου εφοριακών, Ν. 
Θεσσαλονίκης, Ν. Κιλκίς και Ν. Χαλκιδικής,  συνεργάζεται για 6η συνεχή χρονιά με το 
θέατρο Σοφούλη και παρουσιάζει την αστυνομική κωμωδία BLACK OUT.
 Μια ανατρεπτική, αστυνομική κωμωδία που αναζητά τον δολοφόνο…  Τι έγινε όταν 
έσβησαν τα φώτα στην έπαυλη των Γουίκενχαμ;
 Ένα δείπνο με πολλούς καλεσμένους, ένας αστυνομικός και η βοηθός του, ένα 
μυστηριώδες σημείωμα που ανακοινώνει ένα φόνο που πρόκειται να γίνει και 
ξαφνικά ένα Black out και όλα αλλάζουν! Όλοι γίνονται ύποπτοι φόνου… 
Παραστάσεις: Σάββατο 31 Μαρτίου και 1, 13,14 και 15 Απριλίου 

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;

Jazz for kids: Η Ιστορία ενός Ρυθμού: είναι μια μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα παιδική παράσταση σε παραγωγή 
του Πολιτιστικού Πάρκου. Πάνω στη σκηνή ένα Πιάνο, ένα Κοντραμπάσο, ένα Σαξόφωνο και Κρουστά. Τέσσερις 
καταξιωμένοι μουσικοί με μαέστρο τον Αλέξανδρο Χρηστίδη, τετραμελές μπαλέτο με χορογράφο την Άνουσκα 
Οικονόμου και τέσσερις ακόμα ηθοποιοί με σκηνοθέτη τον Παναγιώτη Σπηλιώπουλο. 
Η παράσταση έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μόνο παράσταση το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 5:30μ.μ. στο Θέατρο 
Κολοσσαίον για να ευαισθητοποιήσει και να ψυχαγωγήσει  τους μικρούς μας φίλους. Το παραμύθι πλαισιώνεται 
ζωντανά επί σκηνής με Jazz μουσικούς, χορευτές, video art και σκηνικά εμπνευσμένα από έργα του Kandinsky, που 
παρασύρουν τα παιδιά σε μια ατμόσφαιρα δημιουργικής έκφρασης.

Το Corpus Medicorum είναι η πρώτη Ιατρική Ορχήστρα της Αυστραλίας - μια ορχήστρα με έδρα τη Μελβούρνη που αποτελείται 
από γιατρούς, φοιτητές Ιατρικής και επαγγελματίες υγείας. Στην Αυστραλία δίνει συχνά συναυλίες με εξαιρετικά υψηλά στάνταρτ 
καλλιτεχνικής ποιότητας, ενώ όλα τα κέρδη προσφέρονται στο Βασιλικό Νοσοκομείο της Μελβούρνης για τη χρηματοδότηση της 
ιατρικής έρευνας. Η Ορχήστρα έχει επισκεφθεί ήδη τις αδελφοποιημένες πόλεις της Μελβούρνης Αγία Πετρούπολη και Οσάκα, ενώ 
ήρθε τώρα η σειρά της επίσης αδελφοποιημένης Θεσσαλονίκης, την οποία επισκέπτεται το Σάββατο 31 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Τα έσοδα της συναυλίας της Θεσσαλονίκης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η επιτυχημένη συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και φέτος στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιείται 
ήδη  στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει έως τις 4 Απριλίου 2018, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας. 
Πρόγραμμα ταινιών:
Σάββατο 31 Μαρτίου 19:00 Η μελωδία 21:00 Η οδύνη 
Κυριακή 1 Απριλίου 19:00 Καινούργια ζωή 21:00 Για καλό και για κακό 
Δευτέρα 2 Απριλίου 19:00 Κρυμμένα μυστικά  21:00 Le Brio 
Τρίτη 3 Απριλίου 19:00 Μετωπική σύγκρουση 21:00 Απόδημη 
Τετάρτη 4 Απριλίου 19:00 Πριν το τέλος του καλοκαιριού 21:00 Απόψε, πού κοιμάσαι;

Jazz for kids

Η πρώτη Ιατρική Ορχήστρα της Αυστραλίας στο Μ.Μ.Θ.

Μια πορνογραφική σχέση

BLACK OUT

19ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου 

Ανάσταση με το Γιώργο Μαργαρίτη
Με πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους, 
συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες και 
στιχουργούς του κλασικού λαϊκού και όχι μόνο 
και με το δικό του ιδιαίτερο αυθεντικό λαϊκό στυλ 
, ο Γιώργος Μαργαρίτης μας καλεί να κάνουμε 
Ανάσταση μαζί του στα Μαμούνια Live. 
Θα τον απολαύσουμε M. Σάββατο 7 και Κυριακή 
του Πάσχα 8 Απριλίου.
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΛΕΩΝΚΡΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Μπορείς να έρθεις πιο κοντά στον σύντροφό σου, , και να νιώσετε 
και οι δύο καλύτερα. Ο ερωτισμός, αλλά και η γοητεία σου θα είναι 
στα ύψη.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,20,37,39. 

Στη δουλειά σου, κάποια σχέδια ή αλλαγές που θέλεις να κάνεις, καλό 
θα είναι να τα αφήσεις για αργότερα. Στα οικονομικά σου τα πράγματα 
είναι καλύτερα, αλλά απόφυγε σήμερα να κάνεις περιττές αγορές.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,24,33.

Στη δουλειά σου, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά αυτό δεν πρέπει 
να σε αγχώνει, γιατί μπορείς να ανταπεξέρχεσαι σε όλα, με μεγάλη 
επιτυχία.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,22,36.

Διώξε το άγχος της καθημερινότητας και πέρνα κάποιες στιγμές μαζί 
του, ερωτικά και όμορφα. Εσύ που παλεύεις ακόμη με την μοναξιά, 
εκμεταλλεύσου αυτή την περίοδο, που είναι θετική για να κάνεις νέα 
γνωριμία.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…11,25,29,31.

Η ευελιξία και η διπλωματία σου, θα κάνουν ακόμα και πρόσωπα που 
διαφωνούν μαζί σου, τελικά να συμφωνήσουν. Δες τις καταστάσεις 
από μία άλλη σκοπιά.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,28,39.

Φέρε ένα αέρα ανανέωσης στη ζωή σου και άρχισε να βλέπεις τα 
πράγματα πιο θετικά και αισιόδοξα, γιατί αυτό απαιτεί η παρούσα 
περίοδος.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,10,28,42.

Η ημέρα θα κυλήσει πολύ καλά και με αρκετή αισιοδοξία για εσένα, 
Με το ταλέντο που έχεις, θα καταφέρεις πράγματα, που στον παρελ-
θόν δεν επιχειρούσες καν να σκεφτείς να πραγματοποιήσεις.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…14,25,33,42

Αποκτάς περισσότερη επικοινωνία, και απολαμβάνεις το θαυμασμό 
του περίγυρού σου. Βάλε νέες βάσεις στα σχέδιά σου και μην δώσεις 
σημασία σε σχόλια που μπορεί να γίνουν.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,31,45.

Στη δουλειά σου, σήμερα καλό θα είναι να αφήσεις τα πράγματα να 
εξελιχθούν από μόνα τους, σε συζητήσεις που μπορεί να γίνουν για 
κάποια αλλαγή σχεδίων.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,25,43. 

Μην βλέπεις μερικές καταστάσεις μονόπλευρα, γιατί μπορεί και 
το ταίρι σου να έχει δίκιο. Με την συζήτηση, θα μπορέσει να σου 
εξηγήσει τις απόψεις του.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,29,33. 

Μια ημέρα έντασης και εκνευρισμού θα είναι αυτή η Δευτέρα για 
εσένα, που πιθανόν να έχει δυσάρεστο αντίκτυπο στην ψυχολογία ή 
στις ασχολίες σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,44. 

Η σχέση σου με τους άλλους, ειδικά με φιλικά σου άτομα, θα 
παρουσιάσει μια εκρηκτικότητα, με δυσάρεστα αποτελέσματα και για 
τις δύο πλευρές. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις ή τις σπασμωδικές 
ενέργειες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,26,40,49.

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

Οι μέρες αυτές δοκιμάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και δημιουργούν  
την αίσθηση του διαφορετικού και του εφήμερου. 

ζώδια

Τελικά το φλερτ στο facebook είναι απιστία;
Καθόσαστε και βλέπετε ταινία στο σπίτι και τον-την παίρνει ο ύπνος. Κι εσύ βαριέσαι. 

Κάθεσαι στον υπολογιστή, για να περάσει η ώρα. Και καθώς είσαι στο messenger του 
Facebook, κοιτάς τις συνομιλίες του με άλλους και ξαφνικά σου ‘ρχεται το εγκεφαλικό. 

Ερωτικό παιχνιδάκι με μια “φίλη- ο” του. Διαβάζεις τους διαλόγους. Σοκάρεσαι. Σου 
κόβεται η ανάσα. Σκέπτεσαι. Με απάτησε; Αυτός ο διάλογος που βλέπεις μπροστά σου 
είναι απιστία; 

Έγινε κάτι παρακάτω; Με πόσες άλλες-ους το έχει κάνει; Γιατί; Κλαις και βαράς το 
κεφάλι σου στον τοίχο.

Τελικά είναι απιστία;
“Φυσικά και είναι απιστία. Επειδή η επικοινωνία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και το 

φλερτ γίνεται ηλεκτρονικά.

 Δεν γίνεται να πω ότι επειδή φλερτάρει στο facebook θα του δώσω συγχωροχάρτι 
και θα πω “εντάξει δεν έγινε τίποτα”.

Και θα πρέπει να σου είναι πιστός με κάθε τρόπο. Όχι μόνο στο τηλέφωνο ή να βγει 
έξω, αλλά και ηλεκτρονικά. 

 Γιατί;  

“Το κάνει γιατί θέλει να επιβεβαιωθεί και μάλιστα με ασφαλή διαδικασία διότι μέσω 
του facebook μπορεί να “πουλήσει” τον εαυτό του-της και να τον παρουσιάσει όπως 
θέλει. 

Θέλει να “πετύχει” φλερτάκι και να θεωρήσει ότι στη συνέχεια δεν ήταν τίποτα. 

Μήπως προσπαθείς να βρεις διάφορες δικαιολογίες μέσα σου για να το ξεπεράσεις?

Τι πρέπει να κάνεις;

Να βρίσεις; Να φύγεις; Γιατί κατά τα άλλα είστε καλά μαζί. 

Πρέπει να πεις: 

- ‘αν εγώ το έκανα αυτό θα σου άρεσε; 

- Όπως θέλεις να σου φέρομαι, θα μου φέρεσαι.

- Δεν μου αρέσει να φλερτάρεις, γιατί έτσι απαξιώνεις τον άλλον και γιατί έτσι 
δείχνεις ότι ψάχνεσαι κι αλλού’. 

Με μια ξεκάθαρη συζήτηση πρέπει να δώσεις να καταλάβει ότι είναι ενοχλητικό και 

ότι δεν το συγχωρείς...  Ότι την επόμενη φορά που θα το κάνει θα είναι αιτία για να χω-
ρίσετε”.

Κι αν το ξανακάνει; 
Η εμπιστοσύνη όμως χάνεται. 

Θα είσαι συνέχεια με το φόβο μήπως το κάνει πάλι. 

“Αν καταλάβει αυτά που λες και ζητήσει συγνώμη και δεν το ξανακάνει, τότε μπορείς 
να εμπιστευτείς. 

Αν όμως δείχνει ότι δεν πείθεται με την επιχειρηματολογία τότε σημαίνει ότι δεν είναι 
άξιος-α της εμπιστοσύνης σου. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν νοιάζεται πως νιώθεις. Είμαι με κάποιον που ακούει τι θέλω 
και προσπαθεί να το κάνει. 

Πρέπει να σεβαστεί το ότι με ενοχλεί να φλερτάρει στο διαδίκτυο και εφόσον έχω 
επιχειρήματα -αν δεν το καταλάβει- δεν πρέπει να είναι μαζί μου” 

Αν σταματήσει να φλερτάρει τότε δεν χρειάζεται να χαλάσει η σχέση σας. Γιατί η 
αγάπη συγχωρεί !!!
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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.




