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editorial

Οι Έλληνες ανεβαίνουν τον δικό τους «Γολγοθά»

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Το φετινό Πάσχα –το τελευταίο μνημονιακό, σύμφω-
να με τις κυβερνητικές εξαγγελίες– θα βρει και πάλι εκα-
τομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα να στερούνται όχι μόνο 
δώρα, αλλά ακόμη και φαγητά απ’ το τραπέζι. Η τελευταία 
μελέτη του ΙΟΒΕ ήρθε να δείξει ότι δύο στα τρία νοικο-
κυριά μόλις που τα βγάζουν πέρα, λόγω των πενιχρών 
μισθών και της υπέρμετρης φορολογίας. Πολίτες, εξου-
θενωμένοι οικονομικά, ανεβαίνουν τον δικό τους «Γολγο-
θά», αναμένοντας μία ανάκαμψη που δεν φαίνεται άμεσα 
στον ορίζοντα. Ναι, το πιθανότερο είναι πως την Κυριακή 
του Πάσχα θα δούμε αρνιά στις σούβλες, θα ακούσουμε 
γέλια και τραγούδια, θα ξεχάσουμε για λίγο τη «μαυρίλα» 
γύρω μας. Στην ουσία, όμως, απλά θα κρυφτούν για λίγες 
ώρες κάτω απ’ το χαλί τα προβλήματα.

Οι αριθμοί στη συγκεκριμένη φάση είναι αμείλικτοι και 
αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Το ποσοστό των Ελλή-
νων που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθη-
κε στο 67% (έναντι 64% τον Φεβρουάριο). Ακόμη και τα... 

παραδοσιακά ρεπορτάζ των τηλεοπτικών καναλιών έχουν 
αλλάξει, καθώς το πασχαλινό τραπέζι πλέον δεν «παίρνει 

φωτιά» ούτε η τιμή των αμνοεριφίων «πετάει στα ύψη». 
Ακόμη και οι... μαζικές έξοδοι των εκδρομέων δεν είναι 
παρά κοντινές επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους ή κά-

ποια ολιγοήμερη απόδραση στο χωριό, όπου παππούδες 
και γιαγιάδες όχι μόνο θα έχουν μεριμνήσει για το τραπέζι 
της Λαμπρής, αλλά θα βρουν τρόπο να δώσουν και κάτι για 
τη βενζίνη από την πενιχρή σύνταξή τους. 

Το φετινό Πάσχα είναι ιδιαίτερο για μία σειρά από λό-
γους. Ένας απ’ αυτούς είναι ότι βρίσκει όλα τα εθνικά θέ-
ματα ανοιχτά, σε μία περίοδο που η Ελλάδα επιχειρεί να 
αναδιατάξει τις δυνάμεις της οικονομικά. Είθισται, αυτή 
την εποχή, οι περισσότεροι να πραγματοποιούν μία εθιμο-
τυπική επιστροφή στις ρίζες και στις παραδόσεις. Αυτή η 
επιστροφή λοιπόν αποτελεί μία καλή ευκαιρία να αναλογι-
στούν τι σημαίνει πατρίδα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε 
το Έθνος των Ελλήνων αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις 
που βρίσκονται μπροστά μας. Οι στιγμές είναι κρίσιμες, 
αλλά τα ανέσπερο φως μπορεί να αποτελέσει πηγή δύνα-
μης και έμπνευσης για όλους μας.

Καλό Πάσχα! Η Ανάσταση του Κυρίου ας φωτίσει τις 
ψυχές και τις καρδιές όλων μας!

Karfitsa
Εβδομαδιαία
Free Press
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Ναι, την Κυριακή του Πάσχα θα δούμε σούβλες και θα ακούσουμε τραγούδια...  
Η ουσία όμως είναι ότι θα κρυφτούν για λίγο κάτω απ’ το χαλί τα προβλήματα



3www.karfitsa.gr
07.04.2018

politics

Πολλή μελάνη έχει χυθεί στον ελληνικό τύπο και πολλά 
πληκτρολόγια έχουν βασανιστεί στο ελληνικό διαδίκτυο τον 
τελευταίο καιρό για να αναλυθεί η στάση του πρωθυπουρ-
γού και του υπουργού εθνικής αμύνης έναντι των επιθετι-
κών λόγων και ενεργειών της Τουρκίας. Νομίζω ότι πρό-
κειται για σπατάλη φαιάς ουσίας. Ίσως η μόνη αλήθεια που 
λένε είναι το:  «Θα πάμε μαζί μέχρι τέλους». 

Ο κύριος Καμμένος έχει επιλέξει να περιοδεύει ανά την Ελ-
λάδα και να συντηρεί μία ατμόσφαιρα πολεμικής έντασης 
ανταγωνιζόμενος την τουρκική πολιτική ηγεσία σε ανοίκει-
ους για γείτονες και συμμάχους χαρακτηρισμούς. Το ακρο-
ατήριο που τον ενδιαφέρει δεν βρίσκεται στην άλλη όχθη 
του Αιγαίου, αλλά αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας, 
όπου όλες οι ενδείξεις μαρτυρούν ότι το εκλογικό μέλλον 
του είναι ζοφερό. 

Ο κύριος Τσίπρας μοιάζει να ταλαντεύεται μεταξύ μίας πιο 
σώφρονος ρητορικής και κάποιων λεκτικών οξύνσεων που 
εκφέρουν συσσωρευμένη οργή. Και το δικό του θέατρο 
αποσκοπεί κυρίως στο εντός των συνόρων κοινό και είναι 
μόνο η λόγω του αξιώματός όσμωσή του με τον διεθνή πα-
ράγοντα που τον συγκρατεί να μην πέσει στον πειρασμό του 
παρελθόντος του.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει κα-
μία στρατηγική αποτίμηση της συμπεριφοράς του Ερντογάν 
και σίγουρα καμία τακτική διαχείρισης του κλίματος που 
αυτός καλλιεργεί. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και η πρό-
σκληση, την οποία ακαίρως και εσπευσμένως απηύθυνε η 
κυβέρνηση στον Τούρκο πρόεδρο να επισκεφθεί την Ελ-
λάδα. Για πρώτη φορά, η ελληνική κοινή γνώμη έζησε σε 
ζωντανή μετάδοση την ανάπτυξη όλων των διαχρονικών 
τουρκικών διεκδικήσεων και το αδιέξοδο των εκατέρωθεν 
παράλληλων μονολόγων. Μία επίσημη επίσκεψη όμως δεν 
δικαιολογείται χωρίς καλή προετοιμασία και χωρίς έναν 
στόχο. Ακόμα και σήμερα, είναι ασαφές τι ήθελε να πετύ-
χει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μάλιστα για τις ανάγκες του 
ρόλου της στιγμής είχε φροντίσει να «εξαφανίσει» τον κύριο 
Καμμένο.

Ας μην γελιόμαστε! Οι κύριοι Τσίπρας και Καμμένος ξεκίνη-
σαν την συνύπαρξή τους στις πλατείες, πουλώντας το ίδιο 
προϊόν με διαφορετική δοσολογία συστατικών ο καθένας, 
του αριστερού λαϊκισμού ο πρώτος, του δεξιού υπερπατρι-
ωτισμού ο δεύτερος. Στην πράξη, το μόνο το οποίο προ-
σέφεραν είναι στους μεν ψηφοφόρους τους ό,τι ο κύριος 
Τσίπρας στην συνέχεια απενοχοποίησε ως «αυταπάτες» 
στην δε πατρίδα έναν συνειδητό διχασμό, αυτόν που ακόμη 
υπηρετούν και ως κυβέρνηση, τόσο στο οικονομικό πεδίο, 
όσο και σε αυτό της αντίληψης των Ελλήνων για την θέση 
τους στον κόσμο. 

Ο πολιτικός λόγος και οι επιλογές τους λειτουργούν ως συ-
γκοινωνούντα δοχεία. Ο ένας πλέον δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς τον άλλον. Είναι θλιβερό όμως ότι έχουν αποδυθεί σε 
αυτό το παιχνίδι χωρίς να λογαριάζουν ούτε το πισωγύρι-
σμα στον χρόνο, αλλά ούτε και ένα δυστύχημα στον εθνικό 
χώρο. Τσίπρας, Καμμένος είναι ένα επικίνδυνο δίδυμο. 

*Ο κ. Ταχιάος είναι αναπληρωτής Γραμματέας Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας

Ένα επικίνδυνο δίδυμο

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ*

Πόλεμος νεύρων στο Αιγαίο
με προκλήσεις και... απειλές

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η 
Τουρκία προσπαθεί να θέσει υπό διαρκή 
αμφισβήτηση την ελληνική κυριαρχία στο 
Αιγαίο. Με δηλώσεις πολιτικών, με προκλή-
σεις, με στρατιωτικές κινήσεις, με δεσμεύ-
σεις τεράστιων περιοχών, για... ασκήσεις. 
Στέλνει «μήνυμα» και προς τη διεθνή κοινό-

τητα, ότι «δεν έχουν ρυθμιστεί όλα με τις διεθνείς συν-
θήκες και συμβάσεις, που είναι σε ισχύ».

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει  να θέσει υπό διαρκή 
αμφισβήτηση την ελληνική κυριαρχία σε ορισμένες πε-
ριοχές του Αιγαίου, που θα της δώσουν το δικαίωμα να 
επιχειρηματολογήσει υπερ μιας «δικής της ΑΟΖ».

Τα συνεχή προκλητικά περιστατικά, που καταγρά-
φονται στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τα Ίμια, τις τε-
λευταίες μέρες επεκτάθηκαν και στην περιοχή της Χίου. 
Μόλις προχθές, τουρκική ακταιωρός προσπάθησε να 
παρεμποδίσει σκάφος του λιμενικού που επιχείρησε 
έρευνα διάσωσης, στα ανοιχτά της Χίου και μέσα στα 
ελληνικά χωρικά ύδατα. Αφορμή ήταν μια λέμβος με 
μετανάστες, που ξεκίνησε από τα τουρκικά παράλια, για 
να περάσει στην Ελλάδα.

Αυτό ακριβώς, το σενάριο, είναι που «φοβίζει» την 
ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ότι δηλαδή, 
οι λέμβοι των μεταναστών, μπορούν να μεταβληθούν 
σε... προπομπούς των τουρκικών σκαφών, που με πρό-
σχημα τον έλεγχο, θα παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά 

ύδατα. Γι΄ αυτό, όπως επισημαίνεται, έχουν «γνώσιν οι 
φύλακες» και έχουν αυξηθεί οι περιπολίες, τόσο σε επί-
πεδο ακτοφυλακής και σκαφών του πολεμικού ναυτι-
κού και σε επίπεδο κοτόπτευσης του χώρου από αέρα.

Η αυξανόμενη πίεση από την πλευρά της Τουρκίας 
δεν έχει θορυβήσει την ελληνική πλευρά. «Είναι αναμε-
νόμενη, καθώς εντείνονται οι πιέσεις προς την Τουρκία, 
για τις στρατιωτικές ενέργειες, στην περιοχή της Συ-
ρίας» τονίζει με έμφαση, καλά πληροφορημένη πηγή. 
«Αυτό δεν σημαίνει, ότι όλες οι κινήσεις της τουρκικής 
πλευράς δεν καταγράφονται. Αντιμετίζονται με τη δέ-
ουσα προσοχή και, όπως χρειαστεί, η απάντηση είναι 
άμεση» επισημαίνει η ίδια πηγή.

Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμ-
μένος έστειλε σαφές μήνυμα στην τουρκική πλευρά: 
«Αν έχουν τα κότσια ας τολμήσουν να αμφισβητήσουν 
έστω και ένα χιλιοστό. Είμαστε έτοιμοι - και αυτό ξέρω 
ότι δεν αρέσει σε πολλούς έξω από την πατρίδα - να αντι-
μετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή από οποιονδήποτε. 
Οι Έλληνες ενωμένοι θα τους τσακίσουμε. Στέλνουμε 
ένα μήνυμα αποτροπής, ένα μήνυμα αποφασιστικότη-
τας και ένα μήνυμα ότι αν τολμήσουν να αμφισβητή-
σουν έστω και ένα χιλιοστό ελληνικής γης, θάλασσας 
ή αέρα θα αντιμετωπιστούν όπως τους αντιμετωπίσαμε 
στους παγκόσμιους πολέμους, όπως το 1821 και όποτε 
ο Ελληνισμός εκλήθη να αμυνθεί».
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Ενα από τα ζητήματα που ενίσχυσαν το κυκλο-
φοριακό «κομφούζιο» στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης, εδώ και μερικούς μήνες, είναι και η κυ-
κλοφορία της οδού Βενιζέλου που γίνεται πλέον 
σε μια μόνο λωρίδα και συνδέει, μεταξύ άλλων, 
δυο κεντρικές αρτηρίες του ιστορικού κέντρου, 

την Τσιμισκή και την Εγνατία. Ο ανασχεδιασμός της αρχι-
κής μελέτης της κατασκευής του σταθμού του ΜΕΤΡΟ στη 
«Βενιζέλου» δημιούργησε τα προβλήματα καθώς χρειά-
στηκαν περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμέ-
νου να υπάρξει ολοκλήρωση του έργου.

Ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κ. Γιάννης Μυ-
λόπουλος μιλώντας στην Karfitsa υποστήριξε ότι αυτή 
τη στιγμή «στην οδό Βενιζέλου δεν υπάρχει κανένα πρό-
βλημα, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή, θα υπάρξει αυτή η 
κατάσταση για πολύ καιρό».

Αναφορικά με τα σενάρια για το κλείσιμο της Βενιζέλου 
για το τελικό στάδιο κατασκευής του σταθμού ο κ. Μυλό-
πουλος ξεκαθάρισε ότι αυτό θα γίνει «όταν κατασκευαστεί 
πλάκα οροφής από το καλοκαίρι και μετά, σε χρόνο που 
ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι υπάρχουν 
αρχαιολογικές εργασίες».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υπο-
στηρίζει ότι υπάρχουν μελέτες προκειμένου να υπάρξουν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να αποφευχθεί η ταλαιπω-
ρία των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

«Όποιο σενάριο και αν επιλεγόταν για την ανάδειξη των 
αρχαιοτήτων, η Βενιζέλου θα έκλεινε για να κατασκευα-
στούν οι προσβάσεις στο σταθμό που βρίσκεται στον άξο-
να της οδού» σημείωσε ο κ. Μυλόπουλος απαντώντας 
ουσιαστικά στις αιτιάσεις ότι το πρόβλημα προέκυψε από 
την αλλαγή του σχεδιασμού στην κατασκευή του μουσείου 
αρχαιοτήτων.

Από την άλλη ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ση-
μειώνει «ένας εκ των σχεδιασμών είναι η διάνοιξη της Αγί-
ας Σοφίας ώστε να μην επιβαρύνεται η Βενιζέλου. Όταν θα 
υπάρξει πρόβλημα θα καλέσω όλους τους φορείς, θα τους 
ενημερώσω προκειμένου να μην υπάρξει κανένα περαιτέ-
ρω πρόβλημα που θα επιβαρύνει την καθημερινότητα των 
Θεσσαλονικέων».

Ωστόσο, όσο συνεχίζονται όλες αυτές οι διαβουλεύ-
σεις για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το σταθμό 
«Βενιζέλου» και συνεχίζεται η πολυετής ταλαιπωρία των 
κατοίκων και των επιχειρηματιών της περιοχής, έρχονται 
στην επιφάνεια οι λάθος χωροθετήσεις των σταθμών του 
ΜΕΤΡΟ και η επιλογή της δημιουργίας δύο σταθμών 
στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, σε «Βενιζέ-
λου» και «Αγία Σοφία», μόλις σε απόσταση 350 
μέτρων μεταξύ τους, που και οι δύο έπεσαν 
πάνω σε αρχαιότητες, όπως ήταν αναμενό-
μενο.

Όπως αναφέρουν στην Karfitsa, οι 
άνθρωποι που ασχολούνται χρόνια με την 
υπόθεση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης αλλά 
και καταστηματάρχες του ιστορικού κέντρου 
μια πιο σωστή επιλογή θα ήταν να γίνει ένας 
σταθμός, στην Πλατεία Αριστοτέλους, μεταξύ Πλα-
τείας Δημοκρατίας δυτικά και Συντριβανίου ανατολικά. 
Αν υπερίσχυε ο παραπάνω σχεδιασμός, η δαπάνη ήταν 
ασφαλώς μικρότερη, δεν θα δημιουργούταν η παραπά-
νω κατάσταση που έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια σε 
Εγνατία και Βενιζέλου και ούτε φυσικά θα είχε δημιουρ-
γηθεί το ζήτημα που προέκυψε και στις δυο περιοχές με 
τις αρχαιότητες

Διαβούλευση για... επέκταση 
Η έναρξη των πρόδρομων εργασιών για την επέκταση 

του ΜΕΤΡΟ στις δυτικές συνοικίες ανακοινώθηκε από την 
κυβέρνηση στο πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρι-

κής Μακεδονίας, όπου παρουσιάστηκαν από πλευράς 
του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου 
Σπίρτζη και του προέδρου της Αττικό ΜΕΤΡΟ ΑΕ, καθηγητή, 
Γιάννη Μυλόπουλου, οι προτάσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για 
τη χωροθέτηση των σταθμών της επέκτασης. Για το σκοπό 
αυτό και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ έχει προσκαλέσει τους αρμόδιους φορείς και τις 
αυτοδιοικητικές αρχές σε συνάντηση εργασίας, τη Δευτέρα 
16 Απριλίου, με στόχο, να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές 
λύσεις. Στόχος των διαβουλεύσεων αποτελεί η καλύτερη 
δυνατή μελέτη για την επέκταση του ΜΕΤΡΟ προκειμένου 
να μην παρουσιαστούν τα προβλήματα που είδαμε να ταλα-
νίζουν ολόκληρες περιοχές στην αρχική γραμμή του.

κοινωνία

Κυκλοφοριακό κομφούζιο
από τα έργα στη Βενιζέλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ
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Τον «κώδωνα του κινδύνου», για τις επιπτώσεις 
που θα έχουν στη ζωή των Θεσσαλονικέων τα 
έργα στην οδό Βενιζέλου, κρούει ο πρώην γε-
νικός γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος 
Σιμόπουλος μιλώντας στην Karfitsa. O κ. Σιμό-
πουλος σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα 

που υπάρχει στην οδό Βενιζέλου σημειώνει ότι «θα είναι 
διαρκές και θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Η διοίκη-
ση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ισχυρίζεται ότι τα έργα στη Βενιζέ-
λου θα διαρκέσουν δύο χρόνια. Προσωπικά πιστεύω άλλα 
τέσσερα τουλάχιστον».

Ο πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων επιρ-
ρίπτει  ευθύνες στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης σχετικά με τον 
ανασχεδιασμό της μελέτης του σταθμού «Βενιζέλου» που 
επέκτεινε την εργοστασιακή κάλυψη και τονίζει «τη μελέτη 
επέβαλε ο Γιάννης Μπουτάρης και αποδέχθηκε, μετά χα-
ράς, η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα από τα τέλη του κα-
λοκαιριού ίσως και λίγο αργότερα θα κλείσει και ένα τμήμα 
της Βενιζέλου και η κατάσταση θα επιδεινωθεί περισσότε-
ρο. Επίσης δεν γνωρίζουμε ακόμη αν απαιτηθούν και διευ-
θετήσεις στην κυκλοφορία της Εγνατίας. Χαμός δηλαδή».

Ακόμη ο κ. Σιμόπουλος απαντώντας στο που κατά τη 
γνώμη του οφείλεται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση που 
παρατηρείται, επεσήμανε ότι «αν  προχωρούσε η λύση της 
απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων που 
προτείναμε, συνεχώς επί δυόμιση χρόνια, για το σταθμό 
δεν θα είχαμε την επέκταση της κατάληψης, ενώ πάλι θα 
είχαμε ένα σταθμό μουσείο. Θα υπήρχαν τα προβλήματα 
που είχαμε έως και πριν λίγους μήνες».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Η επιμονή Μπουτάρη και κυ-
βέρνησης για παραμονή in situ των αρχαιοτήτων είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνη για το κυκλοφοριακό έμφραγμα 
που θα ακολουθήσει και για το «κολοβό» ΜΕΤΡΟ που θα 
παραλάβουμε αρχικά. Πάρτε υπόψη ότι τα έργα που γί-
νονται σήμερα αφορούν κυρίως σε μετατοπίσεις δικτύων 
κοινής ωφέλειας που είχαν ήδη γίνει» .

Σχετικά με την άποψη ότι θα παραδοθεί ένα «κολοβό» 
ΜΕΤΡΟ ο κ. Σιμόπουλος εξηγεί ότι «τα έργα στη Βενιζέλου, 
λόγω του ανασχεδιασμού θα οδηγήσουν σε αρχική παρά-
δοση του έργου έως το Συντριβάνι. Θα έχουμε το πρωτο-
φανές γεγονός η επέκταση να γίνει πιο γρήγορα από τη 
βασική γραμμή».

Για το τελικό ποσό που θα στοιχίσει ο ανασχεδιασμός 
του σταθμού «Βενιζέλου» σύμφωνα με την δική του εικό-
να ο κ. Σιμόπουλος απαντά «είναι άγνωστο ακόμη. Να φα-
νταστείτε ότι δεν υπάρχουν μελέτες για την αρχαιολογική 
πλάζα, ενώ προφανώς δεν υπάρχει καν σύμβαση με τον 
εργολάβο. Προβλέπω ότι στο τέλος μπορεί και να πλησιά-
σουμε τα 80 εκατομμύρια».

Τέλος ο κ. Σιμόπουλος απαντώντας στο ερώτημα τι 
κατά τη γνώμη και την εμπειρία που έχει, μπορεί να γίνει 
έστω και τώρα για να αποφευχθούν τα παραπάνω προ-
βλήματα επισημαίνει ότι «πολύ δύσκολα πλέον μπορεί να 
γίνει κάτι. Εδώ που έφτασαν την κατάσταση Μπουτάρης 
και κυβέρνηση, δεν μπορεί να γίνει βήμα πίσω. Δυστυχώς 
η «τρύπα Μπουτάρη» θα στοιχειώνει για χρόνια την πόλη. 
Ο ίδιος αποκλείεται να έχει τύψεις. Δεν το συνηθίζει άλλω-
στε. Πάντως κυβέρνηση και Μπουτάρης θα αφήσουν ένα 
τεράστιο πρόβλημα να διαχειρισθούν η επόμενη κυβέρνη-
ση και η επόμενη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης».

«Η “τρύπα Μπουτάρη” στη Βενιζέλου  
θα στοιχειώνει για πολλά χρόνια την πόλη»

Ο ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΛΑ ΣΤΗ KARFITSA

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ

Ο κ. Σιμόπουλος με τον δημοσιογράφο της Karfitsa, Θοδωρή Δαφέρμο, 
συζητούν δίπλα στα εργα του ΜΕΤΡΟ επί της οδού Βενιζέλου.
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Σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου η ζωή είναι 
αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη και που  δεκάδες 
ανήλικα παιδιά αγωνίζονται για την καθημερινή 
τους επιβίωση, υπάρχει ένας «Φάρος» που ρί-
χνει το φως του στον δρόμο τους.  Ο «Φάρος του 
Κόσμου» είναι το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων 

Ρομά της Ιεράς Μονής Σταυρουπόλεως-Νεαπόλεως, που 
με υπεύθυνο τον αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Λουκατάρη, 
πριν από περίπου 14 χρόνια και μέχρι σήμερα έχει κατα-
φέρει να  γίνει το καταφύγιο και η οικογένεια εκατοντάδων 
παιδιών,  στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στην Karfitsa, ο πατήρ Αθηναγόρας ανα-
φέρθηκε στα σχέδια και το μέλλον του «ΦΑΡΟΥ» αλλά και 
για το ποιοι προσφέρουν τη βοήθεια τους σε αυτά τα παι-
διά με τις τρομερές δυνατότητες. Χαρακτηριστικά  αναφέ-
ρει ότι «είναι παραπάνω από συγκινητική η ανταπόκριση 
του κόσμου, η οποία, άλλωστε, αποτελεί και το μεγαλύτε-
ρό μας κεφάλαιο, δεδομένου ότι δεν είμαστε χρηματοδο-
τούμενο ίδρυμα.» Παράλληλα δίνει με τον δικό του τρόπο 
τα συγχαρητήρια στους αφανείς ήρωες του εγχειρήματος, 
τους εθελοντές που βρίσκονται στο πλευρό του, ενώ ση-
μειώνει ότι «ευελπιστούμε ότι η ολοκλήρωση του καινού-
ριου σπιτιού των παιδιών μας, η ανέγερση του οποίου θα 
αρχίσει σύντομα, θα δώσει άλλη διάσταση στο έργο των 
εθελοντών μας, αφού θα μπορούν να δραστηριοποιούνται 
παράλληλα πολύ περισσότεροι, αλλά και να συνεργάζονται 
αποτελεσματικότερα σε κοινές δράσεις».

Η συζήτηση δεν μπορούσε να μην πάει και στο μέλλον 
των παιδιών, και όσα προσπαθούν να επιτύχουν οι εθε-
λοντές, που στηρίζουν και έχουν αγκαλιάσει την προσπά-
θεια που συντελείται στον Δενδροπόταμο, προκειμένου να 
βρεθεί μια πραγματική λύση στα χρόνια προβλήματα που 
μαστίζουν την περιοχή. 

Όπως υπογραμμίζει ο ιερωμένος «το βασικό μέλημα 
των εθελοντών εκπαιδευτικών του «ΦΑΡΟΥ» είναι να 
συνεχίσει να εφαρμόζει τον θεσμό των after school clubs 
εξελίσσοντάς τα συνεχώς με βάση την εκπαίδευση STEM 
(Science, Technology, Engineering, Maths)».

 Υπ’ αυτό το πρίσμα «οι μαθητές καλούνται να συνεργα-
στούν για να κατασκευάσουν ένα ρομπότ και να προγραμ-
ματίσουν τη λειτουργία του, ώστε να λύσουν ένα πρόβλη-
μα του πραγματικού κόσμου ή, αλλιώς, ένα πρόβλημα της 
σύγχρονης πραγματικότητας, γεγονός που δημιουργεί γέ-
φυρες απόδρασης από το ghetto του συνοικισμού τους και 
τους επιτρέπει να πλησιάσουν τα εξωτερικά δρώμενα ως 
πρεσβευτές της γνώσης, ως πρωταγωνιστές της ζωής και 
όχι ως παθητικοί και εξ αποστάσεως θεατές της προόδου 
και της επιτυχίας των… άλλων» σημειώνει με τον αυθορ-
μητισμό και το χαμόγελο που τον διακρίνει  ο δύο μέτρα 
και δύο εκατοστά πατήρ του Αγίου Νεκταρίου Δενδροπο-
τάμου.

Ο πατήρ Αθηναγόρας αναφέρθηκε και στο γεγονός, ότι 
είναι πολύ μικρά, σχεδόν, μηδενικά, τα ποσοστά των νέων 
κοριτσιών, από την περιοχή, που συνεχίζουν στις βαθμίδες 
της εκπαίσευσης, ως την ανώτατη. Παράλληλα, υποστηρί-
ζει ότι «οι γονείς των μικρών κοριτσιών διαιωνίζοντας χω-
ρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς αιδώ τη φυλετική τους 
παράδοση τα εξωθούν σε πρόωρο γάμο», ενώ αφετέρου 
και «εκείνα τα  δέχονται αδιαμαρτύρητα, πιστεύοντας ότι 
έτσι θα ξεφύγουν από τη μίζερη ζωή τους». 

Χαρακτηριστικό για το πώς εννοούν την αποκατάσταση 
της κοπέλας ορισμένοι γονείς είναι και το γεγονός ότι τα 
αρραβωνιάσματα και οι σχετικές διαπραγματεύσεις μπορεί 
να γίνονται ακόμα και όταν ο υποψήφιος γαμπρός είναι στη 
φυλακή και πρέπει να εκτίσει πολυετή φυλάκιση» ανέφερε 
στην Karfitsa ο Πατήρ Αθηναγόρας.

Τέλος εκτός από τα προαναφερόμενα δεν διστάζει να 
τονίσει ότι «οι άνθρωποι του «ΦΑΡΟΥ» δίνουν μεγάλη έμ-
φαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των κοριτσιών 
και των νεαρών γυναικών, καθώς αυτές θα είναι οι άμεσες 

συνεργάτιδές τους, που θα εμφυσήσουν την αγάπη για τα 
γράμματα στη νέα γενιά».

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλησε να προτείνει και 
ο ίδιος μέσω του βήματος που του δίνεται την «επιτακτι-
κή ανάγκη λειτουργίας  ενός παιδικού σταθμού, ο οποίος 
θα πρέπει να είναι ανοιχτός τις ώρες που λειτουργούν τα 
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, δημοτικά, γυμνάσια ή λύκεια, 
ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις νεαρές μητέρες να λά-
βουν την απαραίτητη μόρφωση και τις αναγκαίες πιστο-
ποιήσεις για να μπορέσουν να βγουν δυναμικά στην αγορά 
εργασίας» επισημαίνει κλείνοντας ο Πατήρ Αθηναγόρας.

κοινωνία

Ο «Φάρος» της ανθρωπιάς  
και της αγάπης 

Ο ΠΑΤΗΡ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ KARFITSA

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ / nakos@karfitsa.gr
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Για την ανάγκη το Κίνημα Αλλαγής να κερδίσει τη 
μάχη της αξιοπιστίας δημιουργώντας θεσμούς 
εσωκομματικής δημοκρατίας που θα λειτουρ-
γούν με κανόνες και διαφάνεια τονίζει μιλώντας 
στην Karfitsa ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρου-
λάκης. Παράλληλα, ο Κρητικός πολιτικός ασκεί 

κριτική στην  ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής υποστηρίζο-
ντας ότι ,« η διαδικασία επιλογής των συνέδρων, που δεν 
περιελάμβανε ψηφοφορία αλλά και ο διαμοιρασμός των 
θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, απογοήτευσαν πολ-
λούς». Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης μιλά για την ανάγκη κοι-
νής συμπόρευσεις όλων των τάσεων του νέου φορέα ση-
μειώνοντας ότι «το Κίνημα Αλλαγής θεωρώ ότι ένα κόμμα 
που λειτουργεί δημοκρατικά και θεσμικά μπορεί να βρει 
λύσεις και να υιοθετήσει μια ενιαία στρατηγική για όλα τα 
σημαντικά θέματα».

Κύριε Ανδρουλάκη, μετά το πρόσφατο Ιδρυτικό Συ-
νέδριο του Κινήματος Αλλαγής, ποιοι είναι ο στόχοι του 
κόμματος από εδω και πέρα;

Στο Συνέδριο κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τα 
εμπρός με την κατάρτιση και την έγκριση των βασικών 
κατευθυντήριων κειμένων της παράταξης, δηλαδή της 
διακήρυξης, του προγράμματος και του καταστατικού. 
Από εδώ και στο εξής, πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη 
της αξιοπιστίας δημιουργώντας θεσμούς εσωκομματικής 
δημοκρατίας που θα λειτουργούν με κανόνες και διαφά-
νεια, σε όλα τα επίπεδα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα 
σύγχρονα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης. Η 
αγωνία των πολιτών που συμμετείχαν τον Νοέμβριο στις 
εκλογές είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη προο-
δευτική πρόταση που θα προσφέρει απαντήσεις στα πιε-
στικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός μας 
και τα οποία επιδεινωθήκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της 
αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Τις προηγούμενες μέρες είδαμε να εξελίσσεται 
ένας εσωκομματικός «πόλεμος» μεταξύ της ηγεσίας 
του νέου φορέα και του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με την πρώτη για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος που έγινε δεχτεί από τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πως το σχολιάζετε;

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι υπάρχει αδήριτη 
ανάγκη για μια βαθιά τομή που θα εκσυγχρονίσει και θα 
συγχρονίσει τον καταστατικό χάρτη της χώρας με τις επι-
ταγές των καιρών. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει υπό συν-
θήκες που θα επιτρέπουν τις συγκλίσεις και το κατάλληλο 
πολιτικό περιβάλλον, όπως ακριβώς ήταν και η πρόθεση 
του συνταγματικού νομοθέτη.  Δυστυχώς, το 2008 χάθη-
κε μια σημαντική ευκαιρία για να απαντήσουμε εγκαίρως 
και αποφασιστικά σε βασικά ερωτήματα της εποχής που 
τίθεντο τότε, με αποτέλεσμα η κρίση να μας βρει απροε-
τοίμαστους. Σε ό,τι αφορά Κίνημα Αλλαγής θεωρώ ότι ένα 
κόμμα που λειτουργεί δημοκρατικά και θεσμικά μπορεί 
να βρει λύσεις και να υιοθετήσει μια ενιαία στρατηγική για 
όλα τα σημαντικά θέματα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι 
οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν βοηθούν στη προ-
σπάθεια που κάνουμε. 

Στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα 
παρατηρείται μια στασιμότητα σε μονοψήφια 
θα λέγαμε ποσοστά παρά την αισιοδοξία που 
υπήρξε μετά τη μεγάλη συμμετοχή του κό-
σμου στις εσωκομματικές εκλογές για την  
ηγεσία του νέου φορέα. Πως το 
εξηγείται αυτό;

Η συμμέτοχη 
των πολιτών στην 
εκλογική διαδικα-
σία του φθινοπώ-
ρου ήταν μαζική και 
εντυπωσιακή. Αυτό 
δείχνει ότι η παρά-

ταξη παραμένει ζωντανή στη μνήμη και τη συνείδηση των 
κοινωνικών ομάδων που παραδοσιακά αποτέλεσαν τη ρα-
χοκοκαλιά της. Το ζητούμενο είναι να μετατρέψουμε αυτό 
το ενδιαφέρον σε μόνιμη συμμετοχή. Να δώσουμε ένα 
ισχυρό μήνυμα αλλαγής νοοτροπιών και συμπεριφορών 
που έκαναν τόσο μεγάλη ζημιά στο παρελθόν. Δυστυχώς, 
η διαδικασία επιλογής των συνέδρων, που δεν περιελάμ-
βανε ψηφοφορία αλλά και ο διαμοιρασμός των θ έ -
σεων της Κεντρικής Επιτροπής, απογο-
ήτευσαν πολλούς. Θέλω να πιστεύω 
ότι μελλοντικά θα αποφύγουμε 
τέτοιες άστοχες ενέργειες κα-
θώς και ότι θα πείσουμε όσους 
πολίτες αυτόπροσδιορίζονται 
ως κεντροαριστεροί, μέσα από 
το παράδειγμα της  συμπεριφο-
ράς μας, για το τι μπορεί να προ-
σφέρει αυτή η μεγάλη παράταξη 
στον τόπο. 

Πιστεύετε ότι μπορεί να 
υπάρξει «καθαρή» έξοδος από 
τα μνημόνια τον Αύγουστο του 
2018 με τη λήξη του προγράμματος 
όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση;

Η «καθαρή» έξοδος είναι 
δύσκολο να επιτευ-
χθεί γιατί ακό-
μα και εάν 
ολοκληρω-
θεί επιτυ-
χώς το 
τρίτο 

μνημόνιο θα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας της αυξη-
μένης επιτήρησης λόγω υψηλού χρέους. Ακόμα χειρότε-
ρα, παρά τις μεγάλες θυσίες που έχει υποστεί  ο ελληνικός 
λαός, το κόστος δανεισμού σήμερα παραμένει σε επίπεδα 
2011. Το κρίσιμο είναι στο τέλος τους προγράμματος να 
έχει εξαλειφθεί η αβεβαιότητα, να έχουν ληφθεί αποφάσεις 
που θα απαντούν στο πως θα χρηματοδοτηθεί η Ελλάδα τα 
επόμενα χρόνια. Πρακτικά αυτό σημαίνει να εφαρμοσθούν 
όλα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του Eurogroup για την ελά-

φρυνση του χρέους, να εφαρμοσθεί το «Γαλλικό κλει-
δί» που συνδέει αποπληρωμές με ρυθμό ανάπτυξης 
και να έχουμε μια σταδιακή, μέχρι το 2037, ονομαστι-
κή μείωση του χρέους κατά 23 Δις. Με αυτό τον τρό-

πο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πολλές και 
καλές δουλειές για να περιοριστεί η ανεργία αλλά 
και να έχουν ένα κίνητρο οι νέοι μας να επιστρέ-
ψουν από το εξωτερικό. Να εφαρμόσουμε πολι-
τικές που θα στηρίξουν τη δημόσια υγεία, παιδεία 

και το κοινωνικό κράτος. Μόνο έτσι θα αντιμετω-
πίσουμε τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει 

η χώρα μας και είναι το δημογραφικό.

συνέντευξη

«Να κερδίσουμε τη μάχη 
της αξιοπιστίας»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟ
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Επιδοτήσεις 25.000 ευρώ - 400.000 ευρώ μέσω 
ΕΣΠΑ μπορούν να λάβουν χιλιάδες επιχειρημα-
τίες προκειμένου να ιδρύσουν μικρές ξενοδοχει-
ακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχει-
ρήσεις αθλητικού και θαλάσσιου τουρισμού. Το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουρ-

γίας νέων τουριστικών ΜμΕ» λήγει στις 30 Απριλίου και οι 
δικαιούχοι έχουν μπροστά τους λίγο χρόνο προκειμένου 
να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Η προθε-
σμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα 
εγκριθούν ορίζεται σε 30 μήνες, ενώ το ύψος της επιχορή-
γησης ανέρχεται στο 45% του συνολικού προϋπολογισμού 
της επένδυσης και μπορεί να αυξηθεί στο 50% εάν γίνει 
πρόσληψη προσωπικού για τουλάχιστον 0.2 ΕΜΕ μισθω-
τής εργασίας. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω δημόσιας 
δαπάνης με το ποσό των 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 45 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις Περιφέρειες Ανατολι-
κής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπεί-
ρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ενώ 40 εκατ. ευρώ 
θα διατεθούν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονί-
ων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. 
Στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου θα διατεθούν 
από 15 εκατ. ευρώ σε καθεμία και στη Στερεά Ελλάδα 5 
εκατ. ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% 
του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολο-
γισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποι-
ηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επα-
λήθευσης στους πρώτους δεκαέξι μήνες υλοποίησης της 
επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρη-
ματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα. Όπως ορίζεται στην προκήρυξη, οι 
απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί 
εντός των πρώτων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
ένταξης.

Τι επιδοτείται
Στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι ως ημερομηνία έναρ-

ξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημο-

σίευσης της πρόσκλησης.
Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, επιδο-

τούνται οι εξής δαπάνες: 
1. Έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού για κτί-

ρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο. 
2. Έως 100% για μηχανήματα, εξοπλισμό, εγκαταστά-

σεις και εξοπλισμό προστασίας του περιβάλλοντος χώρου, 
καθώς και για την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος. 

3. Έως 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό για την πιστο-
ποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης, με ανώτατο ποσό τα 12.000 ευρώ. 

4. Έως 15.000 ευρώ για προβολή, προώθηση και συμ-
μετοχή σε εκθέσεις. 

5. Έως 40.000 ευρώ για τεχνικές μελέτες μηχανικού 
και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου. 

6. Έως 10.000 ευρώ για λογισμικά και υπηρεσίες λο-
γισμικού. 

7. Έως 25.000 ευρώ για μεταφορικά μέσα. 
8. Έως 4.000 ευρώ για σύνταξη παρακολούθησης και 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Ποιοι είναι δικαιούχοι 
Δικαιούχοι του προγράμματος για την ίδρυση και τη 

λειτουργία τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 
οι εξής: 

Κατηγορία Α. 
Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία 

έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον 
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επένδυσης, 
πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. 
Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυ-

τές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση (υποενότητα 
5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «Επιλέξιμοι 
Τομείς Δραστηριότητας»), που έχουν συσταθεί και για τις 
οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης 
της δράσης ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

α) Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέ-
ξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V της αναλυτικής πρό-
σκλησης ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.

β) Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία 
οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενι-
κός κύκλος εργασιών).

γ) Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λει-
τουργίας του τουριστικού καταλύματος.

δ) Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο του-
ριστικό κατάλυμα.

οικονομία

Επιδοτήσεις για τουριστικές 
επιχειρήσεις

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΈΩΡΓΙΑΔΗ
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Τα πάντα στον ΕΝΦΙΑ κινούνται πέριξ των εκλο-
γικών διαδικασιών… και επιπτώσεων. Η προ-
φορική εντολή που δόθηκε είναι η εξής. «Μην 
πειράξετε τον ΕΝΦΙΑ στις χαμηλές αξίες, αλλά 
αυξήστε τις αξίες άνω των 200.000 ευρώ, δηλα-
δή ρίξτε όλα τα βάρη στους μεγάλους ιδιοκτή-

τες… άνω των 200.000 ευρώ». Αυτά έμαθαν οι δανειστές 
και έστειλαν το μήνυμα: «Όλοι θα πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ 
που θα τους αντιστοιχεί!».

Πού βρίσκεται όμως το θέμα; Κατ’ αρχήν, οι νέες αντι-
κειμενικές αξίες θα επηρεάσουν ολόκληρο το οικοδόμημα 
του ΕΝΦΙΑ. Ουσιαστικά, λένε στο υπουργείο Οικονομικών, 
πάμε σε χαμηλότερους συντελεστές και τα… σπασμένα της 
διαφοράς θα πληρώσουν οι 500.000 ιδιοκτήτες με ακίνητη 
περιουσία άνω των 200.000 ευρώ.

Τι λέει η Κατερίνα Παπανάτσιου 
«Στο 60% των ζωνών της χώρας παρατηρείται αύξηση 

στις αντικειμενικές αξίες. Ειδικά στο Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο 
και γενικά στις τουριστικές περιοχές καταγράφονται οι πε-
ρισσότερες αυξήσεις, ενώ σε Μακεδονία και Θράκη οι πε-
ρισσότερες μειώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε αύξηση του 
συμπληρωματικού φόρου. Υπήρχε πτώση στην αγορά, αλλά 
οι αντικειμενικές τιμές ήταν πολύ χαμηλότερες στις περισ-
σότερες περιοχές από τις αντίστοιχες εμπορικές περιοχές. 
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι σε ένα 60% (6.070 
ζώνες) έχουμε αύξηση των αντικειμενικών που εναρμονί-
ζονται με τις εμπορικές που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή, σε 
ένα 23% (2.300) έχουμε μείωση, με το υπόλοιπο ποσοστό 
χωρίς μεταβολή. Η μεγάλη μείωση παρατηρείται στη Δυτική 
Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Αναφορικά με τις νέες αντικειμενικές αξίες, που θα εξι-
σωθούν με τις εμπορικές, οι ειδικοί λένε ότι «σε αρκετές 
περιοχές της χώρας οι νέες αντικειμενικές αξίες θα είναι 
μειωμένες στις μεγάλες πόλεις, ενώ αντίθετα σε ορισμένες 
περιοχές της Περιφέρειας διαφαίνονται αυξήσεις των αντι-
κειμενικών αξιών». 

Περιοχές όπου θα έχουμε  
αυξομειώσεις αξιών
Αυτές είναι οι περιοχές που αυτή την ώρα αναμένεται 
να επηρεαστούν:

Θεσσαλονίκη: Αγ. Αθανάσιος, Ασπροβάλτα, Ελ. 
Κορδελιό, Επανομή, Ευκαρπία, Διαβατά, Καλοχώρι, 
Σίνδος, Λαγκαδάς, Μενεμένη, Αγγελοχώρι, Πολίχνη, 
Σταυρούπολη, Χαλάστρα, Χαλκηδόνα, Εξοχή, Φίλυ-
ρο, Χορτιάτη.

οικονομία

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται αισθητά
στη Μακεδονία και τη Θράκη

ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ..

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Αυτά είναι τα αναδρομικά για τα ειδικά μισθολόγια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ!

Τα πάνω-κάτω φέρνει η απόφαση του ΣτΕ στα ει-
δικά μισθολόγια! Οι Έλληνες δικαστές, έχοντας πλήρη 
επίγνωση του θεσμικού τους ρόλου, έκριναν ότι σει-
ρά από επαγγέλματα έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και 
δικαιούνται επιστροφής χρημάτων. Η εξέλιξη αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Χιλιάδες εργαζόμενοι στο 
Δημόσιο δικαιούνται αυξήσεις οι οποίες είναι από 4 
ευρώ τον μήνα έως και 232 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι 
το κράτος πρέπει άμεσα να προχωρήσει τις διαδικα-
σίες. Έχουμε αλλαγές και στα επιδόματα. Πλέον, το 
όλον στους μισθούς και τα επιδόματα αλλάζουν. Τα 
αναδρομικά, κατά τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, 
είναι άμεσα καταβλητέα. Όμως οι δανειστές είναι 
άγνωστο αν εγκρίνουν αυτά τα αναδρομικά… Μάλι-
στα, αυτό υπάρχει και στο μνημόνιο που έχουμε υπο-
γράψει. Η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου επιση-
μαίνει ότι «όλες οι αλλαγές που έρχονται μέσω των 
δικαστικών αποφάσεων δικαιώνουν χιλιάδες εργα-
ζομένους, αλλά και τιμούν την ελληνική Δικαιοσύνη, 
η οποία βρίσκεται στο πλευρό τους». Από πλευράς 
ενδιαφερομένων ήδη άρχισαν οι διαδικασίες πληρω-
μών. «Αγκάθι» της τελευταίας στιγμής οι δανειστές.

Περιοχή Κατώτερη τιμή (5+ετών) Ανώτερη τιμή (5+ ετών) Κατώτερη τιμή (-5 ετών) Ανώτερη τιμή (-5 ετών)
Άνω Πόλη 600 1.200 1.100 1.400

Νέα Παραλία 950 1.400 2.400 3.500
Αμπελόκηποι 400 650 700 900

Εύοσμος 500 750 750 950
Κορδελιό 350 550 650 800
Νεάπολη 300 670 800 1.300

Καραμπουρνάκι 800 1.100 1.600 2.100
Πανόραμα 900 1.250 1.250 1.650
Βυζάντιο 500 800 1.400 1.700

Θέρμη 450 700 800 1.200

ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βαθμός Αύξηση τον μήνα
Αναδρομικά 
1/8/2012-31/12/2017

Α/ΓΕΕΘΑ 232 15.080

Αρχηγοί ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ., ΠΣ, ΛΣ 185 12.025

Γεν. επιθεωρ. Στρατού, αρχηγός Στόλου κ.λπ. 152 9.980

Αντιστράτηγος 137 8.905

Υποστράτηγος 123 7.995

Ταξίαρχος 99 6.435

Συνταγματάρχης 75 4.875

Αντισυνταγματάρχης 59 3.835

Ταγματάρχης 50 3.250

Λοχαγός 44 2.860

Υπολοχαγός 31 2.015

Ανθυπολοχαγός 12 780

Ανθυπασπιστής 20 1.300

Αρχιλοχίας 20 1.300

Επιλοχίας 15 975

Λοχίας 0 0

Δεκανέας 7 455

Μόνιμος Στρατιώτης 4 260

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΣΥ
Βασικοί μισθοί

Πανεπιστημιακοί

Βαθμός Μισθός μέχρι 
31/12/2012

Μηνιαία αύξηση 
που πρέπει να 
δοθεί

Συντονιστής δ/ντης 1.665 390

Διευθυντής 1.580 374

Επιμελητής Α΄ 1.513 246

Επιμελητής Β΄ 1.321 147

Ειδικευόμενος 1.007 20

Βαθμός Μισθός ως 
31/12/2012

Μηνιαία αύξηση 
που πρέπει να 
δοθεί

Καθηγητής 1.459 316

Αναπληρωτής καθηγητής 1.331 207

Επίκουρος καθηγητής 1.150 151

Λέκτορας 1.065 118

Ειδικευόμενος 1.007 20
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Βήμα βήμα προχωρά στην ανανέωση του στε-
λεχιακού δυναμικού της ΝΔ ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Άλλωστε από τις πρώτες δεσμεύσεις 
του αφότου ανέλαβε τα ηνία της κεντροδεξιάς 
παράταξης ήταν η ριζική ανανέωση τόσο του 

στελεχιακού δυναμικού όσο και των ψηφοδελτίων με το…
μπόλιασμα «φρέσκων» προσώπων. «Όποτε και αν γίνουν 
εκλογές είμαστε έτοιμοι» είναι το μήνυμα που στέλνει στε-
νός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλώντας στην 
Karfitsa και συμπληρώνει «πάνω από το 80% των ψηφο-
δελτίων μας είναι έτοιμα».

Την κατάρτιση των ψηφοδελτίων έχουν επωμιστεί οι 
στενοί συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ ο μέχρι πρότινος 
διευθυντής του προέδρου της ΝΔ Μιχάλης Μπεκίρης, ο 
σύμβουλός του Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας του κόμ-
ματος Λευτέρης Αυγενάκης καθώς και ο Γρηγόρης Δημη-
τριάδης που εδρεύει στο πολιτικό γραφείο του Μητσοτάκη 
στην Ευφρονίου στο Παγκράτι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
καθημερινά ραντεβού με ανθρώπους και στελέχη που θέ-
λουν να συμπεριληφθούν στις «γαλάζιες» λίστες, με τον 
τελευταίο λόγο να έχει πάντα ο Κυριάκος Μηστοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, για την κε-
ντρική διοίκηση της ΝΔ μεγάλο στοίχημα αποτελεί η Βό-
ρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα οι νομοί της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
θεωρούν ότι η περιοχή  θα αποτελέσει… βαρόμετρο για 
την επίτευξη μιας καθαρής εκλογικής νίκης που θα κατα-
στήσει την «γαλάζια» παράταξη ρυθμιστή των πολιτικών 
εξελίξεων την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Προμετωπίδα αυτής της προσπάθειας θα αποτελέσουν 
τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια και τα πρόσωπα που θα κληθούν 
να σηκώσουν το βάρος της εκπροσώπησης του κόμματος 
στις τοπικές κοινωνίες στις επόμενες εκλογές.

 Το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπεται, όμως, είναι ότι 
δεν υπάρχουν «κλειδωμένα» πρόσωπα, πέραν των εν 
ενεργεία βουλευτών. Αυτό και για να αποτραπούν έριδες 
με τους βουλευτές, αλλά και για να μην παρατηρηθούν 
τοπικά φαινόμενα «βεντετισμού» από στελέχη που θέ-
λουν να βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ενώ 
για όποιες «παραφωνίες» υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, τα 
κεντρικά κλιμάκια της οδού Πειραιώς είναι σε κάθε περί-
πτωση ενήμερα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, μέχρι στιγ-
μής έχει γίνει το πρώτο… σκανάρισμα των προσώπων που 
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι με τις 
«γαλάζιες» λίστες.

Α΄Θεσσαλονίκης
Για την Α’ Θεσσαλονικής στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο οι 

νέες θέσεις ξεκινούν μετά από τους τέσσερις εν ενερ-
γεία βουλευτές, τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα 
Καραμανλή, τον Κώστα Γκιουλέκα, τον Σταύρο 
Καλαφάτη και την Έλενα Ράπτη. Από εκεί και 
πέρα, μια θέση θα έχει η εκπρόσωπος τύπου 
της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, η οποία έχει αρχίσει 
εδώ και καιρό να παρουσιάζει έντονη πολιτική 
δραστηριότητα στην πόλη.  

Τα ονόματα που ακούγονται, ακόμη, είναι του 
πρώην γ.γ. Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου, της 
Βίκυς Νάκου, του Θανάση Εξαδάκτυλου, της Σύν-
θιας Σάπικα, της Έλενας Φύκα, του Δημήτρη Πα-
νοζάχου, της Κατερίνας Σταμούλη και της Άννα 
Ευθυμίου. Από τον χώρο της αυτοδιοίκησης 
«παίζουν» δυνατά ο Σωκράτης Δημητριαδής, ο 
Δημήτρης  Κούβελας, ο Κώστας Ζέρβας και ο 
Αλέξανδρος Θάνος. Από το Μητρώο Στελεχών 
θα προστεθούν ο Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης, 
ο Αλέξανδρος Λαγάκος, ο Ιωάννης Παπαγεωργίου 

και ο Διαμαντής Γκολιδάκης. Επίσης ακούγεται το όνομα 
της πρώην προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Βίκυς 
Ευταξά, ενώ αίνιγμα παραμένει η περίπτωση του πρώην 

υπουργού Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη. Έντονες πι-
έσεις ασκούνται στον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα 

Νίκο Γκάλη, χωρίς όμως ο ίδιος όπως αναφέ-
ρουν οι πληροφορίες της Karfitsa να «ψήνε-
ται» για να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. 
Ενώ από την νεολαία του κόμματος μια υποψη-
φιότητα που έχει πολλές πιθανότητες να είναι 

εντός της λίστας αφορά στη δικηγόρο Αφροδίτη 
Λατινοπούλου.

Β’ Θεσσαλονίκης 
Στην εν λόγω περιφέρεια θα πο-

λιτευθούν και πάλι οι βουλευτές 
Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας 
Αναστασιάδης, ενώ το ψηφοδέλ-

τιο φαίνεται να συμπληρώνουν οι 
Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεοφάνης 

Παππάς, Κώστας Γιούτικας, Κώστας Φωτίου, 

Πάρης Τσογκαρλίδης, Κώστας Ευθυμίου, Κατερίνα Ζιού-
τα, Ανατολή Κωνσταντινίδου και Γερακίνα Μπισμπίκα. Πά-
ντως ακούγεται εντόνως και το όνομα του πρώην γραμμα-
τέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Γιώργου Καραγιάννη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, η Κατερίνα Μάρ-
κου που πρόσφατα προσχώρησε στη ΝΔ φέρεται να προ-
τιμά να κατέβει ως υποψήφια στη Β’ Αθήνας.

Πέλλα
Στο ψηφοδέλτιο της Πέλλας, εκτός από τον εν ενεργεία 

βουλευτή, Γιώργο Καρασμάνη, θα είναι και πάλι οι πρώην 
βουλευτές Διονύσης Σταμενίτης και Δάνης Τζαμτζής. Ενώ τα 

ονόματα που έχουν ισχυρές πιθανότητες προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στη «γαλάζια» λίστα 

είναι ο περιφερειακός σύμβου-
λος Λάκης Βασιλειάδης, 
ο δήμαρχος Εδεσσας, 
Δημήτρης Γιάννου, ο 
Γιώργος Γκλαβάκης, ο 

περιφερειακός σύμβου-
λος  Γιάννης Ανδρίτσος, η 

ρεπορτάζ

Ανανέωση σε όλα τα επίπεδα
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ
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Γεσθημανή Πασχαλίδου, η Δέσποινα Πρίνια, ο Ηλίας Πλιόγκας 
και η Ειρήνη Χατζοπούλου. Εκτός αυτών, «παίζει» η υποψη-
φιότητα του Θεόδωρου Δεληγιάννη, ιδιοκτήτη εταιρείας φαρ-
μακευτικών προϊόντων.   

Σέρρες  
Το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο στη γενέτειρα των Καραμαν-

λήδων δεν φαίνεται να έχει πολλές ανακατατάξεις. 
Έτσι εκτός από τους νυν βουλευτές Κώστα Αχ. 
Καραμανλή και Φωτεινή Αραπατζή, υποψήφιοι 
θα είναι ακόμη ο Τάσος Χατζηβασιλείου, που 
αποτελεί περιβάλλον της Ντόρας Μπακογιάννη, 
ο Μενέλαος Βλάχβεης και ο Δημήτρης Γκολέ-
μης. Ερωτηματικό αποτελεί η υποψηφιότητα του 
πρώην υπουργού Θεόφιλου Λεονταρίδη.

Κιλκίς
Στο Κιλκίς, εκτός από τον εν ενεργεία βουλευτή Γιώρ-

γο Γεωργαντά, θα υπάρχει μια παρουσία με γυναικείο 
άρωμα που ακούει στο όνομα της αναπληρώτριας 
γραμματέως Γυναικείων Θεμάτων, Νατάσας Σω-
τηριάδου, ενώ έντονα ακούγεται και πάλι ο Σού-
λης Καζαντζίδης. Από εκεί και πέρα στο συγκε-
κριμένο νομό, ακούγεται εντόνως το τελευταίο 
διάστημα ότι θα είναι υποψήφιος και ο πρώην 
υπουργός Κώστας Κιλτίδης.

Χαλκιδική
Ο εν ενεργεία βουλευτής Γεώργιος Βαγιωνάς 

θα έχει απέναντί του τον Ευθύμιο Καρανάσιο, 
καθώς και τον επιχειρηματία Δημήτρη Τσούφη. 
Ακούγονται επίσης ο γιατρός Μανώλης Μπέης, 
ο δικηγόρος Στέλιος Βαλιάνος και η επίσης δι-

κηγόρος Στέλλα Κουφογιάννη. Ενώ από το 
χώρο της αυτοδιοίκησης «παίζουν» τα 

ονόματα των δημάρχων Σιθωνίας και 
της Κασσάνδρας Γιάννης Τζίτζιος και Βα-
σίλης Κυρίτσης, αντίστοιχα.

Πιερία
Το ψηφοδέλτιο στην Πιερία ξεκινά από τον 

εν ενεργεία βουλευτή Κώστα Κουκοδήμο και 
συνεχίζει με την πρώην βουλευτή Αννα Μάνη - 

Παπαδημητρίου, τον Λευτέρη Μωυσιάδη (από 
το στενό περιβάλλον της Ντόρας Μπακογιάν-

νη), τον δικηγόρο Νίκο Λιακόπουλου, την 
πρώην προέδρου του ΙΚΥ Εφη Μπάσ-

δρα, τον πρώην προέδρου της ΝΟΔΕ, 
Ηλία Τάπρα, τον Δημήτρη Μπέη και 
τον «σαμαρικό» Φώντα Μπαραλιάκου. 
Ερώτημα αποτελεί ο πρώην υφυπουργός 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, καθώς, σύμφωνα 

με ασφαλείς πληροφορίες, υποψήφιος μπορεί 
να είναι ο αδερφός του Προκόπης. Έντονα ακού-

γεται και το όνομα του πρώην γενικού γραμματέα της 
ΕΠΟ, Παυσανία Παπανικολάου.

Ημαθία
Εκ νέου υποψήφιος θα 

είναι ο νυν βουλευτής Από-
στολος Βεσυρόπουλος, κα-
θώς και ο πρώην βουλευ-

τής Λάζαρος Τσαβδαρίδης. 
Επίσης, στο «γαλάζιο» ψηφοδέλ-

τιο λέγεται ότι θα ενταχθούν οι περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι Νίκη Καρατζούλα και 
Στάθης Σαρηγιαννίδης, ο δημοτικός σύμβου-
λος Βέροιας Ζήσης Πατσίκας, ο Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, ο δικηγόρος 

Προκόπης Μπίλης, ο γιατρός Γιώργος Μηνάς, ο Κώστας 
Ζιώγας, καθώς και ο Αργύρης Γκαμπέσης, πρώην 

διοικητής του νοσοκομείου «Παπανικολάου». Τα 
ονόματα δύο αγροτών «παίζουν» επίσης για το ψη-
φοδέλτιο της Ν.Δ. και πρόκειται για τον Νίκο Λολιό-
πουλο και τον Στέργιο Κίρτσιο. Τέλος, νέες υποψη-
φιότητες από το Μητρώο Στελεχών θα αποτελέσουν 

ο Φώτης Κουτσουπίας και ο στρατηγός ε.α. Θόδωρος 
Σιδηρόπουλος. Ο κ. Σιδηρόπουλος είναι σύζυγος της δι-

αγραφείσας βουλευτής της Β’ Αθηνών Κατερίνας Παπακώστα 
και στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν είναι υποψήφια με 
τη Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές τότε μπορεί να δούμε μια δική του 
υποψηφιότητα στον τόπο καταγωγής του την Ημαθία.
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Στη Μεγάλη Βρετανία βρέθηκε για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος 
Τριανταφυλλίδης. Ο κυβερνητικός βουλευτής παρακο-
λούθησε τους εορτασμούς των ομογενών στο Λονδίνο 
όπου είχε και συναντήσεις. Σε αντίθεση με άλλους συ-
ντρόφους του που… βγάζουν σπυριά  όταν ακούνε για 
παρελάσεις, ο κ. Τριανταφυλλίδης βρέθηκε στην παρέ-
λαση των ομογενών στο Λονδίνο.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση της επι-
κεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» 
Ρίας Καλφακάκου κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου το απόγευμα της Μ. Δευτέρας για το ζή-
τημα της πολυήμερης διακοπής νερού λόγω βλάβης 
στον αγωγό. «Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος αλλά δεν είναι 
το κύριο θέμα της πόλης. Είναι ένα σοβαρό θέμα αλλά 
το λύσανε σε πέντε ημέρες» υποστήριξε η κα Καλφα-
κάκου αφήνοντας εν εμβρόντητους τους συναδέρφους 
της.
Μάλιστα η κ. Καλφακάκου αρκέστηκε στο να ρίξει τις 
ευθύνες στις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΥΑΘ κατά 
τον προσφιλή τρόπο των περισσότερων πολιτικών 
προσώπων που αρνούνται πολλές φορές να δούνε την 
πραγματικότητα αναζητώντας ευθύνες στο παρελθόν. 
Δεν έχουν καταλάβει φαίνεται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
ότι εδώ και τρία χρόνια το κόμμα τους βρίσκεται στην 
κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση για να χρησι-
μοποιούν τη συγκεκριμένη ρητορική. Η ίδια μάλιστα 
έσπευσε λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα να αποκαλύ-
ψει σε συνέντευξη της ότι προτίθεται στις επόμενες 
εκλογές να διεκδικήσει τη δημαρχία Θεσσαλονίκης. Με 
τέτοια μυαλά πολύ δύσκολο το εγχείρημα…

Το προηγούμενο Σάββατο συνεδρίασε, 
σύμφωνα με πληροφορίες της στή-
λης, η Διοικούσα Επιτροπής της ΝΔ. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 
κατά τη συνεδρίαση δεν εμφανίστηκαν 
οι τρεις από τους τέσσερις προέδρους 
των Νομαρχιακών Επιτροπών. Οι πλη-
ροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι η 
απουσία τους οφείλεται στο γεγονός 
ότι δεν συμμετείχαν και εκείνοι στη συ-
νάντηση που πραγματοποιήθηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα στα κεντρικά 
γραφεία της ΝΔ στην Αθήνα ανάμεσα 
στον πρόεδρος Κυριάκο Μητσοτάκη,  
«γαλάζιους» βουλευτές της Α’ και Β’ 
Θεσσαλονίκης και τα νέα μέλη της Δι-
οικούσας Επιτροπής. Πάντως κάποιοι 
πίσω από αυτή την αντίδραση των 
προέδρων τον νομαρχιακών βλέπουν 
και μηνύματα ενόψει των εκλογών στις 
νομαρχιακές επιτροπές της ΝΔ. 

Τα... πυρά του Σταύρου Καλαφάτη δέχτηκε ο Γιάννης Μπουτά-
ρης για τις σχέσεις του με την κυβέρνηση. Ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης σε μήνυμα του που αναγνώστηκε κατά 
τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Μ. Δευτέρας 
–έλειπε Αθήνα λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων- έκανε 
λόγο για «χαριεντίσματα του δημάρχου με τον πρωθυπουρ-
γό και κυβερνητικά στελέχη». Ο κ. Μπουτάρης δεν άφησε το 
σχόλιο του κ. Καλαφάτη να πέσει κάτω πετώντας το δικό του... 
καρφί. «Εγώ τον πρωθυπουργό τον αποκαλώ κύριε πρόεδρε. Ο 
κ. Τσίπρας απευθύνθηκε προς τον ομοϊδεάτη σας περιφερειάρ-
χη αποκαλώντας τον «αγαπητό φίλο Απόστολο», να ψάξετε 
αλλού για χαριεντίσματα» ήταν το φαρμακερό σχόλιο του κ. 
Μπουτάρη, με κύριο αποδέκτη τον περιφερειάρχη.

Σε ποιο πρώην μεγαλοστέλεχος της ΟΝ-
ΝΕΔ Θεσσαλονίκης προσπαθεί να... ρίξει 
γέφυρες η νέα Διοικούσα Επιτροπή της 
ΝΔ προκειμένου να ενεργοποιηθεί μιας 
και το τελευταίο διάστημα δείχνει έντο-
να αποστασιοποιημένο από τα κομματικά 
«γαλάζια» δρώμενα;

Ποιος πασόκος δήμαρχος της πέριξ της 
Θεσσαλονίκης δέχτηκε στενή πίεση από 
κυβερνητικά στελέχη στο πρόσφατο Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο προκειμένου να συ-
νεργαστεί στις επερχόμενες αυτοδιοικητι-
κές εκλογές με το κυβερνών κόμμα; 

Με ομογενείς γιόρτασε την 25η Μαρτίου

Εκτός τόπου και χρόνου

Δεν πήγαν γιατί...  
δεν τους κάλεσαν

Το... καρφί Μπουτάρη

ΚΟΥΙΖ 1: ΚΟΥΙΖ 2: 

Οι Θεσσαλονικείς στη νέα ΚΠΕ  
του Κινήματος Αλλαγής 
Τη νέα σύνθεση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το Κίνημα Αλ-
λαγής. Στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινω-
νικών και παραγωγικών φορέων (ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΒΕ, Τουρισμού, Μικρομεσαί-
ας Επιχειρηματικότητας, Πρωτογενούς Τομέα, Ο.Κ.Ε), της Αυτοδιοίκησης, των 
ΑΜΕΑ, των Μεταναστών, της Ομογένειας, σημαντικός αριθμός στελεχών της νέας γενιάς, προσωπικότητες του ευ-
ρύτερου προοδευτικού χώρου από την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 
Στη νέα σύνθεση της ΚΠΕ ανήκουν πάνω από τριάντα μέλη του ΠΑΣΟΚ από την Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Πιο συγκε-
κριμένα από την Α’ Θεσσαλονίκης συμμετέχουν οι Μελίνα Βερβερίδου, Σίμος Δανιηλίδης, Δέσποινα Δαλαμπούρα, 
Σωκράτης Εδιρνέλης, Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, Χάρης Καστανίδης, Νίκος Κριθαρίδης, Μαρία Κυριακίδου, Πολυ-
χρόνης Μακρίδης, Στέλιος Μαυρίδης, Πάρης Μαυρίδης, Κατερίνα Μέλφου, Κώστας Νικολόπουλος, Νίκος Ξυλούρης, 
Γιάννα Παναγοπούλου, Νάνσυ Παπαδάτου, Χρήστος Παπαστεργίου, Μπάμπης Παπαϊωάννου, Γεωργία Περτσινίδου, 
Αντώνης Σαουλίδης, Θάνος Σπηλιωτόπουλος, Ανδρέας Στοιμενίδης, Ανέστης Τελίδης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, 
Δήμητρα Φαρμάκη και Νικήτας Φραγκισκάκης.
Από τη Β’ Θεσσαλονίκης τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ΚΠΕ του Κινήματος Αλλαγής είναι ο Παντελής Κουκου-
λεκίδης, ο Νίκος Νυφούδης, η Νικολέττα Σπυροπούλου, η Χριστίνα Φάρδη και ο Ευθύμιος Φωτεινός.



13www.karfitsa.gr
07.04.2018

Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει το τελευταίο του χαρτί, όχι, βέβαια 

για να κερδίσει στις κάλπες, απλά για να έχει ένα αξιο-
πρεπές ποσοστό. 

     Το τελευταίο του χαρτί είναι το Δημόσιο, έτσι κι 
αλλιώς απέτυχαν σε όλα τα υπόλοιπα, η ανάπτυξη δεν 
ήρθε ποτέ, η φορολογία διαρκώς αυξάνεται, τα εισοδή-
ματα διαρκώς μειώνονται, η σκανδαλολογία δεν αλλάζει 
τα ποσοστά των κομμάτων.

     Τώρα επιχειρεί να αναβιώσει με κάθε τρόπο το 
«ελληνικό όνειρο» της προμνημονιακής εποχής, ελπί-
ζοντας πως θα δελεάσει ένα μέρος από τους εκατοντά-
δες χιλιάδες πολίτες που είτε είναι άνεργοι είτε υποαμεί-
βονται στον ιδιωτικό τομέα.

     Είναι δεδομένο πως έτσι κι αλλιώς το κρατικιστικό 
μοντέλο υπάρχει στο DNA των στελεχών της Αριστεράς 
και για να μη χάσουν την καρέκλα προσπαθούν να εξα-
πλώσουν το κράτος όσο περισσότερο μπορούν. 

     Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως το μο-
ντέλο του κράτους που έχουν στη φιλοσοφία τους δεν 
προβλέπει ούτε αξιολόγηση ούτε συγκεκριμένο σχεδι-
ασμό.

    Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης το δήλωσε ξεκάθαρα: «δεν 
είναι δυνατόν να μειώσουμε τους δημοσίους υπάλλη-
λους, για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα» και 
συνέχισε με το ακόμα καλύτερο: «τώρα δεν έχουμε 
αναξιοκρατία στο Δημόσιο».

     Σε όλες τις θέσεις ευθύνης ξήλωσαν τους προ-
ηγούμενους και τοποθέτησαν τα δικά της «παιδιά» 
μπλοκάροντας κάθε έννοια αξιολόγησης, την ίδια ώρα 
που παρεμβαίνουν στον ΑΣΕΠ,καταθέτουν τροπολογίες 
για μονιμοποίηση συμβασιούχων και οι περισσότεροι 
υπουργοί υπόσχονται χιλιάδες προσλήψεις.

    Η ανυπαρξία βούλησης και η ανικανότητα δια-
χείρισης της εξαιρετικά δυσχερούς κατάστασης στην 
πραγματική οικονομία οδηγεί την κυβέρνηση να κάνει 
ακόμα ένα λάθος, υπόσχεται πως «λεφτά υπάρχουν» 
για να «βολευτούν» στο Δημόσιο ψηφοφόροι, ακριβώς 
το αντίθετο από ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα, 
κάτι που θα το πληρώσουμε στο μέλλον…

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

Το DNA της Αριστεράς

★ Μεγάλη βδομάδα, προσευχή, κατάνυξη, νηστεία. 
Συνηθισμένα και καθημερινά δηλαδή. Αμαρτίες και 
τέτοια ξεχνιούνται και όλοι μαζί ετοιμαζόμαστε για την 
Ανάσταση, το Θείο φως δηλαδή μέσα στις δυσκολίες 
που βιώνουμε στα σπίτια μας.
★ Πάντως καλό είναι να κάνουμε καμιά μετάνοια και 
καμιά προσευχούλα να μην έρθει σύντομα ο Τσίπρας 
στη Θεσσαλονίκη φέρνοντας μαζί καμιά ανάπτυξη 
πάλι. Γιατί ακόμη έχω τους κουβάδες γεμάτους μή-
πως και κοπεί πάλι το νερό. 
★ Σοβαρά τώρα ο Αλέξης τους κι ο Απόστολός μου 
πίστεψαν στ’ αλήθεια ότι μας ανέπτυξαν διεξοδικά και 
ανυπέρβλητα με όσα είπαν όσοι μας ήρθαν απ’ την 
Αθήνα Υπουργοί και άλλοι; Αφού σκέφτηκα ότι δεν 
τη σηκώνω τόση θυμοσοφία, έναν τέτοιο σχεδιασμό, 
άλλο ένα σπάσιμο του ότι μαύρο και άσχημο βλέπω 
γύρω μου και πήρα γυαλιά για να βλέπω πλέον την 
αλήθεια κατάματα. Ουφ μέρες που είναι δεν μπορώ να 
χαλαρώσω και θα πάρω δυό κατσίκια για σούβλισμα 
για λίγη αναπτυξούλα.
★ ΚΟΥΙΖ. Που τους βρίσκουν αυτούς τους καθηγητά-
δες και τους διορίζουν οι Κυβερνήσεις για προέδρους 
στους Οργανισμούς όπως η ΕΥΑΘ.  Ανακαλύπτουν 
άλυτα προβλήματα, πάντα φταίνε οι παλιοί και όλοι 
εμείς που ζητάμε νεράκι. 
★ Πάντως για μια βδομάδα ο Κρεστενίτης κέρδισε τη 
συμπάθεια όλων μας, μήπως και μας φύγει και μετά τι 
θα κάνουμε, αφού τώρα θα δώσει λύσεις σε όλα αυτά 
που αντιλήφθηκε ότι έχουν πρόβλημα.
★ Κανένας δεν έδωσε ένα μπράβο στη Νοτοπούλου. 
Μόλις επιλήφθηκε πραγματικά για το πρόβλημα του 
νερού της ΕΥΑΘ, το σπάσιμο του αγωγού αποκατα-
στάθηκε πάραυτα, μπράβο. Πιστεύω ότι ο Αλέξης αν 
δεν την επέλεξε ακόμη, να το κάνει γρήγορα και να 
την ανακοινώσει για υποψήφια Δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης. Εμείς εδώ είμαστε και την περιμένουμε. Νερό 
έχουμε πλέον, ανάπτυξη θα μας φέρει μόνη της. Και 
θέλω να αναπτυχθούμε αντάμα και γρήγορα.
★ Άκουσα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ συζητούν και για υπο-
ψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι 
ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο του Περιβάλλοντος 
και στην Πέττη Πέρκα Γραμματέα Εσόδων. Δεν εκφέ-
ρω άποψη γιατί και οι δυό είναι φιλαράκια μου. Αυτό 
άκουσε κι Απόστολός μου και σκέφτεται να μετακο-
μίσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή όπου αλλού. Αλήθεια 
σας λέγω.
★ Στον ΣΥΡΙΖΑ όσο πλησιάζουν οι εκλογές κάποιοι 
σκέφτονται να κατέβουν απ’ το καράβι, αφού θα κά-
νουν τσάμπα τα έξοδα για να εκλεγούν. Κυρίως όσοι 
διορίστηκαν στις εκλογές χωρίς σταυρό, θα κάνουν 
πίσω λόγω προσωπικών προβλημάτων. Ξέρω αλλά 
ονόματα δεν προδίδω.
★ Φαίνεται ότι μόνο ένας αντιπεριφερειάρχης θα 
κατέλθει υποψήφιος με την ΝΔ. Όλοι οι άλλοι όμως θα 
είναι πάλι υποψήφιοι ή θα την κάνουν προφασιζόμε-
νοι για αλλού; Άλλωστε κάποιος αντιπεριφερειάρχης 
(χωρίς όνομα) θα είναι κάπου, και αυτό δεν το λέω, 

υποψήφιος Δήμαρχος.
★ Για τον Κεντρικό Δήμο της Θεσσαλονίκης ετοιμάζε-
ται ο Πανίκας ή Νομάρχης της καρδιάς μας. Σοβαρά 
το λέω και την άλλη φορά θα προδώσω περισσότερα. 
γιατί όχι άλλωστε.
★ Εκλογές γίνονται στις Νομαρχιακές Οργανώσεις 
της ΝΔ. Μάχη θα γίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου 
επικρατέστεροι μοιάζουν δύο νέοι υποψήφιοι. Ο εξ 
Αμπελοκήπων Μανωλόπουλος και ο φίλος μου απ’ 
την Σταυρούπολη ο Δημήτρης Βασιλειάδης. Εγώ είμαι 
με τον Δημήτρη.
★ Στον Εύοσμο ο Καμαρινός κερδίζει καθημερινά 
έδαφος και υποψήφιους. Ήδη εντάχθηκαν στον συν-
δυασμό του δύο υποψήφιοι δήμαρχοι των προηγού-
μενων εκλογών και δύο δημοτικοί σύμβουλοι του 
σημερινού δημάρχου.
★ Ο δήμαρχος Ευόσμου τώρα λένε ότι ετοιμάζει 
έκπληξη, που θα ταράξει τα αυτοδιοικητικά στον 
Εύοσμο. Λέτε να το κάνει επίσημα και για καλό όσων 
τον ψηφίσαμε και να σταματήσει να περπατάει από το 
Δημαρχείο μέχρι το σπίτι του;
★ Στο Δήμο Παύλου Μελά η Μυρίδου, που έφυγε από 
τον Δήμαρχο, δεν παίρνει καμία απόφαση εάν δεν την 
εγκρίνει ο Νίκος Παυλίδης. Αυτό το παλικάρι αλλάζει 
τους συνδυασμούς σαν τα πουκάμισα. Δεν τον πιάνεις 
με τίποτα.
★ Καλά που έγινε αυτό με την απαγωγή στο Ωραιόκα-
στρο και μάθαμε ότι είναι δήμαρχος ο Γαβότσης πάλι. 
Να οι τηλεοράσεις, να τα ραδιόφωνα. Μπράβο στον 
Δήμαρχο.
★ Καλή Ανάσταση σε όλους με κάθε χαρά, με πολλή 
υγεία και κυρίως με χαμόγελο. Η στήλη το προσπαθεί.

karfitsomata
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Ο δρόμος για Μηχανιώνα Καθαρίζουν τις ακτές 
στο δήμο ΘερμαϊκούΒασικός στόχος του δημάρχου Μαυρομάτη είναι να γί-

νει, επιτέλους, ο δρόμος προς τη Μηχανιώνα. Από την ημέ-
ρα της εκλογής του  ο δήμαρχος προσπαθεί με κάθε τρόπο, 
να το καταφέρει. Είναι έργο ζωτικής σημασίας για την ανά-
πτυξη της περιοχής. 

Πρόσφατα, μάλιστα, στη συνεδρίαση του περιφερειακού 
συμβουλίου για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προγραμμα-
τισμό των έργων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
έθεσε και πάλι το θέμα. Δεν έμεινε μόνο σ΄αυτό. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι έπεισε τον υπουργό Χρ. Σπίρτζη 
να χρηματοδοτήσει το έργο από το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων.

Τους καθαρισμούς όλου του παράκτιου με-
τώπου του συνεχίζει ο Δήμος Θερμαϊκού, με 
σταθερούς κι εντατικούς ρυθμούς. Ο Δήμος, 
με συνολικά συνεχόμενο μήκος ακτογραμμής, 
που ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα και πάνω από 
10 οργανωμένες παραλίες, ρίχνει το βάρος του 
στις ακτές, προετοιμαζόμενος για το καλοκαίρι 
και τους επισκέπτες του. Ειδικό μηχάνημα κα-
θαρισμού αναλαμβάνει τη διατήρηση της καθα-
ριότητάς τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου.

Τις ειλικρινείς και βαθύτατες ευχαριστίες του 
για την πολύτιμη βοήθεια και αρωγή του Γ’ Πυ-
ροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, αλλά και 
συνολικά του Πυροσβεστικού Σώματος προς τα 
νοικοκυριά, τις κλινικές, τις επιχειρήσεις και τα 
κοινωφελή ιδρύματα του δήμου Πυλαίας-Χορτιά-
τη κατά την εβδομάδα της λειψυδρίας, μετέφερε 
ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με επιστολή του 
προς τον διοικητή της μονάδας, Αντιπύραρχο Πα-
ναγιώτη Μπαθρέλλο. «Όλες αυτές τις μέρες που 
η πόλη μας ζούσε τον εφιάλτη της λειψυδρίας 
ανεκτίμητη ήταν η προσφορά του Γ’ Πυροσβε-
στικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και η συνεισφορά 
τoυ στην ανακούφιση των δημοτών μας ιδιαίτερα 
των παιδιών, των ασθενών και των ατόμων της 
τρίτης ηλικίας. Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ λοιπόν σε σένα, 
αξιότιμε κύριε διοικητά και στο προσωπικό του 
Γ’ Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Με-
γάλο ΕΥΓΕ, επειδή έχει σημασία, εκτός από τις 
επικρίσεις για όσους δεν κάνουν σωστά τη δου-
λειά τους, να επιβραβεύουμε με σθένος όλους 
όσοι παραμένουν προσηλωμένοι στο κοινωνικό 
καθήκον και την ιερή αποστολή τους προς τους 
συμπολίτες τους», έγραψε ο κ. Καϊτεζίδης. 

Πήγε για μαλλί  
και βγήκε κουρεμένη

Η πολυήμερη διακοπή νε-
ρού που έκανε τους Θεσσαλο-
νικείς να πούνε το νερό νεράκι 
την προηγούμενη εβδομάδα 
πέρα από τα προβλήματα που 
δημιούργησε στην καθημερι-
νότητα των πολιτών, φαίνεται 
ότι… στραπάτσαρε και την ει-
κόνα της κυβέρνησης στη Θεσ-
σαλονίκη.

Το πολυδιαφημισμένο Ανα-
πτυξιακό Περιφερειακό Συ-
νέδριο δεν είχε την ανάλογη 
απήχηση που περίμεναν οι δι-
οργανωτές του καθώς επισκιά-
στηκε από το σοβαρότατο αυτό 

πρόβλημα. Στην άσχημη εικόνα της κυβέρνησης ήρθε να προστεθεί 
και η σύσκεψη που συγκάλεσε εκτάκτως το μεσημέρι του Σαββά-
του η Διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης 
κα Κατερίνα Νοτοπούλου. Χρειάστηκε να περάσουν πέντε μέρες 
από τη στιγμή που εκδηλώθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και ενώ η 
βλάβη βρισκόταν στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για να λει-
τουργήσουν τα… αντανακλαστικά των κυβερνητικών στελεχών της 
πόλης που μέχρι εκείνη τη στιγμή φαινόταν να ήταν άφαντοι. Πα-
ράλληλα, οι πληροφορίες της στήλης, θέλουν την υφυπουργό Μα-
κεδονίας – Θράκης Μαρία Κόλλια – Τσαρούχα  να μην είδε με καλό 
μάτι το… καπέλωμα από την πρωτοβουλία της κα Νοτοπούλου. Η 
Σερραία πολιτικός βλέπετε έχει υπό τις αρμοδιότητές της την ΕΥΑΘ 
και η κίνηση της… πρωθυπουργεύουσας της Θεσσαλονίκης ήταν 
ένα… φάουλ απέναντί της.

Πάντως η κα Νοτοπούλου δεν δημιούργησε μόνο προβλήματα 
στις σχέσεις της με την κα υφυπουργό αλλά και με τους αυτοδι-
οικητικούς παράγοντες μιας και σχεδόν όλοι όπως, αναφέρουν οι 
πληροφορίες, μίλησαν για παντελή έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης 
της κρίσης τόσο από πλευρά της κυβέρνησης όσο και από πλευ-
ράς της ΕΥΑΘ η οποία με τις ανακοινώσεις της δημιούργησε μεγάλη 
σύγχυση στον κόσμο. Κατά γενική ομολογία τόσο το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο Θεσσαλονίκης όσο και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη 
έδειξαν αδυναμία στη συγκεκριμένη αντιμετώπιση ενός τόσο σο-
βαρού ζητήματος… Και όπως φαίνεται η κα Νοτοπούλου όσο και 
αν προσπάθησε έστω και την ύστατη στιγμή για επικοινωνιακούς 
λόγους να αναλάβει πρωτοβουλίες μέσω της σύγκλισης της σύσκε-
ψης, μάλλον είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Και όπως λέει και μια 
ελληνική παροιμία «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη»…

«Ανεκτίμητη η προσφορά 
του Γ’ Πυροσβεστικού 

Σταθμού»

Την Κυριακή χιλιάδες κόσμος κατέκλυσε το 
κέντρο της πόλης με αφορμή τη διεξαγωγή του 
Μαραθώνιου «Μέγας Αλέξανδρος». Κόσμος 
απ’ όλη την Ελλάδα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη 
για να συμμετέχει στον αγώνα δρόμου. Μάλι-
στα, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας εθεάθη στο καφέ 
«Ολύμπιον» της Πλατείας Αριστοτέλους να 
πίνει τον καφέ του με τον γνωστό δημοσιογρά-
φο Αντώνη Σρόιτερ και την Ολυμπιονίκη Φανή 
Χαλκιά. Τόσο ο κ. Σρόιτερ όσο και η κα Χαλκιά 
συμμετείχαν στον Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης 
ενώ μετά τον αγώνα είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν τον καφέ τους με τον περιφε-
ρειάρχη που τους συνδέει στενή φιλία.

Tην επιτάχυνση των διαδικασιών για την πα-
ραχώρηση της χρήσης, έναντι τιμήματος, εκτά-
σεων του Δημοσίου, σε αγρότες ή άνεργους, 
συζήτησε ο κ. Δημήτρης Μάρδας, Βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, σε συνάντηση που 
είχε στο κτίριο του Τ.Ο.Ε.Β. Μαλγάρων με τους 
Ακτημονικούς Συλλόγους Αγροτών Μαλγά-
ρων, Κυμίνων και άλλων της Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης. Κατά τη συνάντηση τα μέλη των 
Συλλόγων ενημερώθηκαν από τον κ. Μάρδα 
ότι έχουν ήδη γίνει οι… απαραίτητες παρεμβά-
σεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών των 
παραχωρήσεων και τις επόμενες μέρες ανα-
μένονται οι σχετικές δράσεις από πλευράς του 
Υπουργείου.

Ο καφές Τζιτζικώστα,  
Σρόιτερ και Χαλκιά

Επιταχύνει τις διαδικασίες 
για την παραχώρηση εκτάσεων 
του Δημοσίου
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Πολύ μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε στους 
κατοίκους της Θεσσαλονίκης η πολυήμερη 
διακοπή υδροδότησης που πραγματοποιήθη-
κε την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρόβλημα 
υδροδότησης προκλήθηκε από σοβαρή βλάβη 
αγωγού στην περιοχή της Αραβησσού, από την 

οποία τροφοδοτείται σε σημαντικό βαθμό η Θεσσαλονίκη. 
Συγκεκριμένα, περιοχές του δήμου Θεσσαλονίκης καθώς 
και των δήμων Ωραιοκάστρου, Νεάπολης-Συκεών, Π.Με-
λά, Κορδελιού-Ευόσμου και άλλων περιοχών του πολεο-
δομικού συγκροτήματος, έμειναν χωρίς νερό για περίπου 
επτά ημέρες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι διακοπές νε-
ρού συνεχίστηκαν και μετά την αποκατάσταση της βλάβης. 

Την τιμητική τους είχαν  
τα εμφιαλωμένα νερά

Σπίτια, καταστήματα και νοσοκομεία δυσκολεύτηκαν 
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, καθώς και να 
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες τις ημέρες που δεν 
είχαν νερό, ενώ ορισμένα σχολεία και παιδικοί σταθμοί 
αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλειστά. «Είμαι κάτοικος 
Αμπελοκήπων και δεν είχαμε νερό για τέσσερις ολόκλη-
ρες μέρες. Τα παιδιά μου δεν πήγαιναν σχολείο γιατί ήταν 
κλειστά λόγω έλλειψης νερού. Αντιμετωπίσαμε τεράστιο 
πρόβλημα ιδιαίτερα όσον αφορά στην καθαριότητα και το 
φαγητό» λέει η Ελένη Καστράνη. Οι κάτοικοι της Θεσσα-
λονίκης είχαν ως μόνη λύση την αγορά εμφιαλωμένων 
νερών, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν μπάνιο και να μα-
γειρέψουν. Σίγουρα, δεν είναι λίγες οι οικογένειες για τις 
οποίες αυτό ήταν αρκετά επιβαρυντικό οικονομικά. «Εί-
μαστε πενταμελής οικογένεια και μείναμε χωρίς νερό για 
πέντε μέρες στην Καλαμαριά. Χρειαστήκαμε πάρα πολλά 
μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό για να καταφέ-
ρουμε να κάνουμε μπάνιο και αυτό σίγουρα 
μας επιβάρυνε οικονομικά. Το μεγαλύτερό 
μας  πρόβλημα ήταν η καθαριότητα του 
σπιτιού αλλά και το μαγείρεμα αφού δεν 
μπορούσαμε να πλύνουμε τα πιάτα» 
σχολιάζει η Μαρία Λενακάκη. Ωστόσο, 
για πολλούς υπήρξε ως λύση να «μετα-
κομίσουν» για λίγες μέρες σε κάποιο φι-
λικό και σίγουρα πιο «τυχερό» σπίτι, που 
είχε νερό. «Είμαι φοιτητής και μένω στο 
κέντρο της πόλης. Δεν είχα νερό τρεις μέρες 
και έτσι άφησα το σπίτι μου και πήγα σε έναν 
φίλο μου που είχε κανονικά νερό. Ευτυχώς είχα 
αυτή τη λύση γιατί θα δυσκολευόμουν πολύ» σχολιάζει ο 
Γιάννης Παπαντωνίου.

Πρόβλημα υγιεινής
Το πρόβλημα της υγιεινής ήταν σίγου-

ρα το σημαντικότερο, το οποίο κλήθηκαν 
να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι. Σύμφω-
να με τον Αντρέα Κρυστάλλη, κάτοικο 
Τούμπας «το δυσκολότερο ήταν η καθα-
ριότητα τόσο του σπιτιού όσο και η προ-
σωπική μας υγιεινή». Ωστόσο, σε πολλές 
περιπτώσεις ακόμα και όταν το νερό συν-
δέθηκε, ήταν αρκετά βρώμικο και ο κόσμος 

φοβήθηκε να το καταναλώσει. 
«Μένω στο κέντρο και για 
τρεις μέρες έμεινα χωρίς 
νερό. Όταν τελικά απο-

καταστάθηκε η υδρο-
δότηση, το νερό ήταν 

πορτοκαλί και γεμάτο χώμα. 
Φοβάμαι ακόμα να το πιω και 

συνεχίζω να χρησιμοποιώ εμφιαλω-
μένα αν και δεν με συμφέρει οικονομικά» 

υπογραμμίζει η Σοφία Κάμπμαν με 
τον Αντρέα Κρυστάλλη να συμφω-

νεί. «Όταν ήρθε το νερό ήταν πάρα 
πολύ βρώμικο και ακόμη φοβόμαστε να 

πιούμε από τη βρύση, παρόλο που έχου-
με φίλτρο, προτιμάμε να αγοράζουμε εμ-
φιαλωμένα», εξηγεί ο κ. Κρυστάλλης.

«Απλώς περιμέναμε»
Σύμφωνα με τους κατοίκους της 

Θεσσαλονίκης δεν ήταν αξιόπιστη η ενη-

μέρωση που είχαν τόσο από την πλευρά των 
δήμων όσο και της ΕΥΑΘ. Συγκεκριμένα, 

το διάστημα κατά το οποίο δεν είχαν νερό 
ήταν μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο 
είχαν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρ-
χές. «Μας είπαν πως θα έχουμε νερό 
το μεσημέρι της Παρασκευής αλλά εί-
χαμε το Σάββατο το απόγευμα. Μέχρι 

και τη Δευτέρα, όμως, σε κάποιες οδούς 
γύρω από τη δική μας υπήρχαν προβλήματα 

υδροδότησης» υπογραμμίζει η Μαρία Λενακά-
κη. Την ίδια άποψη εκφράζει και η Σοφία Κάμπμαν. 

«Ενώ είχαν πει ότι το πρωί της Παρασκευής θα έρθει το 
νερό, ουσιαστικά συνδέθηκε το Σάββατο», λέει.

Ο απόηχος της «στεγνής» εβδομάδας είναι η δυσκολία 
κάλυψης των βασικών αναγκών των κατοίκων της πόλης, 
η οικονομική τους επιβάρυνση και η έλλειψη εμπιστοσύ-
νης τόσο απέναντι στους αρμόδιους φορείς όσο και στο 
νερό που επέστρεψε στις βρύσες... 

ρεπορτάζ

 «Φοβόμαστε ακόμα να πιούμε το νερό της βρύσης»
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΈΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
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Πριν από δεκατέσσερα χρόνια έγιναν τα τελευ-
ταία προληπτικά έργα στον αγωγό της Αρα-
βησσού, σύμφωνα με τον πρώην διευθύνοντα 
σύμβουλο της ΕΥΑΘ Σάκη Τζακόπουλο. Τότε, 
η Θεσσαλονίκη είχε μείνει και πάλι χωρίς νερό 
για κάποιες μέρες. Ο κ. Τζακόπουλος, είπε χα-

ρακτηριστικά στην Karfitsa πως «ο αγωγός της Αραβησ-
σού κατασκευάστηκε το 1975. Ο αγωγός είναι κατασκευ-
ασμένος από σκυρόδεμα - με τα γνωστά προβλήματα που 
μπορεί να εμπεριέχει αυτό, λόγω της χρήσης του και της 
μη θωράκισής του με αντιπληγματική προστασία. Λόγω 
της παλαιότητας λοιπόν, πρέπει να υπάρχει προληπτικός 
έλεγχος και όταν υπάρχουν φαινόμενα ρηγμάτωσης, πρέ-
πει να μην κόβεται το νερό, που και αυτό καταστρέφει τον 
αγωγό». 

Όπως εξήγησε ο κ. Τζακόπουλος, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί τότε η βλάβη που είχε προκύψει στο συ-
γκεκριμένο αγωγό, «είχαμε φέρει μία αμερικάνικη εται-
ρία που έβαλε ρητίνες στον αγωγό και αποκαταστάθηκε 
πλήρως η βλάβη, χωρίς αυτός να σπάσει. Αυτή η εμπειρία 
όμως, έμεινε στα συρτάρια και δεν αξιοποιήθηκε…». Σύμ-
φωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, μοιάζει να χάθηκε 
περισσότερος χρόνος για να ξεθολώσει το νερό παρά για 
να αποκατασταθεί η βλάβη που προκλήθηκε στον αγω-
γό πριν από δύο εβδομάδες. Υπήρχε άραγε άλλη λύση 
έτσι ώστε να μη μεταφερθούν τα στερεά στο αντλιοστά-
σιο του Δενδροποτάμου; Να είχε διυλιστεί ενδεχομένως 
στην έξοδο του Γαλλικού ή σε άλλη κατεύθυνση; Είναι με-
ρικά από τα ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν. 
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάμπρος 

Τσόγκας ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση 
για να εξεταστεί εάν έχουν τελεστεί κακουργήματα. Ζήτη-
σε να γίνει έρευνα για την αναζήτηση ευθυνών και να γίνει 
οικονομικός έλεγχος στα κονδύλια που διακινήθηκαν και 
αν διακινήθηκαν στην ΕΥΑΘ για τη συντήρηση των υποδο-
μών και δικτύων. Για το ίδιο ζήτημα, λίγες μέρες αργότε-
ρα, πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, μαζί με 
τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας Λάζαρο Κυρίζογλου και τους Δημάρχους 
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. «Είναι 
η ώρα αναζήτησης και απόδοσης των ευθυνών. Περιμένω 
από τους αποκλειστικά υπεύθυνους της ΕΥΑΘ γι’ αυτή την 
κατάσταση να αναλάβουν τις ευθύνες τους», είπε μεταξύ 
άλλων ο κ. Τζιτζικώστας. «Είναι απαράδεκτο εν έτη 2018 

ο λαός της Θεσσαλονίκης να έχει υποστεί τόσο μεγάλη τα-
λαιπωρία. Αποδείχτηκε ότι η διοίκηση της ΕΥΑΘ δεν είχε 
κανένα σχέδιο διαχείρισης της συγκεκριμένης κρίσης. Από 
τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Η δι-
οίκηση πρέπει άμεσα να παραιτηθεί κι αν δεν το πράξει, 
πρέπει η κυβέρνηση που έχει την πολιτική ευθύνη, να την 
καθαιρέσει και να την αντικαταστήσει με άλλη», τόνισε ο κ. 
Κυρίζογλου, μιλώντας στην Karfitsa. 

«Υπήρχε διαρροή»
«Είναι προφανές ότι η ΕΥΑΘ έχει ανάγκη άμεσων επεν-

δύσεων. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει  να γίνουν, 
έτσι ώστε το δίκτυο να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επί-
πεδο. Όσον αφορά σε θέματα αντικατάστασης αγωγών - 
εσωτερικού ή εξωτερικού δικτύου - και παρακολούθησης 

 «Πάθαμε αλλά... δεν μάθαμε»
«ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005», ΛΕΕΙ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ / karavassili@karfitsa.gr

ρεπορτάζ
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Το χειρότερο εφιάλτη έζησαν τις μέρες της λειψυ-
δρίας οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης. Είδαν πελάτες 
να φεύγουν πανικόβλητοι. Υπέμειναν ακυρώσεις κρα-
τήσεων. Δέχθηκαν – χωρίς να φταίνε- τα δικαιολογη-
μένα παράπονα των πελατών. Αγανάκτησαν, γιατί δεν 
μπορούσαν να κάνουν τίποτε , για να διορθώσουν την 
κατάσταση.

«Ήταν καταστροφή» λέει ο Γιάννης Παναγιωτίδης, 
ιδιοκτήτης- γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου «Αστέ-
ρια» στο Πανόραμα. «Ασφαλώς και έχουμε δεξαμενές. 
Αλλά, πόσες μέρες θα μπορούσαμε να αντέξουμε. Δεν 
περιγράφεται η αγωνία που ζήσαμε. Ήταν πραγματικά, 
ένα χτύπημα στη ζωή της Θεσσαλονίκης. Είχαμε ακυ-
ρώσεις, εσπευσμένες αναχωρήσεις. Να σκεφτείτε , ότι 
η πελατεία μας είναι, κυρίως, επαγγελματίες, που έρχο-
νται για δύο διανυκτερεύσεις. Είναι άνθρωποι που έχουν 
ραντεβού, κλείνουν δουλειές. Εργάζονται. Φανταστείτε , 
λοιπόν, να μην έχουν νερό, στο δωμάτιο και στο μπάνιο 
τους.» Ο κ. Παναγιωτίδης εξηγεί, πάντως, ότι η λειψυ-
δρία επέτεινε την πτωτική πορεία των κρατήσεων, που 
καταγράφεται στις ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης, 
από τις αρχές του χρόνου. «Το χτύπημα ήταν βαρύ, αλλά 
δεν είναι το μόνο. Οι κρατήσεις από τον Ιανουάριο εμ-
φανίζουν μια πτώση, κατά 10-12% περίπου, σε σχέση 
με πέρυσι. Ελπίζουμε, ότι η τάση αυτή είναι παροδική, 
λόγω και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο 
αεροδρόμιο, από τις εργασίες στο νέο διάδρομο προ-
σαπογειώσεων.» Την ίδια άποψη, άλλωστε, συμμερίζε-
ται και ο πρόεδρος της  Ένωσης Ξενοδόχων Ανδρέας 
Μανδρίνος, που όπως λέει, «το μαρτύριο της σταγόνας» 
δυσφήμησε την Θεσσαλονίκη. Παρ΄όλα αυτά, η Ένωση 
δεν προτίθεται να κινηθεί δικαστικά εναντίον ΕΥΑΘ, γιατί 
όπως υπογραμμίζει ο κ. Μανδρίνος «δε νομίζουμε, ότι 
μια μήνυση θα προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην αντιμε-
τώπιση τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον».

Ακυρώσεις και ξαφνικές 
αναχωρήσεις 

ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ

 «Πάθαμε αλλά... δεν μάθαμε»
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του νερού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπήρχε διαρ-
ροή νωρίτερα και ξαφνικά να έσκασε ο αγωγός. Το πρό-
βλημα μπαλώθηκε και δεν λύθηκε. Η λύση είναι να έρχεται 
το νερό από τον Αλιάκμονα προκειμένου να υδρεύεται η 
πόλη χωρίς προβλήματα και στη συνέχεια να αντικαταστα-
θεί ο αγωγός στα φθαρμένα κομμάτια», υπογράμμισε ο  
Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας. Ο πρώην γενικός 
διευθυντής της ΕΥΑΘ Μιχάλης Βαδράτσικας, υποστήριξε 
πως «αν υπάρχουν καλοί υπηρεσιακοί παράγοντες, τότε 
θα αντιμετωπιστεί η βλάβη, διαφορετικά δε θα γίνει τίποτε. 
Κάθε 10 με 15 χρόνια, η ιστορία επαναλαμβάνεται και η 
πατέντα είναι η ίδια. Η ΕΥΑΘ στην προκειμένη περίπτωση 
έκανε ένα χρονοδιάγραμμα και το τήρησε, με μία απόκλιση 
τριών ωρών. Όταν σταματά η ροή του νερού είναι λογικό 
να υπάρχει μία θολότητα μετά, που όμως δεν επιβαρύνει 

την υγεία. Προς τιμήν της η ΕΥΑΘ το καθάρισε ρίχνοντας 
το νερό στο Δενδροπόταμο κι όχι στο δίκτυο». Ο ίδιος εξή-
γησε πως για το ζήτημα που τέθηκε αναφορικά με το εάν 
έγινε σωστή διαχείριση του νερού ότι: «Στα νοσοκομεία το 
νερό δεν κόπηκε ποτέ. Όμως, δεν έχουν ξεχωριστή γραμ-
μή κι έτσι όλη εκείνη η περιοχή είχε νερό. Εκτιμώ πως η 
ΕΥΑΘ έκανε ότι καλύτερο μπορούσε. Όταν έρθει το νερό 
από τον Αλιάκμονα, θα μπορούν να αντιμετωπιστούν τέ-
τοια ζητήματα. Αυτή τη στιγμή όμως, το διυλιστήριο δεν 
επαρκεί. Βγάζει 150.000 κυβικά ενώ οι ανάγκες της πόλης 
είναι για 250.000 κυβικά». 

Σε δικηγορικά γραφεία για αποζημιώσεις  
Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έπα-

θαν τη μεγαλύτερη ζημιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελή Φιλιππίδη. 
«Είναι τραγικό για επτά μέρες μία ολόκληρη πόλη να μένει 
χωρίς νερό. Οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν και πολλοί έχα-
σαν χρήματα. Από τις επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν να 
δουλέψουν μέχρι εκείνες που υπέστησαν υλικές ζημιές 
λόγω της διακοπής. Ξέρω ότι υπάρχουν επιχειρηματίες 
που έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρο, προκειμένου να δι-
εκδικήσουν αποζημιώσεις», ανέφερε ο κ. Φιλιππίδης. Μη-
νυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ώστε να εντοπι-
στούν και να καταλογιστούν οι ευθύνες για τη διακοπή της 
υδροδότησης υπέβαλε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης. Το Ε.Ε.Θ. παράλληλα ζήτησε από την ΕΥΑΘ 
να προχωρήσει σε εκπτώσεις, τουλάχιστον 10% προς τις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της βλά-
βης. Τελικά η ΕΥΑΘ αποφάσισε την απαλλαγή παγίου στα 
κοινωνικά και ειδικά οικιακά τιμολόγια, ειδική μέριμνα 
για τους επαγγελματίες, αλλά και καταγραφή και οικονο-
μική κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων και δήμων για 
σχέδια ασφάλειας νερού. Τα τιμολόγια ειδικών (ΑΜΕΑ, 
πολύτεκνοι κ.ά.) και ευπαθών ομάδων, που θα πάρουν 
απαλλαγή παγίου στον επόμενο λογαριασμό, αφορούν σε 
23.000 περίπου υδρόμετρα. Ειδικά για τους επαγγελματίες 
που υπέστησαν ζημιές τις ημέρες αυτές, θα ακολουθή-
σει σειρά επαφών με τα αρμόδια επιμελητήρια, ώστε να 
αποφασιστούν συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης. Επαφές 
θα ακολουθήσουν και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων 
και τους δήμους για την καταγραφή -σε πρώτη φάση- των 
υποδομών που λείπουν για την επάρκεια νερού σε περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης.

ρεπορτάζ
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Την έλλειψη ενημέρωσης, την οικονομική επιβάρυνση κα-
θώς και την πιθανότητα που υπήρχε να τεθεί η υγιεινή μικρών 
παιδιών και εργαζομένων σε κίνδυνο λόγω της λειψυδρίας, 
καταγγέλλουν ιδιοκτήτες ιδιωτικών παιδικών σταθμών της 
Θεσσαλονίκης. Μπορεί οι δήμοι να φρόντισαν να κάνουν τις 
απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να κλείσουν τα δημόσια σχο-
λεία, όμως για τους ιδιώτες - όπως λένε χαρακτηριστικά - δεν 
ενδιαφέρθηκε κανείς. 

«Δεν είχαμε καμία ενημέρωση, από κανέναν αρμόδιο φο-
ρέα και υπηρεσία. Η διεύθυνση προστασίας οικογένειας και 
παιδιού του υπουργείου θα έπρεπε να είχε βγάλει σχετική 
ανακοίνωση. Δεν είναι μόνο αρμόδιοι για να ελέγχουν, οφεί-
λουν να ενημερώνουν και να προλαμβάνουν. Όμως και οι 
ίδιοι οι γονείς (όσοι είχαν τη δυνατότητα) δεν είχαν την ευθιξία, 
γνωρίζοντας το πρόβλημα, να κρατήσουν τα παιδιά τους στο 
σπίτι», λέει στην Karfitsa η πρόεδρος ιδιωτικών μικρών και 
μεγάλων παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων Ελλάδος, Χαρά 
Σελλή. Παράλληλα, η ίδια, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ιδι-
ώτες να κινηθούν νομικά. «Αφέθηκαν στην τύχη τους και ο κα-
θένας προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με όποιον 
τρόπο μπορούσε. Η σωματική υγιεινή και η υγιεινή του χώρου 

είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Αυτά τα ζητήματα αντιμετω-
πίστηκαν με την οικονομική επιβάρυνση της κάθε επιχείρησης, 
που αναγκάστηκαν να προμηθευτούν εμφιαλωμένα νερά και 
σκεύη μίας χρήσης. Όπου, αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η 
επιβάρυνση ήρθε να προστεθεί στο οικονομικό έλλειμμα που 
αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, καθώς είναι 
απλήρωτοι εδώ και τέσσερις μήνες από το πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ», τονίζει η κ. Σελλή. Ο Θανάσης Ιορδανίδης είναι ιδιο-
κτήτης ιδιωτικού παιδικού σταθμού στον δήμο Πανοράματος 
και μέλος του Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Θεσσα-
λονίκης. Περιγράφει πως την περασμένη Παρασκευή κράτησε 
κλειστή την επιχείρησή του, ενώ το πρόβλημα στην περιοχή 

είχε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη μέρα. «Οι δήμοι δεν 
ενημέρωσαν ούτε τους ιδιωτικούς παιδικού σταθμούς αλλά 
ούτε και τον Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Θεσσαλο-
νίκης. Δεν υπήρχε κανένας συντονισμός. Η υγιεινή των παι-
διών είναι θεμελιώδης αρχή και φυσικά, δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς νερό». Ο κ. Ιορδανίδης λέει χαρακτηριστικά πως παρότι 
στο πρόβλημα που προέκυψε δεν υπήρξε δική τους υπαιτιό-
τητα, «σίγουρα, έστω και τη μία μέρα που αναγκαστήκαμε να 
κλείσουμε, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους εργαζό-
μενους γονείς που δεν έχουν κάποια επιπλέον βοήθεια στο 
σπίτι ήταν μεγάλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που αναγκάστηκαν 
να μην πάνε στη δουλειά τους», καταλήγει ο ίδιος.

Τ ο πρόβλημα υδροδότησης και η διακοπή της για 
σχεδόν μια εβδομάδα σε πολλές περιοχές της 
Θεσσαλονίκης προκάλεσε προβλήματα υγιεινής 
και δυσκόλεψε τη ζωή των κατοίκων. Ωστόσο, 
πέρα από τα προβλήματα κάλυψης των βασικών 
αναγκών η έλλειψη νερού, καθώς και η διακο-

πτόμενη επανασύνδεσή του επιβάρυνε ακόμα και οικονο-
μικά τους καταναλωτές, αφού πολλές ήταν οι ζημιές που 
προκλήθηκαν τόσο σε σπίτια όσο και σε καταστήματα.

«Γεμάτο χώμα και φερτές ύλες το νερό»
Συγκεκριμένα εντοπίσθηκαν αρκετά προβλήματα στη 

λειτουργία της αποχέτευσης, των πλυντηρίων, ενώ δη-
μιουργήθηκαν και κάποιες διαρροές που οφείλονται στις 
αυξομειώσεις της πίεσης του νερού. Σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Υδραυλικών Θες/νίκης Δημήτρη 
Βαριάμη «τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στις φερτές 
ύλες που είχε το νερό έπειτα από την επιδιόρθωση της 
βλάβης. Τα φερτά αυτά υλικά βούλωσαν τα φίλτρα βρυ-
σών και πλυντηρίων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
λειτουργήσουν. Μάλιστα, σε μονάδες φυσικού αερίου, 
όπου υπήρχαν φίλτρα, δημιουργήθηκε πρόβλημα με απο-

τέλεσμα να μην υπάρχει αρκετή ροή του ζεστού νερού 
χρήσης». 

Πολλές οι κλήσεις προς τους υδραυλικούς
Οι παραπάνω μικροζημιές και τα λειτουργικά προβλήμα-

τα δημιούργησαν σε πλήθος κόσμου την ανάγκη να καλέσει 
υδραυλικό για επισκευή βλαβών ή αλλαγή φίλτρων. «Μέσα 
σε τέσσερις μόνο μέρες δημιουργήθηκε στα φίλτρα ζημιά 
που υπό φυσιολογικές συνθήκες προκαλείται έπειτα από 
χρήση οκτώ μηνών. Ο κόσμος άλλαξε κατευθείαν φίλτρα σε 
σπίτια και καταστήματα γιατί δεν λειτουργούσαν οι παροχές» 
σχολιάζει ο υδραυλικός Σπύρος Κοϊμτζίδης. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, η αντικατάσταση φίλτρων με 
νέα σε ένα σπίτι κοστίζει από 30 έως 
70 ευρώ, ενώ σε καταστήματα από 
50 έως 120 ευρώ. 

Σύμφωνα με τον κ. Βαριάμη «ο κό-
σμος της πόλης φοβάται να καταναλώσει το νερό που έφτα-
σε στις βρύσες του έπειτα από την διακοπή γιατί σε πολλές 
περιοχές ήταν εμφανώς βρώμικο και γεμάτο χώμα». Όπως 
προκύπτει από το ρεπορτάζ, πολύς είναι ο κόσμος που συνε-
χίζει να χρησιμοποιεί εμφιαλωμένα νερά, ενώ είναι αρκετοί 
εκείνοι που διατηρούν ακόμη γεμάτους κουβάδες με νερό, 
καθώς φοβούνται μια νέα ενδεχόμενη διακοπή.

ρεπορτάζ

 «Μας άφησαν στην τύχη μας»
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Πολλές οι βλάβες από τη διακοπή  
και το βρώμικο νερό

ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΈΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
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Η πρωτοφανής απόφαση, δικαστή στην Πολιτεία της Κα-
λιφόρνια, ότι το δημοφιλέστερο ρόφημα παγκοσμίως πρέπει 
να φέρει ειδική προειδοποιητική σήμανση, προκάλεσε έντο-
νες αντιδράσεις. Ωστόσο, σχεδόν το σύνολο της επιστημονικής 
κοινότητας απαντά: «Πιείτε καφέ χωρίς τον φόβο του καρκί-
νου».

Αφορμή για τη δικαστική απόφαση στάθηκε το γεγονός ότι 
ο καφές περιέχει ακρυλαμίδιο, μια δυνητικά καρκινογόνο ου-
σία, που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος 
των κόκκων. Το ακρυλαμίδιο εμπεριέχεται επίσης σε τηγανη-
τά φαγητά, όπως οι τηγανιτές πατάτες, αλλά και στον καπνό 
του τσιγάρου. Σε παρέμβασή του, ο δρ Λεν Λίχτενφελντ, ανα-
πληρωτής επικεφαλής ιατρικός διευθυντής της Αμερικανικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, σπεύδει να σημειώσει ότι «το όλο 
ζήτημα κατά την άποψή μου είναι περισσότερο νομικό παρά 
ιατρικό. Σε μεγάλες ποσότητες το ακρυλαμίδιο είναι πράγματι 
γνωστός καρκινογόνος παράγοντας, σύμφωνα με αποτελέ-
σματα από πειραματικές μελέτες σε τρωκτικά. Και βάσει αυ-
τών είναι καρκινογόνο και για τους ανθρώπους, όταν κατανα-
λώνεται σε μεγάλες ποσότητες. Ωστόσο, το σημείο-κλειδί είναι 
η δοσολογία».

Ο ίδιος επιστήμονας εξηγεί ότι «δεν υπάρχουν επαρκή 
κλινικά στοιχεία που να δείχνουν ποια είναι αυτή η ποσότη-
τα ακρυλαμίδιου στον καφέ που μπορεί να κάνει κακό στους 
ανθρώπους».

«Δεν θα περιμέναμε έναν δικαστή»
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Έρευνας 

για τον Καρκίνο, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «δεν 

υπάρχουν καταληκτικά στοιχεία για την καρκινογόνο επί-
δραση του καφέ». Το 2016 ο καφές αφαιρέθηκε από τη λί-
στα των καρκινογόνων παραγόντων του ΠΟΥ, γεγονός που, 
σύμφωνα με τον δρ Λίχτενφελντ, «σημαίνει ότι είναι ασφαλής 
για ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία που να δείχνουν ότι το ακρυλαμίδιο στον καφέ είναι 
κάτι που αυξάνει σημαντικά τον ατομικό κίνδυνο εκδήλωσης 
καρκίνου». Απ’ την άλλη, πρόσφατες έρευνες έχουν ενισχύσει 
την άποψη ότι ο καφές έχει οφέλη για την υγεία, περιλαμβα-
νομένου του μειωμένου κινδύνου εκδήλωσης ορισμένων 
μορφών καρκίνου.

«Υπάρχουν πολλά καλά για την υγεία από την κατανά-
λωση καφέ, όπως ο μειωμένος καρδιαγγειακός κίνδυνος, ο 
μειωμένος κίνδυνος για διαβήτη τύπου 2 και για συγκεκρι-
μένους καρκίνους», συμπληρώνει η Σαμάνθα Χέλερ, κλινική 
διατροφολόγος στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της Νέας 
Υόρκης. Η ίδια επιστήμονας επισημαίνει ότι «αν ο καφές προ-
καλούσε καρκίνο, δεν θα περιμέναμε έναν δικαστή να μας το 
πει. Θα ήταν εμφανές χρόνια πριν».

υγεία

«Πιείτε άφοβα καφέ, δεν προκαλεί καρκίνο»
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ «ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ» ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ

Τι είναι η Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου και πότε εφαρμόζε-
ται;

Η Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου (ΟΑΙ) είναι η αντικατάσταση της 
άρθρωσης του Ισχίου από μία τεχνητή  άρθρωση όταν αυτή έχει 
φθαρεί.

Σε ποιές παθήσεις εφαρμόζεται η ΟΑΙ;

Η συχνότερη πάθηση είναι η εκφυλιστική αρθρίτιδα ή Οστεοαρθρί-
τιδα του Ισχίου. Άλλες λιγότερο συχνές είναι η Ρευματοειδής Αρ-
θρίτιδα, η Οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής και το Συγγενές 
Εξάρθρημα ή Δυσπλασία του Ισχίου, που είναι και σχετικά συχνό 
στην Ελλάδα συγκριτικά με βορειότερες χώρες.

Από τι υλικά αποτελείται η σύγχρονη ΟΑΙ;

Στην κοτύλη και στο μηρό συχνότερα χρησιμοποείται το Τιτάνιο. 
Η Κεφαλή είναι συνήθως κεραμική και το ένθετο που τοποθετεί-
ται στην κοτύλη για ομαλή κίνηση της κεφαλής είναι πολυεθυλένιο 
υψηλής συνδεσιμότητας. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποηθεί κοτύλη από ταντάλιο, και το ένθετο της κοτύλης (σε 
νέα άτομα) να είναι κεραμικό αντί για πολυεθυλένιο.

Τι είναι το ορθοπεδικό τσιμέντο και πότε χρησιμοποιείται;

Το ορθοπεδικό τσιμέντο είναι ακρυλικό πολυμερές, το οποίο χρη-
σιμοποιείται σε οστεοπορωτικό οστούν (συνήθως σε ηλικιωμένα 
άτομα) ώστε να σταθεροποιείται η μηριαία πρόθεση.

Τι είναι η “Ελλάσσονος Επεμβατικότητας” ΟΑΙ;

Η τομή που γίνεται στο χειρουργείο για να προσεγγίσει ο χειρουρ-
γός το ισχίο και να εκτελέσει την επέμβαση, γίνεται δια μέσου των 
ιστών (δέρμα, περιτονίες κτλ). Με την ελλάσσονος επεμβατικότητα 
(Minimal Invasive Surgry - MIS) προσπέλαση παρακάμπτονται οι 
μύες και δεν τραυματίζονται ώστε ο ασθενής να είναι σε θέση άμεσα 
να  βαδίσει ανώδυνα αλλά και με ασφάλεια.

Είναι όλες ίδιες οι διάφορες MIS προσπελάσεις;

Η προσπέλαση που επιλέγει κάθε ορθοπεδικός είναι θέμα προσωπι-
κής προτίμησής του. Από αυτές, οι πρόσθιες (AMIS, ALMIS) φαίνε-
ται ότι έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών (κατάγμα-
τα, τραυματισμούς νεύρων, απώλεια αίματος κτλ).

Πότε περπατά ο ασθενής και πόσο μένει στην κλινική;

Περπατά αμέσως (2-3 ώρες) μετά την επέμβαση. Η Συντριπτική 
πλειοψηφία των ασθενων (πάνω από 90%) μένει στην κλινική 1-2 
ημέρες.

Είναι επώδυνη επέμβαση;

Όχι, δεν είναι επώδυνη επέμβαση. Με τους προσεκτικούς  διεγχει-

ρητικούς χειρισμούς που περιλαμβάνει η MIS, σε συνδυσμό με την 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η κινητοποίηση είναι άμεση και 
ανώδυνη.

Διαφέρουν τα αποτελέσματα των MIS από τις κλασσικές προ-
σπελάσεις;;

Η διαφορά των MIS από τις κλασσικές ΟΑΙ αφορούν την άμεση με-
τεγχειρητική περίοδο, η οποία είναι περισσότερο ανώδυνη και ταχύ-
τερης αποκατάστασης. Μακροπρόθεμα, εφ ‘οσον φυσικά οι προθέ-
σεις τοποθετηθούν σωστά, τα αποτελέσματα ειναι ίδια.

Ποιά είναι η επιβίωση των ΟΑΙ;

Με τις σύγχρονες τεχνικές τοποθέτησης της πρόθεσης, σε συνδυα-
σμό με την άριστη ποιότητα των υλικών των προθέσεων, η επιβίω-
ση ξεπερνά τα 20 έτη στο 80% των ασθενών.

Χρειάζεται να πάρει αίμα ο ασθενής;

Εξαιρετικά σπάνια, λιγότερο από το 10% των ασθενών.

Μπορεί οπιοσδήποτε ορθοπεδικός να την κάνει;

Οπωσδήποτε όχι. Η MIS ΟΑΙ είναι απαιτητική και χρειάζεται ειδικά 
εργαλεία, γνώσεις αλλά και εμπειρία. Για τους λόγους αυτούς μόνον 
ένας έμπειρος χειρουργός στις επεμβάσεις αυτές μπορεί να τις εκτε-
λέσει σωστά αλλά και με ασφάλεια για τον ασθενή.

Ολική αρθροπλαστική του ισχίου ελάσσονος επεμβατικότητας (MIS)

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

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
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αθλητισμός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

ΕΙΣ
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη ουσια-

στικά θα πρέπει να θεωρείται… κάτοικος της 
Super Legue. Επιστρέφει δηλαδή στον φυσικό 
της χώρο, μετά από τέσσερα χρόνια και αφού 
χρειάστηκε να «τσαλακωθεί» το γόητρό της 
αγωνιζόμενη στην Γ’ Εθνική και στη Football 
League. Ο Άρης δεν τήρησε το αρχικό του 
πλάνο, «χρονιά και κατηγορία», το οποίο ήταν 
και το μότο των παραγόντων του όταν πήραν 
την απόφαση για εκούσιο υποβιβασμό. Είχε 
άλλη επιλογή η βουτηγμένη στα χρέη, εκείνη 
την εποχή ΠΑΕ; Οι απόψεις διίστανται, αλλά 
ετούτη τη στιγμή λίγη αξία έχει το αν ο Άρης 
θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά την 
οικονομική του ασφυξία. Για όσους πιθανόν 
να έχουν άγνοια του θέματος, θυμίζω ότι η 
απόφαση να κατρακυλήσει η ομάδα στην Γ’ 
Εθνική είχε αφετηρία την απαλλαγή της από 
τα χρέη. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε αλλά 
ο Άρης άργησε δύο χρόνια να επιστρέψει στη 
Super League, οπότε παρότι ο κόσμος του 
νιώθει ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, δεν 
χρειάζονται και ιδιαίτεροι πανηγυρισμοί. Άλλα 
είναι τα θέματα που έχουν αξία για τους κίτρι-

νους. Όπως το μέγεθος της αγωνιστικής δυ-
ναμικής της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίο-
δο. Ο Άρης δεν είναι μία ομάδα απ’ αυτές που 
προβιβάζονται από την κατώτερη κατηγορία 
και έχουν πορεία… ασανσέρ μεταξύ Super 
League και Football League. Είναι ποδοσφαι-
ρικό club που ιστορικά ανήκει στην ελίτ των 
ομάδων της μεγάλης κατηγορίας και διαθέτει 
ένα ισχυρό brand. Άρα και η παρουσία τoυ 
στην μεγάλη κατηγορία είναι αναγκαία και η 
υποχρέωση του προέδρου Καρυπίδη για τη 
δημιουργία μίας αξιόπιστης αγωνιστικά ομά-
δας είναι τεράστια. 

Κι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τους 

κίτρινους. Ο κόσμος του Άρη τέσσερα χρό-
νια έκανε την ανάγκη φιλότιμο περιμένοντας 
την μεγάλη επιστροφή. Παρά τις πίκρες και 
τις απογοητεύσεις συνεχίζει να αποτελεί την 
αδιαφανή μεμβράνη προστασίας της, αλλά 
έχει και απαιτήσεις. Το μοντέλο της ΑΕΚ, το 
οποίο ήταν το κίνητρο για τον εκούσιο υποβι-
βασμό της ομάδας δεν μπόρεσε να το μιμηθεί 
ο Άρης για δύο λόγους: πρώτον γιατί ο Κα-
ρυπίδης δεν έχει τα ηγετικά χαρακτηριστικά 
του Μελισσανίδη και η ομάδα δεν διαθέτει τις 
οργανωτικές δομές της ΑΕΚ. Το μονό κοινό 
είναι ότι και οι δύο ομάδες αποφάσισαν για να 
γλυτώσουν από τα χρέη να υποβιβαστούν στη 
Γ’ Εθνική. Στη συνέχεια η ΑΕΚ ακολούθησε 
ευλαβικά το πλάνο της εξυγίανσης και πέτυχε 
αγωνιστικά πράματα και θάματα. Ο Άρης, δυ-
στυχώς, χάθηκε στην εσωστρέφεια του και τις 
κοντόφθαλμες πολιτικές. Τι του απομένει; Να 
έχει διδαχθεί από τα λάθη του ο Καρυπίδης. 
Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη κληρονομία από 
τα τέσσερα «πέτρινα» χρόνια.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.

Ο Καρυπίδης και η κληρονομιά από τα «πέτρινα» χρόνια του Άρη

we make leaders

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου δρι-
μεία κριτική από τα ισπανικά ΜΜΕ και 
τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης 
λόγω της κακής αγωνιστικής εικόνας 
του.  Όμως ο πορτογάλος πάντοτε είχε  
όλο αυτό το διάστημα έναν σταθερό σύμ-
μαχο στο πλευρό του και αυτός δεν ήταν 
άλλος από τον Ζινεντίν Ζιντάν.  «Νομίζω 
πως ο Κριστιάνο αξίζει μεγαλύτερο σε-
βασμό, γιατί είναι τόσο μεγάλος παίκτης 
που, όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως 
τα θέλει, τότε όλοι έχουν να πουν κάτι 
κακό γιa αυτόν»είχε δηλώσει πριν λίγο 
διάστημα ο γάλλος προπονητής του στη 
Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάποιοι βιάστηκαν να πουν βαριές λέ-
ξεις. Άλλοι τις έγραψαν. Το συμπέρασμα 
το ίδιο: «ο Κριστιάνο είναι τελειωμένος», 
«ο Κριστιάνο δεν μπορεί άλλο σε αυτό το 
επίπεδο», «ο Κριστιάνο μεγάλωσε» και 
άλλα τέτοια πολλά από τους… ειδικούς. 
Μάλλον όλα αυτά καλό του έκαναν. Όλα 
αυτά του έδωσαν «βενζίνη» στο ρεζερ-
βουάρ του πληγωμένου του εγωισμού 
προκεμένου να κλείσει για ακόμη μια 
φορά στόματα. Αποτέλεσμα; Πέντε μή-
νες αργότερα ο Κριστιάνο όχι μόνο να 
βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους 
σκόρερ, όχι μόνο να έχει κάνει ένα τρο-
μακτικό 2018, αλλά έχει καταφέρει να 

σημειώσει 22 γκολ στα παιχνίδια με την 
Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον είναι πρώτος 
στις σχετικές λίστες πλησιάζοντας τον 
Mέσι και μειώνοντας την διαφορά στα 
τέσσερα γκολ.

Και παρ’ολο που η αγωνιστική χρονιά 
ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο 
με την αποβολή και την παραδειγματική 
του τιμωρία στο El Classico με την Μπαρ-
τσελόνα, εντούτοις ο πορτογάλος πρωτα-
θλητής Ευρώπης είναι ακλόνητο φαβορί 
τόσο για το βραβείο, του Χρυσού Παπου-
τσιού, όσο και για την τρίτη συνεχόμενη 
κατάκτηση του Champions League.

 Εσείς τι πιστεύετε; Είναι η «αρχή του 
τέλους» για το φαινόμενο που έχει σπά-
σει τα κοντέρ στα βραβεία και το work 
ethic, και που κατηγορήθηκε για lack of 
motivation κατά της πιο όμορφης γυναί-
κας στον κόσμο ή έχουμε να κάνουμε με 
μια ακόμη περίπτωση της επιβεβαίωσης 
της φράσης «όσο μεγαλώνει σαν το πα-
λιό κρασί»;

Κριστιάνο Ρονάλντο: Aπό το «τέλος εποχής»... 
στον δρόμο για τo La Trecima

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ

Οπως αποδεικνύει και ο βαθμολογικός πίνακας 
η ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης  έχει «κλειδώ-
σει» την άνοδο στα σαλόνια της Α’ Εθνικής, με 
τον κόσμο αλλά και τους ποδοσφαιριστές, να 
βρίσκονται έπειτα από πολλά χρόνια στην ευχά-
ριστη θέση να πανηγυρίσουν την πολυπόθητη 

επιστροφή της. Ένας από τους στυλοβάτες της προσπά-
θειας που έγινε φέτος για λογαριασμό του «Θεού του πο-
λέμου» ήταν και ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος που με την 
συνεισφορά του στο σκοράρισμα έχει καταφέρει να γίνει 
αγαπητός στις τάξεις της ευρύτερης οικογένειας του Άρη. 
Η Karfitsa μίλησε με τον ποδοσφαιριστή, με τον τελευ-
ταίο να απαντά σε αρκετά ερωτήματα που αφορούν τόσο 
τον ίδιο όσο και τον ιστορικό σύλλογο της Μακεδονίας.

Πώς νιώθετε που είστε πρώτος σκόρερ στην ομάδα 
αλλά και αρκετά κοντά στο να πλησιάσετε την κατάκτη-
ση του βραβείου του πρώτου σκόρερ;

Σίγουρα είναι πολύ όμορφο συναίσθημα το να είσαι 
πρώτος σκόρερ της ομάδας αλλά αυτό που έχει σημασία 
νομίζω είναι το να τελειώσει η ομάδα πρωταθλήτρια. Εί-
μαστε πολύ κοντά στον στόχο και ευελπιστώ να το κατα-
φέρουμε.

Θεωρείτε ότι η ομάδα δεδομένης της φετινής επιτυ-
χίας θα χρειαστεί εκ νέου ενίσχυση για να σταθεί στην 
Superleague;

Κατά τη γνώμη μου σίγουρα θα χρειστεί ενίσχυση, 
αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να γίνει με παίχτες οι οποίοι 
θα κάνουν την διαφορά και θα είναι πολύ καλύτεροι από 
αυτούς που υπάρχουν. Nομίζω ότι η ομάδα θα πρέπει να 
στηριχθεί στον βασικό κορμό, αλλά από εκεί και πέρα δεν 
είμαι ο αρμόδιος για να εξετάσω αυτό το θέμα.

Πώς θα χαρακτήριζατε τον εαυτό σας ως άνθρωπο; 
Ο δυναμικός σας χαρακτήρας σε συνδυασμό με τη δίψα 
σας για διάκριση, θεωρείτε ότι σας έχουν κατατάξει 
ψηλά στις καρδιές των φιλάθλων του ΑΡΗ;

Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος γιατί ο 
Δημήτρης κάθε φορά που αγωνίζεται δίνει το 100% των 
δυνατοτήτων του, πάντα δίνει την ψυχή του και από εκεί 
και πέρα εάν έρθει το γκολ είναι άλλο θέμα. Όπως και να 
έχει είμαι ένας ποδοσφαιριστής που τιμά την ομάδα που 
αγωνίζεται.

Μιλήστε μου για τα όνειρα και τους στόχους σας. 
Θέλετε να παραμείνετε και του χρόνου στην ομάδα;

Σίγουρα εγώ έχω συμβόλαιο και για τον επόμενο χρό-
νο, θα ήθελα πολύ να μείνω στην ομάδα, να παίξω και να 
διακριθώ με τον ΑΡΗ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα με 
χαροποιήσει και θα με κάνει να νιώθω γεμάτος ως άνθρω-
πος.

Λίγοι γνωρίζουν ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της αγω-
νιστικής περιόδου αντιμετωπίζατε αρκετά σημαντικά 
προβλήματα τραυματισμού χωρίς όμως να παραπονε-
θείτε ποτέ. Τί θα απαντούσατε σε αυτούς που με την 
πρώτη ευκαιρία δεν δίστασαν να βγάλουν εύκολα συ-
μπεράσματα για το ποιος είναι ο Δημήτρης μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο;

Αυτό που με ρωτάτε δεν το γνωρίζει πολύς κόσμος, 
και η αλήθεια είναι ότι έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και 
δεν είναι μόνο αυτό καθώς πολλές φορές έπαιζα και με 
οξεία αμυγδαλίτιδα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχω 
και το καλοκαίρι μόλις τελειώσει η αγωνιστική σεζόν θα 
υποβληθώ σε εγχείρηση για να αφαιρέσω τις αμυγδαλές 
και το διάφραγμα. Ανέβαζα πολύ συχνά πυρετό, με αποτέ-
λεσμα το πρόβλημα να διευρύνεται και στη μέση μου.  Είχα 
αρκετούς πόνους, αλλά πάντα έβαζα την ομάδα πάνω από 
όλα γιατί ήθελα να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο 
όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη 
χρονιά για εμένα αλλά θεωρώ ότι τα καλύτερα έρχονται.

Τί ήταν αυτό που εμπόδισε τον Δημήτρη Διαμαντό-

πουλο από το να κάνει μια καριέρα μεγαλύτερη από 
αυτή που έχει έως σήμερα;

Θεωρώ ότι δεν είχα τους κατάλληλους ανθρώπους 
από μικρός για να μου πούνε τι ακριβώς χρειάζεται το πό-
δοσφαιρο. Συγκεκριμένα πράγματα εννοώ. Πάντα δίπλα 

στο  πλευρό μου είχα την οικογένεια μου που με στήριζε 
σε ότι και εάν έκανα υποστηρίζοντας με από το μήδεν θα 
έλεγα. Αλλά μεγαλόνοντας άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνε-
ται στο ποδόσφαιρο  ποιες είναι οι πραγματικές θυσίες, και 
είχα την ατυχία να παίξω σε μικρότερες κατηγορίες και να 
ανέβω πολύ δύσκολα σκαλοπάτι σκαλοπάτι.

συνέντευξη

Δημήτρης  Διαμαντόπουλος 
«Τα καλύτερα έρχονται» 

ΤΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΟΥ AΡΗ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ KARFITSA 

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ (nakos@karfitsa.gr)
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success story

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ  εύχονται οι 
Έλληνες φέτος το Πάσχα, με την 
κυριολεξία της έννοιας, αφού από 
παντού πλέον δεν έχει μείνει τί-
ποτε που να θυμίζει το Πάσχα των 
Ελλήνων όπως παλιά... Η βίαια και 
άδικη φορολογία, που επέβαλαν 
οι «θεσμοί» εδώ και οκτώ χρόνια, 
μαραζώνουν και απογοητεύουν 
μέρα με τη μέρα εκατομμύρια 
Έλληνες. Έπιασαν - μας λένε - 
δύο παπάδες στα Φάρσαλα, που 
έπαιρναν τις συντάξεις αποθανό-
ντων ιερέων επί σειρά ετών, σε 
συνέργεια με τους εφοριακούς 
της περιοχής τους! Δόθηκαν 
καταθέσεις και τα αποδεικτικά 
στοιχεία και η υπεξαίρεση αγγίζει 
τα 3,8 εκατ. ευρώ αλλά οι παπάδες 
πήραν μόνον τις 800.000 ευρώ. 
Τα υπόλοιπα, τρία εκατομμύρια τα 
τσέπωσαν οι εφοριακοί! Το έχουμε 
ξαναεπισημάνει αυτό... Γιατί δεν 
γίνεται έρευνα στους εφοριακούς, 
στους τελωνιακούς και στους 
ελεγκτές; Κοινό μυστικό σε όλους 
και επί σειρά δεκαετιών πριν την 
κρίση είναι, ότι οι κατηγορίες 
αυτές του κρατικού μηχανισμού 
«θησαύριζαν» μέσω των ελέγχων 
τους σε επιχειρήσεις και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, απαιτώντας 
μίζες και χρήματα κάτω απ’ το 
τραπέζι για να «κλείσουν» ευνοϊκά 
υποθέσεις πολλών εκατομμυρί-
ων! Στο κόλπο έβαζαν και τους 
λογιστές των επιχειρήσεων με πο-
σοστό 10% για τη διαμεσολάβησή 
τους στην παράνομη είσπραξη των 
χρημάτων! Ας ξεκινήσει τώρα μια 
σωστή έρευνα, με «πόθεν έσχες» 
μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας 
σε βάθος 25ετίας τουλάχιστον, σε 
όλους τους εφοριακούς και τελω-
νιακούς. Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι 
και όχι ο απλός λαός. Είναι βέβαιο, 
ότι θα βγουν τέτοια «λαυράκια» 
που θα τρίβουμε τα μάτια μας... 
Το συμβάν αυτό, στην Εφορία 
Φαρσάλων, είναι μόνον μια μικρή 
επαρχιακή ένδειξη. Σκεφθείτε τι 
έγινε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονί-
κη και στις άλλες μεγάλες πόλεις!

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

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δυο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη 
κατακτούν τον ελληνικό οίνο

ΤΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)

Πέρασαν σχεδόν 50 χρόνια από τότε που ο Μίλτος Δαμάσκος 
έριξε για πρώτη φορά την τσάπα του στο χώμα του αμπελώνα του 
στην Νέα Μεσημβρία, στη Θεσσαλονίκη. Ο μόχθος, το μεράκι και το 
πάθος για τον ελληνικό οίνο ήταν βαθιά ριζωμένα στην καθημερι-
νότητα του και έτσι μπόρεσε να μεταφέρει την αγάπη του αυτή στον 
γιο του, Στέλιο. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα τους τελευταίους 
μόλις έξι μήνες την σκυτάλη έχουν αναλάβει τα εγγόνια του ο Μίλ-
τος και ο Γιώργος, δυο αδέρφια που μεγάλωσαν μέσα στους αμπε-
λώνες και πέρασαν τις περισσότερες στιγμές της παιδικής τους ηλι-
κίας κάνοντας βόλτες και βοηθώντας τον πατέρα και τον παππού 
τους, οι οποίοι τους έμαθαν όλα τα μυστικά γύρω από τον οίνο.

«Ο πατέρας μας, μάς είχε εκπαιδεύσει από μικρούς πάνω στην 
καλλιέργεια του αμπελιού», είπαν στην Karfitsa οι δυο νεαροί συ-
νεχιστές της οικογενειακής επιχείρησης. «Από μικροί βλέπαμε την 
διαδικασία της οινοποίησης και μας άρεσε. Θέλαμε αυτό να είναι 
το επαγγελματικό μας μέλλον και να συνεχίσουμε την πορεία που 
έχουν χαράξει οι πρόγονοι μας», τόνισαν.

Το πρώτο τους «ρίσκο» βραβεύτηκε
Μόλις τελείωσαν το σχολείο οι σπουδές τους προσανατολίστη-

καν στον κλάδο της Γεωπονίας και της Οινολογίας, ούτως ώστε να 
εντρυφήσουν στις γνώσεις και στις νέες μεθόδους για να μπορέ-
σουν να τις εφαρμόσουν στα αμπέλια τους. Αν και ακόμη δεν έχουν 
προλάβει να πάρουν το πτυχίο τους ο ενθουσιασμός και η ορμη-
τικότητα της ηλικίας τους τους οδήγησε να κάνουν το ντεμπού-
το τους στον χώρο του οίνου δημιουργώντας τη δική τους σειρά 

από τρεις νέες ετικέτες κρασιού. Πήραν κάποια αμπελοτεμάχια 
του οινοποιείου, εφάρμοσαν τις νέες τεχνικές που έχουν μάθει 
και τις καινούργιες μεθόδους οινοποιήσεις κάνοντας το δικό τους 
rebranding, στην έως τότε παραγωγή του οινοποιείου τους. Το 
πρώτο βήμα τους επιβραβεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς 
απέσπασαν βραβεία στον 18ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου και Απο-
σταγμάτων. «Ως νέοι στο χώρο, που έχουν αναλάβει μια επιχείρηση 
που μετρά μισό αιώνα, για εμάς το βραβείο αυτό μας δίνει δύναμη 
για τη συνέχεια», μας είπαν τα δυο αδέλφια.

Ποιο είναι όμως το προσωπικό τους ρίσκο ως νέοι στον χώρο; 
Οι ίδιοι μας απάντησαν ότι «το ρίσκο μας ήταν κατά πόσο θα γινόταν 
αποδεκτό από τον κόσμο τα καινούργια κρασιά δύο νέων παιδιών 
από μια σχετικά άγνωστη εταιρεία οίνου. Με το πέρασμα του χρό-
νου βλέπουμε ότι το ρίσκο αυτό άξιζε που το πήραμε, γιατί ολοένα 
και περισσότερος κόσμος μας στηρίζει».

Ως δυο νέοι επιχειρηματίες έχουν θέσει ήδη κάποιους στόχους 
για να μπορέσουν να βάλουν και εκείνοι με την σειρά τους το δικό 
τους «λιθαράκι», ώστε το ελληνικό κρασί να γίνει ακόμη πιο γνω-
στό στο εξωτερικό. «Είμαστε υπερήφανοι για την περιοχή μας και 
πιστεύουμε ότι το ελληνικό κρασί θα πρέπει να αναδειχθεί, γιατί 
έχει πολλά να δώσει στον χώρο του οίνου και έχει βελτιωθεί σε 
μεγάλο βαθμό η ποιότητα του ελληνικού κρασιού», σημειώνουν τα 
δύο αδέλφια. Μάλιστα, ο Μίλτος και ο Γιώργος μας ανέφεραν ότι θα 
κάνουν όποιες προσπάθειες γίνονται ώστε «η Νέα Μεσημβρία να 
γίνει γνωστή για την ευλογημένη γη της και το κρασί που παράγει 
και να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος και για τον οινοτουρισμό».
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Η αγάπη για τη μόδα μπορεί να είναι, παράλληλα, οικογενειακή υπόθεση. 
Οι αδερφές Μελίνα και Αναστασία Μπούφτα, μετά από τις σπουδές τους στα 
Oικονομικά και την Αρχιτεκτονική, αντίστοιχα, αποφάσισαν να ενώσουν τις 
γνώσεις και τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν το brand γυναικείων 
ρούχων Mannequin. Οι συλλογές τους αποτελούνται από limited edition κομ-
μάτια που σχεδιάζονται, κόβονται, και ράβονται αποκλειστικά από τις ίδιες, 
ενώ αναλαμβάνουν και customized δημιουργίες. Με μικρά, αλλά σταθερά βή-
ματα, έχουν διαμορφώσει τη δική τους ταυτότητα, ενώ συλλογές τους έχουν 
φιλοξενηθεί σε καταστήματα και περιοδικά μόδας του εξωτερικού. 

Σε αυτή τη συλλογή το χρώμα κυβερνά!

Βγαίνοντας από τον σκοτεινό χειμώνα η ίδια η φύση μας προδιαθέτει για μια 
περίοδο γεμάτη χρώμα. Γι’αυτό λοιπόν, σε αυτή τη συλλογή το δίδυμο του 
Mannequin κινήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Διατηρώντας σταθερή την αγάπη τους για τη γεωμετρία και τους τρόπους με 
τους οποίους τα διάφορα σχήματα μπορούν να ενσωματωθούν στο σχεδια-
σμό κλασικών (ή και όχι τόσο) πατρόν δημιούργησαν τα κομμάτια αυτής της 
συλλογής με τα πιο όμορφα υφάσματα σε όλα τα αγαπημένα τους χρώματα. 
Με τη χρήση εργαλείων όπως η συμμετρία και η ασυμμετρία, οι αυστηρές ευ-
θείες γραμμές και οι πιο ανάλαφρες καμπύλες, το color blocking με χρώματα 
συγγενικά ή έντελώς αντίθετα, τα αλληλοεπικαλυπτώμενα layers, το παιχνίδι 
με  διαφάνειες αλλά και τα cutouts έδωσαν σχήμα και χαρακτήρα στα κομμά-
τια της συλλογής. 

Αυτή τη σεζόν έχουμε «Chromocracy»  
και όλα τα Mannequin girls θα κερδίσουν τιςεντυπώσεις!

Οι συλλογές τους είναι διαθέσιμες στο showroom τους,  
Τσιμισκή 16, 3ος όροφος.

ΜΟ
ΔΑ

γυναίκα

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Chromocracy by “Mannequin” collection
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Ghostemane
O Αμερικανός Ghostemane live για πρώτη 
φορά στη Θεσσαλονίκη στο Block 33, την 
Παρασκευή 13 Απριλίου. Ώρα: 22:00. 
Τιμές εισιτηρίων: από 10 ευρώ. O 
Ghostemane είναι ένας από τους κατ’εξο-
χήν καλλιτέχνες που δένουν την μουσική 
που άκουγαν όταν ήταν έφηβοι με την 
μουσική που κάνουν τώρα, κάτι που δεν 
είναι και τόσο εύκολο κρίνοντας από την 
έντονη και ακραία φύση των μουσικών ει-
δών που τον επηρέασαν. Πριν εξελιχθεί σε 
παγκόσμιο rap φαινόμενο, ο Eric Ghoste 
ξεκίνησε να ακούει punk, metalcore και 
άλλα είδη aggressive μουσικής με μικρή 
προσβασιμότητα και ακόμα μικρότερη 
πιθανότητα αποδοχής από το ευρύ κοινό. 
Μία από τις αιτίες της τεράστιας επιτυχίας 
του Ghostemane, ο τρόπος με τον οποίο 
συνδυάζει screemo φωνητικά με γρήγορα 
flow, distorted κιθάρες με synths και λευ-
κό θόρυβο, ακουστικά drums με σκληρά 
808 trap beats, όλα αυτά πάνω από μπάσα 
που κάνουν κάθε ηχοσύστημα να τρέμει.

LIV
E Σ

ΚΗ
ΝΕ

Σ

Ανδριάνα Μπάμπαλη - 
Quarderinas Quartet

Ορφέας Περίδης  
- Λιζέτα Καλημέρη

Ελένη Βιτάλη 
- Νίκος Ζιώγαλας

Βασίλης Πρατσινάκης

Η Ανδριάνα Μπάμπαλη έρχεται ζωντανά 
με τις Quarderinas Quartet στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Παρα-
σκευή 13 Απριλίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: από 10-23 ευρώ. Τέσσερις 
φίλες υποκινούμενες από τη μόνιμη πια 
οικονομική κρίση αλλά και από το κίνη-
μα των «Bedroom Artists» προβάρουν 
τραγουδούν και ηχογραφούν αγαπημένα 
κλασικά τραγούδια (από Henry Mancini 
και A.C. Jobim, ως Μ. Χιώτη και Ν. Καρ-
βέλα) υπό την καθοδήγηση και ενορ-
χήστρωση του Άκη Κατσουπάκη. Όσον 
αφορά στην Bedroom Pop πρόκειται για 
ένα μουσικό είδος ή αισθητική άποψη, 
όπου μπάντες ηχογραφούν στο σπίτι, 
αντί για παραδοσιακούς χώρους ηχο-
γράφησης, όπως ένα στούντιο. Ανδριάνα 
Μπάμπαλη, κιθάρα, τραγούδι /Βασιλική 
Μαζαράκη, βιολί /Εύη Μάζη, πιάνο, 
φλάουτο, τραγούδι /Αντωνία Τσολάκη, 
κοντραμπάσο, τραγούδι.

Λουδίας- Laurus Nobilis
Το συγκρότημα «Λουδίας» επιστρέφει 
ζωντανά στη Μαύρη Τρύπα, την Παρα-
σκευή 13 Απριλίου. Ώρα: 21:30. Τιμή 
εισιτηρίων: 5 ευρώ.
Οι «Λουδίας» είναι ένα γκρουπ από τη 
Θεσσαλονίκη και αποτελείται όχι μόνο 
από Θεσσαλονικείς. Η μπάντα πήρε το 
όνομα της από τον ποταμό Λουδία της 
Β. Ελλάδας. Το μουσικό στυλ παραπέ-
μπει στο southern rock με ελαφρές blue 
grass πινελιές. Στιχουργικά, τα θέματα 
είναι σατυρικά, κοινωνικοπολιτικά και 
σπανίως ερωτικά, επειδή απουσιάζουν 
οι μπαλάντες με τη συνηθισμένη τους 
μορφή. ‘Εχουν πραγματοποιήσει πολλές 
live εμφανίσεις σε διάφορα club και σε 
υπαίθριους χώρους κυρίως της Θεσσα-
λονίκης αλλά και άλλων πόλεων. 

Social Waste live
Οι Social Waste έρχονται Live στον 
πολυχώρο WE, την Παρασκευή 13 
Απριλίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίων: 
από 8 ευρώ. Μαζί τους θα είναι ο dj 
booker στα πλατό, ο Γιάννης Μιχαη-
λίδης στη λύρα Πόντου και ο Lucretia 
De Manchione στα drums, στον ήχο θα 
είναι ο DJ Stigma.
Οι Social Waste δημιουργήθηκαν 
το 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης. 
Δεκαεφτάχρονοι τότε, μαθητές ακόμα, 
τράβηξαν αμέσως την προσοχή των 
active member, οι οποίοι τους πρότει-
ναν να συνεργαστούν στα πλαίσια της 
ομάδας παραγωγής τους, της Freestyle 
Productions. 

SepticFlesh
Περίπου 2 χρόνια μετά επιστρέφουν με 
ένα δίσκο στις αποσκευές τους για να 
παρουσιάσουν επί σκηνής στο Principal, 
το Σάββατο 14 Απριλίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: από 10 ευρώ. 
Οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από την 
εκκωφαντική τελευταία εμφάνιση των 
SepticFlesh μπροστά στο αθηναϊκό κοι-
νό στο Fuzz τον Μάρτιο του 2016. Εδώ 
και πάνω από 25 χρόνια, το καλλιτεχνικό 
όραμα των SepticFlesh έχει πάρει σάρκα 
και οστά μέσα από τις προσπάθειες 
των Σωτήρη Βαγενά (κιθάρες), Σπύρου 
Αντωνίου (μπάσο, φωνή) και Χρήστου 
Αντωνίου (κιθάρες), μετατρέποντας το 
συγκρότημα σε ένα από τα σημαντικότε-
ρα του ακραίου ήχου παγκοσμίως.

Ο Ορφέας Περίδης συναντά τη Λιζέτα Καλη-
μέρη στο Block 33, το Σάββατο 14 Απριλίου. 
Ώρα: 22:30. Τιμές εισιτηρίων: από 11 
ευρώ. Το καλλιτεχνικό στίγμα του Ορφέα 
Περίδη, καθιστά δύσκολες και περιττές ίσως 
τις συστάσεις, μια και στην περίπτωση του, 
ο «συνθέτης» ξεπερνά τον «τραγουδοποιό», 
ο «τραγουδοποιός» ξεπερνά τον «τραγου-
διστή» και εν τέλει τα ίδια τα τραγούδια που 
μας έχει χαρίσει με όλες τις παραπάνω του 
ιδιότητες, συγκροτούν μια καλλιτεχνική 
φυσιογνωμία που βάζει την υπογραφή της με 
καθοριστικό τρόπο στο χώρο του Ελληνικού 
τραγουδιού.
Είναι γνωστό πως οι δύο καλλιτέχνες 
συνεργάζονται τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ 
έχουν συμπράξει ξανά και στο παρελθόν. 
Η μουσική τους σχέση φαίνεται κατά κοινή 
ομολογία πως είναι αγαπητή, ενδιαφέρουσα 
και καλοδεχούμενη στους ακροατές. Συγγε-
νεύουν μουσικά και ανθρώπινα με εκείνο τον 
χαριτωμένο τρόπο που μας δείχνει ότι μία 
συνύπαρξη είναι εκ βαθέων φυσική τόσο επί 
σκηνής όσο και δισκογραφικά.

Η Ελένη Βιτάλη στην καλύτερή της 
περίοδο, ως ερμηνεύτρια και δημιουργός, 
συναντά το Νίκο Ζιώγαλα, την Παρασκευή 
13 και το Σάββατο 14 Απριλίου στην 
Αποθήκη του Μύλου. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: προπώληση 12 ευρώ, ταμείο 
15 ευρώ. Η Ελένη Βιτάλη παρουσιάζει ένα 
πρόγραμμα με επιλογές τραγουδιών από 
όλες τις μεγάλες δισκογραφικές της επιτυ-
χίες. Η καινούργια της μπάντα που έστησε 
και επιμελήθηκε ο Νίκος Ξύδης, αποτελεί 
από μόνη της μουσική πρόταση. Με εντε-
λώς φρέσκο και νέο ήχο, συμπληρώνει 
θαυμάσια την πολύπλευρη και μοναδική 
μουσική της προσωπικότητα. Εξαιρετικός 
δίπλα της στη σκηνή ο Νίκος Ζιώγαλας, 
φίλος αγαπημένος από τα παλιά, παρου-
σιάζει τις πιο γνωστές δημιουργίες του με 
αυτό που τον ενώνει επί δεκαετίες με την 
Ελένη Βιτάλη, δηλαδή την κοινή αισθητική 
και την κοινή ματιά για το καλό ελληνικό 
τραγούδι που έχει ρίζες στη Δημοτική και 
Λαϊκή παράδοση.

Ο Βασίλης Πρατσινάκης παίρνει τις με-
λωδίες και τους καλούς του στίχους και 
με αγάπη και καλή διάθεση θα μοιραστεί 
μαζί μας μια ακόμη βραδιά στη Μαύρη 
Τρύπα τη Δευτέρα του Πάσχα, 9 Απριλίου. 
Ώρα: 21:30. Η μουσική σμίγει, ενώνει, 
θυμόμαστε και ξεχνάμε, γινόμαστε παρέα 
και πάμε με οδηγό τον καλό στίχο και τις 
αξέχαστες μελωδίες. Στο ρεπερτόριο του 
φροντίζει να περιλάβει μερικά από τα πιο 
ωραία τραγούδια της σύγχρονης λαϊκής 
ανθολογίας, σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι 
με τα είδη και τις εποχές, προτείνοντας 
μια αρμονική συνεύρεση και μια ισορρο-
πημένη ακρόαση. Ανιχνεύοντας παλιούς 
και νέους μουσικούς δρόμους, στο πρό-
γραμμα συναντά και πάλι συνθέτες και 
στιχουργούς που αγάπησε και τραγούδη-
σε στο παρελθόν.

πολιτισμός
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Η 
φωνή του, ο λόγος του, το υποκριτικό του τα-
λέντο, η ιδιαίτερη σκηνοθετική του «ματιά» και 
το θάρρος της γνώμης του είναι από τα χαρα-
κτηριστικά που διακρίνουν τον Κωνσταντίνο 
Μαρκουλάκη. Οι θεατρικές του δουλειές κάθε 
χρόνο συζητιούνται, πετυχαίνουν και στη συ-

νέχεια ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Στις 8 Απριλίου θα 
έρθει στο θέατρο Αθήναιον το έργο «Ο Φάρος» πραγμα-
τεύεται τις αποτυχίες της ζωής. Σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa μίλησε μεταξύ άλλων για το πως αντιμετωπίζει 
εκείνος τις αποτυχίες, για το δίδαγμα που βγήκε από τις 
δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, αλλά και για τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη που όπως είπε «μπορεί να κάνει την 
διαφορά».

Σε ποιες κοινωνικές καταστάσεις αναφέρετε το 
έργο; Και ποια σημεία του σας «άγγιξαν» και σας έκα-
ναν να το σκηνοθετήσετε;

Ασχολείται με μια ανθρώπινη κατάσταση που είναι η 
λύτρωση και η εξιλέωση μέσα στις αποτυχίες της ζωής. 
Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πως είναι πολύ καθαρό, εί-
ναι κάτι που καταλαβαίνει κανείς βλέποντας το έργο. Στο 
σύνολο του είναι ότι όλοι μας έχουμε ελπίδα, δυνατότη-
τα και δικαίωμα να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή 
μας. Παρά τα όποια λάθη μπορεί να κάνουμε, τις αμαρτίες 
μας, τις «αποσκευές» και τα «βάρη» μας. Κάθε μέρα που 
ξημερώνει είναι μια μέρα που μπορούμε να τα φτιάξουμε 
όλα από την αρχή.

Εσείς πως αντιλαμβάνεστε και πως αντιμετωπίζετε 
την αποτυχία;

Οι ήρωες του έργου είναι αποτυχημένοι σε κάθε βαθ-
μό. Απολύτως αποτυχημένοι στα επαγγελματικά και στις 
προσωπικές τους σχέσεις, είναι απόκληροι της κοινωνίας, 
είναι στα άκρα. Εγώ, δόξα το Θεό, όπως και οι περισσό-
τεροι άνθρωποι, δεν βρίσκομαι στα άκρα της αποτυχίας. 
Αυτό που συχνά μπορεί να συμβεί είναι κάποιο σχέδιο να 
μην πετύχει, όπως το έχεις στο μυαλό σου από εκεί και 
πέρα περνώντας τα χρόνια μαζεύεις μια σειρά από αποτυ-
χίες εντός ή εκτός εισαγωγικών που μπορεί να είναι επαγ-
γελματικές, προσωπικές. Αυτό που έχει σημασία νομίζω 
είναι το πως έχουμε σταθεί απέναντι στις προκλήσεις της 
ζωής μας, αν έχουμε δηλαδή υπάρξει αρκετά δυνατοί να 
τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς εί-
ναι να τις αναγνωρίσει και να πάει παρακάτω. Επίσης, κά-
ποιος εκεί που έχει σφάλει και έχει πληγώσει ανθρώπους 
να απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη.

Όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση φοβηθήκατε μή-
πως επηρεάσει αρνητικά την πορεία της καριέρα σας 
ή το ότι μπορεί να έρθει το τέλος σε πολλά πράγματα;

Ναι, ίσως όχι το τέλος, αλλά η αίσθηση μιας δυσκο-
λίας υπήρξε και ήταν απολύτως αντιληπτή. Αυτό που δεν 
ξέραμε οι άνθρωποι που είμαστε νεότεροι και δεν έχουμε 
ζήσει πολέμους είναι ότι οι εποχές αλλάζουν και εκεί που 
τα πράγματα πάνε καλά και μπορεί να νομίζουμε ότι θα 
συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά με έναν αυτόματο πιλότο 
κάποια στιγμή αλλάζει και δεν ισχύει. Το δίδαγμα από αυτή 
την ιστορία είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς καταφέραμε 
να αντέξουμε. Η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία ευδο-
κιμεί η ελιά, που είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και σκληρό 
φυτό το οποίο αναπτύσσεται και μέσα στα βράχια. 

Είστε ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν εκφρά-
σει δημόσια την στήριξη τους σε ένα πολιτικό πρόσωπο, 
συγκριμένα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πως πήρατε αυ-
τήν την απόφαση; Στηρίζετε την προσωπικότητα ή και 
το κόμμα με τις ιδεολογίες του;

Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι πολιτικό ον και να 
ενδιαφέρεται για τα πράγματα που συμβαίνουν στην χώρα 
του. Εγώ το μόνο που δεν μπορώ να συγχωρέσω στους 
ανθρώπους είναι το να μην έχουν θέση, γνώμη και να μην 
ενδιαφέρονται.

Στο συνέδριο της ΝΔ εγώ απλά είπα μια γνώμη βάση 
των στοιχείων που έχω αυτή τη στιγμή. Είπα κάτι πολύ κα-
θαρά και με πολύ θάρρος, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια 
πολύ καλή περίπτωση ενός πολιτικού που μπορεί να κάνει 
τη διαφορά. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με το κόμμα έχει να 
κάνει με το πρόσωπο και με τις απόψεις του, με την ψυ-
χραιμία, την μετριοπάθεια και μια σειρά από άλλες αρετές.

(φωτο Σταύρος Χαμπάκης)

συνέντευξη

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι  
μια πολύ καλή περίπτωση πολιτικού»

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

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

ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ
Έρχομαι... Έρχομαι… Έλεγε στα τρέιλερ της εκπομπής 
του ο Λάκης Λαζόπουλος και ήρθε τελικά με τους 
ξεχασμένους  Μικρούς Μήτσους του και ήταν ό,τι 
ακριβώς περιμέναμε: Μια ξαναζεσταμένη σούπα που 
έχασε όλα τα αρώματα και τη νοστιμιά της.  Καλή η 
προσπάθεια, αλλά δεν έπεισε.

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ
Πόσο άκυρα μάγκα θεωρεί ένας sportscaster τον εαυτό 
του για να δίνει στην τηλεόραση το ρεπορτάζ και τις 
φάσεις ενός αγώνα με πολλά γκολ, βλέποντας το  
video –προφανώς- prima vista στον αέρα της εκπομπής; 
Και τι χρωστάει ο τηλεθεατής ν’ ακούει:  «Αυτό που θα 
δούμε τώρα ήταν το πιο ωραίο γκολ του αγώνα. Α, όχι 
αυτό ήταν που ακυρώθηκε… Μάλλον το επόμενο. Α, 
όχι αυτό ήταν που μπήκε από λάθος του αμυντικού». 
Ναι!  Το είδαμε, δεν σε χρειαζόμασταν να μας ζαλίζεις με 
τα λάθη σου.  Και το πιο ωραίο γκολ του αγώνα θα το 
καταλάβουμε όταν το δούμε… Σε κανένα άλλο κανάλι, 
που κάνουν δουλειές του ποδοσφαίρου κι όχι δουλειές 
του ποδαριού.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Κάνεις zapping Μεγαλοβδομαδιάτικα… στο ένα κανάλι 
Survivor, στο άλλο η ταινία The Hunger Games.  Η τέχνη 
αντιγράφει τη ζωή, ή η ζωή την τέχνη;  Το τραγικό είναι 
ότι η ταινία είναι βασισμένη σ’ ένα ακραίο σενάριο που 

θέλει 
να 
καταδείξει 
την διαστροφή 
μέσα από την υπερβολή 
και πρωταγωνιστούν ηθοποιοί, 
ενώ το Survivor είναι ένα διεστραμμένο 
concept στο οποίο πρωταγωνιστούν αληθινοί 
άνθρωποι.

ΣΙΔΕΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
Ο Τζώρτζης Ποφάντης αναλαμβάνει καθήκοντα 
Γενικού Διευθυντή Προγράμματος του ΑΝΤ1 μετά την 
αποχώρηση του Γιάννη Λάτσιου.  Είναι στέλεχος του 
ομίλου ήδη από το 2017 «με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία 
και σημαντική προϋπηρεσία στην αγορά των media στις 
H.Π.Α. και την Ελλάδα», λέει το δελτίο τύπου.  Θα θέλαμε 
να του πούμε σιδεροκέφαλος, αλλά… ΑΝΤ1 είσαι.

BON APPETIΤ
Δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια τηλεορασοπληξίας άλλη 
σεζόν με τόσες πολλές κατσαρόλες. Τόσες εκπομπές 
μαγειρικής. Τόσα talent reality με επίκεντρο το 
μαγείρεμα.  Τόσο κλάμα και αλληλοσπαραγμό πάνω από 
τα σουφλέ και τα φιλετάκια.  Έλεος πια!  Μην ξεχνάμε 
ότι περνάμε και περίοδο κρίσης και τα περισσότερα 
νοικοκυριά με μακαρονάδες την βγάζουν.  Και δεν φτάνει 
ο ξεπεσμός των ενηλίκων, θέλουν να βάλουν και τα 
παιδιά στη διαδικασία της κατρακύλας.

ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ
Πήραν την πασχαλινή τους άδεια τα αστέρια της 
δημοσιογραφίας του ΣΚΑΪ και βλέποντας τις 

ενημερωτικές εκπομπές με τους αντικαταστάτες τους 
σκέφτομαι πρώτα «ουδείς αναντικατάστατος» και σε 
δεύτερη ανάγνωση πόσο καλύτερα τα καταφέρνουν οι 
αντικαταστάτες.

ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ
Λίγα κανάλια προσάρμοσαν τη ροή τους στο πνεύμα της 
Mεγάλης Eβδομάδας, αλλά ακόμη κι αυτά βόλεψαν τα 
πάθη του Χριστού κάπου ανάμεσα στα τούρκικα σήριαλ.  
Ούτε για εθνικούς, ούτε για θρησκευτικούς λόγους δεν 
μετακινείται η τούρκικη μυθοπλασία από τα προγράμματα 
των ελληνικών καναλιών. 

ΤΣΙΡΚΟ ΓΙΝΑΜΕ
Πρόλαβαν ο Βαγγέλης 
Περρής και η παρέα 
του να βαφτίσουν την 
εκπομπή τους «Τσίρκο», 
αλλιώς θα ήταν ιδανικό 
όνομα για το πρωινάδικο 
του Alpha όπου βγαίνουν «κουτσοί – στραβοί» και 
αναλύουν πολιτικά, εθνικά, κοινωνικά θέματα υπό την 
μπαγκέτα του μονίμως εν εξάλλω αντιπροέδρου του 
καναλιού.  Πιο τσίρκο… πεθαίνεις!



27www.karfitsa.gr
07.04.2018

κοσμικά

#PIN_STORIES
Φιλανθρωπική βραδιά μόδας και κινηματογράφου

O κόσμος της μόδας συνάντησε ξανά τον κόσμο του κινηματογράφου - αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. 
Ο μεγαλοπρεπής χώρος του Porto Palace Hotel άνοιξε τις πόρτες του και φιλοξένησε το λαμπερό fashion 
crowd που συγκεντρώθηκε όχι μόνο για να γιορτάσει το εξαιρετικό ταλέντο ενός από τους πιο θρυλικούς 
σχεδιαστές της ιστορίας, Manolo Blahnik, αλλά και για να υποστηρίξει τον Σύλλογο Φίλων Καρκινοπα-
θών παιδιών, ΣΤΟΡΓΗ. Το jenny.gr παρουσίασε το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στη ζωή του Manolo Blahnik, 
«Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards» και μέρος των εσόδων του event διατέθηκαν για τη στή-
ριξη του έργου του Συλλόγου «ΣΤΟΡΓΗ».

Ο κόσμος άρχισε να καταφθάνει από νωρίς. Κομψά looks, ξεχωριστά outfits και υπέροχη ενέργεια γέ-
μισε σιγά σιγά την αίθουσα Grand Pietra Hall, του Porto Palace Hotel. Η ένταση της μουσικής ανέβηκε, τα 
φώτα ελαφρώς χαμήλωσαν και τα πρώτα φλας άρχισαν να αστράφτουν. Όπου κι αν κοιτούσε κανείς θα 
έβλεπε μόνο χαμόγελα, αγκαλιές, γέλια, παρέες που απαθανάτιζαν τη στιγμή, παλιούς και νέους συνεργάτες 
να βρίσκονται μαζί με αφορμή την αγάπη τους για τη μόδα και τον κόσμο του κινηματογράφου. 

Την βραδιά άνοιξε η Τζένη Μπαλατσινού και εμφανώς συγκινημένη έδωσε το λόγο στην ιδρύτρια και 
πρόεδρο του Συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ κυρία Τίμη Μπακατσέλου, η οποία με τη σειρά της έκανε μια αναδρομή στο 
έργο του Συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ και καλωσόρισε τους καλεσμένους. Πάνω από 350 άτομα παρακολούθησαν 
την ταινία και περιηγήθηκαν στο χώρο και στα διαδραστικά fashion corners. Μετά το πέρας της ταινίας 
ακολούθησε πάρτι.

Έφη Σιδηροπούλου, Μελίνα Γεωργούδα του nak shoes

Ράνια Σπυρίδου, Τζένη Μπαλατσινού,  
Δήμητρα Μπερμπερίδου

Κατερίνα Νένδου, Δήμητρα Τσόκα, Μάρα Πέντζου

Η Πρόεδρος της ΣΤΟΡΓΗΣ Τίμη Μπακατσέλου με τα μέλη 
του Δ.Σ. Μαρία Ιωαννίδου & Βούλα Πενέλη

Η Ματίνα & ο Παντελής 
Ζωγράφος του καταστήμα-

τος Οπτικά Ζωγράφος

Χριστίνα Τζελέπογλου, Μάρθα Γραμμενίδου της Fessa carpets,  

Τζένη Μπαλατσινού

Η Νίκη Ζώνιου της zoniou perfume creators, η Τζένη Μπαλατσινού & 

η Πρόεδρος της ΣΤΟΡΓΗΣ Τίμη Μπακατσέλου

H Τζένη Μπαλατσινού με το μέλος της Δ.Σ. της ΣΤΟΡΓΗΣ Αλεξία Πάνου

Ο Δημήτρης Μαμαδάς του Porto Palace Hotel με τη Διευθύντρια του 

attica Mediterranean Cosmos Μαρία Τζικαλάγια

Η Πρόεδρος της ΣΤΟΡΓΗΣ Τίμη Μπακατσέλου με τα μέλη του Δ.Σ. Μαρία Ιωαννίδου & Βούλα Πενέλη
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Ιωάννα Τούνη
    

Σέξι κι όποιος αντέξει

FOLLOW

Για την καινούρια της σειρά ρούχων φωτογραφήθηκε, άκρως 

αποκαλυπτική, η Ιωάννα Τούνη. Φορώντας ένα µαύρο κορµάκι και µε 

παιχνιδιάρικη διάθεση, βάζει φωτιά στα Social Media για ακόµη µια φορά.

Ναταλία Γερµανού     

Τηλεοπτικές συναντήσεις

FOLLOW

Σε βραδινή τους έξοδο συναντήθηκαν οι Ναταλία Γερµανού, Κώστας 
Τσουρός, Ευριδίκη Βαλαβάνη, Κωνσταντίνος Βασάλος και Θέµης 
Γεωργαντάς και θέλησαν να µοιραστούν αυτή την ευχάριστη στιγµή τους µε 

τους followers τους στο instagram. Μάλιστα η Ναταλία Γερµανού πόσταρε 

τα εξής: “Survivor, Dancing with the stars, Πρωινό και Επιτελους 
Σαββατοκύριακο µαζί µε Θέµη στα decks”

social media

#  
   L

A_
ST

I_
fO

RA

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Σε βραδινή τους έξοδο συναντήθηκαν ο Λευτέρης Πανταζής 
και η γνωστή αστρολόγος Βαλεντίνη Βασιλειάδου. 

Πόσταραν την εν λόγω φωτογραφία τους στα social media 
κερδίζοντας αμέτρητα like από τους followers τους.

Μύρισε Πάσχα στην κουζίνα του ηθοποιού Αργύρη Αγγέλου, ο οποίος αποφάσισε να φτιάξει τα δικά του τσουρέκια 
φέτος, έχοντας ως βοηθό τη φίλη του Δέσποινα Βανδή. Στη φωτογραφία που ανέβασε στο instagram του, ο Αργύρης 

με τη Δέσποινα περιμένουν υπομονετικά να βάλουν την επόμενη φουρνιά τσουρεκιών για ψήσιμο ενώ οι followers με 
σχόλιά τους,  δείχνουν ανυπόμονοι να τα δοκιμάσουν.

«Όλα τα λεφτά λουλούδια» στη Βαλεντίνη

Πασχαλινά τσουρέκια

f

Πάνος και Στέλλα
    

Το… τρελοζεύγαρο του Power of Love

FOLLOW

Ένα είναι το πιο τρελό ζευγάρι του reality “Power of Love”. Μιλάµε για τον Πάνο και τη Στέλλα, η 

οποία ανέβασε στο instagram της την παραπάνω φωτογραφία µαζί µε αυτά τα τρυφερά λόγια για 

τον αγαπηµένο της: «Είσαι η δύναµη µου και το χαµόγελο στα χείλη µου!!!! Σε ευχαριστώ πολύ 

που είσαι δίπλα µου και µε στηρίζεις!!!! @panos_zarlas Σας ευχαριστώ πολύ µέσα από τα βάθη 

της καρδιάς µου για την αγάπη και την στήριξη σας!!!! Όλοι εσείς µε κάνετε πολύ περήφανη και 

πολύ χαρούµενη και ειλικρινά µε συγκινείτε µε τα υπέροχα µηνύµατα σας!!!!Η γνώµη σας και η 

ψήφος σας είναι αυτή που µετράει!!!! Η θετική ενέργεια και η αγάπη που µου στέλνετε είναι 

δύναµη για µένα!!!!Το power of love είστε εσείς!!!»

Γιώργος Μαυρίδης     

Γιώργος & Μόλυ

FOLLOW

Την αγάπη του για τα ζώα και ειδικά για την λατρεµένη του Μόλυ την έχει 
εκφράσει πολλές φορές. Ο Γιώργος Μαυρίδης σε αυτή την τρυφερή 
φωτογραφία, που ανέβασε στο instagram του έγραψε τα εξής αληθινά 
λόγια: «Το 1% να παίρναµε από τον σκύλο µας όλα θα ήταν διαφορετικά ... 

Κανείς δεν εκπαιδεύει τον σκύλο του στην πραγµατικότητα, τον εαυτό µας 
εκπαιδεύουµε µέσα από τον σκύλο µας.»
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Τα «Ορφανά» (2009) του Ντένις Κέλλυ, του Ιρλανδού βραβευμένου, 
πολυμεταφρασμένου και ήδη καταξιωμένου συγγραφέα στην ελληνική θεατρική 
σκηνή, παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, από το Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος, στο Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Μήπως στην προσπάθειά μας να περιχαρακώσουμε τα όριά μας προκειμένου να 
προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας από τους «άλλους», γινόμαστε 
από θύματα θύτες; Μήπως ο ρατσισμός κι η εγκληματικότητα όταν χτυπάνε την πόρτα 
μας, μας μεταμορφώνουν σε ό,τι περισσότερο φοβόμαστε και μισούμε; Ποια ορφάνια 
τελικά μας στοιχειώνει περισσότερο; Ποια ορφάνια είναι περισσότερο απειλητική για 
τη ζωή μας; Αυτή της απώλειας από το θάνατο, εκείνη της εγκατάλειψης από την ίδια 
την οικογένεια ή της παραπλάνησης ενός κοινωνικού συστήματος που υπόσχεται και 
μετά εγκαταλείπει;
Το έργο διερευνά την ατομική ευθύνη και την κοινωνική συνείδηση του καθενός μας 
όταν βάλλεται άμεσα ή έμμεσα η ύπαρξή μας, στις πτωχευμένες ηθικά σύγχρονες 
κοινωνίες μας.

Έναρξη: Σάββατο 14 Απριλίου 2018
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:  Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 
στις 21.00. Η παράσταση είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών.

Με το βραβευμένο έργο του Ζοέλ Πομμερά «Η Επανένωση της Βόρειας με τη Νότια 
Κορέα» πραγματοποιεί τη νέα της εμφάνιση η Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης», 
από την Παρασκευή 13 Απριλίου, στο Θέατρο Τ. Αποτελούμενο από σύντομες σκηνές 
παλλόμενης ζωής, το έργο είναι ένα πολυφωνικό σχόλιο πάνω στην έννοια της 
αγάπης. Πίσω από τον παράξενο τίτλο του, κρύβονται στιγμιότυπα από τις σχέσεις των 
ανθρώπων, ιστορίες έρωτα και χωρισμού, που μιλούν με μελαγχολία, σκληρότητα, 
μεταφυσική διάθεση, αλλά και πολύ χιούμορ, για το αδιέξοδο της αγάπης.
Παραστάσεις: 13 Απριλίου – 20 Μαΐου 2018, Παρασκευή – Σάββατο στις 21:30 και 
Κυριακή στις 20:00

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;
Μουσικοί από τους πιο διαφορετικούς χώρους θα παρουσιάσουν 
από 13 μέχρι 15 Απριλίου μερικά από τα πρόσωπα του ακορντεόν. 
Ο Φιλανδός Matti Pulkki παρουσιάζει το ακορντεόν στη σημερινή 
πρωτοπορία και ο Ηρακλής Βαβάτσικας το ακορντεόν στο 
ρεμπέτικο μέσα από τη μουσική της αρμόνικας, ενός χαμένου 
οργάνου. Το φεστιβάλ θα κλείσει με το Ντουέτο Ander Telle-
ria - Mateja Zenzerovic από την Ισπανία που θα παρουσιάσουν 
της Εικόνες από μία Έκθεση του M.Mussorgsky και άλλες 
ευφάνταστες μεταγραφές κλασικών ορχηστρικών έργων.
 Οι συναυλίες αυτές πλαισιώνονται από τέσσερα διαφορετικά 
εργαστήρια/σεμινάρια:
 Για μεγάλους που παίζουν ακορντεόν και θέλουν να μπουν στον 
κόσμο του λαΐκού ακορντεόν, με τον Ηρακλή Βαβάτσικα.  
Για πολύ μικρούς που θέλουν να γνωρίσουν το ακορντεόν από 
κοντά με τη Βασιλική Ψύρρα.   
Για συνθέτες με το Matti Pulkki. 
Για αυτούς που θέλουν να δουν το ακορντεόν από μέσα με τον Παναγιώτη Ζαφειρίου. 
Info: Χορόδεντρο, Καθολικών 4, στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής για τα Σεμινάρια- Kρατήσεις Εισιτηρίων: www.reedblocks.com

Στους ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής και στους μαγικούς 
ήχους της ‘’Misa Criolla’’ θα ταξιδέψει η Θεσσαλονίκη 
το Σάββατο 14 Απριλίου 2018, στο Βασιλικό Θέατρο. Το 
“Concierto Latino en Salonica” είναι μία μουσικοχορευτική 
παράσταση με κεντρικό θέμα τη Λατινική Αμερική που θα 
υλοποιηθεί με τη σύμπραξη μιας πλειάδας φορέων και 
καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης ενώ θα συγκεντρώσει 
200 συντελεστές επί σκηνής! Στο πρώτο μέρος η 
Χορωδία «Αγάπη» Περαίας με σολίστ τους Μανώλη 
Χατζημανώλη και Βίκτορα Γλυκίδη και συνοδεία 7μελούς 
λατινοαμερικάνικης ορχήστρας υπό τη διεύθυνση της 
Ελεονώρας Καλαϊτσίδου θα παρουσιάσουν τη λαϊκή λειτουργία “Misa Criolla” του Αργεντινού συνθέτη Ariel Ramirez. Ένα φημισμένο 
έργο που γράφτηκε στη δεκαετία του 1960 και συνδυάζει τα ισπανικά κείμενα με ρυθμούς και όργανα των ιθαγενών, ύμνος που 
ενώνει ανθρώπους με διαφορετική πίστη, φυλή, χρώμα και προέλευση.
Στο δεύτερο μέρος της παράστασης, το αφιέρωμα στη Λατινική Αμερική συνεχίζεται με παραδοσιακά τραγούδια, έργα συνθετών, 
γνωστά και άγνωστα ακούσματα από τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες της Λατινικής 
Αμερικής. Ερμηνευτές: οι Παιδικές Χορωδίες Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ι.Ν. Πρ. Ηλία, Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας, Πυθαγορείου Ωδείου 
Θερμαϊκού και Πολιτιστικού Οικολογικού Συλλόγου Περαίας, η Δανάη Κυρίτση, ο Θωμάς Νάτσης, οι “Guitar Heroes” και το “Blue Duet”. 
Latin χοροί από τη σχολή “Vista” θα μας μαγέψουν με το ρυθμό τους, οι καλλιτέχνες της “Jacobina Arte” από τη Βραζιλία θα μας 
μυήσουν στην τέχνη της Capoeira, ενώ με το Αργεντίνικο τανγκό από τη σχολή “Tango room” θα βρεθούμε για λίγο στο Buenos Aires. 
Πριν κλείσει η αυλαία της πρωτότυπης αυτής παράστασης, 20 τύμπανα από το «Κρουστόφωνο» θα δονήσουν το θέατρο!

Δύο από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες 
καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας 
χαρίζουν αξέχαστες βραδιές. Ο Νότης Σφακιανάκης 
και η  Πέγκυ Ζήνα έρχονται να «ταράξουν τα νερά» 
στη διασκέδαση της πόλης,  στην Πύλη Αξιού Live 
Clubbing από τις 13 Απριλίου.

Η ψυχή του Ακορντεόν

Concierto Latino en Salonica

Τα Ορφανά

Η Επανένωση της Βόρειας  
με τη Νότια Κορέα

Notis & Πέγκυ

Ο Θέμης Αδαμαντίδης στο Voice
Από τις 7 Απριλίου Το Voice live stage θα 
φιλοξενεί τον μοναδικό Θέμη Αδαμαντίδη 

κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ο Θέμης 
Αδαμαντίδης κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη 

για να τραγουδήσει τις μεγάλες του 
επιτυχίες και να διασκεδάσει το κοινό, 

όπως μόνο αυτός ξέρει…
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΛΕΩΝΚΡΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα πρέπει να δείξεις αποφασιστικότητα για να μπορέσεις 
να πραγματοποιήσεις αυτά που θέλεις. Μην αφήσεις να σε 
παρασύρει η ένταση που νιώθεις, μόνο και μόνο επειδή θέλεις 
να τελειώνεις με κάποια ζητήματα. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,29,31.

Στη δουλειά σου, κάποιες καθυστερήσεις θα σου δημιουρ-
γήσουν εκνευρισμό και θα σε κάνουν να συμπεριφερθείς 
επιπόλαια.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ..7,12,22,31.

Μην υποκύψεις λοιπόν σε όσα σε στενοχωρούν, γιατί σύντομα 
θα περάσουν. Ωστόσο, δείξε προσοχή σε κάποια άτομα, που 
μπορεί να σου βάζουν εμπόδια εκεί που δεν το περιμένεις. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…15,28,39,41.

Θα σου χρειαστεί αρκετός προγραμματισμός και ψυχραιμία, για 
να τακτοποιήσεις τα ζητήματα που σε απασχολούν και κυρίως 
όσα έρχονται από το παρελθόν.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,16,24,43.

Η εβδομάδα είναι πολύ θετική για εσένα και αυτό φαίνεται, 
καταρχήν από την καλή σου διάθεση και την όρεξη που έχεις, 
να βρεθείς με παρέες και να περάσεις πολύ όμορφα. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,33.

Τα οικονομικά σου χρειάζονται προσοχή, αλλά σύντομα τα 
πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται σε αυτόν τον τομέα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…15,27,36,45.

Στη δουλειά σου, μπορεί να νιώσεις επιτέλους πιο σίγουρος για 
τον εαυτό σου και να μην αφήσεις κάποια μικρά προβλήματα, 
να μειώσουν την αυτοπεποίθησή σου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,19,27,35.

Θα δεις πολλά ζητήματα που σε είχαν απογοητεύσει με την 
στασιμότητά τους, να μπαίνουν σε μια πορεία εξέλιξης αρκετά 
ικανοποιητική.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,25,33.

Θα ήταν καλύτερα να αποφύγεις τα νέα ξεκινήματα και τα οικο-
νομικά ανοίγματα, για να έχεις το χρόνο να σκεφτείς ήρεμα τις 
επόμενες κινήσεις σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,28,36,47.

Στα αισθηματικά σου, καλύτερα να είσαι ήρεμος και να μη 
δώσεις καμία σημασία σε εντάσεις, που μπορεί να προκύψουν 
στη σχέση σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,14,28,36.

Θα δεις πολλές υποθέσεις σου, που παρέμεναν στάσιμες, να 
αρχίζουν να εξελίσσονται θετικά και μάλιστα με τον τρόπο που 
εσύ θέλεις.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,26,43.

Η εβδομάδα θα σου χαρίσει μια ευχάριστη διάθεση κι αυτή, με 
τη σειρά της, την ενέργεια να κάνεις όσα έχεις στο μυαλό σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,24,33,48.

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

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

O νόμος της Έλξης..
Όλοι μας δουλεύουμε με μιαν ασύλληπτου μεγέθους δύναμη.
Όλα στο σύμπαν είναι φτιαγμένα από ενέργεια... ακόμα κι εμείς…!
Είμαστε σαν μαγνήτες και η μία ενέργεια έλκει την άλλη.
Οτιδήποτε υπάρχει στο μυαλό σας... αυτό ακριβώς θα έλξετε…
Δημιουργείτε και έλκετε… αυτό που σκέφτεστε πιο πολύ.
Το δυνατότερο και ισχυρότερο είδος ενέργειας είναι γνωστό στο Σύμπαν ως… σκέψη!
Κάθε σκέψη έχει μια συχνότητα. Οι σκέψεις στέλνουν μαγνητική ενέργεια και έλκουν 
το όμοιο.
Και οι σκέψεις υλοποιούν!
Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τί δε θέλουν... οπότε έλκουν ακριβώς το ίδιο.
Η προσκόλληση της σκέψης σε δυνατά αισθήματα (θετικά ή αρνητικά), επιτυγχάνει την 
δημιουργική διαδικασία. Θυμηθείτε ότι έλκετε αυτό που σκέφτεστε.
Επιλέξτε τις σκέψεις σας προσεκτικά!
Έχετε προσέξει πως εκείνοι που μιλούν περισσότερο για αρρώστιες τις έχουν;
Κι εκείνοι που μιλούν περισσότερο για ευημερία την έχουν…;
Οι σκέψεις δημιουργούν αισθήματα.  Οτιδήποτε αισθάνεστε αυτή τη στιγμή…
…είναι η απόλυτη αντανάκλαση εκείνου που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης!
Και έλκετε ακριβώς αυτό που αισθάνεστε… Τα χαρούμενα αισθήματα έλκουν περισ-
σότερες χαρούμενες καταστάσεις. Μπορείτε να αισθάνεστε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή.
Το Σύμπαν θα ανταποκριθεί στην ιδιότητα των αισθημάτων σας. Και σε οτιδήποτε εστιά-
ζεστε με σκέψεις και αισθήματα... αυτό θα έλξετε στη ζωή σας.
Θυμηθείτε…! Εσείς δημιουργείτε το δικό σας σύμπαν καθώς προχωράτε.
Οπότε είναι σημαντικό να αισθάνεστε καλά. Η ζωή γίνεται απίστευτη όταν συνειδητά 
εφαρμόζετε τον Νόμο της Έλξης. Στο Σύμπαν αρέσει η ταχύτητα. Μη καθυστερείτε, μην 
αμφιβάλλετε. Να είσαστε ευγνώμων… κι έτσι θα έλξετε περισσότερα πράγματα στη ζωή 
σας.
Οραματιστείτε τί θέλετε… και νιώσετε το αίσθημα ότι το έχετε ήδη. Εστιαστείτε στο απο-
τέλεσμα... και αφήστε τον τρόπο υλοποίησης στο Σύμπαν.
Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει… πως η θετική σκέψη είναι εκατοντάδες φορές δυνα-
τότερη από την αρνητική.

Κάθε φορά που έχετε μιαν αρνητική σκέψη… εν-θυμηθείτε αμέσως μιαν όμορφη ανά-
μνηση ή ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σκεφτεί ή 
να αισθανθεί για εσάς… μόνο εσείς!

Μη σπαταλάτε ενέργεια σε αρνητικές σκέψεις… Εστιάστε μόνο σε αυτό που θέλετε.

Μη σκέφτεστε αυτά που δε θέλετε… αλλά αυτά που επιθυμείτε. Να σκέφτεστε τί σας 
δημιουργεί χαρά καθώς αυτό θα ανυψώσει την δόνησή σας άμεσα.

Επιλέξτε να μείνετε στην υψηλή δόνηση… και θέστε έναν τόσο μεγάλο στόχο που θα 
μπορούσε να σας αφήσει άφωνους με την ολοκλήρωσή του.

Να οραματίζεστε τον στόχο σας κάθε μέρα… είσαστε ο μόνος που μπορεί να δημιουρ-
γήσει την πραγματικότητά σας.

Θυμηθείτε: οι σκέψεις υλοποιούνται… Πάντα να σκέφτεστε θετικά!

Δράστε τώρα και απολαύστε τη ζωή σας. Απελευθερώστε τον εαυτό σας. 

Είσαστε εκπληκτικοί… πραγματικά είσαστε!
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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.




