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ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Ελληνίδα που «μαγεύει» 
τα live στο Παρίσι

Εγκαινιάστηκε  
ο 16ος «κρίκος» της 
δανέζικης αλυσίδας 

Στη μέγγενη της εφορίας
1.900.000 νέοι οφειλέτες

Ανακοινώνει «ΝΕΟ» 
κόμμα την Τρίτη

Οργιάζει το λαθρεμπόριο  
των τσιγάρων

Θέλουν να αλώσουν
το «Παπαγεωργίου»
με τεχνάσματα
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«Πέφτουν βροχή» οι κλήσεις
σε κατοίκους και επισκέπτες

45.000 «μπιλιέτα» - 600.000  
έσοδα σε 4 μήνες
Μισά – μισά τα παίρνουν  
δήμος και εταιρίες 

Ο Μπουτάρης ζητάει προσλήψεις
στη δημοτική αστυνομία 

για να ...γράφουν τον κόσμο
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Ο θάνατος του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου, ενός πα-
λικαριού 34 ετών και πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, είναι ακόμη 
μία θυσία όλων όσοι πιστεύουν ότι αυτός εδώ ο τόπος πρέπει να 
ζει με ελευθερία. Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας και τα 
αεροσκάφη τους δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη στους 
ουρανούς του Αιγαίου. Γράφουν τη δική τους ιστορία σε έναν 
ακήρυχτο πόλεμο, ζώντας σε συνθήκες που μόνο οι πραγμα-
τικά ανδρειωμένοι αντέχουν. Απρόβλεπτες καταστάσεις, που 
φτάνουν στα όριά τους ανθρώπους και τις πολεμικές μηχανές, 
προκειμένου να προασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα σε εποχές 
δύσκολες.

Γι’ αυτό και το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε ως πο-
λίτες είναι να αναγνωρίσουμε τη θυσία και να σκύψουμε με σε-
βασμό το κεφάλι. Οι Έλληνες πιλότοι, άνθρωποι μορφωμένοι, 
καλλιεργημένοι, που καμία σχέση δεν έχουν με τον «καραβανά» 
που ορισμένοι ταυτίζουν το στράτευμα, δεν πετούν για τα λεφτά. 
Μετά άλλωστε και τις τελευταίες μνημονιακές περικοπές, στην 
«Προκρούστεια κλίνη» μπήκε και το πτητικό επίδομα – η μονα-
δική έμπρακτη αναγνώριση της θυσίας τους από την Πολιτεία. 
Δεν το κάνουν ούτε καν για την υστεροφημία τους. Άνθρωποι με 

τα προσόντα και τις γνώσεις τους θα μπορούσαν στον ιδιωτικό 
τομέα να βγάζουν χρήματα που θα τους επέτρεπαν να ζουν ζωή 
χαρισάμενη. Αντ’ αυτού, επιλέγουν να ζήσουν για τουλάχιστον 
20 χρόνια στο readiness, μακριά από την οικογένειά τους, από 

τη χλιδή που θα απολαμβάνουν ως πιλότοι ενός ιδιωτικού τζετ ή 
μίας κορυφαίας ιδιωτικής εταιρείας. Επιλέγουν να είναι οι άγρυ-
πνοι και ατρόμητοι φρουροί του Αιγαίου. Χωρίς καμία έπαρση 

–όπως ίσως νομίζουν κάποιοι επηρεασμένοι από ταινίες του Χό-
λιγουντ– αλλά ζώντας με μετριοπάθεια και σύνεση. «Το δέντρο 
της ελευθερίας πρέπει να αναζωογονείται από καιρού εις καιρόν 
με το αίμα πατριωτών και τυράννων. Είναι το φυσικό της λίπα-
σμα», είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον. Έως πότε 
όμως, είναι το ερώτημα που εύλογα γεννιέται; Κακά τα ψέματα, 
είναι ουτοπικό –εκτός πραγματικότητας για την ακρίβεια– το ευ-
χολόγιο να σταματήσει αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος και να γίνει 
το Αιγαίο θάλασσα φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας. Και η ευθύ-
νη δεν ανήκει στην Ελλάδα, δεν είναι η χώρα μας που διεκδικεί. 
Όσο η πολιτική ηγεσία στην αντίπερα όχθη επιμένει να λειτουργεί 
ακραία εθνικιστικά και με νέο-οθωμανικές ονειρώξεις, τόσο ο 
αριθμός των νεκρών θα μεγαλώνει. Για δεκαετίες η πατρίδα μας 
πληρώνει βαρύ φόρο αίματος, γι’ αυτό και τα συλλυπητήρια των 
κ.κ. Γιλντιρίμ και Ερντογάν μόνο ως ειλικρινή δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν. 

Τιμή και δόξα στους φανερούς και αφανείς ήρωες που καθη-
μερινά δίνoυν τον δικό τους αγώνα για να μη χαθεί ούτε χιλιοστό 
απ’ αυτή την αιματοβαμμένη γη των προγόνων μας. 
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Από τη Θεσσαλονίκη την ερχό-
μενη Τρίτη, η ανεξάρτητη βου-
λευτής Κατερίνα Παπακώστα 
αναμένεται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της Karfitsa, να 
ανακοινώσει τη νέα πολιτική 

της πρωτοβουλία. Η ανεξάρτητη βουλευ-
τής, διεγράφη από τη ΝΔ τον περασμένο 
Οκτώβριο μετά από σειρά διαφοροποιή-
σεων με τελευταία την παροχή στήριξης 
στον Πάνο Καμμένο, ο οποίος λίγο πριν 
είχε συγκρουστεί με τον αντιπρόεδρο της 
ΝΔ Αδωνι Γεωργιάδη στην Ολομέλεια της 
Βουλής.  Η κυρία Παπακώστα το τελευταίο 
διάστημα επιδεικνύει ιδιαίτερη κινητικό-
τητα και στο πλαίσιο αυτό συχνά – πυκνά 
εξαπολύει πυρά εναντίον του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης με επίκε-
ντρο κυρίως «κοινωνικά θέματα» όπως τα 
χαρακτηρίζει η ίδια, υποστηρίζοντας πως 
η «κοινωνική ατζέντα» έχει μείνει πίσω. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ 

και μέρες η κα Παπακώστα βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια 
Ελλάδα και πραγματοποιεί επαφές με δι-
αφορά στελέχη του κεντροδεξιού χώρου.

Η ίδια πάντως κρατά κλειστά τα χαρ-
τιάτης  για ενδεχόμενες συνεργασίας με 
πρόσωπα και πολιτικές κινήσεις από το 
χώρο της κεντροδεξιάς σημειώνοντας σε 
συνομιλητές της ότι «μιλάω με όλους. Έχω 
φίλους σε όλο το πολιτικό φάσμα και οι 
ανακοινώσεις θα γίνουν στην ώρα τους».

Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες της 
karfitsa αναφέρουν ότι το όνομα της νέα 
κίνησης θα έχει τα αρχικά Ν.Ε.Ο χωρίς 
όμως οι πηγές που βρίσκονται κοντά στην 
ανεξάρτητη βουλευτή να αποκαλύπτουν 
τη σημασία των αρχικών.

Από την άλλη, η ανεξάρτητη βουλευτής 
όπως αναφέρουν στην karfitsa, πηγές 
που γνωρίζουν τις κινήσεις της διαλέγει τη 
Θεσσαλονίκη για να ανακοινώσει την νέα 

της πρωτοβουλία καθώς όπως υποστη-
ρίζει σε συνομιλητές της «είναι υψηλού 
συμβολισμού η κίνηση αυτή για προφανής 
λόγους. Καθώς πέρα από τα άλλα υπάρχει 
πλήρης αδιαφορία του αθηνοκεντρικού 
κατεστημένου απέναντι στην Ελλάδα που 
είναι από τη Θεσσαλία και πάνω».

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με πηγές 
που βρίσκονται κοντά στην ανεξάρτητη 
βουλευτή η νέα πολιτική κίνηση, φιλοδο-
ξεί να εκφράσει τον κόσμο που κινείται 
στον κεντροδεξιό χώρο  και πιο συγκεκρι-
μένα στόχος είναι να εκφράσει την κοινω-
νική δεξιά, την μετριοπαθή δεξιά και δυνά-
μεις του κέντρου καθώς όπως αναφέρουν 
οι ίδιες πηγές «υπάρχει τεράστιο πολιτικό 
κενό στο συγκεκριμένο χώρο».

Η ανεξάρτητη βουλευτής, σύμφωνα 
με πληροφορίες της Karfitsa, διατηρεί 
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον πρώ-
ην κυβερνητικό εκπρόσωπο των κυβερ-

νήσεων Καραμανλή Ευάγγελο Αντώναρο 
ο οποίος και εκείνος προ λίγων μηνών 
είχε διαγραφεί από τον πρόεδρο της ΝΔ 
Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είχε πει 
για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνι Γεωρ-
γιάδη. Πάντως στη ΝΔ παρακολουθούν με 
ιδιαίτερη προσοχή τις ζυμώσεις που λαμ-
βάνουν χώρα στα δεξιά του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, το 
επόμενο διάστημα θα υπάρξουν δράσεις 
από πλευράς του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιοπολίτευσης  στην κατεύθυνση 
της ενίσχυσης της στρατηγικής για την 
υπενθύμιση των δεσμών της «γαλάζιας» 
παράταξης με το κοινό της λεγόμενης 
παραδοσιακής δεξιάς, στο οποίο απευθύ-
νονται οι φιλοδοξούντες να παίξουν ρόλο 
στην δεξιά πτέρυγα.

politics

Ανακοινώνεται νέα πολιτική κίνηση
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟΥ
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Η συζήτηση με τον Κώστα, ωστόσο, είναι μια πρόκληση. Από προχθές, 
όλοι έχουμε ένα πελώριο «γιατί» στο μυαλό μας. Γιατί και πως συνέβη η 
μοιραία πτώση; Τι έγινε;  Τι δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα ο έμπειρος πιλότος;

«Διαβάζω και γω» λέει ο Κώστας, «όσες πληροφορίες υπάρχουν. 
Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν ερωτήματα τεχνικής φύσεως και 
μάλιστα από απόσταση, που σημαίνει μηδαμινή πληροφόρηση. Κάθε δυ-
στύχημα είναι μοναδικό, ως προς τα αίτια και την αφορμή. Από την πείρα 
όμως, θεωρώ, ότι το σημαντικό στοιχείο, για τη διερεύνηση είναι η εξέ-
ταση των πραγματικών συνθηκών, κάτω από τις οποίες συνέβη».

«Στην προκειμένη περίπτωση, το σημείο – κλειδί είναι οι καιρικές 
συνθήκες. Το Αιγαίο είναι άτιμο πράμα... Όσο όμορφο κι αν είναι, υπό συ-
γκεκριμένες συνθήκες, γίνεται θανατηφόρα παγίδα, για τους πιλότους. Η 

θάλασσα, η αχλύς, η άπνοια, γίνονται στοιχεία τραγωδίας. Διαμορφώνουν 
όλα μαζί την παγίδα, στην οποία μπορεί να πέσει οποιοσδήποτε πιλότος. 
Υπάρχουν  στιγμές, που δεν μπορείς να διακρίνεις αν βλέπεις πράγματι 
ουρανό ή την ακίνητη θάλασσα μ΄αυτό το είδος της χαμηλής νέφωσης, 
που δεν είναι ούτε ομίχλη, ούτε σύννεφα. Πιστεύω, ότι αυτό έπαθε ο άτυ-
χος πιλότος. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί ο πιλότος του δεύτερου μαχη-
τικού κατάφερε να αντιληφθεί, ότι κάτι πήγαινε λάθος και να γλιτώσει. 
Θυμίζω, ότι και στη Χαλκιδική και στο Πήλιο, πριν από αρκετά χρόνια, με 
τον ίδιο τρόπο χάθηκαν και τα δύο παιδιά και τα δύο αεροσκάφη. Αυτό 
γίνεται, γιατί ο δεύτερος ακολουθεί «τυφλά» τον πρώτο. Πιστεύω, ότι το 
παλικάρι κυριολεκτικά δεν κατάλαβε τι  συνέβη. Οι ταχύτητες είναι τρο-
μακτικές, για να μπορέσεις να αντιδράσεις. Υπολογίστε, ότι πάνω κάτω 
ηταχύτητα του Μιράζ τη δεδομένη στιγμή, ήταν 500-600 χιλιόμετρα, αν 

αναλογιστεί κανείς, ότι η ταχύτητα επαφής, όταν προσγειώνεσαι, είναι 
περίπου 300 χιλιόμετρα την ώρα. Γι ΄αυτό πιστεύω, ότι όλα έγιναν πολύ 
γρήγορα και χάθηκε ο λεβέντης».

Είναι αλήθεια, ότι και ο Κώστας Φαρσατιάν αντιμετώπισε δύσκολες 
καταστάσεις εν πτήσει. Δύο φορές μάλιστα, κινδύνευσε με πτώση, όταν 
«έσκασε» ο κινητήρας του ελικοπτέρου, έξω από τη Θεσσαλονίκη. «Την 
πρώτη φορά επέστρεφα στη μονάδα, στο Σέδες. Πετούσα, ευτυχώς, σε 
μεσαίο ύψος, όταν ο κινητήρας έπαψε να λειτουργεί. Χάνεις ύψος με 
θεαματικό τρόπο. Από τη δύσκολη θέση μπορεί να σε βγάλει μόνον η συ-
νεχής εκπαίδευση, το καθαρό μυαλό και η... τύχη. Στην προκειμένη περί-
πτωση είχα τύχη, γιατί ενήργησα γρήγορα και προσπάθησα να θέσω ξανά 
σε λειτουργία τον κινητήρα. Το κόλπο έπιασε και γλίτωσα τη συντριβή».

«Άτιμο πράγμα το Αιγαίο...»

Η 
Αγγέλα Φαρσατιάν είναι περήφανη. Είναι σύζυ-
γος και μητέρα πιλότων της πολεμικής αερο-
πορίας. «Είμαι γεμάτη Ελλάδα» λέει με καμάρι. 
Ταυτόχρονα, όμως, δεν κρύβει την αγωνία της. 
Τριάντα και πλέον χρόνια ζούσε με ένα σφίξιμο 
στην καρδιά, σε κάθε αποστολή του άντρα της, 

Κώστα, που ήταν πιλότος στα ελικόπτερα «Χιούι». «Τώρα, 
το ζω καθημερινά, εις διπλούν» εξομολογείται.

Τελικά, όλες οι παροιμίες, αποδεικνύεται, ότι βγαίνουν 
από την ίδια τη ζωή. Στην περίπτωση της οικογένειας Φαρ-
σατιάν, κυριολεκτικά, «το μήλο έπεσε κάτω απ΄τη μηλιά».

Οι δύο λεβέντες τους είναι πιλότοι. Ο ένας στα Φάντομ 
κι ο άλλος στα Μιράζ. Είναι, ίσως, η πολυπληθέστερη ελ-
ληνική οικογένεια πιλότων.

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται και να διαβάζονται ευ-
χάριστα από όλους εμάς. Για την Αγγέλα, όμως, είναι «το 
καθημερινό ραντεβού με την αγωνία».

Προχθές, για παράδειγμα, μόλις άκουσε ότι κατέπεσε 
Μιράζ στη Σκύρο, τα πόδια της δύσκολα την κράτησαν όρ-
θια. 

«Ευτυχώς, που είχα μιλήσει με το παιδί, μόλις πριν από 
πέντε λεπτά. Του είχε στείλει δέμα και μου τηλεφώνησε ότι 
το παρέλαβε, για να μην ανησυχώ. Είναι γνωστή η περί-
πτωση της «Ελληνίδας μάνας». Όλες, πιστεύω, μοιάζουμε 
στο ενδιαφέρον και την αγωνία για τα παιδιά μας. Και πάλι, 
ενώ ήξερα ότι ο γιος δεν ήταν σε αποστολή, όταν άκουσα 

για το τραγικό συμβάν, κυριολεκτικά λύγισα. Αν δεν είχα 
μιλήσει, τότε τα πόδια μου δεν θα με κρατούσαν. Θα είχα 
σωριαστεί. Αυτό είπα στον Κώστα...».

Ο έμπειρος πιλότος, απόστρατος πλέον, κουνάει σκε-
πτικός το κεφάλι. «Δυστυχώς, αυτό το σφίξιμο στο στομά-
χι, δεν πρόκειται να μας αφήσει ποτέ. Σκέφτομαι πράγμα-
τα, που δεν πέρασαν ποτέ από το μυαλό μου, όσο ήμουν 
ενεργός. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ότι μπορεί να πάει κάτι στρα-
βά. Κι αντιμετώπισα, πραγματικά δύσκολες και επικίνδυ-
νες καταστάσεις στον αέρα. Την ίδια άποψη έχουν και τα 
παιδιά. Το γνωρίζω κι αυτό είναι το σωστό. Αλλά, σαν γο-
νιός, θα λυγίζεις πάντα. Έρχονται στιγμές, που καθόμαστε 
στο τραπέζι και μόλις ακούσουμε κάτι, κυριολεκτικά μένει 

στον αέρα το χέρι με το κουτάλι. Παγώνουμε. Επανερχό-
μαστε σε κανονικούς ρυθμούς, όταν βεβαιωθούμε, πως 
όλα πήγαν καλά».

Παρά την αγωνία, που είναι φυσιολογική, ο Κώστας 
και η Αγγέλα είναι περήφανοι για τα παιδιά τους. Περή-
φανοι για όλα τα παιδιά, που υπηρετούν την πατρίδα, σε 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. «Όλες οι αγωνίες μας δι-
αλύονται, όταν ακούμε τα παιδιά να λένε με σιγουριά: Αν 
έπρεπε και τώρα να επιλέξω, πάλι την ίδια αποστολή θα 
επέλεγα. Δακρύζουμε. Φουσκώνουμε από περηφάνια. 
Τότε, σκέφτομαι πόσο περήφανος θα ήταν και για μένα ο 
πατέρας μου».

κοινωνία

Ερωτεύτηκαν τους αιθέρες  
και την πατρίδα

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Ο Κώστας και η Αγγέλα Φαρσατιάν  
περήφανοι για τους δύο γιους τους

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ / karavassili@karfitsa.gr



5www.karfitsa.gr
14.04.2018

Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και ακόμη περισσό-
τερο η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Ερντογάν προκαλούν 
προβληματισμό και αμηχανία. Tα αίτια αυτής της συμπεριφο-
ράς είναι πολλαπλά:

1. Η αύξηση των συντελεστών ισχύος της Τουρκίας, ιδιαίτερα 
της στρατιωτικής, τής επιτρέπει να διεκδικεί θέση κύρους στο 
διεθνές σύστημα υψηλότερο από αυτό που μέχρι τώρα της 
αναγνωρίζουν. Γι’ αυτό ο Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίζεται 
ως ισότιμος συνομιλητής ηγετών των πλέον ισχυρών κρα-
τών, όπως των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και να μην διστάζει να 
στρέφεται ακόμη και κατά του ΝΑΤΟ ή των ΗΠΑ (π.χ., από-
κτηση S400).

2. Η ικανότητα προβολής ισχύος τού επιτρέπει να επιχειρεί να 
αποκομίσει οφέλη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο 
έναντι της Ελλάδας και των υπολοίπων κρατών, χωρίς ωστό-
σο να φθάνει στην πολεμική σύγκρουση. Τούτο δεν σημαίνει 
ότι η τουρκική ηγεσία δεν είναι έτοιμη να φθάσει ως εκεί, 
αφού η αίσθηση του κόστους για μία αυταρχική ηγεσία και για 
έναν λαό που τρέφεται με τα όνειρα της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας είναι διαφορετική από εκείνην σε μία δημοκρατία.

3.Ο Ερντογάν έχει εκλογές το αργότερο το 2019. Και ναι μεν 
έχει εξουδετερώσει μέσω διώξεων σχεδόν όλους τους αντι-
πάλους του, ωστόσο μία εκλογική αναμέτρηση δεν παύει να 
κρύβει εκπλήξεις. Με εργαλείο την αντιπαράθεσή του με την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, επιχειρεί την συσπεί-
ρωση των πολιτών ενόψει εκλογών που μπορεί να γίνουν και 
νωρίτερα.

4. Σε κάθε περίπτωση, η συσπείρωση του είναι χρήσιμη διότι 
η Τουρκική οικονομία, που πάσχει από ρευστότητα, μπορεί 
να επιδεινωθεί. Και, σημαντικότερο, πρέπει να αντιμετωπίσει 
στο εσωτερικό του το ΡΚΚ και τυχόν τρομοκρατικές επιθέ-
σεις.

5. Τέλος, ο Ερντογάν έχει μπει σε μία λογική τριβών με τη 
Δύση και φθοράς της Ελλάδας ειδικότερα, καθώς σε κάποια 
ζητήματα, όπως αυτό των πολιτικών προσφύγων, κανένα 
Δυτικό κράτος δεν ικανοποίησε τα αιτήματα για παράδοσή 
τους.

Τι κάνουμε λοιπόν απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας; 
Το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρέπει να πέσουμε στις πα-
γίδες που μας στήνουν οι γείτονες. Παραμένουμε αποφασι-
σμένοι και αποφασιστικοί, εφόσον χρειασθεί, ταυτοχρόνως 
δε και υπομονετικοί, αφού οι εξελίξεις για την Τουρκία θα 
προκύψουν από την Συρία και το Ιράκ. Κυρίως όμως διατη-
ρούμε την νηφαλιότητα και την ψυχραιμία μας. Ωστόσο, νη-
φαλιότητα και ψυχραιμία δεν σημαίνουν ούτε συνεπάγονται 
αδράνεια. Σημαίνουν αφενός προετοιμασία για κάθε ενδεχό-
μενο, αφετέρου δραστηριοποίηση και αποφασιστικότητα σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλα τα πολιτικά, στρατιωτικά 
και οικονομικά fora, ώστε η γειτονική χώρα, στο βαθμό που 
συνεχίζει αυτήν την τακτική, να υφίσταται το κόστος της επι-
θετικότητάς της. 

* Ο κ. Κουσκουβέλης είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, 
Κοσμήτορας της Σχολής ΚΑΕΤ του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας και κάτοχος της «Επώνυμης Έδρας ΓΕΕΘΑ στις 
Στρατηγικές Σπουδές ‘Θουκυδίδης’»

Η Τουρκία και η αντιμετώπισή της

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΒΈΛΗ*

κοινωνία

Oι πραγματογνώμονες θα προσπαθήσουν να απα-
ντήσουν στα ερωτήματα που δημιούργησε η πτώση του 
αεροσκάφους.

Πώς έπεσε όταν ήταν σε φάση προσγείωσης;
Γιατί ο πιλότος που ήταν εξαιρετικός κι έμπειρος χει-

ριστής δεν πρόλαβε ούτε το κουμπί εκτόξευσης του κα-
θίσματος να πατήσει;

Γιατί δεν μίλησε καθόλου και δεν έχουν καταγραφεί 
συνομιλίες με το άλλο Mirage;

Υπάρχει πιθανότητα ξαφνικού μηχανικού προβλή-
ματος ή πρόκειται ξεκάθαρα για απώλεια προσανατολι-
σμού, για το γνωστό βέρτιγκο;

Όλα δείχνουν ότι ο σμηναγός κατέβηκε πιο χαμηλά 
γιατί είχε πυκνή νέφωση στην περιοχή και σε συνδυασμό 
με την υγρασία τον «τύφλωσε». Εκεί έχασε τον έλεγχο 
και τον προσανατολισμό του και «βρήκε» στη θάλασσα 
προτού προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Είτε γιατί 
υπέστη κάτι ξαφνικό είτε λόγω βέρτιγκο.

Παραίσθηση
Πρόκειται, σύμφωνα με τους ειδικούς για τον λεγό-

μενο «χωρικό αποπροσανατολισμό», μια «παραίσθηση» 
όπου ο πιλότος έχει λανθασμένη γνώμη για το που βρί-
σκεται το αεροσκάφος. Κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται 
ψηλά αλλά είναι σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα 
ή τη στεριά. Όπως λένε έμπειροι πιλότοι, στην «παραί-

σθηση» ο πιλότος δεν εμπιστεύεται τα όργανα του αερο-
σκάφους αλλά μόνο την κρίση του. «Μπορεί να πηγαίνει 
οριζόντια, τα όργανα να δείχνουν την πορεία του, αλλά ο 
ίδιος να προσπαθεί να διορθώσει αυτό που δείχνουν τα 
όργανα, δηλαδή το σωστό», τονίσε το πρωί στον Σκάι ο 
αντιπτέραρχος κ. Αγγελίδης ο οποίος είπε ότι και ο ίδιος 
έχει πάθει «παραίσθηση» όπου ο πιλότος είναι σε μεγάλη 
ένταση, ιδρώνει και χάνει τον έλεγχο.

Ουσιαστικά πρόκειται για την απώλεια του σημείου 
αναφοράς στο χώρο και την αντικατάσταση της πραγμα-
τικότητας με μια παραίσθηση στο που βρίσκεται και που 
πηγαίνει. Προκύπτει όταν τα οπτικά ερεθίσματα που λαμ-
βάνουμε δεν συνάδουν με τα ερεθίσματα που παράγο-
νται μέσα στο αυτί. Εκεί βρίσκονται δύο δύο ημικυκλικά 
κανάλια (σαν κοχλίες, το ένα κάθετο στο άλλο), τα οποία 
αποτελούν – μαζί με το μυοσκελετικό ιστό – τους αισθη-
τήρες επιτάχυνσης, επιβράδυνσης και κατεύθυνσης.

Το φαινόμενο δημιουργείται συνήθως ύστερα από 
απότομες στροφές με μεγάλη ταχύτητα και ευδοκιμεί σε 
πτήσεις με χαμηλή ορατότητα: είτε νύχτα, είτε – ακόμη 
πιο εύκολα – μέσα σε νέφωση.

Είναι η στιγμή που αυξάνονται οι πιθανότητες για τη 
λήψη αντικρουόμενων πληροφοριών.

Τα ερεθίσματα από το οπτικό νεύρο μπορεί να σου δί-
νουν την αίσθηση ότι είσαι οριζόντια, αλλά το αυτί να σε 
«πληροφορεί» ότι στρίβεις. Όπως επίσης να είσαι σε ευ-
θεία πτήση, αλλά να νομίζεις ότι ανεβαίνεις η κατεβαίνεις.

Ήταν η αιτία της πτώσης το vertigo;
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Σε …ρυθμούς ανασυγκρότησης κινείται το Κίνημα Αλλαγής σε όλα τα 
επίπεδα. Αύριο Κυριακή συνεδριάζει η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επι-
τροπής του Κινήματος όπου αναμένεται να ψηφιστεί ο νέος γραμματέας. 
Αν και αρχικά είχε… παίξει δυνατά το όνομα του Θεσσαλονικιού Ανδρέα 
Σοϊμενίδη, τελικά η ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής επέλεξε να κατεβάσει 
ως υποψήφιο για γραμματέα των 27χρονο Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Στον ίδιο τόνο ο γραμματέας της περιφερειακής επιτροπής 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Παπαδούλης, 
μιλώντας στην karfitsa υποστηρίζει ότι «η ανανέω-
ση σε ιδέες, πρακτικές και στελεχιακό δυναμικό είναι 
το μεγάλο στοίχημα για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ παράταξη».

Παράλληλα,  ο κ. Παπαδούλης σημειώνει ότι «η 
στελέχωση των τομέων του ΚΙΝΑΛ καθώς και των 
νομαρχιακών -περιφερειακών επιτροπών πρέπει να 
γίνει με καταξιωμένους επαγγελματίες που αγαπάνε 
την πολιτική και την παράταξη και έχουν να προσφέρουν 
στον κλάδο τους η στην περιοχή τους και όχι με επαγγελματίες 
γυρολόγους της πολιτικής. «Η παράταξη πρέπει με συλλογικές και δη-
μοκρατικές διαδικασίες να επιστρέψει στην βάση της και να στηθούν ξανά 
από την αρχή οι τοπικές και οι κλαδικές οργανώσεις που θα παράγουν 
πολιτική και θα καταστήσουν την χώρα μας ξανά πυλώνα ανάπτυξης των 

Βαλκανίων» είναι το μήνυμα του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κεντρικής Μα-
κεδονίας σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στο Κίνημα Αλλαγής. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες της Karfitsa, στο νέο οργανόγραμμα του 
Κινήματος Αλλαγής υπάρχει η σκέψη προς αξιοποίηση 

στους τομείς ευθύνης πολλών στελεχών από τη Βόρεια 
Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη. 
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονο είναι το 
παρασκήνιο που υπάρχει στις διαβουλεύσεις μεταξύ 
των υψηλόβαθμων στελεχών του Κινήματος σχετικά 

με τη νέα δομή που θα έχουν οι τοπικές οργανώσεις 
σε επίπεδο, δημοτικών, νομαρχιακών και περιφερει-

ακών οργανώσεων. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες 
πηγές το νέο οργανόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής βρίσκεται υπό 

διαβούλευση, καθώς όλες οι πλευρές που συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα 
αναζητούν να έχουν σε κάθε οργάνωση από ένα εκπρόσωπο. 

 Θ.Δ.

Για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, για 
το Σκοπιανό αλλά και την πολυήμερη διακοπή της 
υδροδότησης στη Θεσσαλονίκη λόγω της βλάβης 
στο αγωγό της ΕΥΑΘ μιλά σήμερα στην Karfitsa, 
ο βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξανδρος Τριαναταφυλλίδης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

σχετικά με το τέλος των μνημονιακών προγραμμάτων επι-
σημαίνει ότι «η έξοδος θα είναι καθαρή, χωρίς ουρές νέων 
υποχρεώσεων».

Κύριε Τριανταφυλλίδη, τους τελευταίους μήνες βλέ-
πουμε η ένταση στον Αιγαίο να ανεβαίνει με υπαιτιότητα 
της Τουρκίας. Το  επεισόδιο στη νήσο Ρω και η απώλεια 
του Έλληνα πιλότου  πως τα σχολιάζετε; 

Ο Έλληνας πιλότος έπεσε μαχόμενος την ώρα του καθή-
κοντος για την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας και της 
εδαφικής μας ακεραιότητας. Η θυσία του, φάρος ευθύνης και 
γενναιότητας για όλους μας.  

Με ευθύνη της Τουρκίας οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 
περνούν μία περίοδο πολύ μεγάλης έντασης. Με αταλάντευτη 
αποφασιστικότητα στέλνουμε το μήνυμα πως  δεν διεκδικού-
με , αλλά και δεν παραχωρούμε ούτε σπιθαμή εδάφους, αέρα 
και θάλασσας. 

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις λειτούργησαν άψογα 
στη Ρω και είμαστε περήφανοι για το αξιόμαχο και το υψηλό 
επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και άμεσης αντίδρασης 
τους .  

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν τρεις συναντήσεις με-
ταξύ της ελληνικής πλευράς και των Σκοπίων προκειμέ-
νου να βρεθεί μια λύση στο ονοματολογικό. Πιστεύετε ότι 
αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις θα έχουν αίσιο τέλος 
και θα βρεθεί μια λύση; 

Το επισημαίνω από την πρώτη στιγμή με τη δημοσιογρα-
φική, αλλά και την πολιτική γνώση του θέματος  τα τελευταία 
28 χρόνια. Το θέμα δεν είναι να  συμφωνήσουμε μεταξύ μας 
στην Ελλάδα, στην Αθήνα. 

Το θέμα είναι τι λέει η άλλη πλευρά. Όπως άλλωστε ανα-
φέρει η επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΞ.: «η ενδιάμεση συμ-
φωνία του 1995 παραβιάζεται συστηματικά από τα Σκόπια 
τόσο ως προς το γράμμα και το πνεύμα της, όσο και ως προς 
τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή». 

Άρα, στο δια ταύτα, πέρα από το όνομα που δεν θα πρέπει 
να αποτελεί όχημα αλυτρωτισμού, πρέπει να έχουμε ασφαλι-
στικές δικλείδες συμμόρφωσης-αντίμετρα, πως όποια συμ-
φωνία υπογράψουμε δεν θα συνεχίσουν να την παραβιάζουν 
στο μέλλον, όπως παραβιάζουν εδώ και 23 χρόνια την Ενδι-
άμεση Συμφωνία.

Εσείς θα ψηφίσετε μια συμφωνία για το Σκοπιανό που 
θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία;

Όταν επιτευχθεί μια συμφωνία και δούμε τι θα περιλαμ-
βάνει θα σας απαντήσω. Μη βάζουμε το κάρο μπροστά από 
το άλογο. 

Ο επόμενος μεγάλος… κάβος για την κυβέρνηση είναι 
το τέλος του προγράμματος στα τέλη του καλοκαιριού. Εί-
δαμε μια διαφοροποίηση του υπουργείου Οικονομικών σε 
σχέση με το σενάριο «καθαρής» εξόδου που προωθεί εδώ 
και καιρό το Μαξίμου. Ποια είναι η δική σας πληροφόρη-

ση θα υπάρξει «καθαρή» έξοδος ή θα υπάρξει πρόγραμμα 
μεταμνημονιακής παρακολούθησης;

Η έξοδος θα είναι καθαρή, χωρίς ουρές νέων υποχρεώ-
σεων. Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη φράση «να λείπει 
το βύσσινο» απαντώντας στον κ. Ντράγκι.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ε. Τσακαλώτος εξήγησε με από-
λυτη σαφήνεια -δίνοντας μάλιστα και παραδείγματα- ότι εκεί-
να από τα ήδη συμφωνημένα μέτρα που από τη φύση τους 
δεν μπορούν τεχνικά να ολοκληρωθούν στις 28 Αυγούστου, 
θα υπάρξει ένα πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθη-
σης. Ο Ευκλείδης ξεκαθάρισε: «Όλα αυτά μπορούν να τα πα-
ρακολουθούν, αλλά δεν αφορούν νέους όρους».  

Τέλος, ως βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης θέλουμε ένα 
σχόλιο για το γεγονός ότι οι Θεσσαλονικείς έμειναν χωρίς 
νερό για έξι μέρες. Κάποιοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση 
για ολιγωρία ενώ μίλησαν και για παντελή απουσία των 
βουλευτών τι απαντάτε;

Η ταλαιπωρία όλων μας στη Θεσσαλονίκη ήταν μεγάλη. Ο 
θυμός και η οργή όλων μας απόλυτα δικαιολογημένοι. Πειστι-
κές απαντήσεις καλούνται να δώσουν οι εντεταλμένοι υπουρ-
γοί και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ. 

Ωστόσο ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΝΟΧΟΣ είναι η κυβέρνηση Σαμα-
ρά-Βενιζέλου. Αυτοί που στο όνομα της ιδιωτικοποίησης, 
ματαίωσαν τόσο το έργο της αντικατάστασης του πεπαλαι-
ωμένου αγωγού μεταφοράς νερού από την Αραβησσό στη 
Θεσσαλονίκη, όσο και το διυλιστήριο των νερών του Αλιάκ-
μονα, δεν μπορούν να παριστάνουν τους κήνσορες και τους 
θεράποντες.    

Οι βουλευτές έχουν τη θεσμική ευθύνη και υποχρέωση 
να μεταφέρουν με αναφορές και ερωτήσεις  το τεράστιο αυτό 
πρόβλημα και να ζητήσουν εξηγήσεις από τους αρμοδίους 
υπουργούς στη Βουλή.

politics

Επιτακτικές οι εγγυήσεις - αντίμετρα  
στη διεθνή συμφωνία με τα Σκόπια

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ  ΣΤΗΝ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟ

ΠΑΣΟΚ: Ώρα αλλαγών και ανανέωσης
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Την ικανοποίηση της για τη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, εξέφρασε η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
συνέντευξης τύπου. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 60 δημοτικοί υπάλληλοι που βρίσκονται κα-
θημερινά στους δρόμους για να ελέγχουν την ορθή λειτουργία του συστήματος από τους πολίτες. «Ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί. Στόχος μας είναι να 
έχουμε 300 υπαλλήλους. Ζητήσαμε από τα αρμόδια υπουργεία, να χαρακτηριστούν ανταποδοτικά τα έσοδα του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
από τον χρόνο αλλά και από τα πρόστιμα, έτσι ώστε να διοχετεύονται στην βελτίωση του κυκλοφοριακού και των ελέγχων, χωρίς να επιβαρύνουν τον 
δημοτικό προϋπολογισμό», σημείωσε ο κ. Μπουτάρης, με την αντιδήμαρχο Οικονομικών Άννα Αγγελίδου να συμπληρώνει πως «στόχος μας είναι 
να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό… όχι να εισπράξουμε». Να σημειώσουμε πως από το Νοέμβριο που ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα ελεγχό-
μενης στάθμευσης, τα συνολικά έσοδα ανέρχονται στις 600.000 ευρώ (το 50,5% ανήκει στο δήμο και το υπόλοιπο ποσοστό στην Ένωση Εταιρειών 
INTRAΚAT–INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., σε συνεργασία με την Εταιρία Park Pal), ενώ ο μέσος όρος εσόδων στα ταμεία καθημερινά είναι 11.000 
ευρώ. Την εφαρμογή στο κινητό έχουν κατεβάσει συνολικά 14.500 χρήστες ενώ συνολικά έχουν καταμετρηθεί 220.000 σταθμεύσεις. Παράλληλα, 
από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 11 Απριλίου έχουν γίνει από την δημοτική αστυνομία 195.000 έλεγχοι (το 65% για θέσεις μονίμων κατοίκων) και 
κόπηκαν 44.200 κλήσεις (εκ των οποίων το 68% για την ελεγχόμενη στάθμευση).

νέα της πόλης

Στις 600.000 ευρώ τα έσοδα  
κατά το πρώτο τετράμηνο

Τ ην ίση αντιμετώπιση μόνιμων κατοίκων και επαγ-
γελματιών για τις θέσεις πάρκινγκ, όπως αυτές 
ορίζονται από το νέο σύστημα στάθμευσης, ζήτησε 
με αίτημά του στο Συμπαραστάτη του Δημότη και 
της Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς 
και στο Συνήγορο του Πολίτη, ο δικηγόρος Δημή-

τρης Νακόπουλος. Μία άποψη που φαίνεται να συμμερίζεται 
η πλειοψηφία των επαγγελματιών, σύμφωνα με τον ίδιο. «Ο 
δήμος έδωσε ένα δωρεάν δικαίωμα στους μόνιμους κατοί-
κους. Όμως, υπάρχουν και οι επαγγελματίες, που δεν έχουν 
την ίδια αντιμετώπιση από τον δήμο. Εγώ έχω το ιδιόκτητο 
γραφείο μου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από το 1978. Οι 
ώρες που διαμένω στην εργασία μου, είναι περισσότερες από 
αυτές που βρίσκομαι στο σπίτι. Πως μεταφράζεται λοιπόν το 
δικαίωμα στην εργασία και στην κατοικία απέναντι στο Σύ-
νταγμα; Η εργασία, αν το δούμε και λίγο διαφορετικά, αποδί-
δει φόρους…», εξηγεί στην Karfitsa ο κ. Νακόπουλος. 

Ο ίδιος υποστηρίζει πως με τα κριτήρια που έθεσε ο δή-
μος Θεσσαλονίκης γι' αυτούς που δικαιούνται δωρεάν θέσεις 
πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, απορρίπτει τους επαγγελμα-
τίες, που κι αυτοί πληρώνουν δημοτικά τέλη και φόρους. «Θα 
έπρεπε να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς, είτε 
όλοι να πληρώνουν, είτε όλοι να μην πληρώνουν, εφόσον 
δεν υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθούν όλα τα μέρη. Να 
ακολουθηθεί δηλαδή το Σύνταγμα». Ο κ. Νακόπουλος ζήτησε 
να γίνει μία σύσταση στο δήμο, έτσι ώστε να αλλάξει ο τρόπος 
λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης. «Παρότι από το 
Συνήγορο του Πολίτη μου απάντησαν τηλεφωνικώς πως η 
άποψή μου είναι ορθή κι έχουν διαπιστωθεί κι άλλα προβλή-
ματα στη λειτουργία του συστήματος, εδώ και τέσσερις μήνες 
δεν έχω λάβει καμία απάντηση από τον κεντρικό δήμο». Ο κ. 
Νακόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει 
σε άσκηση προσφυγής είτε κατά της αρνητικής απάντησης, 
είτε σε περίπτωση που του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο και 
το προσβάλει. «Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος είναι 
αντισυνταγματικός. Θα περιμένω να δω αν θα μου απαντήσει 
ο δήμος και στη συνέχεια θα κινηθώ νομικά», κατέληξε. 

Από την πλευρά της η διοίκηση του δήμου είπε για το συ-
γκεκριμένο θέμα, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, πως: «δεν 
μπορούμε να γεννήσουμε θέσεις». Μάλιστα ο εντεταλμένος 
δημοτικός σύμβουλος για δράσεις της Δημοτικής Αστυνομίας 
και δημόσιας τάξης, Λευτέρη Κιοσέογλου ανέφερε ότι πρέπει 
οι επαγγελματίες να αποφασίσουν αν θέλουν να έχουν θέσεις 
γι' αυτούς ή για τους πελάτες τους. Τέλος, ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης επανέλαβε την πρότασή του 
για αλλαγή του ωραρίου αγοράς (να γίνει καθημερινά 10:00-
18:00) ώστε με την κατάργηση του σπαστού ωραρίου να μει-
ωθούν στο 50% οι μετακινήσεις των εργαζομένων και με την 
καλύτερη αστική συγκοινωνία να μην χρειάζεται το αμάξι στο 
κέντρο. 

 «Αντισυνταγματικός ο τρόπος λειτουργίας 
του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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Για τους στόχους στα μονοπάτια της πολίτικης που ανοίγο-
νται μπροστά της μιλά σήμερα στην Karfitsa η δικηγόρος και 
πρωταθλήτρια του τέννις Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η 26χρονη 
Θεσσαλονικιά αναφέρεται στο μεγάλο πρόβλημα της εποχής 
που δεν είναι άλλο από την ανεργία που μαστίζει ειδικότερα τις 
νέες γενιές ενώ από την άλλη σχολιάζει την αποστροφή των 
νέων ανθρώπων από την πολιτική σήμερα.

Σε μια εποχή που η πολιτική δείχνει να απαξιώνεται από 
τον κόσμο. Πως εσείς ως νέος άνθρωπος αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε ενεργά; 

Όπως πολύ καλά είπατε η πολιτική απαξιώνεται σε τέτοιο 
βαθμό στην εποχή μας και ιδιαίτερα από τους νέους που θα 
μπορούσαμε να πούμε πως τίθεται ίσως και ζήτημα δημοκρα-
τίας καθώς δεν πλησιάζουν καν οι νέοι στις κάλπες. Σ' αυτήν 
την περίπτωση λοιπόν έχουμε δυο δρόμους τους οποίους μπο-
ρούμε να ακολουθήσουμε: είτε τη συνέχιση της απαξίας είτε 
την ενεργό συμμετοχή των νέων με οποιονδήποτε τρόπο. Εμ-
φανώς είμαι κατά της πρώτης λύσης αφού πιστεύω πως μόνο 
με τη δραστηριοποίηση των νέων μπορούμε να ελπίζουμε σε 
ριζικές αλλαγές στην Ελλάδα. Προσωπικά δεν μπορώ να αφή-
σω μόνο τις προηγούμενες γενιές να αποφασίζουν για το μέλ-
λον της χώρας εν έτη 2018. Μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι 
σύμβουλοι όμως οι νέοι θα πρέπει να γίνουμε αυτοί οι οποίοι 
λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις.

Είστε απόφοιτος της Νομικής, έχετε στο παρελθόν πολ-
λάκις διακριθεί ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ελλάδος 
στο τέννις. Ποιοι είναι οι στόχοι σας από εδώ και πέρα;

Όσο ο άνθρωπος πορεύεται στη ζωή θεωρώ πως πρέπει 
να αποκτάει εφόδια. Τα δικά μου είναι όσα αναφέρατε και δεν 
σκοπεύω να τα εγκαταλείψω. Όσον αφορά τον αθλητισμό έχει 
αλλάξει απλά ο ρόλος μου. Φέτος προχώρησα στην επέκτα-
ση της Ακαδημίας αντισφαίρισης και σύντομα θα ανοίξουν με 
χαρά οι πόρτες στις νέες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη προ-
κείμενου ακόμα περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν το χώρο 
του αθλητισμού .Είναι χρέος μου να μεταλαμπαδεύσω όσα 
μου έμαθε ο αθλητισμός και να μυήσω τα παιδιά στα σπλάχνα 
του. Η πολιτική υπάρχει παράλληλα με όλες τις δραστηριότητες 
μου κι εξήγησα προηγουμένως τους λόγους .Στόχος μου είναι 
η υποψηφιότητα στην Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία 
στις βουλευτικές εκλογές και με χαρά και επιμονή θα συνεχίσω 
το έργο μου.

Στη χώρα μας η ανεργία ειδικά στους νέους ανθρώπους 
έχει.. σπάσει όλα τα ρεκόρ. Το κόμμα σας η Νέα Δημοκρα-
τία μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό το τεράστιο ζήτημα της 
εποχής μας;

Είναι απολύτως λογικό να υπάρχει ανεργία σε μια χώρα 
όπου η μια επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη. Η θέση της Νέας 
Δημοκρατίας είναι σαφής ως προς την αντιμετώπιση του προ-

βλήματος: άνθιση του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων. 
Πως μπορούν να υπάρχουν θέσεις εργασίας εάν δεν στηρίξου-
με την επιχειρηματικότητα; Η λύση λοιπόν είναι η μείωση των 
φορολογικών συντελεστών και τα κίνητρα επενδύσεων στην 
Ελλάδα. Προσωπικά θεωρώ πως πάντα θα πρέπει να εξετά-
ζουμε εις βάθος ένα πρόβλημα και εάν θέλετε τη γνώμη μου 
το απαράδεκτο εκπαιδευτικό σύστημα σίγουρα παίζει το ρόλο 
του αφού πολλά παιδιά ακόμα και όταν αποφοιτούν δεν γνωρί-
ζουν που προσανατολίζονται επαγγελματικά καθώς κάνεις δεν 
φρόντισε να τα βοηθήσει ως προς αυτόν τον τομέα. Έχουμε ένα 
ξύλινο και βαθμολογικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Κυρία Λατινοπούλου, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
το γεγονός ότι η φοιτητική παράταξη της ΔΑΠ τα τελευ-
ταία χρόνια αναδεικνύεται η πρώτη δύναμη στις φοιτητικές 
εκλογές ενώ ή Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μετουσιώσει 

αυτά τα ποσοστά στις εθνικές εκλογές με την ψήφο στις 
νεαρές ηλικίες;

Οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές 
και αναδεικνύουν τη Δ.Α.Π. πρώτη δύναμη ουσιαστικά συμ-
βάλλουν με τη ψήφο τους  στις αλλαγές στο εσωτερικό των 
πανεπιστημίων ,αλλαγές οι οποίες όμως τους αφορούν. Δυ-
στυχώς το χάσμα γενεών και ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας 
των πολιτικών στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αριθμητικό αλλά και 
ουσιαστικό και οι νέοι το έχουν αντιληφθεί .Υποσυνείδητα πι-
στεύουν πως οι προηγούμενες γενιές δεν μπορούν να δώσουν 
λύσεις σε προβλήματα που δεν ζουν και δεν γνωρίζουν. Ή θα 
πρέπει να σταθούν στο πλευρό των νέων η θα πρέπει οι νέοι να 
καθίσουν στο τιμόνι. Ο νέος συμμετέχει όπου ο λόγος του έχει 
νόημα και η ανάγκη του ακούγεται.

politics

«Θέλω να είμαι υποψήφια  
στην Α' Θεσσαλονίκης με τη Ν.Δ.»

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ:

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ Ι. ΔΑΦΈΡΜΟ

Απόβαση στελεχών της ΝΔ ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα 
στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρόσφατη συ-
νάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου της ΝΔ και 
της νέα Διοικούσας Θεσσαλονίκης στην Αθήνα πάρθηκε η απόφαση 
για πιο εντατική παρουσία κεντρικών στελεχών της ΝΔ στην πόλη 
μας. 

Την επισήμανση αυτή έκανε και ο πρόεδρος της Διοικούσας 
Θεσσαλονίκης Αντώνης Γυφτόπουλος ο οποίος μιλώντας με δημο-
σιογράφους σημείωσε ότι υπάρχει σχεδιασμός για το πώς θα κινη-
θεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα 
στη Θεσσαλονίκη. «Επιδιώκουμε τα γραφεία της ΝΔ στην πόλη μας 
να είναι ανοιχτά και να αποτελέσουν το χώρο συνάντησης της κοι-
νωνίας με το κόμμα μας» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γυφτόπουλος.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Διοικούσας αναφέρθηκε και στο 
πρόγραμμα επίσκεψης των τομεαρχών της ΝΔ που θα καταφθάσουν 
το επόμενο διάστημα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός  όπως τόνισε είναι 
«οι επισκέψεις αυτές να μην είναι εθιμοτυπικές αλλά να δοθεί 
η ευκαιρία στα τοπικά στελέχη του κόμματος να συνδράμουν με 
τις σκέψεις τους στη διαμόρφωση του προγραμματικού λόγου του 
κόμματος μας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος που θα δώσει λύση 

στα προβλήματα της περιοχής, σκοπεύουμε να διαμορφωθεί από 
εδώ και να μην μας έρθει έτοιμος από την Αθήνα».

«Στόχος είναι να γίνεται εδώ ο σχεδιασμός, να λαμβάνονται 
εδώ οι αποφάσεις για τα θέματα της πόλης» επεσήμανε ο κ. Γυ-
φτόπουλος.

Η αρχή θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα όπου την πόλη μας 
θα επισκεφτεί ο αναπληρωτής τομεάρχης Δικαιοσύνης και βουλευ-
τής της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης. Ο κ. Καραγκούνης αναμένεται 
να πραγματοποιήσει συναντήσεις με το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσ-
σαλονίκης, να επισκεφτεί το Δικαστικό Μέγαρο και τις φυλακές 
Διαβατών. 

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου στη Θεσσαλονίκη θα 
βρεθούν ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής και ο τομεάρχης Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας οι οποίοι θα 
είναι ομιλητές στις Ανοικτές Συνεδριακές Εκδηλώσεις του Balkans 
Money Show 2018. Ενώ παράλληλα με αυτή τους την παρουσία 

θα πραγματοποιήσουν και επαφές με τοπικά κομματικά στελέχη. 
Τέλος, στο πρόγραμμα υπάρχει και επίσκεψη του τομεάρχη με-
ταναστευτικής πολιτικής της ΝΔ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ωστόσο το 
πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Απόβαση «γαλάζιων» στελεχών στη  Θεσσαλονίκη

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνομιλεί 
με τον δημοσιογράφο 

 Θ. Δαφέρμο στα γραφεία  
της Karfitsa
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Το ΣτΕ πρόκειται να λάβει συγκεκριμένη θέση για 
τη συνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου 
για σειρά θεμάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της 
χώρας, με απόλυτη δημοκρατική ευθύνη που 
τιμά τους Έλληνες δικαστές, θα εξετάσει με ιδι-
αίτερη λεπτομέρεια τη συνταγματικότητα σε 

σειρά περικοπών που ταλαιπωρούν πάνω από 2.600.000 
Έλληνες. Τα θέματα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
αφορούν τα εξής: 

1. Την περικοπή του ΕΚΑΣ.
2. Τον φόρο υγείας 6% επι των κύριων και επικουρι-

κών συντάξεων.
3. Τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
4. Το πλαφόν των 1.300 ευρώ σε κύρια και επικουρική.
Αν τελικώς οι πληροφορίες επαληθευθούν, τότε, κατά 

τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, «έρχεται πλήρης κατε-
δάφιση του περιβόητου νόμου Κατρούγκαλου, αφού ήδη 
οι μειώσεις στους δικαστικούς εκρίθησαν εκτός Συντάγ-
ματος».

Πλέον η ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ 
και η εισφορά τους είναι, κατά το ΣτΕ, αντισυνταγματική! 
Ήδη από 6 Μαρτίου ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος 
είχε επισημάνει την εξέλιξη αυτή στο «Π».

Ωστόσο συνταγματική κρίθηκε η ένταξη στον ΕΦΚΑ 
των δημοσίων υπαλλήλων και των μισθωτών του ιδιωτι-
κού τομέα.

Στο ΣτΕ είχαμε προσφυγή κατά του νόμου Κατρούγκα-
λου από τη ΓΣΕΒΕΕ και από άλλους φορείς με το επιχείρη-
μα ότι «οι εισφορές διογκώνουν υπέρογκα τα εισοδήμα-
τα, αφού σωρευτικά έχουμε εισφορές υπέρ επικούρησης 
και εφάπαξ, καθώς και αναδρομικές κρατήσεις. Όλα αυτά 
οδηγούν σε πλήρη ισοπέδωση της οικονομικής δυνατότη-
τας των επαγγελματιών».

Όπως επισήμανε η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου 
«οι ασφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν από το φορολο-
γητέο εισόδημα, ενώ οι κλάδοι πρόνοιας και επικουρικού 
θα επιβληθούν για πρώτη φορά από τον Μάρτιο και εφε-
ξής, παράλληλα με τις δόσεις για τις αντίστοιχες εισφορές 
του 2016. Όλα αυτά δημιουργούν πολλά προβλήματα που 
δεν λύει ο ΕΦΚΑ».

Οι επαγγελματίες επιστήμονες τόνισαν στην αγωγή 
τους στο ΣτΕ τα εξής:

1. Καλούμαστε να πληρώσουμε το 38% του ετήσιου 
εισοδήματος σε ασφαλιστικές εισφορές.

2. Μας ζητούν αναδρομικά που μας εξοντώνουν.
3. Ζητούν χρήματα χωρίς παροχές.
4. Πληρώνουμε από 75% έως 110% του εισοδήματος.
5. Οι εισφορές αυτές είναι δήμευση περιουσίας.

Η καταγγελία των επιστημόνων μηχανικών και των 
δικηγόρων είναι σαφής.

Οι δικηγόροι έπιασαν τον ΕΦΚΑ  
να παρανομεί!

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Βερβεσός τόνιζε τον περα-
σμένο μήνα ότι «ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 
4472/2017 και την Υπουργική Απόφαση 25599/1453/2017 
η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το 
2018 προσαυξάνεται με το 85% των καταβλητέων ασφα-
λιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 
2017, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υπέπεσαν σε διπλό ατόπη-
μα, ενώ έθεσαν παρανόμως ως βάση υπολογισμού τις 
εισφορές που καταβλήθηκαν το έτος 2016. Ως βάση υπο-
λογισμού έπρεπε να τεθούν οι καταβλητέες εισφορές το 
2017. Τούτο δε, παρόλο που ο ΕΦΚΑ διαθέτει τα στοιχεία 

των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών 2017 (οι οποί-
ες υπολογίζονται κατά τον νέο Ν. 4387/2016)». 

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

Το μπαράζ των αναδρομικών εισφορών:
Τρέχουσες εισφορές κλάδου υγείας και σύνταξης, 

26,95%.

Τρέχουσες επικουρικού και εφάπαξ, 11%.

Αναδρομικές 2017 επικουρικού και εφάπαξ, 11%.

Αναδρομικές εισφορές για το Α΄ εξάμηνο του 2011.

Αναδρομικές εισφορές για το Β΄ εξάμηνο του 2011.

Αναδρομικές εισφορές για το Α΄ εξάμηνο του 2012.

 Η κυβέρνηση αντίθετα τονίζει ατύπως ότι «η ασφαλι-
στική μεταρρύθμιση και ο Ενιαίος Φορέας έχουν επιτύχει, 
με την αύξηση των εσόδων, τη μείωση της συνταξιοδοτι-
κής δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ και τη βελτίωση των 
παροχών».

Όλα αυτά είναι ψέματα, τονίζει η αγορά. Ούτε αντα-
πόδοση υπάρχει. Ούτε αύξηση εσόδων. Ούτε αύξηση πα-
ροχών. Αντίθετα, στα 1.009 ευρώ ο ΕΦΚΑ δίνει μόνο 42 
ευρώ και αυτά μετά από 40 έτη!

οικονομία

Το ΣτΕ «κατεδαφίζει»  
τον νόμο Κατρούγκαλου

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ,  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 6% ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Εισόδημα Εισφορά 2017 Εισφορά 2018 Διαφορά
7.032 2.015 2.192 +177
12.032 3.363 3.647 +284
14.532 4.036 4.374 +337
22.032 6.058 6.555 +497
32.032 8.753 9.463 +710
42.032 11.448 12.371 +923
44.532 12.121 13.098 +976
54.532 14.816 16.006 +1.190

Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών 2018
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Ανελέητο κυνηγητό σε 1.900.000 
οφειλέτες εξαπολύει μέσα στο 
προσεχές διάστημα η Εφορία, 
προκειμένου να εισπράξει όσο 
γίνεται περισσότερα ποσά, ενώ 
στο στόχαστρο θα τεθούν και 

όσοι αξιοποιούν τα τελευταία «παραθυρά-
κια» του νόμου για να αποφύγουν τις κατα-
σχέσεις. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, μέσα στους επόμενους 
μήνες θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις ώστε 
να ενισχυθεί η εισπραξιμότητα των χρεών:

1. Το Taxis θα διασυνδεθεί με το Κτημα-
τολόγιο απ’ όπου θα διασταυρωθούν οι λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές με την ακίνητη περι-
ουσία που κατέχει ο υπόχρεος. Σύμφωνα με 
την ΑΑΔΕ, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων δεν 
έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο το σύνολο 
της ακίνητης περιουσίας τους, προκειμένου 
να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και την 
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Η ΑΑΔΕ θέλει να αντι-
μετωπίσει με τον τρόπο αυτόν τις χρονοβό-
ρες διαδικασίες διασταύρωσης των σχετι-
κών στοιχείων με τα υποθηκοφυλακεία και 
τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας. 

2. Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για την 
προστασία των τραπεζικών θυρίδων και στο 
εξής η Εφορία θα τις ανοίγει πολύ... άνετα, 
όταν πρόκειται να αναζητήσει λεφτά και τι-
μαλφή οφειλετών του Δημοσίου. 

3. Θα επικαιροποιηθούν τα στοιχεία επι-

κοινωνίας όλων των φορολογουμένων, έτσι 
ώστε η Εφορία να γνωρίζει το e-mail και τον 
αριθμό κινητού τηλεφώνου για να αποστεί-
λει τις σχετικές ειδοποιήσεις.  

4. Θα υπάρξει τηλεφωνική όχληση 
100.000 φορολογουμένων εντός του 2018 
έτσι ώστε να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, καθώς έχει αποδειχθεί ότι το μέ-
τρο οδηγεί σε μεγαλύτερη... ανταπόκρι-
ση. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της 
ΑΑΔΕ, πέρυσι πραγματοποιήθηκαν συνο-
λικά 720.830 επικοινωνίες μέσω e-mail 
ή/και τηλεφώνου με φορολογουμένους, 
για συμμόρφωση ως προς την υποχρέω-

ση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η 
κίνηση αυτή συνεισέφερε στη συμμόρφω-
ση 421.090 φορολογουμένων (ποσοστό 
58,42%), ενώ οι εισπράξεις διαμορφώ-
θηκαν στα 265.894.362 ευρώ (ποσοστό 
43,79%).

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, 1.858.947 οφειλέτες, επί συνόλου 
4.058.857, χρωστάνε ποσά άνω των 500 
ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι από την 1η Μα-
ΐου κινδυνεύουν ακόμη και με κατάσχεση 
ακινήτων τους, εφόσον δεν ρυθμίσουν τα 
χρέη τους! Η συντριπτική πλειονότητα των 
οφειλετών πάντως χρωστάει από 50-500 
ευρώ (1.336.423 φορολογούμενοι), ενώ 
337.729 χρωστούν από 10-50 ευρώ και 
525.758 έως 10 ευρώ. Συνεπώς, 2.199.910 
οφειλέτες μπορούν να… τη βγάλουν κα-

θαρή ή, στη χειρότερη περίπτωση, να τους 
αφαιρεθούν τα ποσά από τα εισοδήματά 
τους μέσω των τραπεζικών λογαριασμών. 

Πέρυσι, η Εφορία προχώρησε σε 
1.721.911 κατασχέσεις. Σημειωτέον ότι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 
87,7% των οφειλετών ή 3.569.975 φυσικά 
και νομικά πρόσωπα είχαν βασική οφειλή 
μικρότερη των 5.000 ευρώ και χρωστούσαν 
συνολικά 2,52 δισ. ευρώ, ενώ το 1% των 
οφειλετών (40.514 φυσικά και νομικά πρό-
σωπα) χρωστούν το 89,2% των συνολικών 
οφειλών ή 89,2 δισ. ευρώ! Τέλος το 11,3% 
των οφειλετών (458.368 φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα) χρωστάει ποσά από 5.000-
100.000 ευρώ ή συνολικά 8,234 δισ. ευρώ 
και είναι αυτοί που παρουσιάζουν το μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για την Εφορία.

οικονομία

Στη... μέγγενη της Εφορίας 
1.900.000 οφειλέτες!

ΑΛΛΑ «ΚΟΛΠΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΝΑ... ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΈΩΡΓΙΑΔΗ
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Ακάθεκτη συνεχίζει την επέκτασή της επί ελλη-
νικού εδάφους η δανέζικη αλυσίδα JYSK υλο-
ποιώντας απαρέγκλιτα το αρχικό επενδυτικό 
της σχέδιο ύψους 20 εκατ. ευρώ που προέ-
βλεπε τη δημιουργία 40 καταστημάτων έως 
το τέλος του 2020. Το ενδιαφέρον των κατα-

ναλωτών για το σκανδιναβικό design στα είδη σπιτιού και 
ύπνου «οδηγεί» τα βήματα της JYSK που βλέπει ευκαιρίες 
στην Ελλάδα της κρίσης και προοπτικές ανάπτυξης της εν 
λόγω αγοράς.

Την Πέμπτη στην αλυσίδα προστέθηκε ακόμη ένας «κρί-
κος», το κατάστημα των Σερρών -το 16ο στην Ελλάδα- που 
βρίσκεται στο 1ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Σερρών – 
Δράμας και διαθέτει χώρο πωλήσεων 1.000 τ.μ., ενώ τον 
επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει το δεύτερο κατάστημα 
στη Λάρισα και θα ακολουθήσει το κατάστημα των Τρικά-
λων. Ήδη η JYSK διαθέτει 7 καταστήματα στην Αθήνα, δύο 
στη Θεσσαλονίκη (ένα στο Εμπορικό Κέντρο Florida επί της 
Λ. Γεωργικής Σχολής στα ανατολικά της πόλης και ένα επί 
της οδού Μοναστηρίου στα δυτικά) και από ένα στη  Λάρισα, 
την Πάτρα, το Αγρίνιο, τη Λαμία, την Ξάνθη, την Κομοτηνή 
και τις Σέρρες.

Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα τον 
Σεπτέμβριο του 2015, όταν η ελληνική οικονομία ασφυκτι-
ούσε λόγω των capital controls και τα σενάρια του Grexit 
βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, το αρνητικό 
κλίμα δεν επηρέασε την απόφαση του ιδρυτή και ιδιοκτήτη 
της αλυσίδας Lars Larsen για είσοδο στην ελληνική αγορά 
και το αποτέλεσμα όπως –τόνισαν στελέχη της εταιρίας στην 
Karfitsa- τον δικαίωσε.

Όσον αφορά στη στρατηγική της εταιρίας, η Βάσω Γκα-
λή, περιφερειακή διευθύντρια της JYSK επισημαίνει πως 
«η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι πάντα στο επίκεντρο των 
ενεργειών μας και επηρεάζει τη στρατηγική μας».  Όπως η 
ίδια σημειώνει, η JYSK έχει μεγάλη εξειδίκευση στα προϊό-
ντα ειδών ύπνου όπως παπλώματα, στρώματα και μαξιλά-
ρια, όμως οι πελάτες της μπορούν να βρουν στα καταστή-
ματα «μια μεγάλη ποικιλία επίπλων, διακοσμητικών αλλά 
και χρηστικών ειδών για το σπίτι και τον κήπο, σε εξαιρετι-
κές τιμές και με την εγγύηση ποιότητας και το σκανδιναβικό 
design της JYSK», η οποία διαθέτει σήμερα 2.586 καταστή-
ματα σε 50 χώρες, απασχολεί 22 εργαζόμενους και ο τζίρος 
της το οικονομικό έτος 2016/2017 ήταν 3,36 δισ. ευρώ.

επιχειρείν

JYSK: Εγκαινιάστηκε στις Σέρρες  
ο 16ος «κρίκος» της δανέζικης αλυσίδας 

ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Lars Larsen  
είναι η λειτουργία 40 καταστημάτων JYSK έως το 2020

Ο 
γενικός γραμματέας του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Αναστάσιος 
Καπνοπώλης αναμένεται να αναλάβει την 
ηγεσία του ΒΕΘ, μετά την ξαφνική απώλεια 
του Παναγιώτη Παπαδόπουλου από ανακο-
πή καρδιάς στις 24 Μαρτίου. Ο συνδυασμός 

«Βιοτεχνική Συμμαχία», που ασκεί την διοίκηση έχοντας 
κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του Δεκεμβρίου 
του 2017 με ποσοστό 66,58% και 27 (από τις συνολικά 
41) έδρες, θα προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο της 
Δευτέρας τον κ. Καπνοπώλη για τη θέση του προέδρου 
και το ΔΣ ουσιαστικά θα επικυρώσει τη συγκεκριμένη 
πρόταση. 

Προηγήθηκε εσωτερική διαδικασία με ψηφοφορία 
στη εν λόγω παράταξη, καθώς εκτός του κ. Καπνοπώλη 
υποψηφιότητα για την προεδρία έθεσαν άλλα τρία μέλη 
της «Βιοτεχνικής Συμμαχίας»: ο β’ αντιπρόεδρος του 
ΒΕΘ, Μακάριος Παπαδόπουλος, ο οικονομικός επόπτης 
του Επιμελητηρίου, Αναστάσιος Λυκάρτσης και ο πρό-
εδρος του τμήματος Βιοτεχνών, Χρήστος Γκίνης. Στην 

πρώτη ψηφοφορία οι κ.κ. Καπνοπώλης 
και Παπαδόπουλος πήραν τις περισ-
σότερες ψήφους (έλαβαν από 9 ψή-
φους ο καθένας, από 4 ψήφους 
έλαβαν οι άλλοι δύο υποψήφι-
οι, ενώ βρέθηκε και ένα λευκό 
ψηφοδέλτιο), ενώ στη δεύτερη 
ψηφοφορία επικράτησε ο κ. Κα-
πνοπώλης με 16 ψήφους έναντι 
11 του κ. Παπαδόπουλου. 

Η διαδικασία διεξήχθη σε 
φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα 
λόγω του ξαφνικού θανάτου του Π. 
Παπαδόπουλου, με τον οποίο ο κ. Α. 
Καπνοπώλης είχε στενή και καθημερινή 
συνεργασία σε θέματα του Επιμελητηρίου για 

περίπου 13 έτη. Όπως είπε ο κ. Καπνο-
πώλης στην «Καρφίτσα» οι αρχές και 

το όραμα του πρώην προέδρου θα 
αποτελούν «πυξίδα» και για τον 
ίδιο κατά την άσκηση των καθη-
κόντων του. «Η συνεργασία, οι 
δημοκρατικές διαδικασίες, η δι-
αφάνεια και η αξιοπιστία θα διέ-
πουν τις κινήσεις της διοίκησης 
που θα έχει ως προτεραιότητα 

την ανάδειξη των δράσεων του 
ΒΕΘ, καθώς και των προβλημάτων 

του επιχειρηματικού κόσμου», δή-
λωσε ο κ. Καπνοπώλης ο οποίος είναι 

ένας από τους δύο ιδρυτές της Inox Steel 
Technical που δραστηριοποιείται στον κλάδο 

των μηχανημάτων βιομηχανίας τροφίμων..

Τη Δευτέρα η εκλογή νέου προέδρου στο ΒΕΘ
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Τα… τσούγκρισε την 
προηγούμενη Πέμπτη 
ο πρόεδρος της Διοι-
κούσας της ΝΔ Θεσ-
σαλονίκης Αντώνης 
Γυφτόπουλος με τους 
δημοσιογράφους. 
Όχι μην πάει ο νούς 
σας στο κακό. Ο κ. 
Γυφτόπουλος πραγμα-
τοποίησε την πρώτη 
επίσημη -θα λέγαμε- 
επαφή του με τους 

δημοσιογράφους της πόλης εγκαινιάζοντας στην ουσία 
ένα νέο τρόπο επικοινωνίας. Μεταξύ των πασχαλινών 
ευχών που αντηλλάγησαν, υπήρξε το καθιερωμένο… 
τσούγκρισμα των αυγών μεταξύ του προέδρου και των 
δημοσιογράφων. Τελικά ο πρόεδρος αποδείχτηκε σκλη-
ρό… αυγό καθώς κέρδισε αρκετές… μάχες.  

Την ώρα που ένας πιλότος της Ελληνικής Αεροπορίας 
χανόταν στα νερά του Αιγαίου πέφτοντας εν ώρα κα-
θήκοντος και λίγες ώρες αφότου ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας δημιουργούσε… τριγμούς στο εσω-
τερικό της «γαλάζιας» παράταξης αναφορικά με μια 
ανάρτησή του στο διαδίκτυο με την οποία «αποχαιρε-
τούσε» τον «καπετάν Ερμή», κατά κόσμον Βασίλη Πρι-
όβολο ο οποίος πέθανε σε ηλικία 100 ετών, αποφάσισε 
ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος 
να κάνει μια δημόσια παρέμβαση μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην γραμματέας της ΝΔ 
που σπάνια πλέον κάνει πολιτικού τύπου σχόλια έκανε 
λόγο για ενότητα μέσα από τον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο facebook ο Ανδρέας Παπαμιμίκος. Όπως 
έγραψε «επιτέλους ας σταματήσουμε να φαγωνόμαστε 
μεταξύ μας. Ας αφήσουμε τις ανούσιες μικροκομματι-
κές κόντρες, τα ψευτοεπικοινωνιακά παιχνίδια και ας 
αντιμετωπίσουμε ενωμένοι αυτές τις δύσκολες κατα-
στάσεις». «Μέσα από συνεννόηση, με σοβαρότητα, ψυ-
χραιμία και σχέδιο βάζοντας πάνω από όλα την αγάπη 
για την Πατρίδα», συμπλήρωσε.

Προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γε-
γονός ότι ανήμερα του Μ. Σάββατου 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης επιτέθηκε προς τον ΟΑΣΘ 
για το λόγω ότι τα λεωφορεία τράβη-
ξαν χειρόφρενο πριν από τα μεσάνυ-
κτα.
Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρί-
σει… τρολλιά του δημάρχου ωστόσο το 
κακό είναι ότι ο δήμαρχος τα πίστευε 
όσα έλεγε. Τελικά κάποιοι είναι τελεί-
ως αδιόρθωτοι καθώς από τη μια δεν 
γνωρίζουν και από την άλλη δεν ρω-
τούν… Αλλά καλά,κυρ-Γιάννη, είσαι 
εφτά χρόνια δήμαρχος και δεν γνωρί-
ζεις ότι Μ. Σάββατο υπάρχει το εθιμο-
τυπικό τα λεωφορεία να σταματούν τα 
δρομολόγια τους πριν τα μεσάνυκτα; 
Που ζεις τελικά ως δήμαρχος;

Κρούσεις για να διεκδικήσει το δήμο Θεσσαλονίκης δέχεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο δημοσιογράφος Στέ-
λιος Καλόγηρος. O Στέργιος Καλόγηρος είναι ο δημοσιογράφος 
που ανέδειξε το θέμα της ελληνικής βλαχόφωνης μειονότητας 
των Σκοπίων και μετέφερε τη φωνή του Ελληνισμού σε όλο 
τον κόσμο μέσα από τη Βεργίνα Τηλεόραση. Παράλληλα, ο κ. 
Καλόγηρος υπήρξε από  τους πρωταγωνιστές  του Συλλαλη-
τηρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ανεξάρτητες κομματικά ομάδες πολιτών που πιστεύουν πως 
ήρθε η ώρα να συνδυαστεί η μαχητικότητα για τα εθνικά μας 
θέματα και την ελληνικότητά μας με την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον πολίτη, υπο-
στηρίζουν σθεναρά την υποψηφιότητα του Στέργιου Καλόγηρου 
για Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης.

Ποιος ισχυρός επιχειρηματίας φέρεται έτοιμος να 
διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο της Θεσσαλονί-
κης στις επόμενες εκλογές; Η στήλη πληροφορείται 
ότι έχει αρχίσει να κινείται έντονα στο επίπεδο των 
συμμαχιών και οσονούπω θα υπάρξουν και ανακοι-
νώσεις. Μείνετε συντονισμένοι…

Τα… τσούγκρισε ο Γυφτόπουλος

Ζητά εθνική συνεννόηση  
ο Παπαμιμίκος

Έτσι δεν είναι κυρ-Γιάννη;

Έβαλε πλώρη για το δήμο ο Καλόγηρος;

ΚΟΥΙΖ 1: 

Νοτοπούλου… Σημίτη
Τακτικές άλλες εποχών θύμισαν οι ανακοινώσεις του γραφείου 
του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τα έργα και τις 
κυβερνητικές παρεμβάσεις που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια στην 
ευρύτερη περιοχή. «Είναι αυτό το έργο… μακέτο;» ήταν ένα από 
τα χαρακτηριστικά σαρδάμ που έκανε ο τότε πρωθυπουργός Κώ-
στας Σημίτης σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αντιστρέψει το τότε 
αρνητικό κλίμα της εποχής και να καταδείξει ότι η κυβέρνησή του  
παραδίδει έργα. Βλέποντας αρκετά από τα έργα που ανακοίνωσε 
το πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης αναρωτηθήκαμε «είναι αυτό… μακέτο;». «Ε, ναι» είναι η απάντηση  μιας  
και τα περισσότερα έργα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί προς χρήση. Φαίνεται πάντως η κυρία Νοτοπούλου να ζήλεψε 
την τακτική του πρώην πρωθυπουργού και να βαδίζει στα χνάρια του.
Τέτοιου είδους πρακτικές πάντως καταδεικνύουν τον πανικό που έχει πιάσει τους ιθύνοντες του πρωθυπουργικού 
γραφείου να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους και την παραγωγικότητά τους και όπως φαίνεται με άνωθεν εντολή 
κινήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως η αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα η αξιωματική αντιπολίτευση, 
καυτηρίασε τον λόγο ύπαρξης του συγκεκριμένου… Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα την ίδια ώρα που το πρω-
θυπουργικό Γραφείο ανακοίνωνε τα έργα ο πρόεδρος της Διοικούσας της ΝΔ Αντώνης Γυφτόπουλος  μιλώντας σε 
δημοσιογράφους σημείωσε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα στήσει γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, 
δεν θα κάνει προσχηματικές και επικοινωνιακές επιλογές. Είμαστε πιο ειλικρινείς με τους Θεσσαλονίκεις».
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Είναι συνειδητή απόφαση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
να στραγγίξουν πλήρως την πραγματική οικονομία 
στην υπηρεσία του πρωτογενούς πλεονάσματος και 
του αφηγήματος της κυβέρνησης.

Ο αριθμός των κατασχέσεων σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς («εις χείρας τρίτων») αυξήθηκε δρα-
ματικά το 2017.

Ο προάγγελος της κατάσχεσης για ένα μέρος 
των οφειλετών είναι το e-mail της εφορίας, το 2017 
πραγματοποιήθηκαν 720.830 επικοινωνίες μέσω 
e-mail ή/και τηλεφώνου με φορολογούμενους για 
συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση πληρωμής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι εισπράξεις από τους φορολογουμένους που 
συμμορφώθηκαν διαμορφώθηκαν σε 265.894.362 
€ (ποσοστό είσπραξης 43,79%), το μεγαλύτερο μέ-
ρος από τους υπόλοιπους είτε γιατί αδυνατούσε είτε 
γιατί δεν είχε το χρόνο να βρει τα λεφτά βίωσε την 
κατάσχεση που μπλόκαρε τους λογαριασμούς του.

Συνολικά 2.300.000 φορολογούμενοι χρωστάνε 
το πολύ 2.000 ευρώ στην εφορία κι αυτό καταδει-
κνύει την φοροδοτική εξάντληση της μεσαίας τάξης 
επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το σύνολο των χρεών αυτών των 
φορολογούμενων δεν ξεπερνά το 1,5% των περί-
που 100 δισ. ευρώ οφειλών, που άφησε πίσω του 
Την ίδια στιγμή στο απυρόβλητο έμειναν τα μεγάλα 
«ψάρια» δηλαδή όσοι χρωστάνε πάνω από 1 εκατ. 
Ευρώ, από τους πραγματικά μεγάλους οφειλέτες 
την ώρα που στραγγίζεται και εξοντώνεται φορολο-
γικά η μεσαία τάξη εισπράττονται ψίχουλα σε αντί-
θεση με το αφήγημα της κυβέρνησης περί αναδια-
νομής. 

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

Τα e-mail της Αριστεράς

karfitsomata

Η στήλη πληροφορείται ότι έχουν ξεκινήσει οι... 
κονταρομαχίες σχετικά με το ποιός μηχανισμός 
θα καταφέρει να ελέγξει τα νέα προεδρεία που 
θα προκύψουν από τις εσωκομματικές εκλο-
γές  της ΝΔ στα μέσα Μαϊου. Σε τοπικό επίπεδο 
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που φτάνουν 
στα αυτιά μας υπάρχει διαγκωνισμός μεταξύ δυο 
«γαλάζιων» στελεχών στο ποιος θα ελέγξει τι. 
Μάλιστα οι αναφορές γίνονται για το μέλος της 
Π.Ε. Παναγιώτη Χατζηλαζαρίδη ο οποίος θεω-
ρείται άνθρωπος του γραμματέα του κόμματος 
Λευτέρη Αυγενάκη και από την άλλη του Άνθι-
μου Αμανατίδη που είναι αναπληρωτής γραμμα-
τέας Οργανωτικού και θεωρείται άνθρωπος του 
Στέλιου Κονταδάκη γραμματέα Οργανωτικού της 
ΝΔ. Το θέμα πάντως είναι όπως μας μεταφέρουν 
έγκυρες πηγές όχι ποιος θα χρεωθεί τους υπο-
ψηφίους αλλά ποιος θα χρεωθεί τη χαμηλή συμ-
μετοχή του κόσμου σε αυτή τη διαδικασία…

Εμβρόντητοι μείναμε μεσοβδόμαδα όταν είδαμε 
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ έναν αγρότη να βγαί-
νει και να μας εξηγεί πόσο άδικα είναι τα μέτρα 
που αφορούν τη φορολογία και τις ασφαλιστικές 
εισφορές των αγροτών. Και όντως ο συγκεκριμέ-
νος κλάδος χρειάζεται υποστηρίξη από το κράτος, 
ωστόσο ο συγκεκριμένος αγρότης δεν μας έπεισε 
για τη βοήθεια που χρειάζεται μιας και βγήκε να 
μιλήσει στην τηλεόραση με ρούχα αξίας εκατο-
ντάδων ευρώ. Όλα πλέον χρειάζονται την προσο-
χή τους και δεν πρέπει να προκαλείται η ελληνική 
κοινωνία…

Το ρεπορτάζ του προηγούμενου Σαββάτου σχετικά με τα ονό-
ματα που θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις επό-
μενες εκλογές στην Κεντρική Μακεδονία  ήταν η αφορμή να 
δεχτούμε πολλά τηλεφωνήματα. Η αγωνία σε πολλά πρόσωπα 
που δεν είδαν το όνομα τους γραμμένο ήταν έκδηλη τα συμπε-
ράσματα τα αφήνουμε για τους αναγνώστες μας…

Επισιτιστική βοήθεια που χάρισε χαμόγελα και ελπίδα 
σε περισσότερες από 200 άπορες οικογένειες χορήγη-
σε ενόψει των εορτών του Πάσχα το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Σε μήνυμά 
του ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επεσήμανε: «Σε 
μία δύσκολη οικονομική κατάσταση για όλους μας, 
υπάρχουν δυστυχώς και εκατοντάδες συμπολίτες μας, 
με τις οικογένειες τους, τα παιδιά τους, που δεν μπο-
ρούν τις μέρες των γιορτών να εξασφαλίσουν ούτε τον 
επιούσιο. Με τη δράση του ο δήμος μας, προσπαθεί 
μέσω του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου να δώσει 
αρωγή και ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους. 
Η διανομή τροφίμων προς τις οικογένειες που έχουν 
ανάγκη περιελάμβανε είδη παντοπωλείου, καθώς και 
είδη προσωπικής υγιεινής». 

Ποιό κορυφαίο τοπικό στέλεχος του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε «πηγαδάκι» στην πλατεία Αρι-
στοτέλους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 
έλεγε με νόημα «Σιγά μη στηρίξουμε  
Μπουτάρη στις επόμενες εκλογές»;

Άρχισαν οι… κονταρομαχίες

Δεν μας έπεισε

Χτύπησαν τα τηλέφωνα

Χαμόγελα σε 200 οικογένειες 

ΚΟΥΙΖ 2: 

Ο Μυτράκας «ενώνει»  
Τζιτζικώστα και Ζορπίδη

Την προηγούμενη εβδομάδα στα γραφεία της Περιφέρει-
ας συναντήθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας με το προεδρείο 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο περιφε-
ρειάρχης και ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορμπίδης συμ-
φώνησαν για στενή συνεργασία ενώ το πρόσωπο που ανέλα-
βε να φέρει εις πέρας αυτή τη συνεργασία είναι ο Θόδωρος 
Μυτράκας που είναι ο ειδικός σύμβουλος του περιφερειάρχη 
για τη συνεργασία με τα επιμελητήρια. Μάλιστα ο κ. Μυτράκας 
τυγχάνει να είναι στενός φίλος και των δυο μιας και στο πα-
ρελθόν έχει αποτελέσει τον... συνδετικό τους κρίκο.
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Σχεδιάζουν το μέλλον της Θεσσαλονίκης
Σε κεντρικό bar- restaurant της Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν τη 

δεύτερη μέρα του Πάσχα επιχειρηματίες και υπάλληλοι του δήμου. 
Θέμα συζήτησης, τι άλλο, τι θα γίνει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. 
Κεντρικό πρόσωπο στη συζήτηση και ο δικηγόρος- δημοτικός σύμβου-
λος Εφραίμ Κυριζίδης, που δεν κρύβει τον προβληματισμό του για την 
«επόμενη μέρα», αλλά ούτε και την πρόθεσή του, να διεκδικήσει ηγε-
τικό ρόλο, στα κοινά της Θεσσαλονίκης.  Οι τέσσερις τους, υπό το φως 
των κεριών συζήτησαν για αρκετή ώρα… . Προσπάθησαν να ...μαντέ-
ψουν τις προθέσεις του Γιάννη Μπουτάρη, αλλά και τη στάση του προ-
έδρου της Νέας Δημοκρατίας, στο θέμα επιλογής του προσώπου, που 
θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη δημαρχία  Θεσσαλονίκης . Η συζήτηση 
δεν...έκλεισε, αφού μάλλον τώρα ανοίγει για όλους τους...μνηστήρες. 

Συνεχίζοντας τη σειρά δράσεων «Ζήσε την εμπειρία της προσφοράς», η Εθνική 
Ασφαλιστική σε συνεργασία με τον Όμιλο Διαγνωστικών Εργαστηρίων Affidea 
Ευρωιατρική διοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 23 Μαρτίου 
στην Πλατεία Αριστοτέλους, με σκοπό τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος. Η ενέρ-
γεια υλοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των γραφείων πωλήσεων της Εθνικής 
Ασφαλιστικής Βορείου Ελλάδος και του διαγνωστικού εργαστηρίου της Affidea 
Ευρωιατρική στη Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του Κέντρου Αίματος του 
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ. Η απήχηση της αιμοδοσίας στον κόσμο της Θεσσαλονίκης ήταν 
μεγάλη καθώς πολλοί δημότες και αιμοδότες στήριξαν την προσπάθεια αυτή.

Εκτός… θέματος
«Για τα αραιά δρομολόγια, για 

τα παλιά λεωφορεία, την τηλεμα-
τική που δε λειτουργεί, το συνω-
στισμό και την ταλαιπωρία, τόσο 
καιρό, ούτε λέξη. Αν είσαι τελικά 
διαρκώς "με το γκουβέρνο" μπερ-
δεύεσαι!», σχολίασε στο facebook 
του ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με το 
εν λόγω σχόλιο να συνοδεύεται 
από την παραπάνω εικαστική φω-
τογραφία που έβγαλε… τον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης εκτός θέματος. Να θυμίσουμε πως όλα ξεκίνησαν από το tweet 
του κ. Μπουτάρη για τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ που σταματούν στις 
10:00 το βράδυ το Μεγάλο Σάββατο. Για το θέμα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και 
η διοίκηση του ΟΑΣΘ λέγοντας πως «o δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτά-
ρης, πριν από λίγους μήνες… ανακάλυψε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από 
σχεδόν οχτώ χρόνια θητείας στη θέση του δημάρχου, επίσης «ανακάλυψε» ότι το 
Μ. Σάββατο τα δρομολόγια του Ο.Α.Σ.Θ. σταματούν πριν από τα μεσάνυχτα, γεγονός 
που συμβαίνει αδιαλείπτως από το 1957 έως σήμερα. Αρχίζει σιγά – σιγά να μαθαίνει 
την πόλη… Θα του προτείναμε το επόμενο «τιτίβισμά» του να είναι για τις λεωφορει-
ολωρίδες και τα μέτρα που είχε υποσχεθεί ότι θα λάβει ο δήμος Θεσσαλονίκης. Σιγά 
– σιγά μαθαίνει…». Βέβαια, αυτό που δε μας είπε η διοίκηση του ΟΑΣΘ είναι πότε θα 
συγχρονίσει το δικό της σύστημα διαδικτυακής ενημέρωσης, με την πραγματική ώρα 
άφιξης των αστικών στις στάσεις, έτσι να μη χάνει και ο κόσμος τζάμπα τα ραντεβού 
και τις δουλειές του…

Έζησαν την εμπειρία της προσφοράς!

«Κινείται» ο Γιώργος Λίλτσης στο δήμο Παύλου Μελά και μάλιστα… πολύ! Μετά τις δυο συ-
ναντήσεις που έκανε με πολίτες της Ευκαρπίας και της Νικόπολης όπου άκουσε και κατέ-
γραψε τα προβλήματα  των περιοχών ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος ετοιμάζει την τρίτη 
συγκέντρωση. Όπως αναφέρουν συνεργάτες του, σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να 
συζητήσει προβλήματα, να προτείνει λύσεις και να συνδημιουργήσει μαζί με τους κατοίκους 
το πρόγραμμα με το οποίο θα διοικήσει το δήμο το 2019. Ο επικεφαλής της «αναΤΡΟΠΗΣ» την 
ώρα που η μια υποψηφιότητα ανακοινώνεται μετά την άλλη (ο Δημήτρης Δεληγιάννης θα δι-
εκδικήσει το δήμο ως συνεχιστής της παράταξης του «πράσινου» Διαμαντή Παπαδόπουλο, και 
η Όλγα Μυρίδου που πρόσφατα παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος και στέλεχος της παράταξης 
Δεμουρτζίδη και θα είναι υποψήφια δήμαρχος) στελεχώνει το ψηφοδέλτιό του και εκτιμάται 
πως τους επόμενους μήνες θα ανακοινώσει τα περισσότερα μέλη αυτού. Όπως μαθαίνουμε 
πολλοί που τον ακολουθούν είναι γνωστά ονόματα της περιοχής…

Ο υποψήφιος δήμαρχος που... «τρέχει»

Τελικά, μπορεί να ζεις σε μια πόλη, 
μπορεί και να την υπηρετείς , από δι-
άφορες θέσεις, αλλά να αποδειχθεί, ότι 
δεν τη... γνωρίζεις. Αυτό φαίνεται, ότι... 
έπαθε ο Σταύρος Καλαφάτης, που με 
τη σύζυγό του, θέλησε να κάνει μια... 
πασχαλινή εκδρομή στις όμορφες γω-
νιές της Θεσσαλονίκης. «Χάθηκε» στα 
σοκάκια της Άνω Πόλης, μύρισε τις πασχαλιές και τα άλλα λουλούδια στους κήπους 
των φροντισμένων μονοκατοικιών. Επέστρεψε ενθουσιασμένος και εκμυστηρεύθηκε 
σε φίλους, ότι τον μάγεψε η φυσική ομορφιά στους κήπους του Πασά. «Πήγα και στο 
σέντραλ πάρκ της Νέας Υόρκης και στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου και στους κήπους του 
Λουξεμβούργου στο Παρίσι. Τη φυσική ομορφιά των κήπων του Πασά, δεν την έχει κα-
νένα πάρκο. Κι όμως, η περιοχή παραμένει αναξιοποίητη, αντί να γίνει πόλος έλξης για 
κατοίκους και επισκέπτες» είπε προβληματισμένος. Ας φροντίσει να πείσει το δήμαρχο 
και τους αρμόδιους αντιδημάρχους να αναδείξουν τις ομορφιές της πόλης.

Ανακάλυψε... όμορφες γωνιές
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Επιχείρηση για την άλωση του νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από 
την κυβέρνηση. Με συγκεκριμένες τακτικές,  
νοοτροπία καθεστώτων, που κατέρρευσαν και 
καταδικάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες σε 
όλο τον κόσμο, αλλά... αριστερή φρασεολογία 

(προφανώς για εσωτερική κατανάλωση) το υπουργείο 
Υγείας προσπαθεί να αποσυντονίσει το μοναδικό –ίσως- 
νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, που λειτουργεί, σαν κα-
λοκουρντισδμένη μηχανή.

Ο υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης δήλωσε απερί-
φραστα ότι «θεωρεί το πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκο-
μείου «κλειστό κλαμπ του παρελθόντος» στο οποίο πρέπει 
να μπεί «Τέλος».

Το υπουργείο στην επιθυμία του να αλλάξει τον τρόπο 
ορισμού του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, έστειλε 
νέο κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο αναφέρεται ρητά, 
ότι ο ορισμός, πλέον, του γενικού διευθυντή, περιέρχεται 
στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης, όπως άλλωστε, γίνεται 
για τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων.

 Η κίνηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σύμβα-
ση που είχε υπογραφεί πριν από 18 χρόνια - μεταξύ του 
Ιδρύματος και του ελληνικού Δημοσίου - και είχε ψηφι-
στεί ομόφωνα από το ελληνικό κοινοβούλιο. «Η σύμβαση 
αυτή, δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς. Είναι αντι-
συνταγματικό. Έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας κι έχουμε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα», εξηγεί 
ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου 
Βασίλης Παπάς. Ο κ. Παπάς λέει χαρακτηριστικά, πως με 
τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θα μπορεί να διορίσει άτομο 
δικής της επιλογής, «έτσι ώστε να μπορεί να διευθύνει το 
Παπαγεωργίου». 

Ο κ. Πολάκης ήταν κατηγορηματικός.  Απάντησε στο 
συγκεκριμένο ερώτημα, που του έθεσε η Karfitsa «γιατί 
πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του νοσοκομείου, 
το οποίο έχετε παραδεχθεί δημόσια, πως είναι από τα κα-
λύτερα στη χώρα», με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: 

«Θα μιλήσουμε στο γήπεδο της πράξης. Πελατειακά 
συστήματα και κλειστά κλαμπ του παρελθόντος δεν θα συ-
νεχίσουν να υπάρχουν. ΤΕΛΟΣ». 

Η απόφαση της κυβέρνησης, προκάλεσε την αντίδρα-
ση της αντιπολίτευσης αλλά και του ιατρικού κόσμου. «Ο 
στόχος δεν είναι άλλος από την τοποθέτηση γενικού διευ-
θυντή της επιλογής του υπουργού Υγείας ώστε το νοσοκο-
μείο-πρότυπο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα, 
να μετατραπεί σε κομματικό βιλαέτι για κάθε είδους ρου-
σφέτια», τόνισε σε ανακοίνωσή της η 
Ν.Δ. 

Επιε ικώς απαράδεκτη 
χαρακτήρισε ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης Αθανάσιος 
Εξαδάκτυλος την παρέμ-
βαση του υπουργείου. «Οι 
κυβερνήσεις θα έπρεπε να 
είχαν υιοθετήσει το μοντέ-
λο Παπαγεωργίου, για όλα 
τα δημόσια νοσοκομεία. Με 
τον τρόπο αυτό δεν εξασφαλίζε-
ται η πολιτική καθοδήγηση των νοσο-
κομείων, που δεν υπάρχει κανέναν λόγος να διοικούνται 
με πολιτικά κριτήρια. Την ώρα που επιχειρείται αυτή η 
παρέμβαση, βλέπουμε να διοικούν ανύπαρκτα νοσοκο-
μεία στην Πάτρα άνθρωποι που έχουν ποινικές ευθύνες, 
έχουμε δει ανθρώπους που δε διαθέτουν ούτε τα τυπικά 
προσόντα να διορίζονται στη Σαντορίνη κ.ο.κ. Κατά συνέ-
πεια το Παπαγεωργίου, που δεν έχει κομματική διοίκηση 
και αποδεδειγμένα λειτουργεί καλύτερα, ενοχλεί», τόνισε 
ο πρόεδρος του Ι.Σ.Θ.. 

 «Ο όρος της σύμβασης  
ήταν η ασφάλειά μας» 

Να… πρυτανεύσει η λογική, ευελπιστεί η διοίκηση του 
νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με το μέλος του Δ.Σ. Ζωή Πα-
παγεωργίου να υπογραμμίζει πως «Η σύμβαση που είχε 
υπογράψει το Ίδρυμα με το ελληνικό Δημόσιο, συμπεριε-
λάμβανε ως όρο ο διευθυντής να προσλαμβάνεται από το 
Δ.Σ.. Αποτελείται δηλαδή από  τρία μέλη υποδεικνυόμε-
να από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τρία οριζόμενα από τον 
υπουργό Υγείας και ένα υποδεικνυόμενο από τη Σύγκλητο 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κανο-
νισμός τώρα διαφοροποιείται με ότι μπορεί να συνεπάγε-
ται αυτό» 

«Ότι νόμο και να βγάλει, είναι 
παράνομος»

Ο Βασίλης Παπάς είναι πρόεδρος του νοσοκομεί-
ου Παπαγεωργίου τα τελευταία εννιά χρόνια. Στα 18 
χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου, υπήρχαν δύο 
πρόεδροι, ο κ. Παπαγεωργίου και στη συνέχεια ο κ. 

Παπάς. «Όταν κάθε δύο ή τρία χρόνια αλλάζει η διοίκηση, 
όπως συμβαίνει δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία, 
μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται με 2.000 εργαζόμενους 
και 60.000 τ.μ., σηκώνονται και φεύγουν. Δεν υπάρχει 
χρόνος να αφομοιώσουν τις ανάγκες των νοσοκομείων 
και να προτείνουν λύσεις. Αυτή είναι και η κατάρα των 
νοσοκομείων, οι διοικητές αισθάνονται τον εαυτό τους 
ως προσωρινό. Ο κ. Πολάκης λοιπόν θέλει να ελέγξει το 
Παπαγεωργίου, παρά το γεγονός ότι έχει παραδεχτεί πως 
είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία. Αντί λοιπόν να το 
μιμηθεί, προσπαθεί να το καταστρέψει. Δεν υπάρχει καμία 
λογική. Η απόφασή του δεν είναι σύννομη όμως, διότι για 
να τροποποιηθεί ένα συμβόλαιο πρέπει να συμφωνήσουν 
και τα δύο μέρη. Ότι νόμο και να βγάλει, είναι παράνομος», 
υπογράμμισε ο κ. Παπάς. 

Καθότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ανήκει στην 3η 
ΥΠΕ και καλύπτει μεγάλο όγκο των εφημεριών, ζητήσα-
με και την τοποθέτηση του διοικητή της 3ης ΥΠΕ Γιώργου 
Κίρκου ο οποίος απάντησε πως «έχω μία υπεύθυνη θέση, 
δε γίνεται να σχολιάσω για ότι μπορεί να έχω ακούσει. Στη 
δική μας αρμοδιότητα είναι μόνον οι εφημερίες του Παπα-
γεωργίου». 

ρεπορτάζ

Λάβρος ο Πολάκης  
κατά του «Παπαγεωργίου»

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ «ΠΟΝΗΡΑ» ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ / karavassili@karfitsa.gr
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Διαστάσεις επιδημίας  έχει πάρει   το λαθρεμπό-
ριο τσιγάρων σε πάρκα, πεζόδρομους και σε 
σημεία που βρίσκονται  κοντά στις λαϊκές αγο-
ρές σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο της 
πόλης το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο, 
καθώς  το  λαθρεμπόριο  τσιγάρων και χύμα 

καπνού  είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει τεράστιες  δι-
αστάσεις.  Ο  φακός της «Κ», βρέθηκε μπροστά σε μια από 
τις δεκάδες παράνομες πωλήσεις λαθραίων τσιγάρων που 
λαμβάνουν χώρα μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης 
και κατέγραψε  καρέ – καρέ την αγοραπωλησία που έγινε 
μπροστά στα μάτια των περαστικών. 

Στις 12 το μεσημέρι, στη συμβολή της πλατείας Αριστο-
τέλους με την οδό Βατικιώτου, έναν από τους πιο πολυσύ-
χναστους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ένας  
νεαρός άντρας, όπως φαίνεται στην φωτογραφία,  πλησία-
σε μια γυναίκα με σκοπό να της πουλήσει λαθραία  τσιγά-
ρα. Ο νεαρός έβγαλε από μια μαύρη σακούλα, μία κούτα με 
δέκα πακέτα τσιγάρα γνωστής μάρκας, και την παρέδωσε 
στη γυναίκα παίρνοντας  ως αντίτιμο,  ένα χαρτονόμισμα 
των 20 ευρώ. Το κόστος της συγκεκριμένης μάρκας στο 
περίπτερο είναι 42 ευρώ. Η αγοραπωλησία έγινε αστραπι-
αία μέσα σε δύο λεπτά. 

Σε μικρή απόσταση βρίσκονταν τα υπόλοιπα μέλη της 
συμμορίας. Ο  ένας  προμήθευε  με λαθραία τσιγάρα τον 
«πωλητή», ο δεύτερος και ο τρίτος  κρατούσαν «τσίλιες», 
προσέχοντας μήπως  πέσουν στην αντίληψη των αστυνο-
μικών.

Μέσα σε λίγα λεπτά  άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν 
την εμφάνισή τους στο πλακόστρωτο της πλατείας Αρι-
στοτέλους και  συνέλαβαν  όλα τα μέλη της σπείρας κατά-
σχοντας περισσότερες  από 50 κούτες με λαθραία τσιγά-
ρα  λίγο πριν πωληθούν σε ενδιαφερόμενους. Οι τέσσερις 
συλληφθέντες είναι όλοι τους αλλοδαποί από τη Λιβύη, 
σύμφωνα με δήλωση τους  στους αστυνομικούς. 

Τα στέκια με τα λαθραία τσιγάρα 
Τα στέκια των λαθροδιακινητών είναι πολλά και εξα-

πλώνονται  τόσο στο κέντρο όσο και στα περίχωρα της 
Θεσσαλονίκης. Οι λαθροδιακινητές συγκεντρώνουν τα 
τσιγάρα στα σπίτια τους και κάθε πρωί εξορμούν για το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το «στρατηγείο» τους είναι το 
κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα το τρίγωνο που περι-
κλείεται από τις οδούς Χαλκέων – Ολύμπου  και Ερμού και 
γύρω από την αγορά Βλάλη, και την αρχαία αγορά.  Πολλοί 
από τους  παράνομους  διακινητές που πουλάνε τα πακέ-
τα των τσιγάρων χωρίς την ειδική ταινία φόρου, «κατα-
σκηνώνουν» στην πλατεία Αριστοτέλους προκειμένου να 
βρουν πελάτες και να πουλήσουν, χύμα καπνό, πακέτα και 
κούτες με τσιγάρα, σε τιμή πολύ χαμηλότερη  από αυτή 
των περιπτέρων. Ακόμη ένα στέκι πώλησης λαθραίων 
τσιγάρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στην πλατεία 
Ναυαρίνου, στο πλακόστρωτο πάνω από την Αψίδα του 
Γαλερίου και σε όλο τον πεζόδρομο της Δημητρίου Γούνα-
ρη μέχρι την οδό Τσιμισκή. 

Η δράση των λαθρέμπορων 
Οι λαθρέμποροι δρουν με πολλούς τρόπους προκειμέ-

νου να μη γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς που 
περιπολούν σε όλο το κέντρο. Με τη βοήθεια ενός δεύτε-
ρου ατόμου, που παίζει το ρόλο του τσιλιαδόρου, κινούνται 
μέσα στο πλήθος, κουβαλάνε μέσα σε πλαστική σακούλα 
τις κούτες με τα τσιγάρα ή το χύμα καπνό και προσεγγίζουν 
διακριτικά τους καταναλωτές ρωτώντας τους αν θέλουν 
τσιγάρα. Αν πάρουν θετική απάντηση αρχίζουν το παζάρι. 
Από 2 μέχρι 2,5 ευρώ το πακέτο και από 15 μέχρι 20 ευρώ 
η κούτα, ανάλογα τη μάρκα. Η δράση των κυκλωμάτων 
έχει εξαπλωθεί και στην ανατολική Θεσσαλονίκη  όπου οι 
παράνομοι πωλητές κινούνται στα διπλανά στενά από τους 

δρόμους  που γίνονται οι λαϊκές αγορές. 
Ωστόσο η εταιρεία σεκιούριτι που έχει προσληφθεί από 

την Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγω-
γών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας - Θεσσαλίας 
- Θράκης έχει καταφέρει να συμβάλει στην πάταξη 
του φαινομένου μέσα στις λαϊκές αγορές. «Το 
φαινόμενο της πώλησης λαθραίων τσιγάρων 
μέσα στις λαϊκές  αγορές έχει μειωθεί πολύ 
σημαντικά, καθώς έχουμε καταφέρει να 
προστατεύουμε τους  χώρους  μας», υπο-
γραμμίζει ο Άγγελος Δερετζής, πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματι-
ών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Μακεδονίας- Θεσσαλίας- Θράκης.

Δεκάδες οι συλλήψεις  
από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης 

Η ασφάλεια Θεσσαλονίκης και τα αρμόδια 
τμήματα όπως αυτό της  προστασίας  περι-
ουσιακών στοιχείων, διεξάγουν συνεχείς 
ελέγχους σε όλη τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο 
παρά το ισχυρό χτύπημα που έχουν κατα-
φέρει στους μικροπωλητές και στα τοπικά 
κυκλώματα, η διακίνηση λαθραίου καπνού, 
δεν έχει σταματήσει να υφίσταται. Μέσα στο 
2017 έγιναν 263 συλλήψεις και κατασχέθηκαν 
61.218 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Τον Ιανουάριο του 
2018, οι συλλήψεις έφτασαν τις 19 και η ποσότητα που 

κατασχέθηκε ήταν συνολικά 10.853 πακέτα. Τους επόμε-
νους δύο μήνες, τον Φεβρουάριο και το Μάρτιο έγιναν 130 
συλλήψεις  ενώ κατασχέθηκαν 3.869 πακέτα καπνού και 
44.403 πακέτα τσιγάρων 

Χαμηλές ποινές και μικρά πρόστιμα  
για το λαθρεμπόριο καπνού

 Οι ποινές και τα πρόστιμα για τους λα-
θρεμπόρους καπνού που συλλαμβάνονται 
είναι πολύ χαμηλά καθώς το υπάρχον νο-

μοθετικό πλαίσιο ορίζει το λαθρεμπόριο 
καπνού ως πλημμέλημα. «Οι συλλήψεις είναι 

πολύ συχνές ωστόσο οι περισσότεροι δράστες 
παραπέμπονται σε δίκη  και αφήνονται ελεύθεροι 

μέχρι να οριστεί η τακτική δικάσιμος,  με αποτέ-
λεσμα να ξαναβγαίνουν στο δρόμο και να που-

λάνε. Έχουμε συγκεκριμένα άτομα που πάνε 
δέκα και δεκαπέντε φορές αυτόφωρο και 
έχουν βγει, δείχνουν απάθεια για το δικο-
νομικό σύστημα της χώρας μας», αναφέρει 
στην «Κ» ο Θεόφιλος Παπαδάκης αντιπρό-

εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ). Ο ίδιος θέτει 

επίσης θέμα αυστηροποίησης των διοικητικών 
προστίμων που βαραίνουν τους κατηγορούμενους 

για λαθρεμπόριο καπνού από 1500 που είναι σήμερα σε 
15.000.

Οργιάζει το λαθρεμπόριο τσιγάρων 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ρεπορτάζ

Οι αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει τους μικροπωλητές  λαθραίων τσιγάρων λίγο πριν τους προσαγάγουν στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης Μικροπωλητής πουλάει λαθραία τσιγάρα 
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Οργιάζει το λαθρεμπόριο τσιγάρων 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Στόχος τα κυκλώματα  
και όχι οι μικροπωλητές 

Οι αρχές κάνουν διαρκείς ελέγχους για τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη των κυκλωμάτων διακίνησης λαθραίων 
τσιγάρων. Η συνεργασία των διωκτικών αρχών γίνεται 
σε διεθνές επίπεδο καθώς το λαθρεμπόριο καπνού μόνο 
ελληνική υπόθεση δεν είναι όπως λένε στην «Κ» αξιω-
ματικοί της ΕΛΑΣ. «Πρέπει να συνεχίσουμε να χτυπάμε 
τα κυκλώματα εισαγωγής λαθραίων τσιγάρων για να κα-
ταφέρουμε να πατάξουμε το φαινόμενο» εξηγεί ο αντι-
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων,  Θεόφιλος Παπαδάκης. Η τελευταία σπουδαία 
«δουλειά» των ελληνικών αρχών στην προσπάθεια πά-
ταξης του λαθρεμπορίου καπνού ήταν  ο εντοπισμός του 
πλοίου Golendri  τον περασμένο Ιούνιο ανοιχτά της 
Κρήτης. Το πλοίο σημαίας Τανζανίας, φορτωμέ-
νο με 1,5 εκατ. (1.557.200), πακέτα λαθραία 
τσιγάρα απέπλευσε από το λιμάνι Μπαρ του 
Μαυροβουνίου και είχε προορισμό σύμφω-
να με τις φορτωτικές, το λιμάνι Τομπρούκ 
της Λιβύης. Εξάλλου, για τον απόπλου του 
και τις κινήσεις του στα διεθνή ύδατα δυ-
τικά της Ελλάδας, οι Λιμενικές Αρχές ειδο-
ποιήθηκαν από  Βρετανικές Υπηρεσίες. Πηγές 
ανέφεραν ότι  τα τσιγάρα θα ξεφορτώνονταν 
στις νότιες ακτές της Κρήτης. Πλοίο και τσιγάρα 
κατασχέθηκαν στο λιμένα Ηρακλείου, συνελήφθησαν τα 
έξι μέλη πληρώματος, Ουκρανικής υπηκοότητας, ενώ οι 

έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Το σύνολο 
διαφυγόντων φόρων και δασμών από την ποσότητα των 
λαθραίων τσιγάρων ανήλθε στα 6,1 εκατ. ευρώ. Είχε προ-
ηγηθεί μια αλληλουχία γεγονότων, όταν πριν από σχεδόν 
έναν χρόνο, στις 23 Απριλίου 2017 στην εξωτερική πύλη  
του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, εντοπίστηκαν από τις Λι-
μενικές Αρχές,  κρυμμένα μέσα σε νταλίκες 47.000 πακέτα 
τσιγάρων. Τέσσερις ημέρες αργότερα εντοπίστηκε στον 
Ασπρόπυργο μία ακόμα νταλίκα με λαθραία τσιγάρα κρυμ-
μένα μέσα σε βιομηχανικά φίλτρα, καθώς και μία αποθήκη 
στον Κορυδαλλό, όπου είχε γίνει η συσκευασία του παρά-
νομου φορτίου.

Τεράστια οικονομική ζημιά
Τα χρήματα που χάνει το ελληνικό κράτος από το λα-

θρεμπόριο τσιγάρων κάθε χρόνο αγγίζει το 1 εκ. 
ευρώ τον χρόνο. Σοβαρή ζημιά έχει υποστεί και 

ο κλάδος των καπνοπωλών, καθώς από όλη 
την αλυσίδα του καπνού, από το χωράφι μέ-
χρι το λιανοπωλητή, εξαρτώνται 60.000 οι-
κογένειες, που παράγουν  το 7% του ΑΕΠ. 
Η πώληση των νόμιμων τσιγάρων έχει μει-
ωθεί δραματικά και τα περίπτερα κλείνουν 

το ένα μετά το άλλο. Σύμφωνα με τον Κώστα 
Ιακώβου, πρόεδρο της Ένωσης Καπνοπωλών 

Ψιλικών και Περιπτέρων Μακεδονίας, η πώλη-
ση λαθραίων τσιγάρων έχει αυξηθεί τα τελευταία 2 

χρόνια, καταλαμβάνοντας το 30% της πώλησης καπνού.  
«Εμείς έχουμε δυο μέτωπα ανοιχτά που μας δυσκολεύ-

ρεπορτάζ

ουν,  το φόρο και το λαθρεμπόριο. Και οι δύο παράγοντες 
μειώνουν το κέρδος μας κατακόρυφα», αναφέρει ο κύρι-
ος Ιακώβου και εξηγεί, ότι «με τις νέες αυξήσεις στα κα-
πνικά,  το πακέτο των τσιγάρων επιβαρύνθηκε από 0,40 
έως 0,60 ευρώ ενώ ο φόρος ανήλθε  σε ποσοστό 90% επί 
του κέρδους για τα τσιγάρα και σε ποσοστό 93%, για τον 
καπνό. Από την άλλη πλευρά, το περιθώριο κέρδους μει-
ώθηκε στο  3% από 3,5%-4% που ήταν  στο πακέτο.  Συ-
γκεκριμένα οι καπνοπώλες κερδίζουν στα φτηνά τσιγάρα 
0.05 λεπτά ανά πακέτο  και στα ακριβά στα 0.10  λεπτά ανά 
πακέτο», τονίζει ο κ Ιακώβου. Σύμφωνα με τον κ Ιακώβου. 
«Πριν από την κρίση η Ελλάδα είχε 36 εκατομμύρια τζίρο 
στα τσιγάρα αυτή τη στιγμή έχει 16 εκατομμύρια ευρώ το 
χρόνο. «Αν υποθέσουμε ότι πολύς κόσμος έχει κόψει το 
κάπνισμα, υπολογίζουμε ότι 10 εκατομμύρια ευρώ χάθη-
καν από το λαθρεμπόριο», τόνισε ο κ Ιακώβου.

Οι αστυνομικοί  έχουν κατασχέσει περισσότερες από 50 κούτες  
με λαθραία τσιγάρα. (Φωτο πάνω, κάτω και αριστερά)

Μικροπωλητής πουλάει λαθραία τσιγάρα 
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Στην Κρυοπηγή Κασσάνδρειας Χαλκιδικής και 
στις εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις «Yuppi»  θα 
δοθεί το ραντεβού ανάμεσα στην παράδοση και 
τη νέα φουρνιά Σαρακατσάνων προκειμένου να 
λειτουργήσει πιλοτικά και σε βιωματικό πλαίσιο 
ένα κομμάτι  του  κύκλου  και  του  τρόπου   της  

Σαρακατσάνικης  ζωής.

Η Karfitsa επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας Σαρακατσαναίων κ. Γεώργιο Μουτσιάνα, προ-
κειμένου να ενημερωθεί  για το ρηξικέλευθο αυτό εγ-
χείρημα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
«η ιδέα γεννήθηκε πριν από δύο χρόνια στην παγκόσμια 
συνδιάσκεψη νέων που κάναμε στην Κατερίνη και πριν 
από έναν χρόνο στο συνέδριο που έγινε στο Αγρίνιο. Εκεί 
ο πρόεδρος του νεοσύστατου συλλόγου Δ. Ελλάδας, ο 
Κώστας Μπομπότας έκανε μια εισήγηση με θέμα βιω-
ματική σαρακατσάνικη κατασκήνωση στα βουνά. Αυτή η 
ιδέα μας άρεσε και αποφασίσαμε να την υλοποιήσουμε».

Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 27 

Αυγούστου με τον κ. Μουτσιάνα να τονίζει με περηφά-
νεια: «Φυσικά και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικώς 
προσανατολιζόμαστε σε 100 παιδιά, έναν αριθμό αρκετά 
σημαντικό με την Ομοσπονδία να έχει ήδη μεριμνήσει και 
για το οικονομικό ζήτημα. Ενδεικτικά το ορισθέν ποσό 
είναι στα 120-150 ευρώ και υπάρχει και η δυνατότητα για 
δωρεάν πρόσβαση στην κατασκήνωση μέσω του προ-
γράμματος του ΟΑΕΔ». 

Όσον αφορά στην ακαδημαϊκή επίβλεψη των δρα-
στηριοτήτων της κατασκήνωσης, αυτή θα γίνει από την 
Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, την αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και με 
την επιστημονική επιτροπή της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα 

ο  κ. Γεώργιος Καρατάσιος,  ο οποίος είναι  μέλος της επι-
τροπής και πρ. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
αναμένεται να συνεισφέρει αρκετά στο εγχείρημα μαζί 
βέβαια και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

‘Οπως επισημαίνει  στην «Κ» ο κ. Μουτσιάνας, ιδιαί-
τερα κομβικός είναι ο ρόλος της παράδοσης την κρίσιμη 
εποχή που ζούμε καθώς «οι αρχές, οι αξίες και η παρά-
δοση είναι από τους πιο σημαντικούς πυλώνες που θα 
κρατήσουν το Έθνος».

Τέλος σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
«θα συνεχίσουμε να ποτίζουμε το δέντρο της παράδο-
σης, έτσι ώστε αυτό  να έχει βαθιές ρίζες και να αντιστέ-
κεται σε πείσμα των καιρών».

Η 
καθημερινότητα τριών Εβραίων γυναικών που 
έζησαν στη Θεσσαλονίκη το 1943, εκτυλίσσετε 
μπροστά στα μάτια των αναγνωστών στο βιβλίο 
«Μη με ξεχάσετε», που επιμελήθηκε ο διδά-
κτορας σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας, με επίκεντρο το Ολο-

καύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, Λεόν Σαλτιέλ. 
Πρόκειται για συγκλονιστικές μαρτυρίες που έρχονται στο 
φως της δημοσιότητας, μέσα από τα γράμματα και τις επι-
στολές που έστελναν αυτές οι μητέρες στους γιους τους, 
λίγο πριν την αναχώρησή τους προς το Άουσβιτς. Οι τρεις 
μητέρες-συγγραφείς είναι η Σάρα Σαλτιέλ, η Νεάμα Καζές 
και η Ματίλντα Μπαρούχ, ηλικίας από σαράντα έως εξήντα 
ετών.

 «Πάντα στην έρευνα μου μ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ το 
πρωτογενές υλικό των αυτόπτων μαρτύρων. Οι επιστολές 
αυτές είναι γραμμένες κατά τη διάρκεια των γεγονότων, 
χωρίς να έχουν χρωματιστεί από το τι επακολούθησε. 
Πρόκειται για τρεις μητέρες που γράφουν στους γιους 
τους, έτσι έχουμε ένα κοινό μοτίβο. Όλα τα γράμματα είναι 
της ίδιας περιόδου -στα τέλη του ’42 αρχές ’43, μέχρι που 
ξεκινούν οι διωγμοί- οι τρεις μητέρες ζούνε στη Θεσσα-
λονίκη, προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα 
και τελικά καταλήγουν στο γκέτο», περιγράφει ο κ. Σαλτι-
έλ. Όπως αποκαλύπτεται από τις επιστολές, τα παιδιά τους 
βρίσκονται στην Αθήνα, είτε για σπουδές είτε για δουλειά, 
με την ελπίδα να έχουν ένα καλύτερο μέλλον από εκείνες. 
«Εκείνη την περίοδο, είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς 
το κοινωνικό επίπεδο διότι υπάρχει μεγάλη φτωχοποίη-
ση. Οι επιστολές αυτές ήταν γραμμένες στα χειρόγραφα 
γαλλικά κι έτσι το δύσκολο ήταν η αποκρυπτογράφηση», 
εξηγεί ο κ. Σαλτιέλ. «Η σημαντικότητα αυτών των επι-
στολών, έγκειται στην αυθεντικότητα. Βλέπουμε δηλαδή 
μέσα από αυτές, τι αντιλαμβανόντουσαν, τι βλέπανε και τι 
αισθάνονταν. Λαμβάνουμε την εικόνα της καθημερινότη-
τας, τι σημαίνει να ζει κανείς στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 
τι τρώγανε, πως ψυχαγωγούνταν, πως ήταν οι φιλίες και οι 
γειτονιές – οι σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών. Όλα 
αυτά «φωτίζονται» πλέον με ένα φακό που δεν τον είχαμε 
μέχρι τώρα», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Σαλτιέλ. 

«Η πόλη δεν κρύβει την ιστορία της» 
Ερωτώμενος για το εάν η κοινωνία αντιλαμβάνεται τη 

σημασία του Ολοκαυτώματος, ο κ. Σαλτιέλ εξηγεί πως η μνή-
μη του Ολοκαυτώματος, δεν αφορά τους Εβραίους ή τους 
Γερμανούς, αφορά την κοινωνία εν γένει. «Είναι αν θέλετε 

μίας μορφής “εμβολιασμός” κατά οποιασδήποτε μορφής φα-
νατισμού, μισαλλοδοξίας και ρατσισμού». Το προλογικό ση-
μείωμα του βιβλίου, υπογράφει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης κι έτσι, ζητήσαμε ένα σχόλιο για τη θέση 
που κρατά, στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Έχει συμφιλιώσει 
τη Θεσσαλονίκη με την ιστορία της, αναδεικνύοντας κομμά-
τια που ήταν είτε άγνωστα είτε τα αγνοούσαν επίτηδες. Το 
«άνοιγμα» λοιπόν αυτό έχει να κάνει και με την αισθητική 
της πόλης (οπτική και πνευματική), πέραν της έλευσης Ισρα-
ηλινών τουριστών. Έχει δημιουργήσει μία ανοιχτή κοινωνία, 
που δεν κουβαλάει κόμπλεξ του παρελθόντος και δεν κρύ-
βει την ιστορία της», καταλήγει ο κ. Σαλτιέλ.

κοινωνία

Βιωματική κατασκήνωση για μικρούς Σαρακατσάνους
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τρεις Εβραίες μητέρες γράφουν στους γιους 
τους από το γκέτο της Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΤΕ»

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ / karavassili@karfitsa.gr

ΡΈΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ / nakos@karfitsa.gr
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Η 
Έλενα και η Παναγιώτα Κοκκίνου είναι δυο 
αδελφές, οι οποίες πέρα από τον δυνατό οι-
κογενειακό δεσμό τους τις ενώνει και η κοινή 
τους αγάπη για την τέχνη της φωτογραφίας. 
Ανήσυχα πνεύματα με καλλιτεχνική φύση 
ανέκαθεν, ωστόσο το έναυσμα για να ασχο-

ληθούν ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία τους δόθηκε 
όταν παρακολούθησαν ένα σεμινάριο σε προγράμματα 
του δήμου Θεσσαλονίκης και πέρυσι σε ένα εργαστήριο. 
«Με το που αποκτήσαμε την φωτογραφική μας μηχανή 
δεν σταματήσαμε να ψάχνουμε ευκαιρίες για φωτογρα-
φικές αποδράσεις», είπαν χαρακτηριστικά στην Karfitsa. 
Οι ίδιες πρόσθεσαν ότι: «Το γεγονός ότι είμαστε αδερφές 
και το γεγονός ότι έχουμε πολλά κοινά φωτογραφικά 
ενδιαφέροντα, μας διευκολύνει. Πολύ συχνά φωτογρα-
φίζουμε μαζί και βοηθά και εμψυχώνει η μια την άλλη. 
Υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ μας  χωρίς αυτό 
να αναιρεί την ιδιαίτερη και ενδεχομένως διαφορετική 
οπτική ματιά της καθεμιάς». Πορτραίτα, στιγμές από την 
καθημερινότητα, απλά αντικείμενα, η ανθρώπινη δημι-
ουργία και η κατάφαση στη ζωή είναι μερικές από τις 

στιγμές που απαθανατίζονται μέσα από τους φωτογραφι-
κούς φακούς τους. «Αρκετές από τις φωτογραφίες μας 
συνδέονται μεταξύ τους είτε με το κριτήριο του χρώμα-
τος-θέματος είτε με κάποια ιστορία», μας εξήγησαν.

Ήδη έχουν πραγματοποιήσει δυο εκθέσεις, όπου η δεύ-
τερη «τρέχει» αυτή την περίοδο με τον τίτλο «…κόκκινη 
κλωστή δεμένη…» και θα διαρκέσει έως τις13 Μαΐου, 
στη «Ζώγια». «Στην έκθεσή μας θα συναντήσει κάποιος 
πορτραίτα, ανθρώπινες σιλουέτες, ηλιοβασιλέματα, αντι-
κείμενα φωτογραφημένα με ιδιαίτερη οπτική γωνία λή-
ψης. Αρκετές από τις φωτογραφίες μας συνδέονται με-
ταξύ τους είτε με το κριτήριο του χρώματος-θέματος είτε 
με κάποια ιστορία», περιέγραψαν οι αδελφές Κοκκίνου.

Δυο αδελφές φωτογραφίζουν την όμορφη πλευρά της Θεσσαλονίκης
ΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΕΙ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ  | vlastou@karfitsa.gr

Η 
Laura - Lee είναι 21 ετών και ζει μόνιμα στο Πα-
ρίσι. Η μητέρα της είναι Ελληνίδα και ο σύζυγος 
της μητέρας της είναι ο γνωστός καλλιτέχνης 
Henri Konfinoff. Η Laura είναι αυτοδίδακτη και 
φτιάχνει πίνακες και γλυπτά με υλικά που κα-
τασκευάζει η ίδια. «Τα υλικά που χρησιμοποιώ 

μπορεί να είναι φυτά, πηλός, αλυσίδες, ξύλο και οτιδήποτε 
άλλο μπορεί να εμπνευστώ εκείνη τη στιγμή. Τα φτιάχνω 
όλα με τα χέρια μου και δένω τα υλικά μεταξύ τους είτε με 
κόλλα είτε πλέκοντάς τα» περιγράφει. 

Βρέθηκε για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, προκει-
μένου να συναντήσει έναν αγιογράφο έτσι ώστε να μάθει 
κάποια «μυστικά» της συγκεκριμένης τεχνικής. Η Laura  
έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις του Παρισιού, ενώ 
το τελευταίο χρονικό διάστημα, ασχολείται με τη δημι-
ουργία του σκηνικού γνωστών metal συγκροτημάτων της 
Γαλλίας. «Η τελευταία μου συνεργασία ήταν με το συγκρό-
τημα Merimach όπου χρησιμοποίησαν το άγαλμά μου σε 
live τους και σε video clip. Ένα έργο μπορεί να μου πάρει 
μέχρι και πέντε μήνες για να το ολοκληρώσω, όμως είναι 
κάτι που με ευχαριστεί και αυτό θέλω να κάνω στη ζωή 
μου. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό από τα 14 μου. Στην 
πορεία έκανα και κάποια μαθήματα, ενώ τώρα μαθαίνω 
και αγιογραφία, προκειμένου να εμπλουτίσω την τεχνική 
μου», λέει η ίδια χαρακτηριστικά.

Ο Henri Konfinoff προέρχεται από 
καλλιτεχνική οικογένεια και είναι ένας από 
τους μόλις δέκα σε ολόκληρο το Παρίσι, 
που ασχολούνται με τις καλλιτεχνικές 
παραδοσιακές επιγραφές. Πρόκειται 
για μία τεχνική που έχει πολύ μεγάλη 
ζήτηση στο Παρίσι αλλά και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε πε-
ριοχές της Ιαπωνίας και της Αμερικής. 
Όπως εξήγησε, είναι μία τεχνική που άνθισε 
κατά τον 15ο – 16ο αιώνα και επανήλθε στο… 
προσκήνιο τη δεκαετία του ’70. «Είναι μία τεχνική 
που στην ουσία περνάει από τη μία γενιά στην επόμενη. Για 
ένα διάστημα, αυτή αντικαταστάθηκε από τυποποιημένα 
γράμματα και γραμματοσειρές, στη συνέχεια όμως άρχισε 
να ανθίζει ξανά η τεχνική των ζωγραφισμένων γραμμά-
των σε επιγραφές», αναφέρει ο κ. Konfinoff. Μάλιστα, ο κ. 
Konfinoff εξηγεί πως καθότι έχει μεγάλη ζήτηση πλέον η 
τεχνική αυτή και ελκύει το ενδιαφέρον νέων καλλιτεχνών, 
άνοιξε τη δική του σχολή/ εργαστήριο, προκειμένου να με-
ταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στη νέα γενιά.

τέχνες

Η 21χρονη που «μαγεύει» τα metal 
συγκροτήματα του Παρισιού 

ME ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, LIVE ΚΑΙ VIDEO CLIP 

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  / karavassili@karfitsa,gr
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αθλητισμός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

ΕΙΣ
Λογικό είναι η ποδοσφαιρική κοινωνία να 

συζητάει ακόμη τον άδοξο αποκλεισμό της 
Γιουβέντους από το Τσάμπιονς Λιγκ. Ο λόγος 
έχει να κάνει με το αμφισβητούμενο πέναλτι 
που καταλογίσθηκε υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης 
στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με την ιταλική 
ομάδα. Στην ουσία αφαιρέθηκε το δικαίωμα 
από την Γιουβέντους, που έφερε στα ίσα την 
ήττα με 3-0 στον πρώτο αγώνα, να κυνηγήσει 
την πρόκριση στην παράταση. 

Στη συνείδηση των περισσοτέρων φιλά-
θλων η ισπανική ομάδα παραδοσιακά είναι η 
ευνοημένη, του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού 
συστήματος γιατί «πουλάει». Έχει παίκτες 
σταρ που έχουν υπογράψει μεγάλα συμβό-
λαια με επιχειρηματικούς κολοσσούς, άρα το 
σύστημα έχει πολλούς λόγους να τη θέλει πα-
ρούσα στον τελικό της διοργάνωσης. Μπορεί 
όμως αυτή η θεωρία να αποτελεί απλώς έναν 
αστικό μύθο ο οποίος ενισχύεται κάθε φορά 
που ευνοείται η Ρεάλ. 

Βεβαίως υπάρχει και η άλλη εκδοχή, η 

οποία είναι περισσότερο ρεαλιστική. Ότι δηλα-
δή ο διαιτητής σφύριξε ό,τι είδε κι αυτό ήταν 
η εσχάτη των ποινών. Και αυτή η άποψη ενι-
σχύεται από έγκριτους καθηγητές διαιτησίας 
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπήρξε παράβαση 
από τον αμυντικό παίκτη της Γιουβέντους. Σε 
κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο κά-
ποιος να βάλει το χέρι στη φωτιά προκειμένου 
να υποστηρίξει την ορθότητα της άποψης του. 
Ίσως αυτή η αμφιβολία η οποία δίνει τροφή 
σε χιλιάδες συζητήσεις, είναι κι ένα πρόσθε-
το στοιχείο που αυξάνει τη δημοτικότητα του 
ποδοσφαίρου. 

Πέρα όμως από την αμφισβητούμενη 
φάση για 90’ μέσα στις τέσσερις γραμμές του 
γηπέδου παίχθηκε ποδόσφαιρο που ανεβάζει 
την αδρεναλίνη των θεατών. Εκατομμύρια 
τηλεθεατές σ’ όλο τον πλανήτη καθηλώθη-
καν μπροστά στις οθόνες της τηλεόρασης 
και ρούφηξαν το ποδοσφαιρικό θέαμα. Όταν 
κάποιος παρακολουθεί τέτοιους αγώνες δεν 
χρειάζεται να έχει οπαδικό ενδιαφέρον για μία 
από τις δύο ομάδες προκειμένου να αισθανθεί 
την καρδιά του να ανεβάζει παλμούς. 

Κι όταν πλέον πέρα από τις όποιες αντιπα-
ραθέσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί 
η αδρεναλίνη των παικτών χτυπάει κόκκινο, 
βλέπεις την σπάνια εικόνα ο Ρονάλντο να σφι-
χταγκαλιάζει on camera στα αποδυτήρια τον 
μεγάλο Μπουφόν αντιλαμβάνεσαι ένα πράγ-
μα: ότι αν η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου 
ήταν υπόθεση των ποδοσφαιριστών θα ήταν 
όλα διαφορετικά. Γιατί πέρα από τα συμβόλαια 
των πολλών εκατομμυρίων  που υπογράφουν 
δεν χάνουν την αλληλεγγύη για τον συνάδελ-
φο τους.

Η ποδοσφαιρική αλληλεγγύη δεν θάβεται κάτω από τα εκατομμύρια 

Πλημμύρισε από νεανικά χαμόγελα η 
πλατεία Αριστοτέλους, η οποία μετατράπηκε 
σε ποδοσφαιρικό γήπεδο για να υποδεχθεί 
αθλήτριες  από 7  μέχρι 15 ετών από το-
πικές ακαδημίες όλης  της Μακεδονίας. Τα 
κορίτσια έπαιξαν μπάλα και συμμετείχαν  σε 
μια σειρά από διασκεδαστικά ψυχοκινητικά 
παιχνίδια απολαμβάνοντας τις μοναδικές 
στιγμές χαράς που μπορεί να χαρίσει το 
δημοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη. Με 
το σύνθημα «Όλες για το παιχνίδι» τα νε-
αρά κορίτσια ηλικίας 15 και 16 ετών, που 
έχουν περάσει στο στάδιο προεπιλογής των 
κλιμακίων κορασίδων της Εθνικής Ομάδας 
γυναικείου ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, μπήκαν 
στο γήπεδο και  έδειξαν τις ικανότητές τους 
μπροστά στα μάτια των περαστικών. Οι νε-
αρές  έπαιξαν μπάλα υπό τις οδηγίες του 
Αντώνη Πριόνα, του ομοσπονδιακού προπο-
νητή  που έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
τις εθνικές γυναικείες ομάδες, κορασίδων 
και νεανίδων.  

Η Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες 
κινήθηκε στους ρυθμούς του γυναικεί-
ου ποδοσφαίρου, καθώς φιλοξένησε  μια 
σειρά πρωτοποριακών δράσεων που έχουν 
ως στόχο τη διάδοση του αθλήματος στα 
κορίτσια, την προώθηση των αξιών του 

«ευ αγωνίζεσθε» και την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για κρίσιμα 
κοινωνικά ζητήματα. Στην Ελλάδα το γυ-
ναικείο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια  
άρχισε να διαδίδεται με γοργούς ρυθμούς. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΟ, στη χώρα 
μας  υπάρχουν περισσότερες από 7000 
αθλήτριες ποδοσφαίρου ενώ λειτουργούν 
90 ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου. 

Το φεστιβάλ Γυναικείου Ποδοσφαίρου 
που εντάσσεται στα προγράμματα της UEFA 
και της ΕΠΟ για την ανάπτυξη του γυναικεί-
ου ποδοσφαίρου, συνδιοργανώθηκε από 
την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΠΣ Μα-
κεδονίας και είχε την υποστήριξη του Συλ-
λόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού «Άλμα 
Ζωής» και της δράσης «Λύσε τη σιωπή».

Δεκάδες έφηβες αθλήτριες έδειξαν  
το ταλέντο τους  στο ποδόσφαιρο 

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

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 



21www.karfitsa.gr
14.04.2018

T o αρχαίο ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί» 
εφαρμόζουν χιλιάδες φοιτητές του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έχοντας 
ως σημείο αναφοράς καθημερινά το αθλητικό 
κέντρο που βρίσκεται στην καρδιά του campus, 
στη γωνία των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου και Αγίου 

Δημητρίου. 
Η ευγενής άμιλλα, τα πνευματικά οφέλη, η καλή σω-

ματική κατάσταση, αλλά και η ενδυνάμωση των νοητι-
κών δεξιοτήτων είναι μερικά από τα ζητούμενα των νέων 
που επισκέπτονται τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, 
όπως είπαν στην Karfitsa. Οι εγκαταστάσεις που εκτεί-
νονται σε 22.000 στρέμματα καταγράφουν κατά μέσο όρο 
κάθε χρόνο τη συμμετοχή από 8.000 έως 10.000 φοιτη-
τών. «Στη φετινή χρονιά, είμαστε περίπου 7.000, αλλά το 
νούμερο αυτή την περίοδο ανεβαίνει» δήλωσε ο  Βασίλης 
Παπαχαρίσης, ΕΕΠ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων Πανεπιστημιακού 
Γυμναστηρίου. 

Εκτός από τους φοιτητές την πόρτα του Γυμναστηρίου 
περνούν και εργαζόμενοι του ΑΠΘ. Παράλληλα, έχουν δη-
μιουργηθεί προγράμματα που απευθύνονται στην τοπική 
κοινωνία. «Τα προγράμματα μας απευθύνονται κυρίως σε 
φοιτητές κατά 80%, όμως έχουμε και κάποια προγράμματα 
που τα βγάζουμε στην τοπική κοινωνία και αφορούν στον 
παιδικό αθλητισμό και εκεί έχουμε πολύ υψηλά νούμερα. 
Έχουμε ένα πρόγραμμα αθλητικών ακαδημιών το οποίο 
έχει περίπου 800 παιδάκια κάθε Σάββατο και Κυριακή, 
δηλαδή τις μέρες που δεν χρησιμοποιείται το γυμναστήριο 
από φοιτητές. Επίσης, έχουμε και ένα πρόγραμμα επισκέ-
ψεων από σχολεία που εκεί κατά μέσο όρο το χρόνο μας 
επισκέπτονται περίπου 10.000 μαθητές σαν εκπαιδευτική 
εκδρομή στην πρωινή ζώνη», γνωστοποίησε ο κ. Παπα-
χαρίσης.

«Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε  
τη φοιτητική κοινότητα»

Μεγάλη ζήτηση έχουν και τα πρωταθλήματα που διορ-
γανώνονται σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ, τα οποία και 
πραγματοποιούνται στα γήπεδα που έχει το Γυμναστήριο. Πα-
ράλληλα, ο αριθμός των προγραμμάτων άσκησης ξεπερνάει 
τα 40 και όπως μας επεσήμανε ο κ. Παπαχαρίσης «αυτό που 
το κάνει διαφορετικό είναι ότι τα προγράμματα είναι σχεδια-
σμένα για τους φοιτητές που δεν είναι αθλητές. Περισσότερο 
εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τη φοιτητική κοινότητα 
και όσα χρόνια μένουν εδώ, να μπορέσουμε να τους πείσου-
με να ασχοληθούν με τον αθλητισμό δια βίου. Αυτό περνάει 
στα παιδιά και έτσι αλλάζουμε μια νοοτροπία ενός ολόκληρου 
λαού».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαχαρίση λόγω της μεγάλης 
προσέλευσης υπάρχει ανάγκη νέων εγκαταστάσεων 
στα αθλήματα κλειστών χώρων, όπως αυτά που γίνο-
νται αεροβική, ζούμπα, καράτε, και κάποια άλλα. Όσον 
αφορά στην συντήρηση των χώρων ο ίδιος εξήγησε 
ότι «είμαστε σε μια εποχή όπου τα Πανεπιστήμια στην 
Ελλάδα υποχρηματοδοτούνται». Πρόσθεσε, ότι τα έξοδα 
της συντήρησης είναι τεράστια και υπογράμμισε: «Αυτή τη 

στιγμή το ΑΠΘ έχει το καλύτερο οργανωμένο 
αθλητικό φοιτητικό πρόγραμμα στην Ελ-

λάδα, ένα από τα καλύτερα και μεγα-
λύτερα στην Ευρώπη».

Ο Χρήστος Αγγέλης 
είναι στο τρίτο έτος του 
Παιδαγωγικού, ωστό-
σο γράφτηκε φέτος στο 
γυμναστήριο, αν και 
αθλείται πολλά χρόνια. 

«Ήρθα γιατί η τιμή είναι 
πολύ προσιτή, μόνο 20 ευρώ 

το μήνα και για έναν φοιτητή, ειδικά αν δεν εργάζεται, είναι 
π ο λ ύ σημαντικό».

Ο Αχιλλέας Κ. είναι τελειόφοιτος 
στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

και ξεκίνησε να γυμνάζεται στο 
συγκεκριμένο γυμναστήριο 
από την πρώτη μέρα του ως 
φοιτητής. «Το επέλεξα γιατί 
έχει καλά μηχανήματα και 
εγκαταστάσεις, το μόνο κακό 
είναι ότι έχει αρκετό κόσμο, 

αλλά εάν ξέρεις τι ώρες να έρ-
θεις μπορείς να το προγραμμα-

τίζεις», είπε και πρόσθεσε ότι «η 
άθληση είναι τρόπος ζωής. Τα φοιτη-
τικά μου χρόνια τα έχω συνδυάσει 

παράλληλα με τον αθλητισμό».

Η Αθανασία Καλκασίνα, 
είναι στο τέταρτο έτος της 
Νομικής και έχει εγγραφεί 
στο αθλητικό κέντρο εδώ 
και δυο χρόνια. «Mε βολεύει. 
Είμαι πολλές ώρες στη σχο-

λή οπότε μπορώ να έρχομαι. 
Γυμνάζομαι και πάω στο μάθη-

μα. Μετά την γυμναστική μπορώ πάντα να παρακολουθήσω 
πολύ καλύτερα το μάθημα, γιατί αναζωογονείται καλύτερα ο 
οργανισμός», μας εξήγησε. 

Ο Ορφέας Π. είναι προπο-
νητής της ομάδας ποδο-
σφαίρου του Erasmus 
και φοιτητής πληρο-
φορικής του ΑΠΘ. 
«Προπονούμαστε στο 
γήπεδο δυο φορές την 
εβδομάδα. Στα παι-
διά που συμμετέχουν 
στο Erasmus αρέσει το 
γεγονός ότι έχουμε καλές 
εγκαταστάσεις και οργανωμέ-
νο πρωτάθλημα».

Η καθηγήτρια Φαρμακευτικής του ΑΠΘ είναι μια από 
τους εργαζόμενους που αθλείται στις εγκαταστάσεις από το 
1979. Η Karfitsa μίλησε μαζί της λίγο πριν ξεκινήσει την 
προπόνηση της στο Τάι Τσι. «Παλαιότερα είχαμε μεγαλύτερη 
προσέλευση εργαζόμενων του ΑΠΘ πλέον αυτό ατόνισε, γιατί 
οι περισσότεροι πηγαίνουν σε γυμναστήρια που είναι πιο κο-
ντά στο σπίτι τους. Εδώ έμεινε ο πυρήνας», είπε.

κοινωνία

«Πάνω από 7.000 φοιτητές αθλούνται 
στο γυμναστήριο του ΑΠΘ»

Η ΚΑRFITSA ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

TΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ / vlastou@karfitsa.gr
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success story

ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ  βρίσκεται 
η Κυβέρνηση μετά την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας 
με την οποία κρίθηκε αντισυνταγ-
ματικός ο ΕΦΚΑ που επιβάλλεται 
στους ελεύθερους επαγγελματίες 
και που ήδη έχει οδηγήσει μέχρι 
τώρα στο κλείσιμο χιλιάδων επι-
χειρήσεων! Η «απόφαση - βόμ-
βα» στα θεμέλια του εξωπραγ-
ματικού Νόμου... Κατρούγκαλου 
έκρινε παράνομη την ένταξη στον 
ΕΦΚΑ 1,4 εκατομμυρίων ελεύ-
θερων επαγγελματιών, αυτοαπα-
σχολούμενων και αγροτών και 
σύντομα αναμένονται εξελίξεις 
που θα επιφέρουν επιτέλους ανα-
κούφιση και σωτηρία χιλιάδων 
φορολογούμενων! Εξαιτίας των 
υψηλών ασφαλιστικών εισφο-
ρών που ερήμην τους επεβλή-
θησαν, χιλιάδες επαγγελματίες 
που αδυνατούν να πληρώσουν, 
κινδυνεύουν με κατασχέσεις. Ένα 
βήμα μπροστά, είναι το Ελληνι-
κό Κέντρο Επικοινωνίας, που 
«αφουγκράζεται» την έντονη 
ανησυχία των επαγγελματιών, 
έχει ήδη εξαγγείλει τη διορ-
γάνωση μεγάλης εκδήλωσης 
στο «Μακεδονία Palace» για τη 
Δευτέρα 30 Απριλίου, στις 9 μ.μ. 
με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο 
της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά 
και με θέμα «Ασφαλιστικό και Φο-
ρολογικό καταστρέφουν τις ΜμΕ» 
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΕΕ), τον 
Μητροπολιτικό Ροταριανό Όμιλο 
Θεσσαλονίκης και με την υπο-
στήριξη της εφημερίδας Karfitsa. 
H απόφαση αυτή της ολομέλειας 
του Ανωτάτου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου του ΣτΕ πάρθηκε 
κεκλεισμένων των θυρών και με 
ισχυρότατη πλειοψηφία (17 έναντι 
25) γεγονός που έρχεται να ανα-
τρέψει τα σχέδια της άδικης και 
παράλογης υπερ-φορολόγησης, 
εκ μέρους της Κυβέρνησης και 
των Δανειστών. 

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

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

H Θεσσαλονικιά  
«Σιδηρά Κυρία» της ενημέρωσης

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΡΜΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΤΑ ΛΕΜΕ» ΣΤΟ ΒΕΡΓΙΝΑ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)

Επί 25 συναπτά έτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενη-
μέρωσης, δίνοντας την δική της «μάχη» για την εγκυρότητα 
και την αντικειμενικότητα. Ο λόγος για την δημοσιογράφο 
Χριστίνα Τσόρμπα, η οποία παρά την μεγάλη της εμπειρία 
και τις δυνατότητες της «ψηφίζει» Θεσσαλονίκη, παρά τις 
αρκετές προτάσεις που είχε δεχτεί να πάει στην Αθήνα.

Η ετοιμόλογη δημοσιογράφος ξεκίνησε με σπουδές στη σκη-
νοθεσία στην Αθήνα και παράλληλα φοιτούσε στο πανεπιστήμιο 
των Ιωαννίνων στο τμήμα της Φιλοσοφίας. Όταν ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και γράφτηκε σε σχολή 
δημοσιογραφίας. Ταυτόχρονα ξεκίνησε να εργάζεται και να κάνει τα 
πρώτα της βήματα στο χώρο της δημοσιογραφίας, όπου σκαλί-σκαλί 
κατάφερε να εδραιωθεί έπειτα από σκληρή δουλειά. Η Αργώ TV ήταν 
το πρώτο της τηλεοπτικό «σπίτι» και θυμάται ότι: «εκείνη την εποχή 
είχαν ξεκινήσει να γίνονται και οι πρώτες ζωντανές ενημερωτικές 
εκπομπές και τα ρεπορτάζ από εξωτερικούς χώρους. Η εποχή τότε 
ήταν αρκετά πρωτοπόρα».

Το Ράδιο Άλφα 103, το κρατικό ραδιόφωνο, ο σταθμός του ANT1, 
οι εφημερίδες Αγγελιοφόρος και Μακεδονία είναι μερικά από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει εργαστεί. Τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια παρουσιάζει το magazino «Τα λέμε» στην τηλεόραση Βεργίνα, 
όπου συμπεριλαμβάνει θέματα τόσο κοινωνικού και πολιτικού περι-
εχομένου, όσο ιατρικού και ψυχαγωγικού. 

Οι δυόμισι αυτές δεκαετίες την έχουν γεμίσει με αρκετούς ση-
μαντικούς σταθμούς στην καριέρα της. «Μια σημαντική στιγμή μου 
καταγράφηκε ήδη από τα χρόνια των σπουδών μου, ήταν όταν συ-

νεργάστηκα ως βοηθός σκηνοθέτη με τον Γιάννη Σμαραγδή. Αυτή η 
εμπειρία ήταν πολύτιμη για μένα» είπε και πρόσθεσε: «στη δημοσι-
ογραφία έχω αρκετές στιγμές που μου έχουν μείνει στο μυαλό. Είχα 
την τύχη να έχω πάρει συνεντεύξεις από καταξιωμένους στο χώρο 
τους επιστήμονες, πολιτικούς και καλλιτέχνες» μας είπε η κ. Τσόρ-
μπα. Άλλωστε είναι γνωστό το ατού της στις συνεντεύξεις, καθώς 
έχει την ευχέρεια να «βγάζει» από τον εκάστοτε συνεντευξιαζόμενο 
της τις πιο βαθιές του σκέψεις. Ένα χαρακτηριστικό που το απέκτησε 
σύμφωνα με την ίδια έπειτα και από την ειδίκευση της στην ψυχολο-
γία μετά την Φιλοσοφία. Ερωτηθείς ποιες συνεντεύξεις της ξεχωρίζει 
μας απάντησε πως: «Είναι περισσότερο με άτομα από τον χώρο της 
τέχνης και της επιστήμης παρά της πολιτικής».

Όσον αφορά στις επαγγελματικές προτάσεις που της ήρθαν για να 
πάει στην πρωτεύουσα και τις απέρριψε είπε ότι: «Υπήρχαν προτά-
σεις για την Αθήνα από την αρχή της πορείας μου στον χώρο, όμως 
για προσωπικούς λόγους δεν έφυγα. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω 
θα είχα φύγει», είπε στην Karfitsa η κ. Τσόρμπα. Μάλιστα η ίδια 
θεωρεί ότι: «Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρή πόλη για να χωρέσει 
ανθρώπους με ικανότητες, δυνατότητες και όσους είναι απαιτητικοί 
με τον εαυτό τους».

Τι ήταν όμως αυτό που παρακίνησε την κ. Τσόρμπα ώστε μετά 
από αρκετά χρόνια να είναι μια επιτυχημένη επαγγελματίας στον 
κλάδο της; Η ίδια δήλωσε ότι: «Ανέκαθεν με ενδιέφεραν δυο πράγ-
ματα η ελληνική γλώσσα και συγχρόνως η αναζήτηση της αλήθειας. 
Το μεγαλύτερο κίνητρό μου είναι να ενημερώνεται ο απλός πολίτης 
και να έχει πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας και αποφάσεων».
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Οι λάτρεις της θεατρικής κωμωδίας τον ξέρουν 
καλά, ενώ έχει κάνει το κοινό του ιστορικού 
κινηματογράφου να αποκτήσει ξανά το ενδια-
φέρον του για την μεγάλη οθόνη. Ο λόγος για 
τον Βασίλη Τσικάρα, συγγραφέας-σεναριογρά-
φος, σκηνοθέτης και ηθοποιός, εργάστηκε για 

17 χρόνια ως δημοσιογράφος και από το 2007 αποφάσισε 
να αφιερώσει την δημιουργική γραφή του αποκλειστικά 
στην τέχνη. Έκτοτε έχει γίνει «μετρ» στην κωμωδία και 
αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια τριλογία του με 
θέμα την ελληνική επανάσταση. Ο Β. Τσικάρας μίλησε στην 
Karfitsa μεταξύ άλλων για τον λόγο που πέρασε σχεδόν 
μισός αιώνας να γυριστεί ταινία για το 1821, αλλά και για 
το θεατρικό του έργο που έφτασε έως την… Αυστραλία.

Έχετε γυρίσει την ταινία «Έξοδος 1821» και την 
«Πολιορκία». Γιατί αποφασίσατε να καταπιαστείτε με 
ένα θέμα που έχει να κάνει με την ελληνική ιστορία;

Ναι, οι δυο αυτές ταινίες αποτελούν τα μέρη μιας τρι-
λογίας που θέλω να κάνω με αφορμή τα 200 χρόνια από 
την ελληνική επανάσταση που είναι το 2021. Αυτό έχει να 
κάνει με τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα και με τις εικό-
νες που είχα από τα παιδικά μου χρόνια. Πάντοτε πίστευα 
ότι η ιστορικές ταινίες, αλλά και οι πολεμικές ταινίες δρά-
σης μπορούν να μην είναι μόνο ψυχαγωγικές, αλλά και να 
μεταφέρουν σε αρκετές γενιές αληθινά γεγονότα. Όταν 
ένα τέτοιο αληθινό γεγονός προέρχεται από την ελληνική 
ιστορία μιλάμε και για μια μορφή ψηφιοποιήσεις της ελλη-
νικής ιστορίας. Άρα δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία αλλά και 
να μπορείς να μεταλαμπαδεύεις και στις επόμενες γενιές 
την ιστορία σου. Να κινείς και να παρακινείς τον κόσμο 
ακόμη να μελετήσει την ελληνική ιστορία.

Για ποιον λόγο πέρασαν 46 χρόνια για να γυριστεί 
ταινία για το 1821;

Οι λόγοι είναι πολλοί. Αρχικά, είναι πολύ ακριβές πα-
ραγωγές. Οι κινηματογραφικές όσο περνούν τα χρόνια κα-
ταλαβαίνουμε ότι για να μπορέσεις να καταπιαστείς καλά 
με ένα τόσο δύσκολο θέμα, δηλαδή να γυρίσει πίσω το 
χρόνο 200 χρόνια απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα, που 
εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιου είδους 
χρηματοδοτήσεις και για αυτό τον λόγο το εγχείρημα είναι 
δύσκολο. Οι περισσότεροι προσφεύγουν στο Ελληνικό Κέ-
ντρο Κινηματογράφου, ενώ άλλοι κινηματογραφιστές που 
απορρίπτονται τα project τους αναγκάζονται να ψάχνουν 
χορηγούς. Γενικά ο χώρος του κινηματόγραφου χωλαίνει 
και γι' αυτό και τα «βήματα» που κάνουμε είναι πολύ μι-
κρά, δεν έχει άνθιση.  

Μέσα από ταινίες ιστορίας ποια μηνύματα θέλετε να 
περάσετε;

Ως καλλιτέχνης αισθάνομαι τον σφυγμό της κοινωνίας 
και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή την περίοδο ο κόσμος ήθε-
λε μια ταινία να αφυπνιστεί η εθνική συνείδηση. Η αγάπη 
για την πατρίδα, την οικογένεια, την ελευθερία. Έννοιες οι 
οποίες τα τελευταία χρόνια χτυπιούνται αδυσώπητα από 
μια νεοκαθεστωτική αντίληψη κυρίως από εσω-έξω κοι-
νοβουλευτικούς χώρους. Ένας κακός εκμοντερνισμός 
που προσπαθεί να μας απομακρύνει από τις ρίζες, τα ήθη 
και τα έθιμα μας. Νομίζω ότι κινούμαστε λάθος, έχουμε 
παρασυρθεί από ένα τσουνάμι αρνητικών εξελίξεων και 
εμείς πρέπει να κολυμπήσουμε και να πάμε κόντρα στο 
ρεύμα. Όποιος λαός έχει μείνει πιστός στις παραδόσεις του 
δεν έχει χαθεί σε βάθος χρόνου.

Έχετε ανεβάσει αρκετές κωμωδίες στη Θεσσαλονί-
κη, οι οποίες έχουν πάει αρκετά καλά.

Με το θέατρο ασχολούμαι ενεργά από το 2008 και 
έχω γράψει αρκετά θεατρικά έργα, τα οποία παίζονται σε 

Ελλάδα και Κύπρο. Μάλιστα, ένα έργο μου το «Σουτζούκ 
Λουκούμ» παίχτηκε και στην Αυστραλία. Μέσα από την 
κωμωδία προσπαθώ να τονίσω τα κακός κείμενα της κοι-
νωνίας μας, αλλά κυρίως να υπογραμμίσω τις σχέσεις των 
δυο φύλλων  και των ζευγαριών.

Πως «ταξίδεψε» το έργο σας στην Αυστραλία;
Με παρακολουθούσε η ελληνική θεατρική ομάδα του 

Σύδνεϋ και μου έγινε η πρόταση να ανεβάσουμε ένα έργο 
το οποίο όταν το πήραν στα χέρια τους τους ενθουσίασε 
και το ανέβασαν στο μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ που γίνεται 
εκεί, όπου εκατοντάδες Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία να 
δουν σε μια θεατρική αίθουσα ένα ελληνικό έργο και να 
έρθουν πολύ κοντά με την πατρίδα.

συνέντευξη

Έργο Θεσσαλονικιού συγγραφέα  
πήγε… στην Αυστραλία  

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΚΑΡΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)
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Best seller τόσο στην έντυπη μορφή του όσο και 
στη θεατρική του μεταφορά είναι το μυθιστό-
ρημα «Μεγάλη Χίμαιρα», του Μ. Καραγάτση. Το 
έργο γράφτηκε το 1936 και αναθεωρήθηκε από 
τον συγγραφέα το 1953. Ωστόσο αυτό το θρυλι-
κό έργο ποτέ δεν είχε μεταφερθεί στο θέατρο, 

μέχρι πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο ηθοποιός και σκη-
νοθέτης Δημήτρης Τάρλοου αποφάσισε να το ανεβάσει. 
Μάλιστα, μέσα στην παράσταση πραγματοποιεί και ο ίδιος 
ένα αυτονομημένο πέρασμα πέντε λεπτών, όπου εμφανί-
ζεται ως ένας άγνωστος, ο οποίος στην πραγματικότητα 
είναι ο Μ. Καραγάτσης. «Είναι μια ειρωνική αντίστιξη και 
μια ευκαιρία να συμμετέχω πιο ενεργά σε ένα εγχείρη-
μα το οποίο με αφορά, καθώς ο Μ. Καραγάτσης ήταν ο 
παππούς μου», είπε ο κ. Τάρλοου σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa.

H «Μεγάλη Χίμαιρα» ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Ποια 
είναι η θεματική του έργου;

Η διεύρυνση της προσαρμογής των ξένων στην προ-
σπάθεια τους να αφομοιωθούν από την Ελλάδα. To έργο 
με ενδιέφερε, διότι σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εκφράζει 
την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και δυ-
τική Ευρώπη, αλλά και τις εσωτερικές συγκρούσεις που 
ενυπάρχουν στην ελληνική πραγματικότητα και μεταξύ 
των Ελλήνων και στις εσωτερικές συγκρούσεις που συμ-
βαίνουν στην ίδια την ηρωίδα που είναι από την Γαλλία. 
Υπάρχει μια πολύπλοκη θεματική στο έργο αυτό, η οποία 
για εμένα έχει προσωπικό ενδιαφέρον, λόγω του ότι ο 
πατέρας μου δεν είναι Έλληνας και επιχείρησε να αφο-
μοιωθεί πλήρως από την Ελλάδα διαπιστώνοντας με έναν 
αρκετά δύσκολο και πικρό τρόπο 15 χρόνια αργότερα ότι 
αυτό απέτυχε. 

Η ιδανική εικόνα που είχαν οι Ευρωπαίοι για την 
Ελλάδα του τότε έχει αλλάξει με αυτήν του σήμερα;

Το έργο έχει γραφτεί σε μια εποχή όπου πράγματι η 
Ελλάδα ήταν ένας ιδανικός προορισμός. Ταυτοχρόνως 
υπήρχε μια πολύ ισχυρή τότε ελληνική διανόηση, οπότε η 
Γαλλίδα πρωταγωνίστρια έρχεται στην χώρα ως αρχαιολά-
τρης, με ελληνικές σπουδές, όπου τότε στην Ευρώπη ήταν 
κάτι πολύ ισχυρό, αλλά ανακαλύπτει και τον νέο πολιτισμό 
και εντυπωσιάζεται. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει σήμε-
ρα, η Ελλάδα πλέον είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, 
όσον αφορά στη μόρφωση, την παιδεία, αλλά και εν γένει 
την οργανωμένη καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτό φαντάζει 
μέσα στο μυθιστόρημα και μέσα στην παράσταση ακόμη 
πιο έντονο, καθώς όταν δείχνεις κάτι εκ του αντιθέτου, 

δηλαδή μια χώρα η οποία είναι ο απόλυτος προορισμός 
για έναν Ευρωπαίο και σήμερα είναι ο προορισμός της ξα-
πλώστρας, των διακοπών και της ντοματοσαλάτας, αντι-
λαμβάνεται κανείς την τεράστια διαφορά. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη «χίμαιρα» στη σύγχρονη 
Ελλάδα;

Νομίζω υπάρχουν πολλά, μεγάλα, ισχυρά και καλά 
ριζωμένα ψεύδη στην χώρα. Ένα μεγάλο ζωτικό ψεύδος 

είναι ότι κατέχουμε την απόλυτη σοφία, η οποία είναι δο-
μημένη από τους αρχαίους Έλληνες. Ότι η κλασική παιδεία 
μας ανήκει και είναι κτήμα μας. Ότι είμαστε ένας εξαιρετι-
κά ανοιχτός, φιλόξενος και ανεχτικός λαός. Ότι αξίζουμε 
και με το παραπάνω όχι απλά να μας χρηματοδοτούν οι 
υπόλοιποι εταίροι μας, γιατί έτσι τους λέμε όταν μας συμ-
φέρει, αλλά ότι οφείλουν να προσκυνούν το μεγαλείο της 
Ελλάδας.

Το ελληνικό κοινό μπορεί να καταλάβει το έργο, 
στην κοινωνική διάσταση που παίρνει και να βρει κοινά 
χαρακτηριστικά με το σήμερα;

Ένα έργο τέχνης, μια θεατρική παράσταση -και αυτό εί-
ναι και το ενδιαφέρον στο θέατρο- μπορεί ο καθένας να το 
προσλάβει με διαφορετικό τρόπο. Άλλος μπορεί να εμβα-
θύνει περισσότερο, άλλος μπορεί να μείνει στην επιφάνεια. 
Η «Μεγάλη Χίμαιρα» είναι ένα τέτοιο έργο, γιατί το περι-
τύλιγμα είναι μια απλή ερωτική ιστορία. Υπάρχουν όμως 
και άλλα επίπεδα, όπως προανέφερα πριν που μπορούν 
να αντιληφθούν κάποιοι άλλο άνθρωποι σιγά σιγά. Η τέχνη 
λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα και όταν είναι πραγματικά 
λαϊκή έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να απευθύνεται και 
σε διανοουμένους και σε μη.

συνέντευξη

«Πλέον η Ελλάδα είναι ο προορισμός  
της ξαπλώστρας και της ντοματοσαλάτας»

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ (vlastou@karfitsa.gr)



25www.karfitsa.gr
14.04.2018

Γεωργία Αγγέλου
Η Γεωργία Αγγέλου live στο Ξέφωτο την 
Παρασκευή 20 Απριλίου. Ώρα: 22:30. 
H νέα ταλαντούχα ερμηνεύτρια Γεωργία Αγγέ-
λου αναδεικνύει με την εκφραστική ερμηνεία 
και τη νεανική της ορμή, τη λυρικότητα και 
τον δυναμισμό της μουσικής και των στίχων 
του πρώτου της προσωπικού album. Έχει την 
τύχη να συνεργάζεται σε αυτή την πρώτη της 
παρουσία με καταξιωμένους δημιουργούς, 
που της δίνουν την ευκαιρία να συστηθεί στο 
κοινό με εμπνευσμένα τραγούδια που θα 
αφήσουν το στίγμα τους. Η Γεωργία Αγγέλου, 
συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση των 
ταλαντούχων Ελληνίδων ερμηνευτριών, μας 
ξεναγεί στη μαγική χώρα του δίσκου «Κι έτσι 
αρχίζει το Τικ Τακ», όπου όλα γίνονται εφικτά, 
με καταλύτη την ανανεωτική δύναμη της αγά-
πης. Οι συντελεστές του δίσκου είναι εγγύηση 
για την ποιότητά του: Λ. Κανέλλη, Π. Λυκούδη, 
Ν. Πλατύραχος, Μ. Μαρκέλλου, Σ. Κωνσταντι-
νίδου (Σοφίτα), Γ. Μανιός, Σ. Παπαιωάννου, N. 
Κανέλλη, Ξ. Δικαίου, Δ. Λέντζος, Φ.Γράψας, Μ. 
Παπαδάκη, Μ. Μπουρδάκου, J. Μιχάλης.

Γιάννης Χαρούλης Κωνσταντίνος  
& Ματθαίος Τσαχουρίδης

Mononome Chinese Man
Ο Γιάννης Χαρούλης, παρουσιάζει ένα 
διαφορετικό live στη Θεσσαλονίκη την 
Πέμπτη 19 Απριλίου στο Principal Club 
Theater. Ώρα: 22:00. Τιμές εισιτηρίων: 
από 14 ευρώ. 
Μια ανοιξιάτικη συνάντηση φίλων, που 
σμίγουν για ένα αυθεντικό γλέντι, μέσα 
από γνώριμους αλλά και καινούριους 
δρόμους. Ο Γιάννης Χαρούλης μας 
καλεί να σμίξουμε και να μοιραστούμε 
αληθινές στιγμές. Μαζί του οι μουσικοί:  
Λευτέρης Ανδριώτης/Λύρα , Μιχάλης 
Καλκάνης/ Κοντραμπάσο , Βασίλης 
Μπαχαρίδης/ Κρουστά , Κωνσταντής 
Πιστιόλης / Πνευστά , Θανάσης Τζίν-
γκοβιτς/ Ηλεκτρική Κιθάρα , Πάνος 
Τόλιος /Κρουστά , Mark Nieuwenhuis/ 
Τρομπέτα.

“A Cappella - in Thessaloniki”
Συναυλία με τα χορωδιακά σχήματα του 
Lexington High School: LHS Women’s 
Chorus, LHS Concert Choir, LHS 
Madrigal Singers θα πραγματοποιηθεί 
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ την 
Τρίτη 17 Απριλίου. Ώρα: 20:30. 
Διεύθυνση Χορωδίας: Jason Iannuzzi  
To Lexington High School θεωρείται 
ένα από τα καλύτερα ιδρύματα δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης των Ηνωμένων 
Πολιτειών και έδινε ανέκαθεν μεγάλη 
έμφαση στη χορωδιακή μουσική. Τρεις 
πολυβραβευμένες χορωδίες, 120 
χορωδοί επί σκηνής, παρουσιάζουν ένα 
ποικίλο πρόγραμμα με κομμάτια σε διά-
φορες γλώσσες, από όλες τις περιόδους 
της χορωδιακής δημιουργίας: κλασικά 
έργα Daley, Rachmaninoff, Kodály, 
Mendelssohn, Ravel, Bennet, Bernstein, 
παραδοσιακά, σπιρίτουαλς, τζαζ, ποπ και 
μιούζικαλ. A cappella, αγνός χορωδια-
κός ήχος, χωρίς συνοδεία οργάνων. 
Πρωταγωνιστεί η συλλογική, νεανική, 
ανθρώπινη φωνή. Συμμετέχει η Μικτή 
Χορωδία Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση 
Χορωδίας: Μαίρη Κωνσταντινίδου

Τρεις μπάντες  
στο Blue Barrel
Τρεις μπάντες στο Blue Barrel, τρία διαφο-
ρετικά μουσικά ταξίδια τη Δευτέρα 16 Απρι-
λίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισόδου: 3 ευρώ. 
Timeless (Hard and Heavy Grungy 
Rock): Κωνσταντίνος Νικολός/φωνητι-
κά, Βασίλης Μελαχρινός/κιθάρα, Γιάννης 
Ντισλής/κιθάρα, Σώτος Σοφίδης/ μπάσο, 
Δημήτρης Παρασχίδης/ντραμς.
Osmosis (Classic Rock , Hard Rock): 
Αναστασία Σ./ντραμς-φωνητικά, Νίκος Β./
μπάσο-φωνητικά, Νίκος Π./κιθάρα-φω-
νητικά, Περικλής Κ./κιθάρα-φωνητικά, 
Ραφαέλλα Φ./φωνητικά.
Within Progress (Progressive Rock/
Metal). Οι Within Progress είναι ένα 
νεοσύστατο πενταμελές Progressive Rock/
Metal σχήμα από τη Θεσσαλονίκη το οποίο 
συνδυάζει Prog & Ambient στοιχεία με 
στοιχεία παραδοσιακής μουσικής. Έχουν 
ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις του πρώ-
του τους ΕΡ το οποίο θα κυκλοφορήσει 
μέσα στο 2018. Ευθύμης Παπαδόπουλος/
φωνητικά, Τάσος Πλατανιώτης/κιθάρα, 
Βαγγέλης Ηλιόπουλος/κιθάρα, Γιώργος 
Χαραλαμπίδης/μπάσο, Πολύδωρος Δαρδό-
γιαννος/ντραμς.

Μπαρόκ με τον  
Maurice Steger
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
υποδέχεται τον πολυβραβευμένο 
φλαουτίστα Maurice Steger, που έχει 
κερδίσει κοινό και κριτικούς σε όλο τον 
κόσμο, σε μία συνεργασία με το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος την Παρα-
σκευή 20 Απριλίου. Ώρα: 20:30. Τιμές 
εισιτηρίων: από 10 ευρώ. Ο Maurice 
Steger είναι αναγνωρισμένος ως ένας 
από τους σπουδαιότερους εκπροσώ-
πους της μουσικής μπαρόκ των ημερών 
μας, ενώ έχει χαρακτηριστεί από την 
Independent ως «ο κορυφαίος στο 
φλάουτο με ράμφος παγκοσμίως». Στη 
σύμπραξή του με την Κ.Ο.Θ. θα παρου-
σιάσει ένα πρόγραμμα που θα μεταδώσει 
όλη τη μεγαλοπρέπεια, τη ζωντάνια και 
τη μελωδικότητα της μουσικής μπαρόκ, 
μέσα από έργα των Χάινεχεν, Τέλεμαν, 
Λίο, Βιβάλντι και Σαμαρτίνι, ενώ θα ολο-
κληρωθεί με την «Surprise Symphony» 
του Χάυντν. Διεύθυνση ορχήστρας/φλά-
ουτο με ράμφος: Maurice Steger

Λίγους μήνες μετά τις τελευταίες αξέχαστες 
παραστάσεις τους, ο Κωνσταντίνος και ο 
Ματθαίος Τσαχουρίδης επιστρέφουν στο 
Θέατρο Βεργίνα για πέντε εμφανίσεις, την 
Παρασκευή & Σάββατο 20 & 21, 27 & 28 
Απριλίου και Κυριακή 29 Απριλίου. Ώρα: 
21:45. Τιμή εισιτηρίων: 15 ευρώ με ένα 
welcome drink.
Απρόσμενοι και ανατρεπτικοί, οι δύο αδερφοί 
έρχονται να μας συστήσουν την «πατρίδα» 
της δικής τους μουσικής. Την ίδια πατρίδα, 
που κατοικεί ο ήλιος, ο άνεμος και η βροχή!
Μια μουσική παράσταση που καταργεί τα 
σύνορα και παντρεύει τον Θεοδωράκη με 
τον Verdi, τον Καζαντζίδη με τον Pavarotti, 
τη Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα, την 
κλασσική με την παραδοσιακή μουσική! 
Μαζί τους η Αρμένικης καταγωγής Λιβανέζα 
Sarina Cross και μια εξαίρετη ομάδα μουσι-
κών, σε μια γιορτή που δεν πρέπει να λείψει 
κανείς!

Ύστερα από ένα χρόνο αποχής από την 
σκηνή της γενέτειράς του ο mononome 
επιστρέφει στο Eightball, την Πέμπτη 19 
Απριλίου. Ώρα: 21:00. Τιμή εισόδου: 5 
ευρώ. 
Χρειάστηκαν τρία χρόνια μετά την τελευ-
ταία του προσωπική κυκλοφορία για να 
επιστρέψει με το πιο ώριμο του project 
μέχρι στιγμής. Όπως είχε υποδηλωθεί 
λοιπόν, η αναγέννηση επήλθε και ακούει 
στο όνομα “Sherán”.
Το “Sherán” θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί ως η πιο “καλοδουλεμένη” προσπά-
θεια του μουσικού έως τώρα, έχοντας 
στόχο να ξεφύγει από τις καθιερωμένες 
νόρμες του beatmaking καθώς και να εξε-
ρευνήσει νέα ρυθμικά πρότυπα με έφεση 
στην αφαιρετικότητα παρά στην επανάλη-
ψη πολυπαιγμένων sample, drum-breaks 
κ.λπ. Το intro και το outro της βραδιάς 
αναλαμβάνει ο Oldman Talkin.

Oι φοβεροί Chinese Man επιστρέφουν στη 
Θεσσαλονίκη! Η διάσημη κολλεκτίβα από τη 
Γαλλία θα βρεθεί την Παρασκευή 20 Απρι-
λίου στο Fix Factory Of Sound. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: από 20 ευρώ στην 
προπώληση. Oι Chinese Man επιστρέφουν 
για να στήσουν το μεγαλύτερο πάρτι τους! 
Κάθε τους ζωντανή εμφάνιση σημαίνει 
έναν κατακλυσμό απο hip-hop, funk, dub, 
afrobeat, swing και reggae ρυθμούς με 
τους οποίους συνεπαίρνουν τους χιλιάδες 
πιστούς φίλους τους. Έχοντας μόλις κυκλο-
φορήσει τον 10ο και πιο πολυσυλλεκτικό 
δίσκο τους, «Shikantaza», αποδεικνύουν 
σε κάθε τους βήμα πως παραμένουν ένα 
από τα πιο δημιουργικά, αλλά και κορυφαία 
live acts, της Ευρώπης. Ο... μυστηριώδης 
Chinese Man δημιούργησε τη μπάντα το 
2004 και έστειλε τους High Ku, Sly και 
Zé Mateo να δώσουν ήχο και εικόνα στο 
όραμά του. Με σύνθημα make music, not 
war!” οι Chinese Man ζητούν από όλους 
μας να ενώσουμε τη φωνή και τη δύναμή 
μας εν μέσω ήχων για να δημιουργηθεί 
μια «human music, κοσμική και απλά 
υπέροχη».

πολιτισμός LIVE ΣΚΗΝΕΣ
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pinning the media

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Όταν είσαι στέλεχος ενός καναλιού θέλει να σου κόβει και 
λίγο... Έχεις κενό στο πρόγραμμα γιατί μια εκπομπή που 
απευθύνεται στο δυναμικό κοινό δεν μεταδίδεται λόγω 
γιορτών.  Και το καλύπτεις με τούρκικη σειρά;  Χάθηκε 
μια σύγχρονη ταινία;  Όταν αγνοείτε τόσο επιδεικτικά την 
ψυχολογία του κοινού γιατί να έχετε τηλεθέαση;  Και μετά 
σας έφταιγε ο Λάτσιος.

ΜΟΥ ‘ΦΑΓΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ
Δείχνει το ρεπορτάζ του κουτσομπολάδικου το δαχτυλίδι 
που έκανε δώρο ο celebrity στην καλή του. Κι είναι ένα 
designάτο κόσμημα, αμφιβόλου αισθητικής, αλλά πάντως 
designάτο.  Και της κεντρικιάς της λείπει ένα ζιργκόν 
πάνω σ’ αυτό το δαχτυλίδι.  Η καταγωγή δεν κρύβεται, 
αγάπη μου.  Η κακογουστιά είναι καταγεγραμμένη στο 
DNA. 

ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΤΟ «ΣΟΚ»
Υπάρχει μέτρο στην σεμνοτυφία που πρέπει να 
υποκριθείς για να φανείς «κυρία».  Όταν σοκάρεσαι με τα 
«κακά λόγια» του πάνελ σου, με τις ειδήσεις σεξουαλικού 
περιεχομένου, με τους καυγάδες των celebrities… 
γενικώς όταν προσποιείσαι τη σοκαρισμένη με όλα, δεν 
πείθεις.  Απλώς γίνεσαι γραφική.

ΤΑ «ΘΑΥΜΑΤΑ» ΤΟΥ SURVIVOR
Εγώ Survivor δεν βλέπω, αλλά θέλω – δεν θέλω μια 
εικόνα έχω από τα trailer στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.  Κι 
έχω μια απορία: Τόσους μήνες εκεί στο νησί η τρίχα στα 
πόδια των κοριτσιών δεν μεγαλώνει;  Γυαλί τα πόδια τους.  

Τι 

αποτρίχωση 
έκαναν τα κορίτσια 
– παίκτριες πριν φύγουν 
από την Ελλάδα και κρατάει τόσον 
καιρό;  Ψιλό γαζί δουλεύουν το κοινό… 
Όσο για την «έλλειψη επαφής» που έχουν με τους δικούς 
τους ανθρώπους… τους πρόδωσε το Viber των παικτών 
που ενεργοποιείται… από μόνο του!

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤ’ ΑΣΤΡΑ
Δεν μας φτάνουν οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι, οι 
πολιτικοί που προσπαθούν να δώσουν τη δική τους 
εκδοχή για την πτώση του μοιραίου Μιράζ, εκφράζουν 
άποψη και οι… αστρολόγοι.  Ήρεμα, παιδιά!  Είναι σοβαρό 
το θέμα για να το αποδώσουμε στον… ανάδρομο Ερμή!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ Η «ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΙΑ»
Είναι κρίμα να έχεις ταλέντο, ευστροφία, αξιοπρεπή 
εμφάνιση, σωστό λόγο και τέλος πάντων όλα τα εφόδια 
για να παίξεις το ρόλο της κεντρικιάς ψυχαγωγικής 
εκπομπής και να τα καις όλα, προσπαθώντας 
απεγνωσμένα να κάνεις και την χαριτωμένη. Με ρέγουλα, 
κοπελιά.  Δεν είναι για όλες η χαριτωμενιά.

ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ: TOP MODEL 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διαβάζω πως το STAR ετοιμάζεται να εντάξει στο 
πρόγραμμά του το talent / realty show Next top model, 
αμερικάνικο concept που εκεί το παρουσιάζει η Tyra 
Banks. Top model στην Ελλάδα της κρίσης.  Αλλού 
γι’ αλλού ξημερωμένα τα κανάλια από την ελληνική 
πραγματικότητα.

ELEMENTARY 
Γνώμη μου είναι πως το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε 
να διδάσκεται στις σχολές δημοσιογραφίας είναι η κλίση 
του επιθέτου «ο και η διεθνής, το διεθνές».  Δεν αντέχω 
να ακούω να κακοποιείται σε κάθε δεύτερη πρόταση που 
εκστομίζουν ακόμη και «πρωτοκλασάτοι» δημοσιογράφοι.  
Ένα ευρώ από κάθε λάθος να είχα, εκατομμυριούχος θα 
ήμουν.
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κοσμικά

#PIN_STORIES
Όλοι μαζί μια αγκαλιά

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε μια φαντασμαγορική διοργά-
νωση, πραγματοποιήθηκε ένα fashion show στο μοναδικό χώρο 
του Barbarella Live.  Έντονος ήταν ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας 
της βραδιάς καθώς σκοπός του event ήταν η στήριξη του μικρού 
Παναγιώτη από την Κοζάνη.

Οι τρεις μεγάλες ομάδες ποδοσφαίρου του Βορρά  ΠΑΟΚ,  
ΑΡΗΣ και  ΗΡΑΚΛΗΣ  προσφέρανε τρεις συλλεκτικές φανέλες με 
υπογραφές όλων των παικτών προκειμένου να στηρίξουν αυτή 
την προσπάθεια.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Βιβή Αναστασιάδου, ενώ πολλές 
ελληνικές εταιρείες ρούχων  συμμετείχαν σε αυτό το event παρου-
σιάζοντας τις νέες τους συλλογές.

Η κυρία Ελίνα Παπά Ελευθεριάδου και ο κύριος Μπάμπης 
Ηλιάδης που διοργανώσανε το event ήταν άκρως ικανοποιημένοι 
από την βραδιά καθώς η ανταπόκριση και η προσφορά του κόσμου 
ήταν μεγάλη, όπως και η συμμετοχή και προσφορά του φιλανθρω-
πικού οργανισμού Παιδική Αγκαλιά.

Τάσος Ριζόπουλος, Μπάμπης Ηλιάδης, Άκης Δελλής, Ελίνα Παπά Ελευθεριάδου, Βιβή Αναστασιάδου

Τάσος Ριζόπουλος, Τάσος Κατσαμπης, Γιάννης Τσιφόπουλος,  Βιβή Αναστασιάδου

Η λαμπερή διοργανώτρια της βραδιάς Ελίνα Παπά Ελευθεριάδου
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Κωνσταντίνος Βασάλος 

    

Ερωτευµένοι στη Χαλκιδική

FOLLOW

“I love making memories with you”, δήλωσε µέσα από τον 

προσωπικό του λογαριασµό στο instagram ο Κωνσταντίνος 

Βασάλος ποστάροντας την παραπάνω τρυφερή φωτογραφία µε την 

αγαπηµένη του Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Οι δυο τους πέρασαν το Πάσχα 

στην πανέµορφη Χαλκιδική µας και δείχνουν πιο ερωτευµένοι από 

ποτέ.

Κωσταντίνα Σπυροπούλου     

Αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια

FOLLOW

Την παιδική της ηλικία θυµήθηκε η Κωσταντίνα Σπυροπούλου αυτό το 
Πάσχα, που επέλεξε να το περάσει µε τους δικούς της στη Λίνδο. Στο post 
που ανέβασε στο instagram της, έγραψε: «Σ´αυτά τα σκαλιά παίζαµε 
µικρά...λίγα χρόνια µετά (ας µην αποκαλύψουµε πόσα) πάλι εδώ, στο ίδιο 
το σηµείο, µε την ίδια τρέλα και την ίδια παιδική ψυχή».

social media

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Πυρετό μας ανέβασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με 
αυτή την καυτή της εμφάνιση που την κοινοποίησε στα 

social media. Η σέξι Αλεξάνδρα ποζάρει με ένα από τα 
αποκαλυπτικά μαγιό της νέας της κολεξιόν και εμείς 

ανυπομονούμε να τη δούμε να φοράει και τα υπόλοιπα 
κομμάτια της συλλογής της.

Το Πάσχα τελείωσε και η επιστροφή στη δουλειά είναι αναγκαία και για την Τατιάνα Στεφανίδου. Η γνωστή 
παρουσιάστρια επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ανέβασε αυτή τη φωτογραφία στα social media 

σχολιάζοντας:  «Από σήμερα κάθε κατεργάρης στον πάγκο του μέχρι το καλοκαίρι!!!».

«Καυτή» με μαγιό

Επιστροφή στη δουλειά

f

Ζέτα Μακρυπούλια 

    

Βαµµένα κόκκινα αυγά

FOLLOW

Ακολουθώντας τα έθιµα η Ζέτα Μακρυπούλια επιχείρησε αυτό το 

Πάσχα να βάψει τα αυγά κόκκινα. Στην προσπάθεια της, έβαψε και 

τα χέρια της κόκκινα και πόσταρε αυτή τη χιουµοριστική 

φωτογραφία στο instagram της σχολιάζοντας: «Επιχείρηση έξτρα 

κόκκινα αυγά..Καλή Ανάσταση σε όλους εύχοµαι!! Αγάπη».

Ελένη Μενεγάκη
    

Πάσχα στην Κρήτη

FOLLOW

Στη αγαπηµένη της Κρήτη πέρασε φέτος το Πάσχα η Ελένη 
Μενεγάκη. Η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε στα Ανώγεια και 
πόσταρε την παραπάνω φωτογραφία στο instagram της γράφοντας: 
«Στα Ανώγεια, το χωριό που κρατάει τις παραδόσεις! Με τον 
Μανώλη που µου δείχνει πως κάνει το αντικριστό! Καλή 
Ανάσταση».
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Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος ανανεώνει την πετυχημένη του συνεργασία με την kazandb 
και τα Σάββατα 28 Απριλίου και 5 Μαΐου 2018 η σκηνή του «Μύλος Club» θα γεμίσει 
με γέλιο!
Στην νέα stand up comedy παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου θα υπάρχει – όπως 
πάντα – πολιτική σάτιρα μέχρι να του βάλουν τσιμέντο στα πόδια και να τον πετάξουν 
στην θάλασσα, εγγυημένο κέφι, τρελή διάθεση και ανατρεπτικό χιούμορ χωρίς επίσης 
να λείπουν οι αυτοσαρκασμοί και οι εύστοχοι σχολιασμοί για όλους και για όλα!

Μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές θεατρικές  επιτυχίες της 
Αθήνας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο ΡΑΔΙΟ CITY από 2 έως 7 Μαίου. 
Η παράσταση «Μπαμπά μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή…» με έναν θίασο που 
αποτελείται από τους πρωταγωνιστές που συνετέλεσαν στον μύθο της συγκεκριμένης 
παράστασης σε παλαιότερα ανεβάσματά της, αλλά και από νέους πρωταγωνιστές 
με αποδεδειγμένη καλλιτεχνική αξία και αγάπη από το κοινό, μας εγγυάται μία 
απολαυστική  βραδιά με άφθονο γέλιο και διασκέδαση.
 Δύο αδελφές (κανονικές) και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο 
χωριό της καταγωγής τους για να κηδέψουν τον πατέρα τους! Οι συγγενείς που τις 
συντρέχουν παρουσιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες συμπεριφορές… Οι 
πρώην «φίλοι» του μπαμπά είναι λίγο… κάπως! Μία μοιρολογίστρα θέλει σώνει και 
καλά να κλάψει τον νεκρό αλλά κρύβει επιμελώς και ένα περίστροφο στην μαντίλα… 
Ο παραγιός είναι λίγο πέφτουλας… Το χωριό έχει φιλόδοξες δημοσιογράφους! Η 
Γωγούλα είναι προτεινόμενη για αποχώρηση στο Survivor. Ο Αγροφύλακας έχει βγάλει 
το Γυμνάσιο! Σε κάποιους αρέσουν υπερβολικά τ’ Αρχαία (στους πιο πολλούς). Ο ίδιος 
ο νεκρός, κοιτάει αν θέλει βάψιμο το ταβάνι και όταν βλέπει την κηδεία του στην 
τηλεόραση ανακράζει «Τίποτα δεν είμαστε, βρε παιδί μου. ΧΟΥΣ!». Και το σπίτι αρχίζει 
να γεμίζει με πτώματα… Από έρωτα, από συμφέρον, από κυνισμό και από αφέλεια…
Την μαύρη κωμωδία σκηνοθέτησε και αυτό το χειμώνα ο Αλέξανδρος Ρήγας.

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;
Άρχισαν οι εγγραφές για το κορυφαίο και άκρως επιτυχημένο 
γεγονός αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα “Santorini Experi-
ence”, το οποίο πραγματοποιείται για 4η συνεχόμενη χρονιά στο 
πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, μεταξύ 5-7 Οκτωβρίου 2018.
Για τους λάτρεις του τρεξίματος το Σάββατο 6 Οκτωβρίου θα 
πραγματοποιηθούν οι 3 διαφορετικές διαδρομές, με «φόντο» 
τις μαγευτικές εικόνες από το ηφαίστειο με θέα την Καλντέρα, 
καθώς και τους οικισμούς Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι και Οία. 
Η κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, όπως πάντα πραγματοποιείται 
την τελευταία ημέρα των αγώνων, Κυριακή 7 Οκτωβρίου και 
περιλαμβάνει έναν αγώνα 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.). Οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν από το ηφαίστειο έως το 
παλιό λιμάνι των Φηρών. 
Το “Santorini Experience” προσφέρει για πρώτη φορά στους 
συμμετέχοντες τη δυνατότητα early bird τιμών στα πακέτα του. 
Το κόστος για εγγραφές early bird ανέρχεται στα 20€ ανά δραστηριότητα, εάν οι συμμετέχοντες κάνουν την εγγραφή τους έως τις 
31/5/2018. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται την 31 Αυγούστου 2018. Κάντε την εγγραφή σας τώρα στο ακόλουθο link: https://active-
media.travelotopos.com

Οι Σχολές Χορού Arabesque των 
Τατιάνα Παπαδοπούλου και Αρετής 
Κουτσικοπούλου παρουσιάζουν την Λίμνη 
των Κύκνων την Κυριακή 22 Απριλίου 
2018 στις 19.30 στο Μέγαρο Μουσικής 
Αιμίλιος Ριάδης Μ2.

Το παραμύθι αφηγείται τις αισθηματικές 
περιπέτειες ενός νέου πρίγκηπα και 
μιας όμορφης κοπέλας, την οποία ένας 
κακόβουλος μάγος μεταμορφώνει σε 
λευκό κύκνο.

Η πριγκίπισσα Οντέτ και οι φίλες της 
περνούν τη ζωή τους παγιδευμένες στη μορφή του κύκνου από τότε που τις μάγεψε ο κακός μάγος Ρόθμπαρτ. Τα μάγια μπορεί να 
λύσει μόνο ο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη τους ωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ, που ορκίζεται να σώσει την Οντέτ. Ο Ρόθμπαρτ 
αποπειράται να τον ξεγελάσει και να τον παντρέψει με την κόρη του Οντίλ, το μαύρο κύκνο, που μοιάζει εκπληκτικά με την Οντέτ. Ο 
Ζίγκφριντ σύντομα γκιτώνει από την παγίδα του μάγου, παίρνει στην αγκαλιά του την αγαπημένη του και πετούν μαζί για τον ουρανό. 
Καθώς όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένο κείμενο, υπάρχει και ένα δεύτερο τέλος, που θέλει τους δύο ερωτευμένους να πεθαίνουν.

Η ProDancers Studio, μετά τις sold out επιτυχίες A LoveStory At The Moulin Rouge(2016) & Grease(2017), συνεργάζεται φέτος 
με τον Μάριο Μιλτιάδου (House of Drama, Νικητής Ελλάδα Έχεις Ταλέντο 2017) για την χορευτική μεταφορά του κλασσικού 
Broadway musical CHICAGO στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γνωστός πλέον σε Ελλάδα και Κύπρο, ο ταλαντούχος Mάριος 
Μιλτιάδου, σε πρωταγωνιστικό ρόλο & ρόλο καλλιτεχνικού διευθυντή, προκαλεί το κοινό να σκεφτεί πως «τα πράγματα δεν είναι 
πάντα αυτό που μοιάζουν να είναι» και δίνει ζωή στο διάσημο έργο με τη δική του, προσωπική αισθητική : dark, edgy, sexy.
Μια χορευτική υπερπαραγωγή με φαντασμαγορικά κοστούμια, λαμπερά σκηνικά και εξαιρετικές παρουσίες, με την 
πρωτοποριακή & απολαυστική προσέγγιση του Μάριου Μιλτιάδου και την υπογραφή της ProDancers Studio που θα την 
απολαύσουμε στις 18, 24 και 26 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

4o “Santorini Experience”

Η Λίμνη των Κύκνων

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος 
στο «Μύλος Club»

10ος Χρόνος «Μπαμπά μην  
Ξαναπεθάνεις Παρασκευή» 

Chicago

Ο Γιάννης Χαρούλης 
στο Principal Club Theater
Ο Γιάννης Χαρούλης, παρουσιάζει ένα διαφορετικό live στη 
Θεσσαλονίκη στο Principal Club Theater (Fix Area). 
Την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ο Γιάννης Χαρούλης 
μας καλεί να σμίξουμε σε ένα αυθεντικό γλέντι και να 
μοιραστούμε αληθινές στιγμές μέσα από γνώριμους αλλά 
και καινούριους δρόμους.
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΛΕΩΝΚΡΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,20,37,39

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,24,33

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,22,36

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…11,25,29,31

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,28,39

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,10,28,42

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…14,25,33,42

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,31,45

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,25,43

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,29,33

Μια εβδομάδα έντασης και εκνευρισμού θα είναι αυτή  για 
εσένα, που πιθανόν να έχει δυσάρεστο αντίκτυπο στην ψυχολο-
γία ή στις ασχολίες σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,44

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,26,40,49

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

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

Αντι - καταπληκτικά
Γυρνάς σπίτι. Πετάς στον καναπέ τσάντα, μπουφάν, κλειδιά. Ανοίγεις υπολογιστή.

Βάζεις ένα τοστ να γίνεται. Κάθεσαι στην καρέκλα. Start -> Mozilla Firefox -> Gmail/ 
Facebook/ You Tube/ Twitter. Aρχίζεις, notifications από ‘δω, comments από ‘κει. Περ-
νάει μία ώρα. Νωρίς είναι ακόμα.

Ξεκουράζεσαι από την τόσο κουραστική μέρα. Περνάνε 2. Άλλα 5 λεπτά. Πάει η ώρα 
1:00. Πάει η ώρα 2:00. Το τοστ έχει καεί. Πάει η ώρα 3:00. Και δεν έχεις κάνει τίποτε 
άλλο. Έχεις φάει ένα ολόκληρο βράδυ στο internet. Κάνοντας απολύτως τίποτα.

Αυτό το βράδυ ήταν Δευτέρα. Και το επόμενο Τρίτη. Και το επόμενο Τετάρτη. Και συνε-
χίζεις να τρως τα βράδια σου μπροστά από μια οθόνη. Που υποθέτω έχει γίνει η καλύ-
τερή σου φίλη, γιατί άλλο λόγο δεν βρίσκω να της κάνεις τόση παρέα. 

Η ζωή περνάει και δεν μας ρωτάει. 

Και είναι τόσο μικρή που το θεωρώ αν μη τι άλλο θράσος να την σπαταλάμε έτσι άδοξα. 

Και η ζωή είναι εκεί έξω. Δεν είναι ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε στο internet. 

Όταν έχεις πολλούς λογαριασμούς, μπαίνεις σ’ ένα περίεργο τριπάκι. 

Νιώθεις ότι είσαι κάτι, επειδή έχεις πολλά likes στο facebook, πολλούς followers στο 
blog, πολλά hits στο κανάλι σου στο youtube. Δεν είναι έτσι όμως η αληθινή ζωη φίλε 
μου. Που είναι οι πραγματικοί σου φίλοι; 

Πού πήγαν τα ξενύχτια στα κλαμπ στις ντίσκο και όχι μπροστά από μια οθόνη υπολογι-
στή;

Πού πήγαν οι μεταμεσονύκτιες βόλτες στους δρόμους της πόλης σου; Τα γέλια και το 
καλό φαγητό και κρασί στις ταβερνούλες; Τα πειράγματα, οι συζητήσεις !!!

Πού πήγαν τα πάρτι, τα ποτά, τα φλερτ;

Πού πήγαν οι εκδρομές; 

Οι τρέλες; 

Τα γέλια;

Πού πήγε η ζωή σου κορίτσι μου και αγόρι μου σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι ;

Γιατί αφήνεις την ζωη σου να κυλαει έτσι; Αυτό αξίζεις; Τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση έχεις 
που κρύβεσαι πίσω από μία οθόνη; Κοιτάξου στο καθρέπτη και θαύμασε αυτό που βλέ-

πεις, γιατί το αξίζει! Γιατί αξίζεις ! 

Τώρα είναι ευκαιρία να κάνεις την αρχή σου, στην νέα πραγματική ζωη που είναι κατα-

πληκτική και σε περιμένει !!! Εσύ θα την αλλάξεις !

Όλα γύρω σου είναι Καταπληκτικά. Τι καταπληκτικά!  Αντικαταπληκτικά...»
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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.




