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Μεσίτες και ιδιοκτήτες μιλούν στην «Κ»
για τον ΕΝΦΙΑ και τα... ΑΕΙ - ΤΕΙ

«Οι φοιτητές σώζουν τα σπίτια μας» 

“ΔΕΘαντέξουμε
”

Η ΔΕΘ ξεκίνησε, η παραμύθα άρχισε 
Γράφει ο Δημήτρης Βασιλειάδης 

Είναι λύση οι εκλογές;

- Κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες και εργαζόμενους της Β. Ελλάδας  
- Τι ζητούν από τον πρωθυπουργό και τι θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας…

www.karfitsa.gr
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Και στη ΔΕΘ
Έντυπη και ηλεκτρονική

Μιχάλης Γεράνης, πρόεδρος ΦΟΔΣΑ 

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

Η καλύτερη και η μεγαλύτερη ΔΕΘ 

Η νέα ταινία του Βασίλη

Κιλτίδη στο… Κιλκίς
«Κακή Αρχή» για το γιο πρ. υπουργού 

Aρθρογραφούν οι: Μ. Μπόλαρης,
Γ. Αμανατίδης, Δ. Μάρδας,

Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Τ. Τζήκας,
Π. Παπαδόπουλος, Σ. Φάμελλος,

Μ. Ζορπίδης, Κ. Ποζρικίδης,
Απ. Αντωνούδης, Π. Μπίλλιας, 

Κ. Μέλλιος, Β. Μάστορας

«Μειώνουμε τα σκουπίδια
με την ανακύκλωση»

Δεν υπάρχει ελεύθερο ούτε 1 τ.μ. 
στη φετινή 81η διοργάνωση!

Απόστολος Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας:

Η κυβέρνηση να μεταφέρει 
τα μεγάλα έργα υποδομής 

στην Περιφέρεια



Τώρα που θα γίνει «γραφείο πρωθυπουργού»
στη Θεσσαλονίκη θα καταργηθεί… εντελώς,
ντιπ για ντιπ, το… «ΥΜΑΘ»; #απορια

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ (ΔΕΘ) #deth2016
#SOCIALismata

Η 81η διοργάνωση είναι η καλύτερη και η με-
γαλύτερη… Ούτε τετραγωνικό ελεύθερο 
#ρωσοι_και_παλι_ρωσοι #Ντα_ντα 

Καλά που έφεραν αερόστατα οι Τζήκας – Ποζ-
ρικίδης για να έχουμε να κυκλοφορούμε μέρες
που είναι… #πλημμυρες #βουλιαζουν_λε-
ωφορεια_ΟΑΣΘ #βαγονια_χωρις_ραγες
#μετρα_ασφαλειας #σταση_να_ανεβω

Να δεις που κάποιος από ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονί-
κης – ονόματα δεν λέω – “πέταξε” την ιδέα να
κατέβει με… αερόστατο ο πρωθυπουργός στα
εγκαίνια για καλύτερα #λογια_του_αερα
#ψινακης_ο_πρωτοπορος
#παλια_με_καικια_ερχονταν_οι_ηγετες_μ
ας

Ούτε ένα ΜΜΕ στη συνέντευξη τύπου… #πλα-
κα_με_κανω #τσιπρα

Να μην ξεχάσω να ρωτήσω: «Κύριε πρόεδρε,
στις επόμενες εκλογές, ποια θα είναι η ιδεολο-
γική σας πλατφόρμα;» Α, επίσης οι γείτονες της
#ΔΕΘ (βλ καταστηματάρχες) δεν τη… θέλουν
στα πόδια τους. Τελευταία ούτε ο δήμαρχος…
Θα την αφήσετε στη θέση της ή θα (την) πάτε
για… αναβάθμιση;» 

Μεταξύ μας, θα ήθελα να μάθω και  ποιο θεω-
ρεί το μεγαλύτερο λάθος του μέχρι σήμερα στη
διακυβέρνηση της χώρας #Πρωθυπουρ-
γός_αριστερας #αν_και_λαθη_δεν_κανει

Πιο πιθανό να κάνουν απεργία οι καναλάρχες
– χωρίς άδεια – στο σωστό χρόνο, παρά οι λει-
τουργοί του τύπου ε; #κακοηθειες #να_ορ-
γανωθουμε

Πήγε στο δήμο Θερμαϊκού και βούλιαξε ο τό-
πος… #ματι_κακο

Ευγένιος Τριβιζάς και Αλέξης Τσίπρας στη φε-
τινή ΔΕΘ… Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο,
θα πει στο τέλος «κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα…» #ΔΕΘαδειτεΤΙΠΟΤΑ

Οταν τα τρία μικρά λυκάκια χτίζουν σπίτι από
τούβλα, ο Ρούνι Ρούνι, το ύπουλο κακό γου-

ρούνι, το γκρεμίζει με
το σφυρί του. Όταν χτί-
ζουν από τσιμέντο, το
γκρεμίζει με το κομπρε-
σέρ του… Τι πρέπει να
κάνουν για να… γλιτώ-
σουν; Να χρησιμοποιήσουν… σανό;  #ΔΕΘ
#ΤΡΙΒΙΖΑΣ #ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

Στα κανάλια που «κόπηκαν» θα δώσουν…
ερωτήσεις; #απαντησεις_σε_αλλη_ζωη
#ματριξ #παραλληληζωηδημοσιουιδιωτι-
κου

Τα μετρα ασφαλειας επί ΝΔ(πασοκ) ήταν…
«χούντα» επί ΣΥΡΙΖΑ(ανελ) εντελώς… απα-
ραίτητα και αναγκαία. #ΔΕΘ

Κλειστοί όλοι οι δρόμοι με κυβέρνηση… ΣΥΡΙ-
ΖΑ #εκαστος_στο_ειδος_του Λογικό, να τα
λέμε κι αυτά…

Άσε, καλύτερα να έρθει με σκάφος… #Τσι-
πρας #ΔΕΘ #αντιπλημμυρικά; #χωροτα-
ξικες_μελετες_στις_λασπες

Γράφουμε ιστορία λέμε…  Αποδεχόμαστε – μα-
ζικώς - ότι η περιουσία που αποκτήσαμε με κό-
πους (βλ σπίτια) δεν έχει αξία. Πάμε παρακά-
τω… #δεν_εχει

Φοιτητές και πρόσφυγες σώζουν την ακίνητη
περιουσία…#ΕΝΦΙΑ

Μήπως να βγάζετε ανακοίνωση για τους δρό-
μους που… δεν θα κλείσετε; #ΔΕΘ #ΕΛΑΣ
#καραβακια_εχει;

#deth2016 or… (a)live #αγορα_ανοιχτή

Απεργίες και στα… social media; Πάει θα χα-
λάσει ο κόσμος μας…

Τα λεφτά των καναλαρχών στους ανέργους
των… καναλιών; Το ακουσα κι αυτό…

Όλα ξεκινούν από δω και ορισμένες φορές τε-
λειώνουν κι εδώ… #ΘΑ

Ελπιδοφόρο, σ αυτή τη έκθεση θα δούμε… βα-
γόνια του μετρό! #μην_ειμαστε_και_πλεο-
νεκτες

Θα σκίσουμε πάλι από διαπιστώσεις, του χρό-
νου γεροί να είμαστε και σε άλλες με υγεία…
#εμβολιο_εκανες; #ΔΕΘα_μιζερέψω_παλι

melkar4@yahoo.gr

Η είδηση της Συνόδου των μεσογει-

ακών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, μία πρωτοβουλία του Αλέξη Τσί-

πρα που βρήκε θερμή ανταπόκριση από

τον Φρανσουά Ολάντ και τον Ματέο Ρέν-

τσι, φαίνεται πως ενόχλησε το Βερολίνο.

Τόσο που, μέσω του ελεγχόμενου από την

κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ Τύπου,

εστάλησαν μηνύματα τόσο στην Αθήνα

όσο και στις άλλες πρωτεύουσες –Παρίσι και Ρώμη–, με σαφή στόχευ-

ση να υπενθυμίσουν στον δημοσιονομικά «απείθαρχο» και «άτακτο»

Νότο ότι κουμάντο κάνει αυτός που έχει το χρήμα. Εν προκειμένω,

δηλαδή, η Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός και μόνο ότι

υπήρξε αυτή η αντίδραση από τη γερμανική πλευρά δείχνει ότι η κίνη-

ση του πρωθυπουργού μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη – του-

λάχιστον επικοινωνιακά. 

Πολιτικά, όμως, γεννούνται εύλογα ερωτήματα για τη σκο-
πιμότητά της, ιδιαίτερα δε εάν αναλογιστεί κανείς ότι μετά το...
τράβηγμα του αφτιού οι ίδιοι οι ηγέτες των μεσογειακών κρα-
τών που βρέθηκαν στην Αθήνα για τη Σύνοδο έσπευσαν να δια-
βεβαιώσουν την καγκελάριο ότι «δεν υπάρχει μέτωπο του Νό-
του». Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όλος ο αυτός ο ντόρος
έγινε για να συζητηθεί το πώς θα αντιμετωπιστούν το Brexit, οι
προσφυγικές ροές ή το ζήτημα της ασφάλειας μετά τις επιθέσεις
από «μοναχικούς λύκους» και οργανωμένες ομάδες τζιχαντι-
στών. Όλα αυτά είναι ζητήματα που συζητούνται και λύνονται
(με τον όποιο τρόπο και με τους γνωστούς ράθυμους ρυθμούς
των Βρυξελλών) σε κεντρικό επίπεδο. Γι’ αυτό, άλλωστε, γίνε-
ται στην Μπρατισλάβα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής των 27 κρα-
τών-μελών της ΕΕ (πλην της Μεγάλης Βρετανίας πλέον). 

Το μεγάλο θέμα, όμως, που απασχολεί τόσο την Ελλάδα όσο και τη

Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την

Ισπανία (θα συμμετείχε διά εκπροσώπου της προσωρινής κυβέρνη-

σης) είναι η οικονομία. Δεν είναι τυχαίο πως το Μέγαρο Μαξίμου και

κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης εντέχνως όλο το προηγούμενο

διάστημα διέρρεαν περί κοινού μετώπου «εναντίον της λιτότητας».

Μία ρητορική, που τις τελευταίες ημέρες έδωσε τη θέση της σε πιο αο-

ριστολογικές απόψεις περί ευρωπαϊκού οράματος κ.ά. Σε κάθε περί-

πτωση, πάντως, έστω και παρασκηνιακά, καταγράφεται πλέον έντονη

κινητικότητα, η οποία εκτιμούμε πως θα αναδυθεί στην επικαιρότητα

τις επόμενες εβδομάδες.

Τέλος, περιμένουμε με αρκετό ενδιαφέρον την ομιλία του
πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στη ΔΕΘ. Περιθώ-
ρια για υποσχέσεις και παροχές δεν υπάρχουν, κάτι που δείχνει
να το έχει κατανοήσει η κυβέρνηση. Ελπίζουμε να μην αναλω-
θεί στη «μεγάλη μάχη με τη διαπλοκή», αλλά να εξαγγείλει κι-
νήσεις που θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να ξεφύγει
από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει. Τις λύσεις μπορεί να τις
δώσει ο ιδιωτικός τομέας, όπως σε κάθε αναπτυγμένη χώρα
του Δυτικού κόσμου. Ένας τομέας που έχει πληγεί από την κρί-
ση και την εξοντωτική φορολογία. Εν αναμονή, λοιπόν... 

www.karfitsa.gr
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440
Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονίκη

Της @karapanagiotidu

press@karfitsa.gr
Karfitsa

Ενόχλησαν το
Βερολίνο οι Νότιοι 

Oι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν 
την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δ. Μάρδας, Γ. Αμανατίδης, Μ. Ζορπίδης, Δ. Βασιλειάδης,

Απ. Αντωνούδης, Κ. Ποζρικίδης, Τ. Τζήκας, Π. Μπίλλιας,
Απ. Τζιτζικώστας, Κ. Μέλλιος, Μ. Μπόλαρης, Σ. Φάμελλος

Π. Παπαδόπουλος, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, 
Ντ. κωστόπουλος, Π. Τσογκαρλίδης, Β. Μάστορας

Φωτορεπορταζ:
Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφία Σεϊτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

Tηλ.: 2310 531601
Κιν. 6937 777 107
26ης Οκτωβρίου 8Α

SOCIALismata (#deth2016)





www.karfitsa.gr

Τόσο στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδος, όσο
και στην πρόσφατη αρθογραφία του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μίλησε για  νέες ιδέες, και-
νοτομία και υγιή επιχειρηματικότητα.  Μάλιστα συνέδεσε την ανάκαμψη ή ανάπτυξη με συγκεκρι-
μένη πολιτική δράση. «Ο στόχος μας είναι η επιστροφή σε μια ανάπτυξη δίκαιη και… βιώ-
σιμη. Ανάπτυξη με πρόσημο και ιεραρχήσεις» είπε χαρακτηριστικά. Θέλει στο μέλλον μια
Ελλάδα απαλλαγμένη από την… επιτροπεία, έξω από τον κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας που
μαστίζει ιδιαίτερα την κεντρική Μακεδονία. Το όραμα του… 2021 όπως σημείωσε ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός είναι «μια χώρα που… ανασυντάσσεται  και μάλιστα είναι στο χέρι μας» να γί-
νει μια ώρα αρχύτερα.  

Ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για τις πολιτικές δυνάμεις να μπουν σε ένα… δημιουργικό διάλογο για το μέλλον της χώ-
ρας και των φορολογούμενων, δηλαδή μίλησε για νέες συνεργασίες, προεκλογικές και μετεκλογι-
κές, αφήνοντας πολλά περιθώρια σεναρίων και σκέψεων, αφού επεσήμανε ότι ως κυβέρνηση και
ως… Τσίπρας «είμαστε έτοιμοι  να κάνουμε την αρχή».

Στην προετοιμασία της ομιλίας της ΔΕΘ, στο τραπέζι του πρωθυπουργού, έπεσαν τα εξής θέ-
ματα: Απολογισμός των δράσεων που υλοποίησε ως τώρα η κυβέρνηση - Πορεία των δημοσιονο-
μικών- εξαγγελίες - Εξοδος από το Πρόγραμμα επιτήρησης, με αναφορά στους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης  και στα Πρωτογενή Πλεονάσματα για το 2019-2020. Συνεπώς, εκτός από την «πάταξη της
διαπλοκής στα ΜΜΕ» – η κοινωνική πολιτική είναι ο επόμενος στόχος του Μαξίμου. Όπως
διαρρέουν κυβερνητικά στελέχη «η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει τον πρό-
εδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη σε εξαγγελίες για μείωση φόρων και παροχές. 

Αντίθετα προκρίνεται η εστίαση σε επιλογές που θα σηματοδοτούν τη δίκαιη κατανομή, όπως
«καρπών» που θα προέλθουν από τη βελτίωση των οικονομικών» Κομβική σημασία θα δώσει ο
πρωθυπουργός και στη συζήτηση για το χρέος και στα αποτελέσματα της "Συνόδου του Ευρωπαϊ-
κού Νότου" λίγες ώρες πριν τα εγκαίνια της 81ης ΔΕΘ. «Τα προβλήματα των ανέργων στα
ΜΜΕ δεν αποκλείεται να αντιμετωπιστούν από τα χρήματα των… καναλαρχών» έλεγε
στην karfitsa υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος.  Το επιτελείο Τσίπρα έχει προτάξει τη λύση
προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτης σε κάθε τομέα. Υγείας, παιδείας (χωρίς φροντι-
στήρια) και πάταξης της γραφειοκρατίας.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι  τονίζουν ότι με τέτοια οικονομία «ΔΕΘαν-
τέξουν»  ακόμη για πολύ . Ο δε περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας ζητά  έργα και όχι εξαγ-
γελίες ανάπτυξης  ενώ ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης «να καθίσουν κάτω όλοι οι φορείς
και να δουν το πώς πρέπει να εξελιχθεί η ΔΕΘ» Άλλωστε για τους περισσότερους, η ΔΕΘ εί-
ναι… Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη είναι εξαγωγές στα Βαλκάνια και στον κόσμο όλον…
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Αλέξης Τσίπρας «Το στοίχημα του
μέλλοντος είναι ακόμα ανοιχτό»

Η ΔΕΘ αποτελεί πυλώνα εξωστρέφειας της χώρας, μέσα από την
προώθηση των εγχωρίων εξαγωγών. Παράλληλα, είναι ένας
κόμβος εμπορίου καθώς μεγάλο σύνολο επιχειρήσεων από όλο τον
κόσμο συμμετέχει προβάλλοντας τα προϊόντα τους. Θεωρείται αυ-
τονόητη η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας των Διεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη ΔΕΘ και η προ-
βολή όλων των νέων μέτρων πολιτικής υπέρ των εξωστρεφών επι-
χειρήσεων. To Yπουργείο Εξωτερικών ενισχύει από το 2015 πολ-
λές δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας, προωθώντας τις ελληνικές
εξαγωγές και επιδιώκοντας παράλληλα την προσέλκυση των ξέων
επενδύσεων. Στο πλαίσιο της προσέλκυσης των ξένων επενδύσε-
ων, έχουμε επισκεφθεί πλέον των 100 επενδυτικών οίκων σε ΗΠΑ
και Αγγλία.

Ως προς το σκέλος της προώθησης των οικονομικών μας σχέσε-
ων με έμφαση το εξαγωγικό μας εμπόριο, το 2016 προγραμμα-
τίζονται ή/και έχουν λάβει χώρα 12 Μεικτές Διυπουργικές Επιτρο-
πές (ΜΔΕ),  έχουν προγραμματιστεί 16 Επιχειρηματικές Αποστο-
λές εκ των οποίων έχουν ήδη λάβει χώρα 7. 

Επίσης διοργανώθηκαν πέντε ημέρες πληροφόρησης επιχειρη-
ματιών αναφορικά με τις δυνατότητες προώθησης των ελληνι-
κών προϊόντων στις αγορές εξωτερικού. Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη
την περίοδο των τεσσάρων ετών, 2010-2014 οργανώθηκαν 14
ΜΔΕ συνολικά και έλαβαν χώρα 12 εμπορικές αποστολές μόνο.
Επίσης ενδεικτικά σημειώνεται ότι το 2016 προγραμματίζονται
ή/και έχουν λάβει χώρα 57 εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών
προϊόντων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Win-
dow to Greece». Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί νέες δράσεις και
πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις μικρομεσαίες εξωστρεφείς επιχει-
ρήσεις και τις βοηθούν με «εργαλεία» να χαράξουν την εξαγωγική
τους στρατηγική. Τέτοιες δράσεις-«εργαλεία» είναι οι εξής: 
- Αναρτήθηκαν στο agora.mfa.gr κατάλογοι με διευθύνσεις κατα-
στημάτων «Delicatessen» από 70 χώρες.
- Είναι διαθέσιμοι κατάλογοι 10.000 διευθύνσεων εισαγωγέων για
35 επιλεγμένους κλάδους από 40 χώρες και Αναλυτικοί πίνακες
για το εισαγωγικό εμπόριο 35 κρατών/πελατών των ελληνικών
προϊόντων.
- Πίνακες με αναλυτικές πληροφορίες για το εισαγωγικό εμπόριο
35 χωρών, που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
Ελλήνων εξαγωγέων και του Υπουργείου Εξωτερικών. 
- Πίνακες για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών 2013-2015
Επίσης:

• Έχει δημιουργηθεί αρχείο εταιριών συμβουλευτικών υπηρεσιών
με σκοπό την επιβοήθηση των εξωστρεφών ΜΜΕ (πρόγραμμα
Πρωτεύς),

• Αναπτύσσεται μηχανισμός συνεργασίας μεγάλων ξένων και μι-
κρών ελληνικών επιχειρήσεων (θεσμός υπεργολαβίας),

• Προβάλλονται και στηρίζονται Καινοτόμες ιδέες δράσεων εξωστρέ-
φειας,

• Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ για τους φοιτητές/τριες,
με σκοπό την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στα
γραφεία ΟΕΥ,

• Προωθείται η αδελφοποίηση των ιστορικών αγορών λαϊκής τέχνης
της χώρας μας με αγορές του εξωτερικού,

• Δρομολογείται η Δημιουργία «Νησιού Τέχνης και Πολιτισμού»,
• Καταρτίστηκε Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Ιαματικών πηγών σε

συνεργασία με το Υπ. Τουρισμού,
• Καθιερώθηκε, σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, πρόγραμμα τιμώμενων

χωρών με εκπτώσεις για τουρίστες των χωρών αυτών.
*Ο κ. Μάρδας είναι υφυπουργός Εξωτερικών 

Νέες δράσεις υπέρ της
εξωστρέφειας της 

ελληνικής οικονομίας

του Δημήτρη 
Μάρδα*

Q
«Η 81η ΔΕΘ
βρίσκει τη

χώρα στο κα-
τώφλι της…
ανάκαμψης»
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www.karfitsa.gr

Αλλάζουμε στάση ζωής - Μειώνουμε τα σκουπίδια - Ανακυκλώνουμε
Η διαχείριση των απορριμμάτων ως επιστήμη, αλλά και οι καθημερινές πρακτικές αναπτύχτηκαν τα τελευταία 50 με 100 χρόνια

στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με βασικό στόχο να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Ο Περιφερειακός Φορέας Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων  (ΦΟΔΣΑ ) Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο θεσμοθετημένος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων
των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού εξυπηρετούμενου πληθυσμού περίπου 1.900.000 κατοίκων, με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη και εγκαταστάσεις σε όλη την περιφέρεια. Βασική του αρμοδιότητα είναι να αξιοποιήσει κατάλληλα  νέες τεχνολογίες για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων  για υγιή οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, και για
βελτίωση των δεικτών δημόσιας υγείας . Σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται
σε προηγμένες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με τους Δήμους ολοκλήρωσε τη μελέτη αναθεώρησης του Περιφερει-
ακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για την Κεντρική Μακεδονία. Σήμερα μετά από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των
συναρμόδιων υπουργείων και την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών έγκρισής του. Τα τελευταία 15
έτη στη Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας έχουν γίνει σημαντικά βή-
ματα στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων. Όχι απλά έκλεισαν οι χωμα-
τερές, που δυστυχώς σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας παραμένουν
ανοικτές, αλλά φτιάξαμε έναν από
τους καλύτερους ΧΥΤΑ της Ευρώ-
πης, ολοκληρώνουμε το δίκτυο με-
ταφόρτωσης και αναπτύξαμε προ-
γράμματα ανακύκλωσης με διαλογή
στην πηγή σε ολόκληρη την Περι-
φέρεια, επιτυγχάνοντας σημαντικά
αποτελέσματα που μας κατατάσ-
σουν στην πρωτοπορία της Ελλά-
δας. 

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδο-
νίας έχει το όραμα αλλά και την
υποχρέωση να στραφεί εντατικά σε
ενέργειες, δράσεις και υποδομές
που θα υπηρετούν όλο και περισσό-
τερο την ιεραρχία διαχείρισης απο-
βλήτων, στο δρόμο για μια κοινω-
νία «μηδενικών αποβλήτων». Για
αυτό το στόχο δουλέψαμε και δου-
λεύουμε ακόμα σε δύο επίπεδα, το
ένα είναι αυτό των αναγκαίων υπο-
δομών και το άλλο είναι αυτό της
καθημερινής προσπάθειας για
ενεργή συμμετοχή των πολιτών
στην ανακύκλωση με στόχο των πε-
ριορισμό των απορριμμάτων  στο
50%  που είναι και ο Εθνικός στό-
χος μέχρι το 2020.

Ο ΦΟΔΣΑ όμως δεν αρχίζει και
τελειώνει στην Ανακύκλωση ή την
Επανάχρηση, ο ρόλος είναι η μεί-
ωση του όγκου των αποβλήτων που
θάβονται και κυρίως η αξιοποίηση
των απορριμμάτων έτσι που να
μπορούμε να επιστρέψουμε πόρους
στην κοινωνία με την παραγωγή
ενέργειας για αυτό  και ο  Στόχος μας
είναι να φτιάξουμε το πρώτο και το
πλέον αποτελεσματικό ολοκληρω-
μένο σύστημα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων στην Ελλάδα, ένα σημείο
αναφοράς για ολόκληρη  τη Μεσό-
γειο και είμαστε σίγουροι ότι θα το
πετύχουμε, παρά τις δυσκολίες και
τις οικονομικές αντιξοότητες, γιατί ο
ΦΟΔΣΑ είναι εγγυητής για μια βιώ-
σιμη περιφέρεια και θα αποτελεί μια
σταθερά για τους κατοίκους της. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ



#Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν ως γνωστόν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και σε
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Πάντως το Μεσιανό Πέλλας… δεν αποκλείστηκε αυτή την

φορά παρά την μεγάλη βροχόπτωση. «Ας είναι καλά η αντιπεριφέρεια και ο κ. Θεόδωρος
Θεοδωρίδης ώστε να γίνει μετα από… 94 χρόνια η γέφυρα μεταξύ Αρχοντικού Μεσιανού» μας
είπαν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του karfitsa.gr  δεν
έγιναν… εγκαίνια, διότι η αντιπεριφέρεια θεώρησε – και καλώς – ότι δεν πρέπει να γιορτασθεί
από την αυτοδιοίκηση και την πολιτεία… με κορδέλες και μπουφέδες, ύστερα από… δεκάδες
χρόνια αμέλειας και παράλειψης! Να σημειωθεί ότι  για τα προβλήματα στην Ε.Ο. Έδεσσας –
Θεσσαλονίκης που πλημμυρίζει τα τελευταία τρία χρόνια αυτές τις ημέρες υπογράφεται σχετική
σύμβαση.

#Την παραίτησή του από τη θέση του υπεύθυνου Οργανωτικού της ΝΔ Θεσσαλονίκης,
υπέβαλε πριν λίγες ημέρες ο Στέλιος Καλαποτλής. Η παραίτησή του, σύμφωνα με

πληροφορίες, δεν σχετίζεται με τις απομακρύνσεις στελεχών λόγω της πρόσφατης
εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καλαποτλής ανήκε στον στενό
πυρήνα συνεργατών που στήριξαν την υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα σε
Θεσσαλονίκη και Σέρρες, όπου και πολιτεύτηκε στις τελευταίες εκλογές.

www.karfitsa.gr
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To «Πάρκο της Ειρήνης» εγκαινιάσθηκε από τον δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο
Καϊτεζίδη, παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλη Γεράνη, αντι-
δημάρχων, δημοτικών και τοπικών συμβούλων, εκπροσώπων τοπικών φορέων και
πλήθους κόσμου. «Δημιουργώντας αυτή την Παιδική Χαρά, μέσα στη φύση, στα… μαρ-
τυρικά και ιερά αυτά χώματα στην Αγία Παρασκευή του Χορτιάτη, είναι σαν να φυ-
τεύουμε συμβολικά τον σπόρο του μέλλοντος και της ελπίδας. Κάθε φορά που θα βλέ-
πουμε τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών μας, θα θυμόμαστε εκείνους που θυσιά-
στηκαν και θα αντικρίζουμε στα μάτια των παιδιών την ελπίδα της κοινωνίας για ένα
καλύτερο μέλλον» τόνισε ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Το συνολικό εμβαδόν του χώρου της
παιδικής χαράς είναι περίπου 300 τμ και ο προϋπολογισμός του έργου που καλύφθηκε
με κονδύλια του δήμου είναι 54.000 ευρώ. 

Με αφορμή την 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
στόχος της κυβέρνησής μας δεν είναι άλλος από την
επιστροφή σε μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η υγιής
βάση, ωστόσο, για αυτήν την ανάπτυξη δεν μπορεί να εί-
ναι άλλη από την νέα γενιά. Η νέα γενιά που δοκιμάστη-
κε όσο λίγοι στα χρόνια της κρίσης, επιλέγοντας την με-
τανάστευση ως λύση επιβίωσης. Δεν έχει  καταγραφεί
επακριβώς, και λόγω αντικειμενικών συνθηκών,  από
την ελληνική πολιτεία ο αριθμός των Ελλήνων που μετα-
νάστευσαν λόγω της επιβολής των μνημονιακών πολιτι-
κών, αυτών που οδήγησαν στην ύφεση και την ανεργία
από το 2010 και εξής. Με τα υπάρχοντα στοιχεία  περισ-
σότεροι από 300.000 Έλληνες αποτελούν την νέα Δια-
σπορά, επιλέγοντας να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλ-
λον στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία,
την Κύπρο, την Νορβηγία, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ,
ενώ ακολουθούν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελβετία και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών με τη συνδρομή της Γενι-
κής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού βρίσκεται
σε εξέλιξη η αποτύπωση του πληθυσμού αυτού-προσπά-
θεια που θα βοηθηθεί και από την ενεργοποίηση του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, όπως και ο σχεδια-
σμός για την επανασύνδεσή του με την μητέρα – πατρί-
δα. Για να οικοδομήσουμε το μέλλον, πρέπει να βασι-
στούμε στους νέους ανθρώπους,  να τους δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή. Από τις
πρώτες μέρες της κυβέρνησής μας αναπτύξαμε το σχέδιό
μας για το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν
οι Έλληνες επιστήμονες στον απεγκλωβισμό από την
κρίση, με δεδομένη τη σημασία της επιστήμης και της τε-
χνολογίας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
την οικονομική ανάπτυξη.

Η επιστημονική συνεργασία και η μετατροπή του
«brain drain» σε «brain circulation» μεταξύ της δια-
σποράς και της Ελλάδας μπορεί να επηρεάσει θετικά την
κατάσταση. Ως εκ τούτου, η χρήση των δεξιοτήτων των
Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό πρέπει να συν-
τονιστεί στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής μας πολιτι-
κής, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά το κύμα επανόδου των
νέων Ελλήνων επιστημόνων που μετανάστευσαν τα τε-
λευταία χρόνια στην μητέρα - πατρίδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατανομή ευρωπαϊκών πόρων και
η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το
Ε.Σ.Π.Α, απευθείας  στους νέους επιστήμονες, είναι μια
πολιτική που ήδη εφαρμόζουμε, μέσω του Υπουργείου
Οικονομίας. Υπό αυτό το πρίσμα, προωθούνται ήδη
δράσεις, όπως η αυτοαπασχόληση πτυχιούχων, η ενί-
σχυση νεοφυών επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρή-
σεων και η στήριξη των νέων ερευνητών και τη δημιουρ-
γία ερευνητικών ομάδων, καθώς και η απόκτηση ακαδη-
μαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες. Επι-
δίωξή μας είναι η νέα Διασπορά να επανενταχθεί στον
παραγωγικό ιστό της χώρας με θέσεις και συνθήκες ερ-
γασίας που θα προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα
αναπτύσσουν όλο το φάσμα των δεξιοτήτων του ανθρώ-
πινου δυναμικού μας.  Χρέος μας να εργαστούμε σκλη-
ρά, ώστε όχι μόνο  να σταματήσει η αιμορραγία της χώ-
ρας μας αλλά να υπάρξει για τα παιδιά μας επιτέλους
¨νόστιμον ήμαρ¨

*Ο κ. Αμανατίδης είναι υφυπουργός Εξωτερικών

Νέα Διασπορά: 
Νόστιμον ήμαρ

του Γιάννη 
Αμανατίδη*



         



www.karfitsa.gr

#Από το… Μαρόκο απευθείας στην Θεσσαλονίκη! Ο λόγος για τον υφυπουργό Εξωτερικών
Δημήτρη Μάρδα ο οποίος την βδομάδα που μας πέρασε βρέθηκε στην Βόρεια Αφρική για να

προωθήσει τα… ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αφού έκανε επαφές και
συναντήσεις πήρε το πρώτο αεροπλάνο με προορισμό την πόλη του για να βρεθεί στο πλευρό του
Αλέξη Τσίπρα στα εγκαίνια της 81ης ΔΕΘ. 

#Επιστροφή στα… θρανία για τρεις κυβερνητικούς βουλευτές. Ο λόγος για τον Σωκράτη
Φάμελλο, τον Τάσο Κουράκη και τον Δημήτρη Μάρδα οι οποίοι την περασμένη Δευτέρα

βρέθηκαν στο Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων στην οδό Κριεζώτου, προκειμένου να παρακολουθήσουν από
κοντά τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του ιστορικού σχολείου. Τα εγκαίνια τέλεσαν ο δήμαρχος
Γιάννης Μπουτάρης μαζί με τους αντιδημάρχους Έλλη Χρυσίδου και Θανάση Παππά, ενώ το
παρών έδωσε και ο Ανδρέας Κουράκης πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Από όσα μάθαμε
οι δυο… Κουράκηδες (αν και ξαδέρφια) δεν αντάλλαξαν ούτε «γεια»! Σημειώνεται πως από το εν
λόγω σχολείο έχουν αποφοιτήσει πολλοί γνωστοί και λιγότερο… γνωστοί όπως ο Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος και άλλοι…

#Εκνευρισμός και… φωνές επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
Θεσσαλονίκης! Ο λόγος δεν είναι άλλος από μέλη  που σπεύδουν στην Εγνατία για να πάρουν

… πρόσκληση για την σημερινή ομιλία Τσίπρα, αλλά δυστυχώς φεύγουν... άπραγοι. Στην
κυβέρνηση εκτιμούν πως οι «σύντροφοι» που δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα και θέλουν να
ακούσουν από κοντά τον Πρωθυπουργό θα πρέπει να είναι… λίγοι. Την… καυτή πατάτα έχει
αναλάβει η Ελευθερία Χατζηγεωργίου, στενή συνεργάτης και προσωπική φίλη του Αλέξη Τσίπρα
και όχι το... "νεοϊδρυθέν γραφείο του πρωθυπουργού" στη Θεσσαλονίκη! 
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Οι μέρες αυτές για τη Θεσσαλονίκη είναι λαμπρές!
Έχουμε μεγαλώσει με την βαθειά αίσθηση ότι η
«Έκθεση» είναι το σημαντικότερο γεγονός για την
κοινωνία μας! Ταυτόχρονα, οι μέρες του Σεπτεμβρί-
ου είναι  ιδιαίτερες για όλους εμάς τους ανθρώπους
της Αγοράς, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των
Επαγγελματιών και τον χώρο των Παραγωγικών Φο-
ρέων γενικά, αφού σηματοδοτούν την επιστροφή
στην κανονικότητα, μετά την διακοπή των διακοπών
του καλοκαιριού! 

Μία συγκυρία δύσκολη. Ζούμε όλοι μας τις επιπτώ-
σεις μία οδυνηρότατης για τα παγκόσμια δεδομένα
οικονομικής κρίσης, που δεν έχει αφήσει τίποτε και
κανέναν αλώβητο. Ο δικός μας κόσμος, ο κόσμος της
Αγοράς και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχει
πληγεί βαρύτατα και όσο κανείς άλλος  από την κρίση
αυτή. Τα λουκέτα, οι απολύσεις, τα χρέη, η πτώση
των τζίρων συγκροτούν ένα σκηνικό που αποτελεί
πλέον ένα οικείο σκηνικό καθημερινότητας για
όλους εμάς. Η πτώση της αγοραστικής δύναμης του
Έλληνα κατά τα τελευταία έξι χρόνια συγκρίνεται μό-
νο με την πτώση που καταγράφηκε στην Πατρίδα μας
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο! Και αυτό τα λέ-
ει όλα!

Δυστυχώς, η κρίση αυτή διαρκεί πολλά χρόνια, κά-
τι που εξουθενώνει τον Έλληνα! Η κοινωνία μας
θα πρέπει –πολύ σύντομα- παράλληλα με την αναζή-
τηση για το τι οδήγησε στην κρίση και ποιος κυρίως
ευθύνεται γι’ αυτήν, να αναζητήσει απαντήσεις σε
ένα σκληρό ερώτημα: γιατί δεν μπορούμε επί 6,5 έτη
να βγούμε από την κρίση; 

Γιατί παρά τις θυσίες, τη λιτότητα, την υπερφορο-
λόγηση και την ραγδαία φτωχοποίηση που έφε-
ραν λουκέτα, απολύσεις και χρέη βρισκόμαστε ακό-
μη μακριά από την έξοδο; Από τον Μάιο του 2010,
πέρασαν 76 δύσκολοι μήνες! Εκείνη την εποχή η Ελ-
λάδα ήταν η πρώτη χώρα που έμπαινε στα Μνημόνια
από τις πέντε που παρουσίασαν από τότε σοβαρά  δη-
μοσιονομικά προβλήματα! Σήμερα η Ελλάδα είναι η
μόνη χώρα που παραμένει στα Μνημόνια και η μόνη
της Ευρωζώνης που εξακολουθεί να παρουσιάζει
ύφεση στην οικονομία της! Γιατί; Ποιοι ήταν και εί-
ναι οι λόγοι που μας κρατάν μακριά από την αποτελε-
σματικότητα και την επιτυχία;

Προσωπικά, θα ξεχωρίσω έναν: οι πολιτικοί μας
θα πρέπει να μάθουν να ακούν, να συμβουλεύον-
ται και να εκτιμούν την άποψη τη δική μας, την γνώ-
μη των ανθρώπων της Αγοράς. Οι κυβερνήσεις, οι
υπουργοί και όλοι οι κυβερνητικοί και κρατικοί
αξιωματούχοι θα πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους
ότι εμείς, όσοι ασχολούμαστε με τα Επιμελητήρια, τα
Σωματεία και τους Συλλόγους των επαγγελματιών
και επιχειρηματιών γνωρίζουμε πολύ καλά τα θέμα-
τα, τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις τους! Είμαστε
τέλειοι γνώστες όλων των ζητημάτων. Δυστυχώς, το
γεγονός ότι καμία κυβέρνηση δεν επένδυσε στη συ-
νεργασία της μαζί μας, είναι ένας από τους λόγους
που η κρίση χτύπησε την Ελλάδα αλλά και ένας από
τους λόγους για τους οποίους δεν σχεδιάστηκαν και
δεν υλοποιήθηκαν αποτελεσματικές πολιτικές!

*Ο κ. Ζορπίδης είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Η ΔΕΘ και το χρέος μας

του Μιχάλη 
Ζορπίδη*

Q
Ούτε ένα… ευρώ δεν παίρ-
νει ως αποζημίωση η νέα
πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονί-
κης, Βίκυ Ευταξά. Σε ερω-

τήσεις συνεργατών και
φίλων η κ. Ευταξά λέει

πως εάν μάθει ότι οι προ-
κάτοχοί της έπαιρναν χρή-
ματα -γι’ αυτό που η ίδια
κάνει εθελοντικά - θα αι-

σθανθεί όπως η… «Πόντια
στο ανέκδοτο». 

Αυτό θα ρωτούσα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα…
Τον Ιούνιο του 2006 η Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού του Συμβουλίου της

Ευρώπης -σε συνεδρίασή της στην Αθήνα  - αποφασίζει τη δημιουργία του «Κέντρου
για την ανάπτυξη πολιτικών νεολαίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» ( Youth Policy
Development Centre). Στη συνεδρίαση αυτή,  όπου πάρθηκε η απόφαση για τη δημι-
ουργία του Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, ήταν παρόντες εκπρόσωποι  της Γ.Γ. Νέας Γε-
νιάς και του Υπουργείου Εξωτερικών. Από τον Ιούνιο του 2006 ΟΜΩΣ δεν έγινε κα-
μιά κίνηση από την Ελληνική κυβέρνηση για την ενεργοποίηση της απόφασης αυτής
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η διοίκηση Μπουτάρη στο Δήμο Θεσσαλονίκης -  έχον-
τας πάρει μετά από διαγωνιστική διαδικασία  τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας  - έκανε σειρά από επαφές σε εθνικό επίπεδο και ενημέρωσε για τις κινήσεις

που πρέπει να γίνουν από ελληνικής πλευράς.
H  όποια κίνηση επανενεργοποίησης της απόφασης του 2006 θα έπρεπε να προέλθει από την

ελληνική κυβέρνηση με επίσημη επιστολή της μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόσφατα μάθαμε
ότι οι πρωθυπουργοί της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κοσσυφοπέδιο, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο και τη
Σερβία υπέγραψαν τη σύσταση του Κέντρου Νεολαίας με έδρα τα Τίρανα!

Γιατί δεν δρομολογήθηκε η ενεργοποίηση της απόφασης του 2006 και η έναρξη του διάλογου ανάμεσα
στην ελληνική κυβέρνηση και το Συμβούλιο της Ευρώπης παρ όλο ότι ενημερώθηκε στο ραντεβού που είχα-
με στο γραφείο του ο Υπουργός Εξωτερικών και με επιστολή, όπως μας ζητήθηκε, το Υπουργείο Πολιτισμού;
Γιατί χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για την πόλη της Θεσσαλονίκης να γίνει η έδρα της άσκησης
πολιτικής για νέους και παρακολούθησης ελέγχου των εφαρμοζόμενων πολιτικών νεολαίας; 
*Πρ. αντιδήμαρχος νεολαίας και νυν πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ

της Μαρίας 
Πασχαλίδου*

Τώρα που… κλείνουν τα ιδιωτικά κα-
νάλια, μήπως η κυβέρνηση να ενισχύ-
σει τις υποδομές των κρατικών; (Η
φωτο από την πρόσφατη παρουσίαση
του νέου προγράμματος του Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονίκης δείχνει… αυ-
τοσχέδιο μηχανισμό ώστε να μείνει…
όρθιο το μικρόφωνο του τρίτου κρατι-
κού καναλιού)! 



Κωδικός Μετοχής: ΜΛΣ

www.mlsshop.gr

Τα πραγµατικά
έξυπνα προϊόντα

που κάνουν τη ζωή σας πιο 
εύκολη!

Με ενσωµατωµένο
τον Νο1 πλοηγό

MLS Talk&Drive
MLS Artificial Intelligence Center

Η προσωπική βοηθός σου,
που της µιλάς, σε καταλαβαίνει
και κάνει τα πάντα για εσένα!
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www.karfitsa.gr

Η ΔΕΘ ξεκίνησε, η παραμύθα άρχισε. Το κοινό όμως περιορί-
στηκε γιατί πλέον δεν πιστεύει κανέναν και τίποτε και αυτό
είναι το μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της δημοκρατίας μας: η
έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Και
αντί αυτό να δουλέψει υπέρ της αναζήτησης της αλήθειας, άλλω-
στε εδώ που φτάσαμε μόνο η αλήθεια έχει νόημα , λειτουργεί εν-
τελώς αντίστροφα, προς την αναζήτηση της ακόμα μεγαλύτερης
παραμύθας. 

Οι επιλογές της κυβέρνησης δεν είναι πολλές. Θα μπει στη
διαδικασία να απολογείται για ότι έχει κάνει και δεν θα γίνε-
ται πιστευτή για ότι θα υπόσχεται από δω και πέρα. Άρα το μόνο
που της απομένει είναι να προσπαθήσει να κάνει μια καλή επι-
κοινωνιακή πολιτική τέτοια που θα της διασφαλίζει την παραμο-
νή των ψηφοφόρων της και τον περιορισμό των απωλειών της
προς άλλους χώρους ή και προς την παραίτηση (αποχή). Το κοι-
νό της είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί (ναι, και
αυτοί και μην σας φαίνεται παράδοξο, οι περισσότεροι από   αυ-
τούς περνάνε μια χαρά με τον Καμμένο). Στο κοινό αυτό θα δώ-
σει την εικόνα τουλάχιστον, μιας μισθολογικής σταθερότητας
αποφεύγοντας όλες τις πιθανές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες η
ίδια έχει με την υπογραφή της δεσμευτεί, υποχρεώνοντας όλους
όσους δεν είναι δικοί της (συνήθως είναι αυτοί που πληρώνουν
φόρους) σε καταναγκαστική εργασία και φορολογική αφαίμαξη
για όσο χρονικό διάστημα μπορούν να δουλεύουν και να δίνουν
αίμα.

Πως κατά την άποψη μου πρέπει να κινηθεί η ΝΔ. Απ’ ότι δια-
βάζω η ΝΔ και ο Πρόεδρος της θα κινηθούν με άξονα την αλή-
θεια. Δεν θα υποσχεθούν παροχές και θα μιλήσουν για συμμάζε-
μα στον δημόσιο τομέα. Αυτό σίγουρα θα θεωρηθεί βούτυρο  στο
ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα του δώσει το επιχείρημα ότι μόλις έρ-
θουν αυτοί (οι ΝΔκράτες) θα κάνουν απολύσεις. Επίσης θα λει-
τουργήσει συσπειρωτικά για το συγκεκραμένο εκλογικό σώμα
(δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί). Άρα με αυτή τη ρητορι-
κή η ΝΔ θα χάσει ολοσχερώς στον δημόσιο τομέα (όχι ότι τον εί-
χε) και θα συγκρατήσει αυτούς που ήδη έχει και που θα  τους είχε
είτε είχε πει την μεγάλη αλήθεια για τους δημόσιους υπαλλή-
λους, είτε όχι.

Είναι νωρίς λοιπόν να ζητάει εκλογές. Δεν λέω πως δεν πρέπει
να το κάνει, αντιπολίτευση είναι και αυτή είναι η δουλειά της.
Ούτε πρέπει να κατεβάσει τους τόνους στο συγκεκριμένο θέμα.
Απλά δεν πρέπει να γίνουν όσο υπάρχει εκλογικό σώμα που δεν
έχει καταλάβει (ή κάνει πως δεν έχει καταλάβει) το μέγεθος της
εξαπάτησης. Υπάρχουν άνθρωποι – πολίτες που αντιλαμβάνον-
ται τον κόσμο διαφορετικά από ότι η ΝΔ. Για να αλλάξει αυτό θα
πρέπει να πάρουν (-πάρουμε) το μάθημα τους. Αν δεν το πάρου-
με το μάθημα μας δεν πρόκειται ούτε η ΝΔ να μας σώσει ούτε κα-
νένας.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της εταιρίας 
«Interview»

Είναι λύση οι εκλογές;

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*

#"Το… γραφείο του
πρωθυπουργού" στη

Θεσσαλονίκη έχει βάλει στο
μάτι ο βουλευτής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
Γιώργος Αρβανιτίδης. Με
αφορμή τις πρόσφατες
εξαγγελίες του πρωθυπουργού
για την ίδρυση γραφείου στην
συμπρωτεύουσα ο «πράσινος»
βουλευτής σχολίασε ότι «Οι
παραγωγικοί φορείς έθεσαν για
ακόμα μια φορά στον
Πρωθυπουργό τα μεγάλα
προβλήματα της Βορείου
Ελλάδος και αυτός απάντησε
με... γραφείο στη Θεσσαλονίκη
όταν το Υπουργείο Μακεδονίας
- Θράκης παραμένει εδώ και

ενάμιση χρόνο
χωρίς ουσιαστικές
αρμοδιότητες…». 

Τα γενέθλιά του γιόρτασε την
περασμένη εβδομάδα μαζί με
φίλους και στενούς συνεργά-
τες, ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας. Η τούρτα δεν
αποκάλυπτε την ηλικία του
38χρονου περιφερειάρχη, αλ-
λά το ερωτηματικό - κεράκι
ανησύχησε πολλούς για τα μελ-
λοντικά του σχέδια ως… 

Ο επίτιμος πρόξενος
της Λευκορωσίας στη
Θεσσαλονίκη και γνω-
στός επιχειρηματίας
που δραστηριοποιείται
σε… πτήσεις και γούνες
το έριξε στην… μαγειρι-
κή. Με πρωτοβουλία
του Μπόρις Μουζενίδη
στην Κόκκινη Πλατεία
της Μόσχας δημιουρ-
γήθηκε η μεγαλύτερη…
ελληνική σαλάτα του
κόσμου που μπήκε μά-
λιστα και στο βιβλίο με
τα ρεκόρ Γκίνες. Για
την παρασκευή της με-
γαλύτερης αγγουροτο-
ματοσαλάτας του κό-
σμου, σύμφωνα με την
ανακοίνωση του γρα-
φείου του κ. Μουζενί-
δη, χρησιμοποιήθη-
καν: 7 τόνοι ντομάτας,
7 τόνοι αγγουράκια, 2
τόνοι ελιές, 2,5 τόνοι
φέτα, μισός τόνος λαδι-
ού, 1 τόνος κρεμμυδι-
ού, 80 κιλά αλάτι και
50 κιλά ρίγανη. Άντε
και του χρόνου με τον
μεγαλύτερο… greek
mouzaka! 

Στον γάμο του Ανδρέα Παπαμιμίκου και της
Σόνιας Σαββίδη- και όχι στην εκδήλωση του
ΠΑΣΟΚ για τα 42 χρόνια από την ίδρυση του
Κινήματος στην Πάτρα - βρέθηκε την 3η του
Σεπτέμβρη η Θεσσαλονικιάς Ευρωβουλευ-
τής, Εύα Καϊλή. Η όμορφη Εύα φυσικά εντυ-
πωσίασε ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που
έσπευσαν να βγάλουν μαζί της… selfie! 

#Φως σε μια άγνωστη πτυχή του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έριξε το ρεπορτάζ της

KARFITSA για τα ρέστα που... δεν δίνει η εταιρία. Όπως
αποκαλύψαμε  πριν μερικές εβδομάδες το συνολικό ποσό
που μπαίνει στο ταμείο του Οργανισμού, από τα… ρέστα
που δεν δίνουν τα μηχανήματά του, όταν ένα εισιτήριο
«κόβεται» εντός αστικού αγγίζει το... μισό εκατομμύριο
ευρώ το χρόνο! Όπως μαθαίνουμε, ήδη μετά τις
αποκαλύψεις μας ξεκίνησαν οι αγωγές και τα εξώδικα
επιβατών σε βάρος της ιδιωτικής εταιρίας...

#Πάρκινγκ… δικύκλων ετοιμάζει ο δήμος
Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 10.000 θέσεις

στάθμευσης, προκειμένου να λύσει σε ένα βαθμό το
κυκλοφοριακό πρόβλημα και να βάλει μία τάξη στην πόλη.
Τα «παρατημένα» μηχανάκια σε πεζοδρόμια, εισόδους
πολυκατοικιών και… όπου αλλού βρουν οι ιδιοκτήτες
τους, είναι άλλωστε μία καθημερινή εικόνα. Από την
πλευρά του ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για
θέματα κυκλοφορίας του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος
Δημαρέλος, με ανάρτησή του στο facebook καλεί τους
πολίτες να αναφέρουν τις προτάσεις τους σχετικά με τα
υποψήφια σημεία στάθμευσης καθώς και να βοηθήσουν
την υπηρεσία να κάνει αυτοψία. «Ο δήμος Θεσσαλονίκης
πρόκειται σύντομα να δημιουργήσει νέες θέσεις
στάθμευσης δικύκλων. Υπάρχουν διαπιστωμένες
υποψήφιες θέσεις. Αν υπάρχουν σημεία στα οποία θεωρεί
κάποιος ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ας το αναφέρει και
οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία», έγραψε
ο κ. Δημαρέλος.



Το Πρόγραμμα Έργων που
κλήθηκε να εκτελέσει η Εταιρεία,
από την έναρξη της λειτουργίας
της έως σήμερα, περιλαμβάνει κυ-
ρίως την κατασκευή 1000 περίπου
χλμ. νέου οδικού δικτύου στην Βό-
ρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα την
κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου
της Εγνατίας Οδού (670χλμ.) και

των καθέτων αξόνων της, παράλληλα με άλλα έργα όπως
συνδέσεις με λιμάνια & αεροδρόμια, παρεμβάσεις στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης, βελτιώσεις του υφιστάμενου
οδικού δικτύου, έργα οδικής ασφάλειας, αποκαταστάσεις
ΧΑΔΑ κλπ.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αυτή τη στιγμή είναι
υπεύθυνη για 37 έργα κατασκευών με προϋπολογι-
σμό περίπου 600 εκατ. €. Ολοκληρώνει του κάθετους
άξονες: α) «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή», β)  «Θεσσαλονί-
κη – Σέρρες – Προμαχώνας», γ)  «Κομοτηνή – Νυμφαία –
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και δ)  «Αρδάνιο – Ορμέ-
νιο».  Παράλληλα υλοποιούνται η αναβάθμιση της Δυτι-
κής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, η
διαπλάτυνση του τμήματος «Μουδανιά-Ποτίδαια» και η
βελτίωση της οδικής ασφάλειας του τμήματος «Θέρμη-
Γαλάτιστα».  Είναι σε εξέλιξη μεγάλος αριθμός έργων
υποδομής στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία  αφορούν
αποχετεύσεις, αφαλατώσεις, Χ.Υ.Τ.Α., οδοποιίες, Λιμε-
νικά έργα, σχολεία, έργα προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, ολοκληρώνεται σημαντικός αριθμός δράσεων
αποκατάστασης θέσεων Χ.Α.Δ.Α. 

Επίσης είναι σε εξέλιξη 90 συμβάσεις μελετών με
προϋπολογισμό περίπου 30 εκατ. €. Σύντομα ολο-
κληρώνονται οι μελέτες του τμήματος «Δράμα – Καβάλα».
Στα πλαίσια του «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδο-
μών Θεσσαλονίκης» είναι σε εξέλιξη οι μελέτες για την
αναβάθμιση της  Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής
Οδού, του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου της  Θεσσαλο-
νίκης καθώς και της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας,
ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε εάν πολύ μεγάλο πρό-
γραμμα που αφορούσε την υλοποίηση Δράσεων Οδικής
Ασφάλειας σε όλη την επικράτεια. 

Εντός ημερών υπογράφεται η σύμβαση συνερ-
γασίας της Εταιρίας με τον ΟΛΘ για την χρηματοδό-
τηση των υπολειπόμενων μελετών της ολοκλήρωσης
του έργου σύνδεσης του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλο-
νίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία
Οδό. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει ολοκληρώσει όλες τις τε-
χνικές μελέτες για τον κάθετο άξονα «Ξάνθη – Εχίνος –
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», συνολικού μήκος 48 χλμ.

Η εταιρεία συμμετέχει στους διεθνείς διαγωνισμούς
είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με καταξιωμένες
εταιρίες του κλάδου, από τον διεθνή και ελληνικό χώρο. 

Οι χώρες στις οποίες η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κυ-
ρίως δραστηριοποιείται σήμερα είναι η Αλβανία, Σερ-
βία, Ρουμανία. Επίσης έχει αναλάβει, από το 2007, την
Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία υλοποίησης του Μνημονί-

ου Συνεργασίας για την ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου
Μαύρης Θάλασσας.

H δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα για παρα-
χώρηση της λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντή-
ρησης της Εγνατίας οδού, του αυτοκινητοδρόμου και
όχι της εταιρίας που θα εξακολουθεί να υφίσταται, να
σχεδιάζει, να μελετάει, να επιβλέπει και να διαχειρίζεται
έργα, αν ολοκληρωθεί πρέπει να είναι επωφελής για το
Δημόσιο που σημαίνει αξιοπιστία στην εκτίμησή της,
εποπτεία και  έλεγχος του παραχωρησιούχου, μικρή
διάρκεια παραχώρησης, συνυπολογισμό του δανείου
που έχει συνάψει η εταιρία από την ΕΤΕΠ και αποπλη-
ρώνει το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης η εφαρμογή της
χρέωσης ανά χιλιόμετρο των διοδίων αλλά και η εφαρ-
μογή του αναλογικού συστήματος,  θα προσεγγίσει με δι-
καιότερο τρόπο την χρέωση των διοδίων. 

Σε κάθε περίπτωση θέλω να βεβαιώσω ότι και
στο μέλλον η «Εγνατία οδός ΑΕ» θα συνεχίσει αξιο-
ποιώντας την μοναδική της εμπειρία και την τερά-
στια τεχνογνωσία της να διαχειρίζεται έργα στην Ελ-
λάδα. Η επέκτασή της σε νέα αντικείμενα όπως η οργά-
νωση, διαχείριση και εποπτεία θεμάτων λειτουργίας, εκ-
μετάλλευσης και συντήρησης υποδομών, η παροχή υπη-
ρεσιών τεχνικού συμβούλου και η δυναμικότερη επέκτα-
ση της στο εξωτερικό είναι στους στόχους της εταιρίας.

*Ο κ. Αντωνούδης είναι πρόεδρος της «Εγνατίας
Οδός Α.Ε.»
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Η επόμενη ημέρα της Εγνατίας…

του Απόστολου
Αντωνούδη*



Η 81η ΔΕΘ και η πορεία των 90 ετών που συμπληρώνει
φέτος η ΔΕΘ-Helexpo αποτελεί ένα χρονικό ορόσημο,
που μας επιφορτίζει με ευθύνες και αυτονόητες υποχρε-
ώσεις, αναλογιζόμενοι την πορεία του εθνικού εκθεσια-
κού φορέα. Οι ευθύνες μας έχουν να κάνουν με την ανάγ-
κη να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του παρόντος και
του μέλλοντος της έκθεσης, αξιοποιώντας την πολύτιμη
παρακαταθήκη και τις πλούσιες εμπειρίες του παρελθόν-
τος.

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της έκθεσης, ο εμπλουτισμός των
δραστηριοτήτων μας με νέα εκθεσιακά γεγονότα και θεματικά πάρκα
και η λειτουργία του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης 365
ημέρες το χρόνο, συμπυκνώνουν ενδεικτικά ορισμένες από τις προτεραι-
ότητες μας. Την ίδια στιγμή δεν λησμονούμε ότι χωρίς τους εκθέτες και τους
επισκέπτες τίποτε δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί αυτά τα 90 χρόνια.
Με αυτό το σκεπτικό οι ανθρώπινες αναμνήσεις, που αποτελούν κομμάτια
ενός μοναδικού «ιστορικού παζλ», θα μας βοηθήσουν να αναδείξουμε μια
κοινή αφήγηση με αφορμή την ιστορία της ΔΕΘ.

Ο εορτασμός των 90 χρόνων περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, ενώ συν-
δέεται και με ορισμένα ακόμη ιδιαίτερα γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν
φέτος, όπως η συμμετοχή της Ρωσίας, ως Τιμώμενης Χώρας, στην 81η ΔΕΘ.
H φετινή έκθεση είναι η μεγαλύτερη της τελευταίας εξαετίας με πάνω από
1.000 συμμετοχές εκθετών, Ελλήνων και ξένων, ενώ καλύπτεται κυριολε-
κτικά και το τελευταίο διαθέσιμο εκατοστό του εκθεσιακού κέντρου.

Εάν επιχειρούσα να αναφέρω ορισμένες μόνο από τις καινοτομίες και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, θα υπογράμμιζα τα ακόλουθα:

- Στην έκθεση θα παρουσιαστεί το Amanda project, ένα καινοτόμο και πρωτο-
ποριακό παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας κατά του bullying, που ανέ-
πτυξαν φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Το Amanda project κατέλαβε την πρώτη θέση στην
κατηγορία World Citizenship στον 14ο διαγωνισμό Imagine Cup της Micro-
soft. Η ΔΕΘ-Helexpo ανέλαβε πρωτοβουλία για την υποστήριξη της συμμε-
τοχής των τεσσάρων φοιτητών, οι οποίοι ανέπτυξαν το Amanda project, στο
Imagine Cup που πραγματοποιήθηκε στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Το project θα πα-
ρουσιαστεί στο θεματικό αφιέρωμα E-gaming της 81η ΔΕΘ και θα βρεθεί
στο επίκεντρο του Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας, που διορ-
γανώνει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος, "Artecitya. Οραματιζόμενοι την Πόλη του Αύριο (2014-2018)”,
με την υποστήριξη του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ε.Ε.

- Στην έκθεση θα συμμετάσχουν 42 Επιμελητήρια από όλη τη χώρα, με πρω-
τοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και με 230 επιχει-
ρήσεις.

- Παράλληλα, ξεχωριστό επετειακό περίπτερο για τα 100 χρόνια από την
ίδρυση του θα έχει το Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Περίπτερο με πολλές επιχειρήσεις θα έχει και το Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης.

- Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει με ένα ολόκληρο βαγόνι του με-
τρό. Θα αναδειχθεί ιδιαίτερα η ονομασία της στάσης του Μετρό στο Σιντρι-
βάνι σε στάση ́ ΄ Σιντριβάνι–Έκθεση΄΄.

- Μία θέση στα ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο σε μήκος και σε αριθμό συμ-
μετεχόντων ποντιακό χορό «Ομάλ», θα επιχειρηθεί μέσα από τη συναυλία
«Μαζί…με ψυχή!» των αδελφών Κωνσταντίνου & Ματθαίου Τσαχουρίδη
κατά τη διάρκεια της 81ης ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, στη συναυλία των Ματθαίου
και Κωνσταντίνου Τσαχουρίδη, στις 13 Σεπτεμβρίου, θα σχηματιστεί ένας
χορός «Ομάλ», ο οποίος θα περικυκλώσει όλο το εκθεσιακό κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης και ένα μέρος του κέντρου της πόλης!

- Σε μια μοναδική συνεργασία με τον κοσμαγάπητο ποιητή παραμυθιών Ευγέ-
νιο Τριβιζά, δημιουργήθηκε ένα φαντασμαγορικό, θεματικό πάρκο, ευρω-
παϊκών προδιαγραφών. «Οι μυστικοί κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά» θα απο-
καλύψουν προς το παρόν ένα μικρό μόνο μέρος από τα σπαρταριστά μυστικά
τους, κατά τη διάρκεια της 81ης ΔΕΘ, προτού κάνουν το επίσημο ντεμπούτο
τους στις 24 Οκτωβρίου.

*Ο κ. Ποζρικίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. 
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Οι προτεραιότητές μας… 

Μήνυμα αισιοδοξίας στέλνουμε φέτος
από την 81η ΔΕΘ, εγκαινιάζοντας μια με-
γάλη γιορτή, αλλά ταυτόχρονα κι ένα πολυγε-
γονός, που καλύπτει την οικονομία, το επι-
χειρείν, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την
επιστήμη και την αναψυχή. 
Η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική για μας, καθώς συμπίπτει με τα
90α γενέθλια της ΔΕΘ. Στο πλαίσιο αυτό
φροντίσαμε να δοθεί ένας χαρακτήρας επε-

τειακός, που θα υπογραμμίζει όλα όσα έκαναν τη ΔΕΘ μεγά-
λη στο πέρασμα των εννέα δεκαετιών. Οι διεθνείς συμμετο-
χές, η επαναφορά του θεσμού της τιμώμενης χώρας, η δυνα-
μική παρουσία του επιχειρείν, η ευρεία εκπροσώπηση του
επιμελητηριακού κόσμου συνδυάζονται αρμονικά με την τε-
χνολογία, την επιστήμη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και
την αναψυχή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ΔΕΘ των τελευ-
ταίων πέντε ετών, όσον αφορά τους εκθέτες και τον εκθεσια-
κό χώρο, γεγονός που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και καταδει-
κνύει πως η προσπάθεια που καταβάλλεται αποδίδει καρ-
πούς. 

Το επιχειρείν κατέχει εξέχουσα θέση στη φετινή διοργάνω-
ση, ενώ για πρώτη φορά συμμετέχουν στη ΔΕΘ 42 Επι-
μελητήρια από όλη τη χώρα, με πρωτοβουλία της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και με 230 επιχειρήσεις.
Οι εκθέτες ξεπερνούν φέτος τους 1.000, δεν υπάρχει ελεύθε-
ρο τετραγωνικό μέτρο εκθεσιακού χώρου ούτε για δείγμα,
ενώ οι επίσημες διεθνείς συμμετοχές ανέρχονται σε 18.  

Από το Φεστιβάλ Τέχνης-Επιστήμης-Τεχνολογίας του Ar-
tecitya και το καινούριο θεματικό αφιέρωμα AKADE-
MIA μέχρι τη MONOPOLY της Θεσσαλονίκης, τους «Μυστι-
κούς Κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά», τα αερόστατα και τις
καθημερινές συναυλίες με μεγάλα ονόματα της ελληνικής
μουσικής σκηνής, η 81η ΔΕΘ τα έχει όλα. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ στο διεθνές σκέλος της Έκθε-
σης. Η ΔΕΘ-Helexpo έχει δώσει τον τελευταίο καιρό όλη
την έμφασή της στο στοίχημα της διεθνοποίησης, χτίζοντας
μέρα με τη μέρα τη θέση της στο διεθνές εκθεσιακό στερέω-
μα. Οι διεθνείς μας συνεργασίες πληθαίνουν, η εκπροσώπη-
σή μας στις διεθνείς εκθεσιακές ενώσεις είναι ιδιαίτερα υψη-
λή, ενώ διεισδύουμε όλο και πιο βαθιά στα παγκόσμια εκθε-
σιακά δίκτυα. Στην 81η ΔΕΘ η ρωσική συμμετοχή, που επα-
νενεργοποιεί τον θεσμό της τιμώμενης χώρας, αποτελεί το
επίσημο ξεκίνημα της μεγάλης αυτής προσπάθειας που κατα-
βάλει η εταιρεία προκειμένου να ανακτήσει τον διεθνή της
χαρακτήρα. Ήδη από την 1η ΔΕΘ του 1926 υπήρχαν διε-
θνείς συμμετοχές, στοιχείο που με τα χρόνια εμπλουτίστηκε
και έδωσε στην Έκθεση τον χαρακτήρα που τη συνόδευσε επί
δεκαετίες. Η ρωσική παρουσία είναι σημαντική και θα συνο-
δευτεί από ένα ευρύ πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων,
με αιχμή την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα διορ-
γανωθεί το Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, που θα
διερευνήσει τις προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της γε-
ωργίας, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας,
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της γουνοποιίας, των κατα-
σκευών, του εμπορίου και της ενέργειας.

Καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή γιορ-
τή και να μοιραστεί με τη ΔΕΘ το όραμά της για άλλες 90
διοργανώσεις.

*Ο κ. Τζήκας είναι πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. 

Δεν υπάρχει ελεύθερος 
χώρος ούτε για… δείγμα!

του Κυριάκου 
Ποζρικίδη*

του Τάσου 
Τζήκα*



Ο πληθωρισμός υποσχέσεων,
δεσμεύσεων και φιλοφρονήσε-
ων για τη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτε-
ρα κατά την περίοδο της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκε-
ται σε πλήρη αντιδιαστολή με όσα
έγιναν, ή ορθότερα με όσα δεν έγι-
ναν, όλα αυτά τα χρόνια. Τα θολά,
όπως αποδείχτηκε στην πράξη,
οράματα για την πόλη και οι δήθεν

μεγαλόπνοοι σχεδιασμοί που κατά καιρούς εξαγγέλ-
θηκαν, είναι σήμερα τα απομεινάρια της παλιάς
εποχής. Ανάμεσά τους βέβαια, ξεχωρίζει το «πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης» του Σύριζα, που εδώ και
δύο χρόνια αποτελεί μνημείο αναξιοπιστίας. 

Στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία
πλέον, δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν νέες
εξαγγελίες και καλάθια παροχών. Σχέδιο χρειάζε-
ται, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, σκληρή δουλειά
και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να βγούμε
από το σημερινό αδιέξοδο. Και σ’ αυτή την κρίσιμη
καμπή κορυφαίες προτεραιότητες αποτελούν αφε-
νός η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής
τα οποία βρίσκονται στην ευθύνη της κυβέρνησης,
και αφετέρου η προσέλκυση στρατηγικών επενδύ-
σεων, που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση και θα
αλλάξουν την πορεία, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο,
αλλά σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Την ώρα που στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας καταφέρνουμε, κάτω πρωτόγνωρες συνθή-

κες και πολλά προβλήματα, να ολοκληρώνουμε μι-
κρά και μεγάλα έργα, που βρίσκονται στην ευθύνη
μας, τα έργα για τα οποία την ευθύνη έχει η κεντρική
κυβέρνηση, όπως το λιμάνι το αεροδρόμιο, το Με-
τρό Θεσσαλονίκης και ο εκσυγχρονισμός των εγκα-
ταστάσεων της ΔΕΘ, λιμνάζουν και παραμένουν
ακόμα και σήμερα ανολοκλήρωτα. 

Οι παρεμβάσεις αυτές όμως, τις οποίες πρέπει να
ολοκληρώσει το κράτος, είναι απαραίτητες για να
αποκτήσει η Κεντρική Μακεδονία ένα νέο, δυναμι-
κό χαρακτήρα. Η επιχειρηματικότητα, οι επενδύ-
σεις, οι εξαγωγές ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η
πρωτογενής παραγωγή, οι τομείς δηλαδή στους
οποίους σταθερά επενδύει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, χρειάζονται ένα πλήρες, σύγχρονο δί-
κτυο υποδομών για να αναπτυχθούν. Άλλωστε οι
συγκεκριμένοι κλάδοι είναι καθοριστικοί για την
επανεκκίνηση της οικονομίας μας και τη δημιουρ-
γία νέου εισοδήματος και νέων θέσεων εργασίας.    

Για παράδειγμα, η αναβάθμιση στο λιμάνι και το
αεροδρόμιο με την είσοδο στρατηγικών επενδυ-
τών και η σύνδεσή τους με το οδικό και σιδηροδρο-
μικό δίκτυο θα βάλουν τη Θεσσαλονίκη στο διεθνή
χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών και της εφο-
διαστικής αλυσίδας. Ο εκσυγχρονισμός των εγκατα-
στάσεων της ΔΕΘ είναι απαραίτητος για να μπορεί η
Θεσσαλονίκη αφενός να εξυπηρετήσει τις σύγχρο-
νες ανάγκες των εκθετών και των επισκεπτών και
αφετέρου να διεκδικήσει ρόλο και μερίδιο στον ρα-
γδαία αναπτυσσόμενο κλάδο του εκθεσιακού τουρι-

σμού. Το Μετρό, καθώς και μια σειρά από άλλα, ση-
μαντικά έργα υποδομής, πρέπει να τρέξουν τόσο για
να βελτιωθούν οι μετακινήσεις, όσο και για να απο-
φορτιστεί ο αστικός ιστός. Με άλλα λόγια, τα έργα
αυτά δεν είναι έργα βιτρίνας, αλλά ουσίας για την
ώθηση της οικονομίας.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, χρειάζεται
άμεσα αλλαγή της νοοτροπίας συγκεντρωτι-
σμού που επικρατεί στην Ελλάδα. Οι Περιφέρει-
ες της χώρας και ειδικά η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, αποδείξαμε ότι διαθέτουμε τόσο την
βούληση όσο και την ικανότητα να λειτουργούμε
αποτελεσματικά και αποδοτικά, ακόμα και κάτω από
τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν.
Είμαστε λοιπόν, έτοιμοι να αναλάβουμε ως Περιφέ-
ρειες την ευθύνη υλοποίησης και ολοκλήρωσης και
των μεγάλων έργων υποδομής. Χωρίς άλλες καθυ-
στερήσεις η κεντρική κυβέρνηση οφείλει να αντιλη-
φθεί ότι μπορούμε να σχεδιάζουμε, να εξειδικεύου-
με και να υλοποιούμε αποδοτικότερα σε περιφερει-
ακό επίπεδο, και να μας μεταφέρει την αρμοδιότητα
αυτών των έργων, καθώς και τους απαραίτητους,
αντίστοιχους πόρους, προκειμένου να τα ολοκλη-
ρώσουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Έτσι
μόνο οι Περιφέρειας αλλά και η χώρα στο σύνολό
της θα μπορέσει να βγει πιο γρήγορα από το αδιέξο-
δο.

*Ο κ. Τζιτζικώστας είναι Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας 
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του Απόστολου 
Τζιτζικώστα*

Η κυβέρνηση να μεταφέρει τα μεγάλα έργα υποδομής 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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H ανάπτυξη στη Θεσσα-
λονίκη, στην Κεντρική
Μακεδονία αλλά και στη
Βόρεια Ελλάδα δεν μπορεί
παρά να περνά από το Λιμά-
νι της πόλης μας. Ανάπτυξη
μέσω σοβαρών επενδύσε-
ων, σε επίπεδο λιμενικών
υποδομών και διαχείρισης -

λειτουργίας που η άμεση υλοποίησή τους θα
αξιοποιήσει τη σημαντική γεωγραφική θέση
του Λιμένα και τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη
πορεία της εταιρίας. 

Η Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, έχοντας στα χέρια
της το αναλυτικό και εγκεκριμένο master
plan της εταιρίας και γνωρίζοντας σε βάθος
τις λειτουργικές δυνατό¬τητες του Λιμένα, έχει
πλήρη και ακριβή γνώση για τη βαρύτητα του
έργου της.

Η επιλογή της παραχώρησης σε στρατηγικό
επενδυτή βασίζεται στη βούληση για την
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώ-
ρας, που πέραν της αξιοποίησης των συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδας,
λειτουργεί ενι¬σχυτικά για τον λιμενικό αντα-
γωνισμό και δημιουργεί ευκαιρίες στις εμπορι-
κές συναλλαγές της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί
επίσης σημαντική παράμετρο για την αναβάθ-
μιση των εμπορικών συναλλαγών της χώρας
μας με τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Αναβάθμι-
ση που προφανώς συνδέεται με την ολοκλήρω-
ση των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσε-
ων του Λιμανιού, οι οποίες θα το φέρουν πιο
κοντά στην Κεντρική Ευρώπη.

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Λιμένα
Θεσσαλονίκης σημαίνει ανάδειξη του επι-
χειρηματικά πολυδιάστατου προφίλ της πό-
λης και του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς
εργασίας της και ευκαιρία για ένα ακόμη ισχυ-
ρό χαρτί για την εθνική μας οικονομία. Ανά-
πτυξη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων lo-
gistics, εξέλιξη σε όλους τους εμπορικούς κλά-
δους, τουριστική ανάπτυξη μέσω της κρουαζιέ-
ρας και της ακτοπλοΐας, θετικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, όλα οδηγούν σε μια νέα πραγματι-
κότητα για όλους μας που τώρα είναι πλέον
ορατή. Γιατί σύμφωνα με μελέτη που εκπονεί-
ται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλί¬ας, την εται-
ρία Deloitte και το Ινστιτούτο Εξαγωγικών
Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, τα
οφέλη στην ελληνική οικονομία μπορούν να
ξεπεράσουν το €1 δισ. σε ετήσια βάση, σταδια-
κά έως την πλήρη επιχειρησιακή ωριμότητα
του Λιμένα, που θα μπορεί να συντηρεί συνολι-
κά περισσότερες από 15.000 θέ¬σεις εργασίας
με εργαζόμενους τριάντα έξι τεχνικών ειδικοτή-
των και πλήθος άλλων υποστηρικτών και βοη-
θητικών υπηρεσιών. 

Το Λιμάνι σαν κομμάτι της πόλης μπορεί να
παράξει ανάπτυξη και να τη δι¬οχετεύσει
στην πόλη. Και τολμώ να πω ότι πρόκειται για
μονόδρομο καθώς η σωστή επενδυτική και
αναπτυξιακή επιλογή, που θα υλοποιηθεί με
σύνεση αλλά και τόλμη από όλους τους άμεσα
και έμμεσα εμπλεκόμενους, μπορεί να οδηγή-
σει την πόλη μας εκεί που της αξίζει.

* Ο κ. Μέλλιος είναι πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. 

Το Λιμάνι μπορεί να
φέρει την ανάπτυξη

Η αγροδιατροφή είναι ο βασικός πυλώνας της πρωτογενούς
παραγωγής, στην οποία διαχρονικά στηρίχτηκε η ελληνική πα-
ραγωγική βάση και η ελληνική Επιχειρηματικότητα. Με την αγρο-
διατροφική παραγωγή, την μεταποίηση της και την διακίνηση
της, από την τη μικρή αυτή χερσόνησο στη Μεσόγειο Θάλασσα, οι
Έλληνες έμποροι δίνουν δυναμικό παρόν στο παγκόσμιο εμπό-
ριο εδώ και 4.000 χρόνια. Αψευδής μάρτυρας χιλιάδες αρχαι-
ολογικά ευρήματα που βεβαιώνουν την μεγάλη ποιότητα και πο-
σότητα εμπορευμάτων που διακινούνταν σε όλη την Μεσόγειο.
Διαχρονικά, βασικός παράγοντας επιτυχίας ήταν η ποιότητα των

προϊόντων, η οποία ταυτίστηκε με την προέλευση τους: «είναι Ελληνικό», άρα κα-
λής ποιότητας. Αυτός ο σύνδεσμος σήμερα πρέπει να ανακτήσει την θέση που είχε.
Θέση που μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, στην αναζήτηση του φθηνού
προϊόντος, έχει φθαρεί. 

Γι’ αυτό κινούμαστε για: Την αλλαγή κατεύθυνσης στον αγροδιατροφικό τομέα, την
υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για νέο παραγωγικό πρόσωπο και την εξωστρέ-
φεια με πιστοποιημένη ποιότητα στο προϊόν

Στην προσπάθεια αυτή όλοι οι συντελεστές της παραγωγής συμβάλλουν ώστε να ανα-
πτυχθούν οι αναγκαίες συνεργασίες, με στόχο, να επανακτήσουμε ως χώρα, πρω-
τεύουσα θέση. Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δυναμική της αγροτικής οικονο-
μίας και να δημιουργήσουμε στη χώρα μας την προστιθέμενη αξία των αγροδια-
τροφικών προϊόντων, στοχεύοντας στην εξαγωγή τυποποιημένων και πιστοποι-
ημένων επωνύμων προϊόντων, τα οποία αναζητούν καταναλωτές, στις διεθνείς
αγορές και στα απαιτητικά ράφια.

Να πετύχουμε τον στόχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ώστε το ελληνικό αγροδιατροφικό προϊόν να είναι: επώνυμο, τυποποιημένο,
με ενσωμάτωση των καινοτομιών & των νέων τεχνολογιών, πιστοποιημένο, ποι-
οτικό και στο μέγιστο δυνατό ποσοστό βιολογικό ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει
όχι μόνο τις αυξανόμενες ανάγκες των Ελλήνων σε ποιοτικά προϊόντα, αλλά και να
εδραιώσει την θέση που του ανήκει στις διεθνείς αγορές αγροδιατροφής.

Η Διεθνής Έκθεση αποτελεί βήμα για την ανάδειξη ως παραδειγμάτων των
πρωτοποριακών μορφών οργάνωσης των παραγωγών και επιλογής καλλιεργει-
ών με την χρήση τεχνολογικών μεθόδων που διασφαλίζουν την ποιοτική παραγω-
γή και τυποποίηση, και των οικονομικών αποτελεσμάτων τέτοιων δράσεων. Χρει-
άζεται να πραγματοποιήσουμε στοχευμένες επεμβάσεις με στρατηγικό σχεδιασμό
και όραμα για τον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας, με πρωτοβουλίες όπως:

• η αξιοποίηση της έρευνας και των καινοτομικών προτάσεων στον αγροτοδιατρο-
φικό τομέα, όπως η νανοτεχνολογία και τα εκτυπωμένα οργανικά υλικά με εφαρ-
μογή στις θερμοκηπιακές μονάδες, η αξιοποίηση των κηφήνων (drones) στις εκτε-
ταμένες καλλιέργειες, κλπ

• η διασφάλιση των φυτογενετικών πόρων της χώρας και παραγωγής πιστοποιημέ-
νου πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ποικιλιών και πιστοποιημένων σπό-
ρων σποράς που θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας και στην μείωση του
κόστους παραγωγής

• η μείωση των τιμών των φυτοφαρμάκων τα οποία πωλούνται από τις πολυεθνικές,
σε τιμές πολλαπλάσιες των ίδιων σκευασμάτων σε άλλες χώρες της Ευρώπης

• ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των αγροτι-
κών δραστηριοτήτων και σταυλικών εγκαταστάσεων

• η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς η χώρα μπήκε σε περίοδο
κλιματικής αλλαγής

• η αξιοποίηση των εκατομμυρίων στρεμμάτων μη καλλιεργούμενων εκτάσεων της
πατρίδας μας

• η ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων και γενικά των δημόσιων εκτάσεων
που προσφέρονται για αγροτική εκμετάλλευση

Η ορθολογική ανασυγκρότηση και αναδιάταξη της αλυσίδας παραγωγής, τυποποί-
ησης και εμπορίου στον αγροδιατροφικό τομέα:

• αλλάζει την εικόνα της ελληνικής περιφέρειας, αξιοποιεί τις δυνάμεις και τις δυνα-
τότητες στον αγροδιατροφικό μας τομέα

• ξαναδίνει στη Θεσσαλονίκη στη θέση ως Μητροπολιτικού Κέντρου συγκέντρωσης
εμπορίου, τυποποίησης, μεταποίησης, έρευνας, καινοτομίας, συγκοινωνιακών
μεταφορών, εξαγωγών, καθώς και παιδείας - πολιτισμού, ως κέντρο των Βαλκα-
νίων και πόλη φάρο της ρωμιοσύνης στο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη που προκύπτει τόσο για τον παραγωγό,
όσο και για τον μεταποιητή και τον εξαγωγέα έμπορο, οδηγούν με ασφάλεια στην
δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη την ελληνική οικονομία, μειώνοντας το κόστος λει-
τουργίας, στηρίζουν καθοριστικά τη βιωσιμότητα των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και την παραγωγική βάση της χώρας.

Αλλάζουμε κατεύθυνση.
Αλλάζουμε παραγωγικό πρότυπο.
Η χώρα κινείται αποφασιστικά για την έξοδο από την κρίση.
Η παραγωγική βάση που στηρίζεται στην αγροδιατροφή έχει αποφασιστικό ρόλο.
*Ο κ. Μπόλαρης είναι αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων 

Αλλάζουμε τον 
αγροδιατροφικό τομέα

του Κωνσταντίνου
Μέλλιου*

του Μάρκου 
Μπόλαρη*
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Η Δ.Ε.Θ. Helexpo, ως εθνικός
εκθεσιακός φορέας και με τη
βοήθεια του υψηλού πολιτιστι-
κού, επιχειρηματικού και εμπορι-
κού προφίλ που έχει δομήσει τα
τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζει
τις διεθνείς σχέσεις και δυναμικές
που αναπτύσσονται στην ευρύτε-
ρη περιοχή της νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Μέσω του δικτύου

επαφών και συνεργασιών που αναπτύσσει, ανοίγει
νέες επιχειρηματικές διαδρομές για τον Έλληνα πα-
ραγωγό, με προφανές όφελος για τις εξαγωγές, αλλά
και για τον Έλληνα επαγγελματία, προωθώντας τη
δουλειά του στις χώρες που συμμετέχουν.

Η φετινή χρονιά έχει ανακηρυχτεί ως έτος φιλίας
και συνεργασίας Ελλάδας και Ρωσίας, και σ’ αυ-
τό το πλαίσιο η Δ.Ε.Θ. Helexpo έθεσε τη Ρωσία ως
τιμώμενη χώρα της φετινής 81ης διοργάνωσης. Η
Ρωσία απάντησε με τη συμμετοχή δεκάδων μεγάλων
επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας έτσι το ρωσικό εν-
διαφέρον για τη χώρα μας, το οποίο εκδηλώνεται για
αρκετούς τομείς της οικονομίας μας, με κυριότερους
ανάμεσά τους τον τουριστικό τομέα και την αγροτική
μας παραγωγή. Το ρωσικό ενδιαφέρον έλκει επίσης
η αναβαθμισμένη πολιτικά θέση της Ελλάδας ως πύ-
λη εισόδου προς την Ευρώπη, χαρακτηριστικό που
θεωρούν σημαντικό και άλλες χώρες που δραστηριο-
ποιούνται οικονομικά στην ευρύτερη περιοχή.

Καθώς η Ρωσία είναι μια πολυπληθής χώρα, με
μεγάλη οικονομική δυνατότητα, τα οφέλη της
ενίσχυσης των σχέσεών  μας για την ελληνική οικο-
νομία είναι προφανή. Οι εκατοντάδες χιλιάδες Ρώ-
σοι τουρίστες που προτίμησαν τη χώρα μας για τις
διακοπές τους, μας έδωσαν φέτος μια ένδειξη για το
μέγεθος με το οποίο η Ρωσία μπορεί να συμμετέχει
στην οικονομική μας προσπάθεια. Η φετινή Δ.Ε.Θ.,
δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα επαγγελματία να
έρθει σε επαφή με τους Ρώσους ομολόγους του, να
ενημερωθεί για τις δυνατότητες επαφών και συνερ-
γασιών που διανοίγονται, και να αποκτήσει την
οπτική και τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σ’
αυτές.

Καθώς τα προφανή κέρδη της καλύτερης συνεν-
νόησης ανάμεσα στην Ε.Ε. και τη Ρωσία πιέζουν
έντονα τα γεωπολιτικά εμπόδια που δημιουργήθη-
καν στο παρελθόν, και με τις πολιτικές εξελίξεις
στην ευρύτερη περιοχή να ευνοούν την περαιτέρω
ενίσχυση των σχέσεών μας, αποτελεί εξαιρετική,
κατά τη γνώμη μου, επένδυση για τον Έλληνα επι-
χειρηματία και επαγγελματία, η ενεργή τοποθέτησή
του στο εξελισσόμενο σκηνικό. Πρέπει εδώ να τονί-
σω, ότι παρόμοιες ευκαιρίες επαφών και συνεργα-
σιών ανοίγονται και με τη Νότια Κορέα, την Τουρ-
κία, το Ιράν και τις άλλες 13 διεθνείς συμμετοχές της
81ης Δ.Ε.Θ., και δεν περιορίζονται στη Ρωσία. Στό-
χος μας είναι το δίκτυο επαφών και συνεργασιών
που αναπτύσσεται να διευρύνεται συνεχώς.

Ένα άλλος σημαντικός στόχος της Δ.Ε.Θ. είναι να
ενημερώνει τους συμμετέχοντες από το εξωτερι-
κό για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας,
όπως και της Μακεδονίας και της Θράκης, τα οποία
την τοποθετούν στο επιχειρηματικό, επιστημονικό
και τεχνολογικό επίκεντρο των Βαλκανίων και της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα πλεονεκτήμα-
τα αποτελούν συμπληρωματικά κεφάλαια της ελλη-
νικής επιχειρηματικότητας και η Δ.Ε.Θ. βοηθά στην
ανάδειξή τους.

Από την πλευρά μου,  θέλοντας το ΥΜΑΘ να βοη-
θήσει στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσε-
ων και στην τοποθέτησή τους στο νέο διεθνές οικο-
νομικό σκηνικό που διαμορφώνεται, επέλεξα η πα-
ρουσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, στην 81η Έκθεση, να είναι
ενημερωτική και όχι εθιμοτυπική, και στο περίπτε-
ρο του ΥΜΑΘ να δίνονται κατευθύνσεις, πληροφο-
ρίες και συμβουλές, για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
και το πώς αυτός μπορεί να ενισχύσει καθοριστικά
τον Έλληνα επιχειρηματία. Το γεωπολιτικό και ιστο-
ρικό δικαίωμα του τόπου μας είναι να αποτελεί
«σταυροδρόμι» ευκαιριών και ανάπτυξης. Με τη συ-
νέργεια όλων μας αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχ-
θεί και να μας οδηγήσει οριστικά έξω από την κρί-
ση.

*Η κα. Κόλλια-Τσαρουχά είναι Υφυπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
(Μακεδονίας-Θράκης)

της Μαρίας 
Κόλλια-Τσαρουχά*

Η 81η Δ.Ε.Θ. ορόσημο των σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας και 
της διεθνούς επανατοποθέτησης της χώρας μας



Ο… χάρτης της φετινής ΔΕΘ!

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης 

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε., Τάσος
Τζήκας εξήγησε στην σχετική συνέντευξη τύπου
πως η φετινή 81η διοργάνωση είναι η πιο «ση-
μαντική» των τελευταίων πέντε χρόνων. Σύμφω-
να με τον ίδιο η φετινή έκθεση είναι… sold out,
καθώς οι εκθέτες ξεπερνούν τους χίλιους ενώ
έχουν μισθωθεί όλα τα περίπτερα. «Οι διεθνείς
συμμετοχές, η επαναφορά του θεσμού της τι-
μώμενης χώρας, η δυναμική παρουσία του
επιχειρείν, η δυναμική παρουσία του επιχει-
ρείν, η ευρεία εκπροσώπηση του επιμελητη-
ριακού κόσμου συνδυάζονται αρμονικά με
την τεχνολογία, την επιστήμη, την εκπαίδευ-
ση, τον πολιτισμό και την αναψυχή» είπε ο κ.
Τζήκας. Ο πρόεδρος της εταιρίας μίλησε για ένα
«πολυγεγονός» της πόλης.

«Η ανάκαμψη θα έρθει μόνο μέσα από
την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών της χώρας μας, με την μεταποίηση
και  την ουσιαστική επανεκκίνηση της πρω-
τογενούς παραγωγής. Αισθάνομαι υπερή-
φανη που συνέβαλα κι εγώ στην επίλυση
των όποιων προβλημάτων της ΔΕΘ» σημεί-
ωσε μεταξύ άλλων η υφυπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλ-
λια Τσαρουχά, η οποία συνεχάρη το προεδρείο
και τους εργαζόμενους της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
για την πολιτική τους και την εργασία τους.

Είναι… μόδα!
Μιλώντας με αριθμούς ο CEO της εταιρίας,

Κυριάκος Ποζρικίδης είπε πως οι φετινές συμ-
μετοχές ξεπερνούν τις 1015. «Έχουν καλυ-

φθεί επίσης όλοι οι χώροι» σημείωσε ο κ.
Ποζρικίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο οι ξένες συμ-
μετοχές αυξήθηκαν κατά τέσσερις αγγίζοντας
συνολικά της 18. «Η ΔΕΘ είναι ένα ορόσημο
για τη χώρα μας και βέβαια για τη Θεσσαλο-
νίκη καθώς η πόλη μας έχει συνδέσει την
ιστορία της με την έκθεση, κερδίζοντας εγ-
χώρια και διεθνή αναγνωρισιμότητα στο
πέρασμα των δεκαετιών» είπε ο κ. Ποζρικί-
δης. «Η ΔΕΘ δεν βγήκε ποτέ εκτός μόδας,
γιατί δημιουργεί μόδα και διαμορφώνει τά-
σεις και εξελίξεις οι οποίες προδιαγράφουν
κορυφαία ζητήματα της ανάπτυξης της Ελ-
λάδας και των σχέσεών της με τον υπόλοι-
πο κόσμο» σημείωσε.

Φέτος, στην 81η ΔΕΘ-HELEXPO που συμ-
πληρώνει 90 χρόνια λειτουργίας συμμετέχουν
οι εξής χώρες: Κύπρος, Ιράν, Σλοβακία, Πολω-
νία, Λουξεμβούργο, Ν. Αφρική, Αρμενία, Ινδο-
νησία, Ουρουγουάη, FYROM, Βουλγαρία, Ρου-
μανία, Ινδία, Ιταλία, Τυνησία, Αίγυπτος, Ρωσία
και Τουρκία. Στην Έκθεση συμμετέχουν επίσης
42 Επιμελητήρια από όλη τη χώρα με περισσό-
τερες από 230 επιχειρήσεις. Ξεχωριστό επετει-
ακό περίπτερο για τα εκατό χρόνια από την
ίδρυσή του έχει το Εμπορικό- Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης.

«Στο περίπτερό μας θα παρουσιάζονται
δεκάδες εταιρίες από τη Ρωσία (που είναι
τιμώμενη χώρα), τις οποίες ο κόσμος μπο-
ρεί να μάθει. Θα καλύπτονται όλοι οι τομείς
στην εκπροσώπηση. Αγροτική Οικονομία,
Τουρισμός, Ενέργεια, Οικονομία και πα-
ράλληλες άλλες εκδηλώσεις προβλέπονται

στο περίπτερο της Ρωσίας» ανέφερε ο Ρώσος
Πρόξενος στην Θεσσαλονίκη, Αλεξέι Ποπόφ. Η
Ρωσία αναμένεται να είναι η φετινή τιμώμενη
χώρα, ενός θεσμού που επανέρχεται. Το περί-
πτερο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος θα εγκαινιάσει
ο αντιπρόεδρος της Ρωσίας, Αρκάντι Ντβορκό-
βιτς,  που θα έρθει στην πόλη συνοδευόμενος
από στελέχη της κυβέρνησης.

Πάρκο παραμυθιών, περίπτερα και
συναυλίες

Τη θέση του «Εργοστασίου Σοκολάτας» που
αυτή τη στιγμή μετά το ταξίδι του σε Θεσσαλονίκη
και Αθήνα, «πακετάρεται» για το εξωτερικό, παίρ-
νουν οι «Μυστικοί κόσμοι του Ευγένιου Τρι-
βιζά. Πρόκειται για μια συνεργασία με τον
κοσμαγάπητο ποιητή παραμυθών. Το… πε-
ρίπτερο του Τριβιζά θα κάνει ντεμπούτο στις
24 Οκτωβρίου. Ο γνωστός ποιητής παραμυ-
θιών μάλιστα με μήνυμά του κάλεσε τον κό-
σμο να επισκεφτεί το πάρκο και να ταξιδέψει
με «το τρένο που πάει παντού».

Το Φεστιβάλ Τέχνης- Επιστήμης- Τεχνολο-
γίας αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον. Στο
πλαίσιο της διοργάνωσής του θα παρουσιαστούν
τρία projects: το Amanda, το Enter the Game και
το AURA-Advanced Urban Responsive Art. Πε-
ρισσότερες από τριάντα συμμετοχές, ιδιωτικές
και δημόσιες εταιρίες, μετρά ήδη το «αφιέρωμα»
ENERGIA-NATURAL GAS όπου θα δοθεί έμφα-
ση στα αέρια καύσιμα, στις χρήσεις τους και στα
πλεονεκτήματά τους. 

Από τα… must που πρέπει να δει ο επισκέ-
πτης είναι ο «Μουντζούρης», το γνωστό τρένο
που μεταφέρεται από το Πήλιο αποκλειστικά στη
Θεσσαλονίκη για την 81η ΔΕΘ και το βαγόνι του
ΜΕΤΡΟ που ήρθε από την… Αθήνα για να μείνει
στην πόλη μας.

Όπως είναι αναμενόμενο οι παράλληλες εκ-
δηλώσεις θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μι-
κρών και μεγάλων. Οι συναυλίες θα ξεκινούν κά-
θε βράδυ στις 21:30, ενώ μπορεί να τις παρακο-
λουθήσει κάποιος με την επίδειξη του εισιτηρίου
γενικής εισόδου της 81ης ΔΕΘ-HELEXPO. Πιο

Q
«Η καλύτερη
διοργάνωση

της τελευ-
ταίας πενταε-

τίας» 

Ακόμα είναι η αρχή και η 81η ΔΕΘ-HELEXPO έχει βγει… sold out! Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δε-
ξιά κι αριστερά τόσο ο Τάσος Τζήκας όσο και ο Κυριάκος Ποζρικίδης που βρίσκονται στο «τιμόνι» του
διεθνούς εκθεσιακού φορέα τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής οι εκθέτες ξεπερνούν τους χίλιους,
οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι εκατοντάδες και οι επισκέπτες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πο-

λύ τους περσινούς. Έρευνα, καινοτομία, νέες τεχνολογίες, περιβάλλον, λαμπερά ονόματα της πί-
στας, αερόστατα, παιχνίδι MONOPOLY, θεματικά περίπτερα και άλλα πολλά μπορεί να θαυμάσει κα-
νείς εάν… περάσει το κατώφλι της ΔΕΘ που θα είναι η «καλύτερη της τελευταίας πενταετίας» όπως

υπόσχονται οι επιτελείς της! 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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συγκεκριμένα στη σκηνή των Music Events
Live θα «ανέβουν» οι: Ελευθερία Αρβανιτάκη
και Νίκος Πορτοκάλογλου (10.09), Δέσποι-
να Βανδή και «Μέλισσες» (11.09), Στέλιος
Ρόκκος και Μαλού (12.09), Κωνσταντίνος
και Ματθαίος Τσαχουρίδης (13.09), Κώστας
Μακεδόνας, Κατερίνα Κορου και Αιμιλία
Κουγιουμτζή (14.09), Γιάννης Πλούταρχος
και KINGS (15.09), Πέγκυ Ζήνα (16.09),
Γιώργος Παπαδόπουλος, Κώστας Μαρτάκης
και DEMY (17.09) και τέλος, Πάολα και REC
στις 18.09. 

Στο χώρο της ΔΕΘ θα υπάρχουν για το
διάστημα 10-18 Σεπτεμβρίου τα αερόστατα
της εταιρίας, τα οποία εδώ και μέρες έχουν ξε-
κινήσει το ταξίδι τους σε διάφορες πόλεις της
Βόρειας Ελλάδας. «Έκπληξη» για τους επισκέ-
πτες αποτελεί και η ιδέα των διοργανωτών να
μας παρουσιάσουν την «Σαλονικιά» MONOP-
OLY η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Σε-
πτεμβρίου. 

Σύμφωνα με τον… χάρτη της φετινής ΔΕΘ
η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας,
το ΕΒΕΘ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθη-
νών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Σερρών και το Τουρκικό Επιμελητήριο θα
βρίσκονται στα περίπτερα: 2,4,8,10,12 και
13. Τα περίπτερα 5 και 6 έχουν θέμα «Kos-
mos», τα περίπτερα 3 και 15 «e-Politia», το πε-
ρίπτερο 14 είναι αφιερωμένο στην «Energia»,
το 17 έχει θέμα «e-Gaming», το περίπτερο 7
«Η Ελλάδα στο πιάτο μας», στο περίπτερο 13
βρίσκεται η «Γωνιά Γαστρονομίας», το περί-
πτερο 14 έχει θέμα «Bookmarket», το 15
«Akademia», στο περίπτερο 5 θα γίνονται λια-
νικές πωλήσεις ενώ τέλος, το περίπτερο 13
είναι αφιερωμένο στην ομορφιά. 

Με το… ΜΕΤΡΟ 
«Η Θεσσαλονίκη ενώνει δυνάμεις. Γυρνά-

με την πλάτη στο παρελθόν. Μέσω του ΜΕ-
ΤΡΟ η Θεσσαλονίκη μπορεί να στείλει ένα
ισχυρό μήνυμα ανάπτυξης. Εκατομμύρια ευ-
ρώ διοχετεύονται στην τοπική οικονομία για-
τί έχει δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας»
σημείωσε από την πλευρά του, κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Γιάννης Μυλόπουλος
και επανέλαβε πως η πόλη το 2020 θα έχει…
ΜΕΤΡΟ. Όπως είπε ο κ. Μυλόπουλος το
2020 στην χώρα θα πνέει νέος… αέρας για
την οικονομία, τον πολιτισμό, την εργασία,
την κουλτούρα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα
με τον ίδιο, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα βρί-
σκεται στον χώρο της ΔΕΘ και για το λόγο αυ-
τό έφερε μαζί της και ένα… βαγόνι του ΜΕ-
ΤΡΟ, η μεταφορά του οποίου δεν κόστισε αρ-
κετά χρήματα. Ο κ. Μυλόπουλος μάλιστα
ανακοίνωσε πως… ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ
«Συντριβάνι» θα μετονομαστεί σε «Συντριβά-
νι- Έκθεση».

Τιμές
Η τιμή του εισιτηρίου της ΔΕΘ ανέρχεται

για τις ημέρες Δευτέρα- Τρίτη και Τετάρτη στα
τρία ευρώ ενώ τις υπόλοιπες ημέρες το εισιτή-
ριο θα κοστίζει πέντε ευρώ. Θα υπάρχουν ει-
δικές τιμές για οικογένειες, πολύτεκνους και
ΑμεΑ (Δ-Τ-Τα το οικογενειακό κοστίζει 10
ευρώ και τις υπόλοιπες ημέρες 15 ευρώ). Ση-
μειώνεται πως οι ώρες λειτουργίας της 81ης
ΔΕΘ-HELEXPO είναι οι εξής: Δευτέρα με Πα-
ρασκευή 16:00-22:00 και Σαββατοκύριακο
10:00- 22:00. 

Το πρόγραμμα των πολιτικών
αρχηγών 

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα
των επισκέψεων του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα και των πολιτικών αρ-
χηγών στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης. Τα εγκαίνια της 8ης ΔΕΘ
θα πραγματοποιηθούν από τον πρωθυ-
πουργό, ο οποίος θα μιλήσει σε εκδή-
λωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων
των παραγωγικών φορέων σήμερα στο
συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης». Αύ-
ριο, στις 13:00, στον ίδιο χώρο, ο κ.
Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει
στους εκπροσώπους των παραγωγικών
φορέων το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου,
στις 20:00, στο συνεδριακό κέντρο «Ι.
Βελλίδης». Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρί-
ου, στις 13:00, στον ίδιο χώρο ο κ. Μη-
τσοτάκης θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

Για τους υπόλοιπους πολιτικούς
αρχηγούς το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Σεπτεμβρίου
•  Στις 12:00 συνέντευξη Τύπου του
προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βα-
σίλη Λεβέντη, στο Περίπτερο 8.
•  Στις 16:00 η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
Φώφη Γεννηματά και ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος,
θα συναντηθούν με τη διοίκηση της
ΔΕΘ-Helexpo.
•  Στις 20:00 οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ
και της ΔΗΜΑΡ θα μιλήσουν σε εκδή-
λωση στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλί-
δης».
ΤΡΙΤΗ 13 Σεπτεμβρίου
•  Στις 12:30 ο πρόεδρος της Λαϊκής
Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, θα
δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνε-
δριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Σεπτεμβρίου
•  Στις 12:00 θα δώσει συνέντευξη Τύ-
που ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελ-
λήνων, Πάνος Καμμένος, στο συνε-
δριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».
•  Στις 14:00 θα δώσει συνέντευξη Τύ-
που ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύ-
ρος Θεοδωράκης, στο Περίπτερο 8.
•  Στις 17:00 θα δώσει συνέντευξη Τύ-
που η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευ-
θερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο
Περίπτερο 8.
• Στις 18:00 ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με τη δι-
οίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.
ΠΕΜΠΤΗ 15 Σεπτεμβρίου
• Στις 12:00 ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, θα δώσει συνέντευξη
Τύπου, στο Περίπτερο 8.
•  Στις 13:30 θα δοθεί συνέντευξη Τύ-
που των Οικολόγων Πράσινων, στο
Περίπτερο 8.
• Στις 16:00 ο ανεξάρτητος βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης και στελέχη της Δη-
μοκρατικής Ευθύνης θα δώσουν συ-
νέντευξη Τύπου, στο Περίπτερο 8.
• Στις 18:00 θα δοθεί συνέντευξη Τύ-
που στελεχών της Χρυσής Αυγής, στο
Περίπτερο 8.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Σεπτεμβρίου
• Στις 12:00 ο γραμματέας της Εθνικής
Ενότητας, Τάκης Μπαλτάκος, θα δώσει
συνέντευξη Τύπου, στο Περίπτερο 8.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Λένε πως όταν το 1925 ο Νικόλαος Γερμανός πρότεινε τη δημιουργία
διεθνούς εμπορικής έκθεσης στη Θεσσαλονίκη τον αποκάλεσαν τρελό.
Μια εφημερίδα της εποχής μάλιστα έγραψε ότι ο Γερμανός πιθανόν να εί-
ναι ... για τα πανηγύρια. Εκείνος όμως δεν πτοήθηκε γιατί είχε ένα όραμα
κόντρα στα δεδομένα της εποχής (φτώχεια, πρόσφυγες, πυρκαγιά του
1917, άσχημη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας) που όχι απλά έγινε
πράξη, αλλά φέτος γιορτάζει 90 χρόνια ύπαρξης ως θεσμός και 81 διοργα-
νώσεις. Εδώ που φτάσαμε με την ελληνική οικονομία, χρειαζόμαστε ένα
όραμα περισσότερο από ποτέ, ώστε βγαίνοντας από την πεπατημένη να δη-
μιουργήσουμε τις βάσεις για να σηκώσουμε κεφάλι. Προς το παρόν όμως,
δεν φαίνεται να λείπει μόνο το όραμα... Δυστυχώς λείπει ακόμη και μια
στοιχειώδης στρατηγική, ενώ αντίθετα επικρατεί ...πληθωρικά το “βλέπον-
τας και κάνοντας”. Αποδείξεις για όποιον τυχόν τις χρειάζεται; Έχουμε ψη-
φισμένο αναπτυξιακό νόμο χωρίς να έχουμε αναπτυξιακό σχέδιο! Έχουμε
ψηφισμένο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, που αντί να λύνει
προβλήματα χαρίζει τους άριστους επιστήμονες και επαγγελματίες στις χώ-
ρες του εξωτερικού.

Τον περασμένο Ιούνιο το ΤΕΕ/ΤΚΜ προσπάθησε μέσα από ένα μεγάλο
αναπτυξιακό συνέδριο, όπου μετείχαν περίπου 40 ομιλητές, να καταγρά-
ψει κενά και να δημιουργήσει τη μαγιά για απαντήσεις και λύσεις. Δυστυ-
χώς, φως δεν φάνηκε σε κανέναν τομέα: στη χωροταξική πολιτική, οι αλλα-
γές που έγιναν μετά το 2009 αντί να επιλύσουν τα προβλήματα δημιούργη-
σαν ένα προβληματικό σύστημα, το οποίο χρειάζεται σχεδιασμό από την
αρχή και έπειτα από συστηματικό διάλογο. Αποτέλεσμα των κενών; Πόλεις
που παρακμάζουν.

Στον τομέα των επενδύσεων, οι παράλληλες διαδικασίες που θεσπίστη-
καν τα τελευταία χρόνια φάνηκε ότι δεν προσφέρουν πραγματική ανα-
πτυξιακή προοπτική. Στην περίπτωση της περιοχής μας, ένας σημαντικός
αριθμός ενεργειών για εγκρίσεις επενδύσεων εξακολουθεί να πρέπει να
“περάσει” από την Αθήνα -κι ο εκτιμώμενος χρόνος για την έγκριση της
χωροθέτησης μιας επένδυσης μπορεί να φτάσει στα 2,5 χρόνια και βάλε
(οπότε ας μου βρει κάποιος επενδυτή που έχει τα λογικά του και θα υπομεί-
νει το “περίμενε”). Αν θέλουμε επενδύσεις χρειαζόμαστε άμεσα ένα πιο
στρατηγικό σύστημα σχεδιασμού. Και θα το εξειδικεύσω λίγο, μιλώντας ει-
δικά για τη Θεσσαλονίκη: αν είχαμε πιο στρατηγική προσέγγιση και τα απα-
ραίτητα πολεοδομικά και φορολογικά εργαλεία, πιστεύω πραγματικά ότι θα
προχωρούσαν επιτέλους σημαντικά έργα ανάδειξης της πόλης (Μύλοι Αλ-
λατίνη, ανάπλαση χώρου ΔΕΘ) και παράλληλα θα διευκολυνόταν η εξεύ-
ρεση νέων χώρων, π.χ. για πράσινο/ σχολική στέγη.

Να πούμε για τα στερεά απόβλητα; Μάλλιασε η γλώσσα μας να μιλάμε
επί χρόνια για τη διαχείρισή τους, για πρωτοποριακές ή αμφιλεγόμενες
μεθόδους, για χρυσές λύσεις ή κακές επιλογές και στο πηλίκο τι έχουμε;
Μηδέν! Μετά από τέσσερα κοινοτικά πλαίσια ο κύριος όγκος των αστικών
αποβλήτων εξακολουθεί να οδηγείται σε ταφή! Για την Κ. Μακεδονία είναι
ζωτικής σημασίας η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ και η
χρηματοδότηση των έργων καθώς οι υφιστάμενες υποδομές και δεν επαρ-
κούν και πλησιάζουν στο τέλος του χρόνου ζωής τους.

Δεν θα επαναλάβω όσα ...επετειακά κατ' ανάγκη λέω κάθε χρόνο ενόψει
ΔΕΘ για το Μετρό, τη Ζώνη Καινοτομίας, την αναβάθμιση της εσωτερικής
περιφερειακής, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα δημόσια έργα και τον κατα-
σκευαστικό κλάδο. Δεν θα τα επαναλάβω γιατί δεν θέλω να γίνω βαρετός
και γιατί το τι λέω εγώ ελάχιστη σημασία κι απήχηση έχει όταν απευθύνεται
σε αυτιά μη ακουόντων.

Θα επαναλάβω όμως κάτι άλλο γιατί το θεωρώ υποχρέωσή μου απέ-
ναντι σε χιλιάδες ανθρώπους που ξενιτεύτηκαν πριν προλάβουν καν
να δουλέψουν στην πατρίδα τους για την πατρίδα τους. Οι μηχανικοί φεύ-
γουν από την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι, με ακριβοπληρωμένες από το κρά-
τος δωρεάν σπουδές, φεύγουν για να στελεχώσουν τις τεχνικές εταιρείες κι
υπηρεσίες του εξωτερικού. Οι καλοί και άριστοι. Και η απουσία τους είναι
σοβαρότατο εμπόδιο για την ανάπτυξη. Αυτό όλοι όσοι σχεδιάζουν για την
Ελλάδα πρέπει να το έχουν καλά στο μυαλό τους.

*Ο κ. Μπίλλιας είναι πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Οι καλοί και άριστοι φεύγουν 

του Πάρι 
Μπίλλια *



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

sales@karfitsa.gr
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη, για
την ελληνική οικονομία και για τον κάθε φορολογούμενο. Οι
φοροδοτικές αντοχές των  Ελλήνων εξαντλήθηκαν, την ώρα
που η εικόνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στέλνει τα
πλέον απαισιόδοξα μηνύματα. Τα λουκέτα στις μικρομεσαίες,
διαδέχονται το ένα το άλλο. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουν κλείσει
περισσότερες από 244.000 επιχειρήσεις και έχουν χαθεί
843.000 θέσεις εργασίας. Ζοφερή είναι η εικόνα και στη Θεσ-
σαλονίκη με τις επιχειρήσεις που σταμάτησαν τη δραστηριότητα
τους, το εν λόγω διάστημα, να αγγίζει περί τις 11.500, ενώ οι θέ-
σεις εργασίας που χάθηκαν τις 50.000.

Η κρίσιμη πρόκληση για την ελληνική οικονομία, με την οποία είναι συνυφα-
σμένες και οι προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας, είναι η στροφή σε μια νέα αναπτυ-
ξιακή φιλοσοφία, που θα στηρίζεται στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Θα αντλεί
ώθηση από νέες παραγωγικές δραστηριότητες και επενδύσεις, από την καινοτο-
μία, την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και
από τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των φυσικών
πλεονεκτημάτων της χώρας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και των νέων συνεργασιών κατα-
λυτικό ρόλο διαδραματίζει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας. Η Διεθνής Έκθεση Θεσ-
σαλονίκη μέσα στην μακραίωνη ιστορίας της έχει δημιουργήσει μια στερεή παρά-
δοση και έχει καταστεί σύμβολο για τη πόλη. Η φετινή 81η ΔΕΘ, συνιστά στιγμή-
ορόσημο για τον εθνικό εκθεσιακό φορέα, καθώς συμπίπτει με μια ξεχωριστή
επέτειο, αυτή των 90ων γενεθλίων του. 

Στο πλαίσιο αυτό δυναμικό παρών στη φετινή διοργάνωση θα δώσει το Βιοτε-
χνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει την ομπρέλα για επιχει-
ρήσεις - μέλη του που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην φετινή έκθεση. Ακολου-
θώντας την πάγια τακτική στήριξης της επιχειρηματικότητας, αλλά και της εκθε-
σιακής του πολιτικής, που στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών
του, το ΒΕΘ και οι επιχειρήσεις – μέλη του θα βρίσκονται στο περίπτερο 13. Είναι
δεδομένο ότι η 81η ΔΕΘ πραγματοποιείται σε μία περίοδο για την ανάπτυξη της
χώρας και την ανάταξη της εθνικής οικονομίας. 

Ωστόσο ο θεσμός της έκθεσης μέσα στη μακρόχρονη πορεία του –σε λαμπρές,
αλλά και δύσκολες, ακόμη και σε σκοτεινές, περιόδους- παρουσιάζει με συνέπεια
την Ελλάδα της παραγωγής, την Ελλάδα που καινοτομεί, την Ελλάδα που είναι
αποφασισμένη με σκληρή δουλειά να πάει μπροστά. Η ΔΕΘ παρά την κρισιμότητα
των ημερών που διανύουμε μπορεί και πρέπει να προσφέρει ένα ηχηρό μήνυμα,
ότι το επιχειρείν είναι ζωντανό και έτοιμο για δράση. Μπορεί να καταδείξει τα
πλεονεκτήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και να προβάλλει με έμφαση
τις διεξόδους, που οδηγούν στην επίτευξη ισχυρών αναπτυξιακών ρυθμών. 

Αναπτυξιακών ρυθμών που φαίνεται να έχουμε απολέσει καθώς όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια ως κοινωνία πορευτήκαμε έχοντας ως οδηγό την κατανάλωση
και αδιαφορώντας για την παραγωγή, με αποτέλεσμα όταν οι κρουνοί της δανει-
οδότησης στέρεψαν η ελληνική οικονομία να βρεθεί σε αδιέξοδο. Ξαφνικά με
έναν πολύ σκληρό τρόπο είδαμε πόσο ανταγωνιστικό είναι το διεθνές οικονομικό
περιβάλλον, ενώ διαπιστώσαμε ότι η ίδια η επιβίωσή μας αποτελεί συνάρτηση
από την προσαρμογή της εθνικής οικονομίας στην σκληρή πραγματικότητα του
διεθνούς ανταγωνισμού. Πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άμεση και επιτακτική
η ανάγκη για την διαμόρφωση ενός παραγωγικού, ορθολογικού και εξωστρεφούς
αναπτυξιακού μοντέλου. 

Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί το εν λόγω μοντέλο είναι να αντιλη-
φθούμε ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης μπορούν να προέλθουν μόνο μέσα από την

συντονισμένη προσπάθεια των επιχειρήσεων, του κράτους και όλων των παρα-
γωγικών φορέων της οικονομίας. 

Όλοι μαζί αναλαμβάνοντας δράση μπορούμε να συνεισφέρουμε ώστε η ΔΕΘ-
Helexpo να ενισχυθεί προς όφελος της πόλης και των πολιτών, και να γίνει  εκ
νέου ο σημαντικότερος μοχλός για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Θεσσα-
λονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκηςτου Παναγιώτη

Παπαδόπουλου*

Καταλυτικής σημασίας η ΔΕΘ για την οικονομική ζωή της χώρας

Ζητούνται συνεργάτες για Β. Ελλάδα
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Q
Ποια διαμερί-
σματα είναι
sold out και

ποια στα αζή-
τητα - Το 90%
των διαμερι-
σμάτων που

ήταν ανακαινι-
σμένα έχουν
ήδη νοικια-

στεί…

Της Έλενας Καραβασίλη  

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου
Μεσιτών Θεσσαλονίκης Άγγελος Πασαλί-
δης, τα μικρά και ανακαινισμένα διαμερί-
σματα είναι ήδη sold out! «Πλέον έχουν
μείνει στην αγορά σπίτια που είτε είναι
ακριβά είτε δεν έχουν ανακαινιστεί. Το
90% των διαμερισμάτων που ήταν πε-
ριποιημένα και ανακαινισμένα έχουν
ήδη νοικιαστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν κάποια καινούρια δυάρια, που
ξεφεύγουν όμως στην τιμή (ξεκινούν
από 400 ευρώ και μπορεί να φτάσουν
μέχρι και τα 700 ευρώ στο ιστορικό
κέντρο) και κάποια άλλα διαμερίσματα
που είναι όμως σε κακή κατάσταση. Τα
στούντιο έχουν ήδη εξαντληθεί και
έχουν μείνει κάποια σπίτια περιφερει-
ακά από το επίκεντρο ζήτησης, σε πε-
ριοχές όπως είναι για παράδειγμα η
Τούμπα». Ο κ. Πασαλίδης αναφέρει ότι
γονείς και φοιτητές ξεκίνησαν να κάνουν
την έρευνά τους στην αγορά της Θεσσαλο-
νίκης, ήδη από τις 20 Ιουλίου. «Από τότε
που ανακοινώθηκαν οι βάσεις,  δια-
νύουμε την κορύφωση των ενοικιάσε-

ων και η δουλειά είναι αυξημένη», λέει. 

Επένδυσαν και «κέρδισαν»
Αρκετοί είναι οι ιδιοκτήτες που επέλε-

ξαν να ανακαινίσουν τα σπίτια τους, σύμ-
φωνα με τον κ. Πασαλίδη, προκειμένου να
καταφέρουν να τα δώσουν γρήγορα και να
«χτυπήσουν» καλύτερη τιμή. «Εκεί παρα-
τηρούμε μία αύξηση στις τιμές των
ενοικίων που φτάνει στο 20%, ενώ για
τα ίδια τ.μ. στα μη ανακαινισμένα σπί-
τια σημειώθηκε μία πτώση τις τάξεως
του 10-20% στα μισθώματα. Όσοι εί-
χαν τη δυνατότητα να κάνουν μία δα-
πάνη ώστε να φτιάξουν τα σπίτια τους,
θα δούνε ένα σταθερό και αρκετά ικα-
νοποιητικό εισόδημα ώστε να καλύ-
ψουνε τις τρέχουσες οικονομικές υπο-
χρεώσεις τους.  Από την άλλη όσοι δε
μπόρεσαν να κάνουν μία τέτοια επέν-
δυση, είναι πολύ πιθανόν να αφήσουν
αμίσθωτα τα ακίνητά τους. Εκτιμώ πως
η κινητικότητα των φοιτητών και ο
αγώνας για την εύρεση κατοικίας, θα
διαρκέσει μέχρι και τον Οκτώβριο. Εί-
ναι γεγονός πως αρκετοί γονείς παρα-

www.karfitsa.gr

Οι φοιτητές «σώζουν» τα χρεωμένα
ακίνητα της Θεσσαλονίκης

«Ανάσα» στην αγορά και στους ιδιοκτήτες ακινήτων της Θεσσαλονίκης δίνει η μετακίνηση φοιτητών, που μετά την ανα-
κοίνωση των βάσεων ξεκίνησαν το «κυνήγι» εύρεσης κατοικίας. Όπως λένε στην Karfitsa οι επιχειρηματίες του κλάδου,
τα ζητούμενα από φοιτητές και γονείς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με τους περισσότερους να έχουν ξεκινήσει την
έρευνα ήδη από τον Ιούλιο. Δεν είναι λίγοι οι γονείς που αναγκάζονται να καθυστερήσουν για κάποιους μήνες τη μίσθω-
ση ακινήτων- καθώς οι οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να πράξουν διαφορετικά- κι έτσι το «παζάρι»

της τιμής και η διαπραγμάτευση, συνεχίζεται μέχρι και την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Νοικιάζονται σε χρόνο μηδέν» 
Ο Χρήστος Λιούρτας βρίσκεται στο χώρο των μεσιτι-

κών γραφείων της Θεσσαλονίκης εδώ και 40 χρόνια.
Όπως λέει στην εφημερίδα Karfitsa, η πλειοψηφία των
φοιτητών ψάχνει για στούντιο και σπίτια που να μη ξε-
περνούν τα 50 τ.μ.. «Οι εποχές που οι φοιτητές έψα-
χναν σπίτια για να μείνουν με συγκατοίκους έχουν
παρέλθει. Πλέον αναζητούν μικρότερα διαμερί-
σματα για να μένουν μόνοι τους. Τα ενοίκια στα
διαμερίσματα που έχουν αυξημένη ζήτηση, κυμαί-
νονται από 250 μέχρι 300 ευρώ. Αν πρόκειται για
επιπλωμένο σπίτι τότε οι τιμές φτάνουν στα 350
ευρώ, ενώ τα μεγάλα επιπλωμένα διαμερίσματα
δεν έχουν καθόλου ζήτηση. Όσο για τα μικρά ανα-
καινισμένα σπίτια, αυτά νοικιάζονται σε χρόνο μη-
δέν». Ο ίδιος σημειώνει πως τα τελευταία χρόνια, «ευ-
τυχώς οι ιδιοκτήτες κάνουν προσπάθειες για να
βελτιώσουν το προϊόν τους. Στο παρελθόν, η κατά-
σταση των σπιτιών που βρίσκονται ιδίως στο κέν-
τρο της πόλης ήταν τραγική. Πέρα από το κέντρο
της Θεσσαλονίκης, η Τούμπα, η Καλαμαριά και ο
Εύοσμος, είναι περιοχές που έχουν ζήτηση από
φοιτητές και μπορεί να βρει κανείς ωραία σπίτια σε
καλές τιμές. Άλλωστε υπάρχει αστική συγκοινωνία
που να εξυπηρετεί  στη μετακίνηση των φοιτητών». 



τείνουν τη μίσθωση διότι έχουν άλλες τρέχου-
σες υποχρεώσεις να καλύψουν», σημειώνει ο
ίδιος. 

Αύξηση 50% λόγω… διαδικτύου!
Αυτή την περίοδο, όπως σημειώνει ο κ. Λιούρ-

τας, η αύξηση της κίνησης στην αγορά φτάνει στο
30%. «Οι φοιτητές ακόμη είναι περιπλανώμε-
νοι και οι γονείς τρενάρουν την ενοικίαση διότι
έχουν άλλες υποχρεώσεις που τρέχουν. Δηλα-
δή κάνουν πρώτα τις εγγραφές στο πανεπιστή-
μιο και η ανεύρεση κατοικίας έρχεται σε δεύτε-
ρη μοίρα. Οπότε υπάρχει μία κινητικότητα μέ-
χρι και τα Χριστούγεννα, διότι τους πρώτους
μήνες του ακαδημαϊκού έτους βολεύονται σε
φίλους και συγγενείς και στη συνέχεια βρί-
σκουν το δικό τους σπίτι». Παρότι ο κ. Λιούρτας
βίωσε την περίοδο που οι ενοικιάσεις σπιτιών γι-
νόντουσαν μέσω… τηλεφώνου, λέει πως το διαδί-
κτυο τους βοήθησε πάρα πολύ. «Έχουμε παρατη-
ρήσει μία σημαντική αύξηση της δουλειάς που
φτάνει στο 50%. Είναι σημαντικό εργαλείο για
τους μεσίτες αλλά και για τους ίδιους τους πε-
λάτες. Πλέον ο κόσμος δε θα μπει στη διαδικα-
σία να κάνει βόλτες με τα πόδια προκειμένου
να κάνει έρευνα αγοράς στα ενοικιαζόμενα σπί-
τια. Φανταστείτε πως στο παρελθόν νοικιάζαμε
σπίτια μέσω τηλεφώνου σε φοιτητές που ερ-
χόντουσαν από τη Ρόδο και την Κρήτη, αυτή η
διαδικασία πια γίνεται μέσω διαδικτύου», ανα-
φέρει. Και συνεχίζει: «τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο στο γραφείο δεχόμαστε περίπου 30 τη-
λέφωνα τη μέρα για ενοικιάσεις μικρών σπι-
τιών. Πρόκειται κυρίως για φοιτητές που είναι
από την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
Από την Αθήνα οι φοιτητές που ψάχνουν σπίτι
στη Θεσσαλονίκη αγγίζουν το 20%, ενώ υπάρ-
χει ενδιαφέρον από τη Θράκη μέχρι και τη Λα-
μία.  Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια τα
παιδιά προσπαθούν να εισάγονται σε σχολές
που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο μόνιμης
διαμονής τους, ώστε να είναι λιγότερα τα χιλιό-
μετρα και τα έξοδα φυσικά», καταλήγει ο κ. Λι-
ούρτας. 

www.karfitsa.gr
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Τι πρέπει να ξέρετε για τα ενοίκια 
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν αρχίσουν

οι διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη για την
ενοικίαση του σπιτιού. Πρέπει να γνωρίζουμε
ότι:

-Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μι-
σθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δε-
σμεύει και τις δύο πλευρές. 

-Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον
για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί
μικρότερος ή αόριστος χρόνος. 

-Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μι-
κρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία
αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπό-
λοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξά-
νεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους
ζωής που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους
αμέσως προηγούμενους 12 μήνες. 

-Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει, μόλις
περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται
τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνε-
ται, για αόριστο χρόνο, όταν, μετά την παρέλευ-
ση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικια-
στής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία,
ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.

-Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την
παρέλευση της τριετίας, λήγει, με καταγγελία του
ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

-Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υπο-
χρέωση του ενοικιαστή, που πηγάζει από το νό-
μο αλλά έχει επικρατήσει ως μισθωτική συνή-
θεια.

- Δεν αποδεχόμαστε και δεν υπογράφουμε
όρους που δεν κατανοούμε ή με τους οποίους δε
συμφωνούμε απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια
ενοικίασης περιέχονται όροι δυσμενείς για τους
ενοικιαστές π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη
μίσθωση, πριν τη συμφωνημένη λήξη της, υπο-
χρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια, μέχρι τη
λήξη». Τέτοιους όρους τους διαγράφουμε.

Το Κέντρο Προστασίας Κατανα-
λωτή θέλοντας να προστατέψει τους
φοιτητές και τις οικογένειές τους
από... κακοτοπιές, έφτιαξε έναν χρή-
σιμο οδηγό για τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις αλλά και τι πρέπει να
προσέξουν οι φοιτητές ψάχνοντας
για σπίτι. Ψάχνοντας για σπίτι πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι: τα σπίτια, στο
κέντρο των πόλεων είναι κατά κανό-
να παλαιότερα και πιο ακριβά σε
σχέση με αυτά που βρίσκονται εκτός
κέντρου. Είναι καλό να ελέγχεται την
τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά
και τι παρέχει αυτή (supermarket,
τράπεζες, τακτική αστική συγκοινω-
νία, πρόσβαση στην πανεπιστημιού-
πολη κ.λπ.). Θα πρέπει να ελέγξετε
καλά το σπίτι, για τυχόν βλάβες και
να τις επισημάνετε στον ιδιοκτήτη
ώστε να τις διορθώσει πριν αρχίσετε
να κατοικείται στο σπίτι. Πριν απο-
φασίσετε να υπογράψετε συμβόλαιο,
ενημερωθείτε για τα κοινόχρηστα,
τους λογαριασμούς του σπιτιού και
όλα τα έξοδα που θα επιβαρύνουν το
σπίτι, πέραν του ενοικίου. Ο μεσίτης
δικαιούται αμοιβή γι’ αυτό θα πρέπει
να γνωρίζετε ποια είναι η αμοιβή του
και να την καταβάλετε μόνο αν νοι-
κιάσετε το σπίτι που σας πρότεινε. 

Τα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ γίνονται μία μέρα μετά την
Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Αθήνας. Δύο κεντρι-
κές πολιτικές πρωτοβουλίες εξωστρέφειας συμπίπτουν
και αποδεικνύουν την πολιτική και οικονομική αλλαγή
της χώρας μας, ένα νέο ρόλο στην προοπτική της δίκαιης
ανάπτυξης. Ξεφεύγοντας από την απειλή της χρεωκο-
πίας και στηριγμένη στις αρχές της δικαιοσύνης, της δη-
μοκρατίας και της προόδου, η Ελλάδα δεν προσπαθεί
απλά να ξεφύγει από το κακό της παρελθόν, αλλά επι-
διώκει να συμβάλει σε μια προοδευτική κοινωνική αλ-
λαγή στην Ευρώπη, που θα τροφοδοτήσει και την οικο-
νομία και την κοινωνία. 

Διαχρονικά, η ΔΕΘ συνδέεται με τον οικονομικό απο-
λογισμό και τον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
Αλλά, έχει και μία αυτόνομη συμβολή στην ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας, και ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας
και της Μακεδονίας. Και σήμερα αυτό αποκτά μια ιδιαί-
τερη σημασία, εφόσον η χώρα μας στρέφεται στην οικο-
νομία του πραγματικού προϊόντος και στην οικονομία
που στηρίζει και στηρίζεται στην εργασία. Στοχεύοντας
ιδιαίτερα στην καινοτομία, στην εγχώρια προστιθέμενη
αξία, στην αγροτοδιατροφή, στην μεταποίηση και στην
ενέργεια, ως κλάδους προτεραιότητας.  Η ΔΕΘ είναι πα-
ραδοσιακά και χώρος πολιτικού διαλόγου. Με τους πο-
λιτικούς αρχηγούς, με τους παραγωγικούς φορείς και με
τα κινήματα των πολιτών. Και τη φετινή χρονιά, μετά την
ολοκλήρωση της α’ αξιολόγησης, η συζήτηση επικεν-
τρώνεται στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δίκαιη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο και
συγκολλητική ουσία μιας δίκαιης κοινωνίας. Η πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η έξοδός της από
το πρόγραμμα επιτήρησης, η ανάκαμψη της οικονομίας,
η στήριξη της κοινωνίας και των ευαίσθητων από την
κρίση κοινωνικών ομάδων, έχουν ανάγκη και στηρίζον-
ται στη δίκαιη ανάπτυξη, που είναι το μεγάλο στοίχημα
της κυβέρνησης. Γιατί μόνο αυτή μπορεί να τροφοδοτή-
σει την εργασία, τις κοινωνικές παροχές, την πρόνοια
και το ασφαλιστικό σύστημα, την επιχειρηματικότητα, το
δημόσιο χώρο και τις υποδομές.

Πρόκειται για στοίχημα που συμπεριλαμβάνει ολό-
κληρη την κοινωνία. Χωρίς ιδεοληπτικούς διαχωρι-
σμούς μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Παράδειγ-
μα, η επανεκκίνηση των έργων στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονί-
κης που είχαν σταματήσει το 2014, επί συγκυβέρνησης
Σαμαρά-Βενιζέλου. Πρόκειται για ένα δημόσιο έργο που
δίνει εργασία σε 1.400 οικογένειες, ενώ η ολοκλήρωσή
του θα βοηθήσει σημαντικά την εμπορική και οικονομι-
κή ζωή της πόλης και, βέβαια, την καθημερινή ζωή των
πολιτών. 

Όμως, θέλουμε ένα δημόσιο τομέα δίκαιο, αξιολογη-
μένο, οικονομικό και με διαφάνεια. Και στο οικονο-
μικό περιβάλλον απαιτούνται εργαλεία και ρυθμίσεις για
την επιχειρηματικότητα και την εργασία. Με διαφάνεια,
ισονομία και δικαιοσύνη για όλους. Χωρίς ρουσφέτια,
αλλά με δίκαια εργαλεία δανειοδότησης και αδειοδότη-
σης για τους επιχειρηματίες, χωρίς καθυστερήσεις και
γραφειοκρατία.  Η υποστήριξη της δίκαιης και εξωστρε-
φούς οικονομίας δεν είναι υπόθεση και υποχρέωση μό-
νο της κυβέρνησης, είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. 

*Ο κ. Φάμελλος είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ 

Η ΔΕΘ πύλη εξωστρέφειας
της δίκαιης ανάπτυξης 

του Σωκράτη 
Φάμελλου*



ΕΤΡΩΓΑΝ ΜΕ ...ΧΡΥΣΑ
ΚΟΥΤΑΛΙΑ (!) Τα "κόκκινα
δάνεια" ετοιμάζονται να κατα-
σπαράξουν οι ..."θεσμοί" με τις
αγαπημένες τους εισπρακτικές
πολυθεθνικές, αδιαφορώντας
για τις όποιες κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις στην
ήδη κατακερματισμένη ελλη-
νική οικονομία που ζεί έναν
πραγματικό εφιάλτη από τον

Οκτώβριο του 2008 - γιατί τότε άρχισε η κατάρρευση
της πραγματικής οικονομίας - δηλαδή εδώ και εννέα
χρόνια καταστροφής! Δεν έχει προηγούμενο στα παγ-
κόσμια χρονικά, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, λένε
οι ειδικοί και οι οικονομολόγοι όλου του κόσμου σε άρ-
θρα τους που δημοσιεύονται στον Τύπο και πληθαί-
νουν όλο και περισσότερο εκείνοι που εμμέσως πλην
σαφώς ισχυρίζονται ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέ-
διο κατά της χώρας μας, όπως το ίδιο συνέβη και στην
Κύπρο που "οδηγήθηκε" σε "μνημόνιο" και τραπεζικό
έλεγχο για μόλις 10 δις ευρώ (!) Η Κυβέρνηση πάει όσο
γίνεται πιό πίσω την πληγή των κόκκινων δανείων,
γιατί γνωρίζει πολύ καλά τις ραγδαίες επιπτώσεις που
θα έρθουν στην ...πόρτα της! Αυτό το τελευταίο δεν εί-
ναι λογοπαίγνιο, αλλά η ...πικρή αλήθεια, αφού γνωρί-
ζουν ότι το 90% των κόκκινων δανείων έχει δοθεί στο
...λεκανοπέδιο της Αττικής, το 3-4% στη Μεγαλόνησο
και το ...υπόλοιπο 6% σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα!
Δηλαδή, επί 10ετίες οι Αθηναίοι έπλεαν κυριολεκτικά

στα δισεκατομμύρια και στα θαλασσοδάνεια που επω-
φελήθηκαν σε βάρος όλων των Ελλήνων (!) και οι
οποίοι καλούνται σήμερα να πληρώσουν με αβάστα-
χτους φόρους και χαράτσια τη ζημεία την οποία προκά-
λεσαν κάποιοι τρώγωντας με χρυσά κουτάλια...     
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΣ (!) Το
καλάθι της νοικοκυράς ολοένα και αδειάζει περισσότε-
ρο, λένε τα στοιχεία που έδωσαν προ ημερών οι επίση-
μοι στατιστικοί φορείς, αφού όλοι οι ...δείκτες "βουλιά-
ζουν" μήνα μα το μήνα! Οι Έλληνες δεν ψωνίζουν πιά,
ούτε τα βασικά είδη διατροφής, αφού η νέα πτώση του
τζίρου στο λιανικό εμπόριο αγγίζει τα 5,2%... Η κατάρ-
ρευση μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετς και οι ...καθη-
μερινές διαφημίσεις των υπολοίπων παικτών του κλά-
δου με προσφορές που αγγίζουν και ξεπερνούν το 50%
σε βασικά είδη διατροφής και κατανάλωσης, δείχνουν
εν πρώτοις, την μεγάλη αγωνία όλων αυτών των επιχει-
ρήσεων να μειώσουν τα επερχόμενα δυσάρεστα αποτε-
λέσματα, αλλά και την κλοπή - γιατί περί κλοπής πρό-
κειται - που γινότανε επί χρόνια σε βάρος του κατανα-
λωτή! Πληρώναμε επί χρόνια εν μέσω οικονομικής
κρίσης το καθημερινό μας γάλα πάνω από 1,20 ευρώ
και τολμούν σήμερα που τα πράγματα φτάσανε στο
απροχώρητο να διαφημίζουν το ίδιο γάλα με 0,58 ευρώ
(!) δηλαδή στη μισή τιμή!.. Να κλείσετε κύριοι - να κλεί-
σετε - λένε οι αγανακτισμένοι καταναλωτές, που συνε-
χώς περικόπτουν από τη διατροφή τους βασικά είδη για
τη ζωή... Να, γιατί φτάσαμε μέχρις εδώ... και πάνω από
2 εκατομμύρια καταναλωτές αδυνατούν να πληρώσουν
ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα στη ΔΕΗ.  

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΤΡΑΒΗΞΕ... κι άλλος για Βουλ-
γαρία και μιλάμε για σημερινά γεγονότα, αφού η παρά-
λογη φορολογία των ελληνικών επιχειρήσεων και η
νέα "ασύμμετρη απειλή" των τρελών εισφορών στα
ασφαλιστικά ταμεία, οδηγούν λογιστές και επιχειρημα-
τίες στην εσχάτη λύση της αλλαγής έδρας σε Κύπρο,
Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία και Ρουμανία. Για παρά-
δειγμα, στην Κύπρο κέρδη έως 18.000 ευρώ απαλλάσ-
σονται φόρων και απ' εκεί και πάνω η επιβάρυνση κάθε
επιχείρησης είναι μόνον 10% επί των κερδών! Οι προ-
βλέψεις των ειδικών λένε, ότι το νέο ...κύμα φυγής θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο με καταληκτική ημερομηνία
κορύφωσης την 31η Δεκεμβρίου, γιατί αν ισχύσουν
από 1ης Ιανουαρίου του 2017 όλα αυτά που υπέγραψαν
οι κυβερνώντες για την ...σωτηρία μας (!) δεν θα μείνει
τίποτε όρθιο στην Ελλάδα για τα επόμενα δέκα χρόνια!
Θα κλείσουν επιπλέον, ακόμη 33.000 ελληνικές επιχει-
ρήσεις στο δεύτερο εξάμηνο αυτής της χρονιάς λένε οι
οικονομολόγοι και θα προστεθούν τουλάχιστον 60 -
70.000 ακόμη άνεργοι... Στον ΟΑΕΔ ήδη οι επίσημα
καταγεγραμμένοι έχουν ξεπεράσει εδώ και καιρό το 1
εκατομμύριο, που όλοι γνωρίζουν ότι ο πραγματικός
αριθμός είναι πάνω από δύο εκατομμύρια!..Γιατί μέσα
σε αυτούς, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 300.000 επιχει-
ρηματίες που έβαλαν "λουκέτο" στα χρόνια της κρίσης
και δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι αυτοί που δεν μπο-
ρούν να πάνε στην Εφορία να κλείσουν τις επιχειρήσεις
τους, γιατί δεν έχουν χρήματα να εξοφλήσουν τα ταμεία
και τους βεβαιωμένους φόρους!..      

www.karfitsa.gr
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nΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά τεσσάρων ατόμων ωρομίσθιων για
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» ανακοίνωσε η Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρησης Θερμαϊκού, που
εδρεύει στην Επανομή του νομού
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΣΩΡ.1 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Πλατεία Ι. Μεταξά, Επανομή
Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57500 απευθύνοντάς την
στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Θερμαϊκού, υπόψιν κ.Φανής Αποστόλου (τηλ.
επικοινωνίας:2392045371-2392041991). Οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα
των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση• και β) στο δικτυακό τόπο
του Δήμου Θερμαϊκού (www.thermaikos.gr). 

nΈρχονται άμεσα προσλήψεις 190 αγροτικών γιατρών
μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων από την

πρόσφατη πρόκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των
κενών θέσεων σε περιφερειακά ιατρεία της χώρας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, από
τους 190 γιατρούς, οι 55 θα καλύψουν ιατρεία άγονων
περιοχών τα οποία ήταν κενά επί σειρά ετών. (π.χ.
Κάρπαθος, Τήλος, Ψαρά). Να σημειωθεί ότι πρόσφατα
δόθηκε από το υπουργείο Υγείας ειδικό οικονομικό
κίνητρο στελέχωσης 400 € το οποίο μάλιστα χορηγείται με
αναδρομική ισχύ από 21/02/2016.

nΗ ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει 300 άτομα με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

μέσω του ΑΣΕΠ, στις εξής ειδικότητες: - ΔΕ και ΥΕ: ΔΕ
Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων
3, ΔΕ Δομικών Έργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ
Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές
25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ
Αποθηκάριοι 5. - ΠΕ και ΤΕ: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί
15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ
Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ
Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ
Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, ΤΕ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ
Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15. Το "πράσινο φως" για την
πρόσληψη 150 ατόμων στην Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε., με διαδικασίες ΑΣΕΠ, έχει ανάψει το
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η
σχετική απόφαση για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης
(αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/17708, 28 Ιουλίου 2016),
που επισπεύστηκε μετά από πιέσεις της νέας διοίκησης της ΕΥΑΘ
Α.Ε., αφορά σε 55 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
25 Τεχνολογικής και 70 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχολούνται με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Τριάντα πέντε νέους
υπαλλήλους θα προσλάβει η

Τράπεζα της Ελλάδος με προκήρυξη
που θα εκδοθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και

η εργασία θα αφορά πιλοτικό διάστημα εργα-
σίας τα τρία έτη ενώ μετά θα ακολουθήσει μόνι-

μος διορισμός. Aφορά πτυχιούχους ΤΕΙ και από-
φοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόν-
των (απόφοιτοι ΤΕΙ) θα πρέπει να διαθέτουν απα-
ραιτήτως άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και
γνώση χειρισμού Η/Υ. Ο νέος διαγωνισμός ανα-

μένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιά-
δων υποψηφίων, καθώς πρόκειται για μόνι-

μες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που
δεν υπάρχει ζήτηση από τον δημόσιο

τομέα εδώ και χρόνια, ούτε καν
ως εποχικό προσωπικό.



nΝέες προσλήψεις στην υπηρεσία ασύλου προκήρυξε το υπουργείο
Εσωτερικών στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής

Ένωσης – Τουρκίας. Το υπουργείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 44 ατόμων για την
κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την υλοποίηση της δράσης
«Διασφαλίζοντας μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία Ασύλου, στο πλαίσιο
της υλοποίησης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας», με
χρηματοδότηση από τα επείγοντα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π.
Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς
την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την
ένδειξη για την ΣΟΧ6/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).

nΘέσεις εργασίας προκήρυξε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των επικρατέστερων υποψηφίων

έχει αναλάβει εκ μέρους του ΚΠΙΣΝ η εταιρία συμβούλων Egon Zehnder. Η
τελική επιλογή θα γίνει από το ΚΠΙΣΝ. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις
Υπεύθυνος Λογιστηρίου, Διευθυντής Ανάπτυξης, Προϊστάμενος Ψηφιακών
Μέσων, Οικονομικός Ελεγκτής θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους
στο snfcc@egonzehnder.com έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2016, κάνοντας αναφορά
της συγκεκριμένης θέσης ενδιαφέροντος στο θέμα της ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail subject line). Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στη
φάση των συνεντεύξεων θα ενημερωθούν έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2016. Οι
ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Μηχανικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων,
Διευθυντής Εγκαταστάσεων, Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων, Μηχανικός
Mηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Υπεύθυνος Πάρκου και Περιβάλλοντος Χώρου,
θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο snfcc@egonzehnder.com έως
τις 18 Σεπτεμβρίου 2016, κάνοντας αναφορά της συγκεκριμένης θέσης
ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στη φάση των συνεντεύξεων
θα ενημερωθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες για
τις ειδικότητες και τα απαραίτητα προσόντα μπορείτε να βρείτε στο ΚΠΙΣΝ.

www.karfitsa.gr
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του Βαγγέλη Στολάκη

Οι πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων της Βόρειας Ελ-
λάδας τόνισαν μεταξύ άλλων πως: «η στάση της κυβέρνη-
σης είναι πρωτόγνωρη και αδιάλλακτη. Επί 19 μήνες αρ-
νείται κάθε μορφή διαλόγου με τους εκπροσώπους των
εργαζομένων, επιλέγοντας προκλητικά να μη συναντηθεί
με την Ανώτατη Συνδικαλιστική Οργάνωση της χώρας,
τη ΓΣΕΕ. Ενδεικτικό, είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουρ-
γός που ως αντιπολίτευση συμμετείχε στις συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας και υιοθέτησε τις προτάσεις των εργα-
ζομένων τις οποίες και συμπεριέλαβε στο περίφημο
«Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», το οποίο βρίσκεται πια
μακριά από τις πολιτικές της Κυβέρνησης, στην πρόσφα-
τη σύσκεψη που πραγματοποίησε με τους παραγωγικούς
φορείς της Β. Ελλάδας ενόψει της 81ης ΔΕΘ, δεν προ-
σκάλεσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
επιλέγοντας σκοπίμως μόνο τους προνομιακούς ομιλη-
τές». 

Τα Capital controls και οι… συνέπειές τους!  
Η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε περιο-

χές της Βόρειας Ελλάδας είναι εφιαλτική. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Πα-
ναγιώτη Τσαραμπουλίδη στη Θεσσαλονίκη η πραγματι-
κή ανεργία αγγίζει το 31%, την ώρα που οι επίσημες με-
τρήσεις κάνουν λόγο για 27%. Ο πρόεδρος του ΕΚΘ εκτί-
μησε πως η ανεργία το προσεχές διάστημα αναμένεται να
αυξηθεί καθώς στους ανέργους θα προστεθούν επιχειρή-
σεις που θα βάλουν λουκέτο, όπως για παράδειγμα οι ερ-
γαζόμενοι στα τηλεοπτικά κανάλια. 

Μιλώντας στην KARFITSA ο κ. Τσαραμπουλίδης
υποστηρίζει ότι η επιβολή των capital controls το καλο-
καίρι του 2015 δείχνει τις επιπτώσεις της φέτος. «Η ελ-
ληνική οικονομία συνεχίζει να μετρά απώλειες. Οι
θέσεις εργασίας μειώνονται» είπε. Σύμφωνα με τον κ.
Τσαραμπουλίδη τα στοιχεία της ανεργίας που ανακοινώ-
νονται κατά καιρούς δεν είναι τα επίσημα. «Η πραγματι-
κή ανεργία στη χώρα είναι μεγαλύτερη. Πρόσφατα η
κυβέρνηση έκανε λόγο για μείωση της ανεργίας των

ώρα που από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ φαίνεται ότι οι
άνεργοι αυξήθηκαν κατά 25.000» συμπλήρωσε ο κ.
Τσαραμπουλίδης. Για τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέν-
τρου Θεσσαλονίκης μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η…
«αιμορραγία» νέων επιστημόνων της χώρας. «Τα επίση-
μα στοιχεία αναφέρουν ότι την περίοδο της κρίσης έφυ-
γαν από την Ελλάδα 350.000 επιστήμονες. Αυτοί που
έφυγαν για να βρουν ένα καλύτερο αύριο, δύσκολα θα
επιστρέψουν πίσω» σημειώνει ο κ. Τσαραμπουλίδης. 

Οι άνεργοι σε αριθμούς 
Στη Δράμα η ανεργία ξεπερνά το 40% σύμφωνα με

όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚ της περιοχής, Γιώργος
Σαβρίδης. Ο ίδιος δήλωσε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2016 έβαλαν λουκέτο 118 επιχειρήσεις. Τέτοια επο-
χή πέρσι ο κ. Σαβρίδης είχε δηλώσει από το βήμα του
ΕΚΘ πως η ανεπίσημη ανεργία στο νομό που εκπροσω-
πεί ξεπερνά το 50%. 

Στη Φλώρινα, σύμφωνα με τον Κώστα Σιάκο οι δεί-
κτες λένε πως η επίσημη ανεργία βρίσκεται στο 39%. Ο
ίδιος έκανε λόγο για ανεργία που ξεπερνά το 40%, ενώ
στους νέους τα ποσοστά αγγίζουν το… 70%. Το Σεπτέμ-
βρη του 2015 ο κ. Σιάκος δήλωνε ότι η ανεργία βρισκό-
ταν στο 35%. 

Αποκαρδιωτικά είναι τα νούμερα και για την Ημαθία,
με την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αλεξάνδρειας
να κάνει λόγο για ανεργία που ξεπερνά το 50%. Πέρσι, οι

εκπρόσωποι των συνδικαλιστών μιλούσαν για ανεργία
που βρίσκεται στο 35%. 

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαλέα, πρόεδρο του Εργατι-
κού Κέντρου Καστοριάς η ανεργία στο νομό έχει ξεπερά-
σει το 70%. Οι άνεργοι στην περιοχή είναι περισσότεροι
από 7.000, ενώ το άθροισμα των εργαζομένων τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα δεν ξεπερνούν τον
παραπάνω αριθμό. Σημειώνεται πως πέρσι ο κ. Μαλέας
έκανε λόγο για ανεργία που ξεπερνούσε το 50%. 

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου
Κατερίνης, Δέσποινα Κωνσταντίνου τα επίσημα ποσο-
στά κάνουν λόγο για ανεργία που αγγίζει το 30%, ωστόσο
όπως υποστήριξε η ίδια η πραγματικότητα είναι τελείως
διαφορετική. Το Σεπτέμβριο του 2015 η κ. Κωνσταντί-
νου έλεγε ότι «ο μισός πληθυσμός της Πιερίας είναι άνερ-
γος». 

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης Άρης
Κουρκούτας είπε ότι η ανεργία ξεπέρασε το 40% και
στους νέους κάτω των 25 χρόνων είναι πάνω από 60%.
Ο κ. Κουρκουτάς στην περσινή αντίστοιχη συνέντευξη
τύπου που παραχώρησαν στο ΕΚΘ οι πρόεδροι έλεγε ότι
η ανεργία της περιοχής βρισκόταν στο 35%. 

Ανεργία στο 35% και ειδικότερα για τους νέους είναι
μεγαλύτερη από 60%. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Έδεσσας, Νίκος Γκοτζαμάνης. Ο κ.
Γκοτζαμάνης έκανε λόγο για πόλη… συνταξιούχων. Πέρ-
σι, τέτοια εποχή τα στελέχη του Εργατικού Κέντρου Έδεσ-
σας ανέφεραν ότι η ανεπίσημη ανεργία κυμαίνονταν στο
40%. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου
Ξάνθης, ενώ τα επίσημα στοιχεία στην περιοχή κάνουν
λόγο για ανεργία που αγγίζει το 37,5%, η πραγματικότη-
τα είναι διαφορετική. «Η ανεργία πλησιάζει το 42%»
δήλωσε ο κ. Άγγελος Μπεμπεκίδης. Από την πλευρά του,
ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σερρών Άλκις Αλπι-
δόπουλος μίλησε για τις 7.500 επιχειρήσεις που έβαλαν
«λουκέτο» τα τελευταία χρόνια και την ανεργία που
«σκαρφάλωσε» στο 36%. Πέρσι, ο κ. Αλπιδόπουλος είχε
σχολιάσει πως η ανεργία στην περιοχή του αγγίζει το
45%. 

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής Θό-
δωρος Αδαλής επισήμανε ότι το ποσοστό ανεργίας κυ-
μαίνεται στο 20%, όσο και πέρυσι. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα για τον ίδιο είναι η ανασφάλιστη εργασία που επι-
κρατεί στο νομό, κυρίως μαθητών άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. 

Σε ό,τι αφορά το Κιλκίς, ο πρόεδρος του εκεί  Εργατι-
κού Κέντρου σχολίασε ότι η πραγματική ανεργία ξεπερνά
το 40%, την ώρα που τα επίσημα στοιχεία μιλούν για
ανεργία 30%. 

Είδος προς εξαφάνιση οι…
εργαζόμενοι στη Βόρεια Ελλάδα  

Q
Πρωταθλή-

τριες της
ανεργίας 

Μακεδονία
και Θράκη

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει η ανεργία σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Σε συγ-
κεκριμένες πόλεις τα ποσοστά εκείνων που δεν έχουν δουλειά αγγίζουν μέχρι και το
78% στους νέους, με τους μισθούς για τους… «τυχερούς» που εργάζονται να κυμαί-
νονται από 180 έως και 200 ευρώ. Αυτά ανακοινώθηκαν κατά την πρόσφατη ανοικτή
(στους δημοσιογράφους) σύσκεψη των προέδρων και των μελών των διοικητικών
συμβουλίων των Εργατικών Κέντρων σε Μακεδονία και Θράκη που βρίσκονται στη
Θεσσαλονίκη για τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ

από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. 



του Βαγγέλη Στολάκη

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην εκλογική περιφέρεια του
πατέρα Κιλτίδη, το Κιλκίς. Ένας νεαρός και επιφανειακά
συμπαθητικός αγρότης, κινδυνεύει με δήμευση περιου-
σίας, εξ' αιτίας χρεών του νεκρού πατέρα του και κατά συ-
νέπεια αντιδρά με ακραίο τρόπο όταν έρχεται η ώρα να
χάσει την κύρια κατοικία. 

Η αστυνομία αναγκάζεται να τον καταδιώξει. Ο ήρωας
δεν παραδίδεται και η κατάσταση κλιμακώνεται ανάμεσα
σε αυτόν και τους διώκτες του. Η δράση εντείνεται όταν
κάποιοι φίλοι του από την τοπική κοινωνία αποφασίζουν
να τον στηρίξουν, οπότε και η ιστορία μας μπαίνει σε μια
πιο κοινωνική διάσταση. Μια ομάδα κακοποιών που έχει
προηγούμενα με τον ήρωα και την παρέα του βρίσκει την
ευκαιρία μέσα στην γενικευμένη σύρραξη κι επιχειρεί να
κλείσει τους λογαριασμούς της με τον πρωταγωνιστή. Το
τρίγωνο των καλών, των κακών και της αστυνομίας, έχει
πλέον στηθεί όταν φτάνουμε στο αποκορύφωμα της δρά-
σης, σε μια ορεινή τοποθεσία λατομικού χώρου, στην
οποία οι ήρωες έχουν φτάσει έπειτα από πειρατεία ελικο-
πτέρου στην παρόχθια περιοχή μιας βουρκώδους λίμνης.

Κατά την διάρκεια της περιπέτειας, η επί χρόνια «χαμένη»
αδερφή του πρωταγωνιστή και ο πρώην ψυχίατρός του
προσπαθούν να τον επαναφέρουν στην τάξη, μέσα από
μια σειρά διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τους συντελεστές: «ο σκοπός της ται-
νίας είναι να απεικονίσει μέσα από μια “εύπεπτη”
περιπέτεια δράσης, κοινωνικά και ανθρώπινα ζητή-
ματα, όπως η φιλία, η αγάπη, η ρήξη της κοινωνι-
κής συνοχής, αλλά και ο κλονισμός των ενδοοικο-
γενειακών δεσμών». 

«Προσπάθεια υπεράνθρωπη» 
Μιλώντας στην KARFITSA o παραγωγός και σενα-

ριογράφος της «Κακής Αρχής» (Bad Start) Βασίλης Κιλτί-
δης αναφέρει: «Τρία χρόνια πριν, ολοκλήρωσα την
ιστορία που περιτυλίγει τον Βασίλη Κεσσάριο. Τότε,
πίστευα ότι έγραφα ακρότητες. Σήμερα, φοβάμαι
μήπως η πραγματικότητα με ξεπεράσει. Η ιστορία
βασίζεται σε μια μυθοπλαστική κατάσταση, που ελ-
πίζω να μην δω στην πραγματικότητα». Ο κ. Κιλτίδης
συμπληρώνει: «Η προσπάθεια ήταν υπεράνθρωπη
και το εγχείρημα ατελείωτο. Άκουσα τα πάντα. Ότι η

ταινία θα μείνει στα χαρτιά και στον σχεδιασμό. Ότι
δεν θα ολοκληρώσει καν τα γυρίσματα. Ότι θα μεί-
νει στη μέση. Ότι ποτέ δεν θα προβληθεί. Εδώ είμα-
στε λοιπόν, με την ταινία ολοκληρωμένη και έτοιμη
να προβληθεί. Η “Κακή Αρχή” είναι μια ελληνική
ανεξάρτητη και μη χορηγούμενη παραγωγή. Προ-
τρέπω τον κόσμο να υποστηρίξει την τρελή ιδέα που
είχαμε, να χτίσουμε έστω κάτι μικρό, αλλά τόσο ση-
μαντικό, μέσα στα ερείπια» καταλήγει. 

Το cast
Το στοίχημα για τον πρωτοεμφανιζόμενο Αντώνη Ζα-

φειρόπουλο που είναι ο πρωταγωνιστής και ο οποίος έρ-
χεται με τις καλύτερες περγαμηνές με σπουδές στη Νέα
Υόρκη γύρω από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση
είναι μεγάλο. Μαζί του στην ταινία βλέπουμε τους: Γεωρ-
γία Πιερρουτσάκου (Θέατρο Σορβόνης & Εθνικό Θέα-
τρο),  Γιάννη Ποιμενίδη (Εκδρομή - ΑΝΤ1, Δίδυμα Φεγ-
γάρια - ΑΝΤ1, Αγάπα σαν να μην υπάρχει αύριο - Lacta
online),  Σλάβι Σλάβοφ (The Expendables 3, Black Dalia,
Universal Soldiers ), Νάταλι Γρηγοριάδου (Μπρούσκο
ΑΝΤ1, αμερικανικές παραγωγές μεγάλου μήκους: Circle
of Fury 2010, Reverie 2010, Know How 2015), Σπύρο
Σαραφιανό (Κλεμμένα Όνειρα, MEGA & Δικηγόροι της
Αθήνας), Δημήτρη Κυρατσούδη (Εκδρομή ΑΝΤ1, Μια
Τρελή Οικογένεια Star Channel) και  Λευτέρη "Lef" Σιδη-
ρόπουλο (Mr Universe, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Body
Building).

Παραγωγός και σεναριογράφος είναι ο Βασίλης
Κιλτίδης και η Fig Leaf Media Production SA με
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η ταινία κάνει πρεμιέρα
στους κινηματογράφους STER «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στις
15 Σεπτεμβρίου. 

www.karfitsa.gr
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Ο γιος του πρώην υπουργού κάνει… «Κακή Αρχή»

Q
Στις 15 Σεπτεμ-

βρίου στους κινη-
ματογράφους η

ταινία του Βασίλη
Κιλτίδη

«Street Tennis» στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με την Λένα Δανιηλίδου
Ρεπορτάζ: Αναστάσιος Ε. Δαφνής 
(email: anastasiosd@hotmail.com)

Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός θα συμβεί στην
πόλη της Θεσσαλονίκης σε λίγες ημέρες. Ο Δήμος
Θεσσαλονίκης με προσκεκλημένη την Λένα Δανιη-
λίδου οργανώνουν Street Tennis! Συγκεκριμένα την
Παρασκευή 16/09/2016, στην Πλατεία Αριστοτέ-
λους, μεταξύ 18.30-20.30, η Λένα θα μοιράσει χα-
μόγελα και θα παίξει τένις με τους μικρούς μας φί-
λους. Η εκδήλωση έχει στόχο να φέρει τους νέους
πιο κοντά στον αθλητισμό και ειδικότερα στο άθλη-
μα του τένις, προσφέροντας τους έτσι μια καλύτερη
ποιότητα ζωής. Μέσω του τένις «on the road», οι μι-
κροί αθλητές έχουν την ευκαιρία να έχουν μια πρώ-
τη επαφή με το άθλημα, σε παιγνιώδη μορφή, και να

το γνωρίσουν από την πρωταθλήτρια, αλλά και με
σημαντική θέση στην Παγκόσμια κατάταξη του τέ-
νις, Λένα Δανιηλίδου, ώστε να είναι μια ξεχωριστή
στιγμή γι’ αυτά.

Να είστε όλοι εκεί! 
Η Λένα Δανιηλίδου είναι μία από τις σημαντικό-

τερες Ελληνίδες  αθλήτριες, που διαπρέπει στον
χώρο του τένις, με διεθνείς διακρίσεις στο ενεργητι-
κό της. Η διεθνής πρωταθλήτρια αγαπάει τα παιδιά
και το δηλώνει έμπρακτα: «Αγαπάω πάρα πολύ τα
παιδιά και θα συνεχίσω να τα βοηθάω μέσω
του αθλητισμού. Μου δίνουν δύναμη και κου-
ράγιο για αυτό που κάνω» και συμπληρώνει: «Τα
παιδιά θα πρέπει να μπουν στον αθλητισμό, αν
επιλέξουν το τένις ακόμα καλύτερα!». 

Ο γιος του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Κιλτίδη, Βασίλης έκανε
«Κακή Αρχή» η οποία του βγήκε σε… καλό! Ο νεαρός παραγωγός και σεναριογρά-
φος αναμένει να δει στην μεγάλη οθόνη το πρώτο του κινηματογραφικό εγχείρημα,
μια ταινία μεγάλου μήκους στην οποία πρωταγωνιστούν γνωστοί και λιγότερο γνω-
στοί στο ευρύ κοινό ηθοποιοί.  Η ταινία είναι ανεξάρτητη παραγωγή, έχει διεύθυν-

ση… περιφέρειας και όχι Αθηνών και είναι μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων
και… επιχορηγήσεων. Πρόκειται για μια ταινία δράσης με έντονα πολεμικά στοιχεία

που καθηλώνει τους θεατές! 
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Από την 
Μαριάννα 
Βαραδίνη

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο διαγωνισμός ομορφιάς “THE BEST MODELS OF
GREECE 2016” που έγινε στο club OCEAN στην πόλη της Θεσσαλονίκης με οργανωτή
τον Κυριάκο Κερανόπουλο. Εντυπωσιακές καλλονές παρήλασαν με ρούχα από την
collection του PARIZIANISTA και με μαγιώ από την συλλογή του SILK DREAM .
GRAND SPONSOR της βραδιάς ήταν η εταιρεία BARLOS ERGON του Γεώργιου Μπάρ-
λου, ενώ υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες MORRIS και FARCOM. 
Τα μαλλιά των φιναλίστ επιμελήθηκε ο Νέστωρ Γιαννάκης και το επιτελείο του, ενώ το
FACELOOK ανέλαβε την αισθητική φροντίδα των κοριτσιών. 
Στην παρουσίαση της λαμπερής εκδήλωσης ήταν η Φανή Αρβανιτίδου και η Χρύσα
Αυταρά, ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα εμπλούτισαν οι τραγουδίστριες  Μαρία Τσο-
πέη, Έλενα Καμπάνη και  Χριστίνα Θεωνά. Μοναδικό θέαμα χορού πρόσφεραν στους
καλεσμένους η Μαρία Νικόλ, η Κρίστυ Άντωνις και η Μαρία Βαρσαμά. 
Μεγάλη νικήτρια του “THE BEST MODELS OF GREECE 2016” αναδείχθηκε η Βάγια
Χρυσού Ζέρβα κατακτώντας τον αντίστοιχο τίτλο. Τη δεύτερη θέση και τον τίτλο “THE
NEW BEST MODEL OF GREECE 2016” πήρε η Κέηση Μίζιου , την τρίτη θέση και τον
τίτλο “MISS FASHION MODEL 2016” πήρε η Μελίνα Πάππας, την τέταρτη θέση και
τον τίτλο “MISS PHOTO MODEL 2016”  η Δέσποινα Συμεωνίδου, ενώ τέλος, η πέμ-
πτη θέση και ο τίτλος “MISS FACE 2016” ανήκει στην Γεωργία Τσαχουρίδου. 

THE BEST MODELS
OF GREECE 2016
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THE BEST MODEL OF  GREECE- Βάγια Χρυσού Ζέρβα με τον
προέδρο της κριτικής επιτροπής Αλέξανδρο Καλέργη

THE NEW BEST MODEL OF GREECE 2016- Κέηση Μίζιου
μαζί με τον καρδιολόγο Διαμαντή Γκολιδάκη.

Η ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο με την Αιμιλία, Ζωή και Βένη
Σαββάτη  με την Δέσποινα Παναγιωτίδου  της GABBIANO

Ο Κυριάκος Κερανόπουλος με τον επιχειρηματία κ. Σωτήρη Σαββάτη

Η κριτική επιτροπή των καλλιστείων. Κυριάκος Σαββάτης,  Άκης Παπασωτηρίου,
Αλέξανδρος Καλέργης, Διαμαντής Γκολιδάκης,  Μιχάλης Χατζηαναστασίου,

Γιάννης Ζαμπουρίδης,  Χάρης Παπαγεωργίου.



#SOCIAL_LIFE

27

Οι φιναλίστ του διαγωνισμού με μαγιώ της SILK DREAM

Η τραγουδίστρια Μαρία Τσοπέη Η τραγουδίστρια Χριστίνα Θεωνά

MISS FACE 2016- Γεωργία Τσαχουρίδου με
τον επιχειρηματία Άκη Παπασωτηρίου MISS PHOTO MODEL 2016- 

Δέσποινα Συμεωνίδου με τον 
σολίστ Μιχάλη Χατζηαναστασίου

MISS FASHION MODEL 2016 - Μελίνα Πάππα
με τις παρουσιάστριες της βραδιάς 

Χρύσα Αυταρά και Φανή Αρβανιτίδου



Στην πιο κλασική, ίσως, ασφάλτινη ειδική στη χώρα
μας, γίνεται το Athens Rally Sprint, σήμερα, Σάββατο,
στον Άγιο Μερκούρη. H φορά της ειδικής είναι από τα
«βασιλικά» κτήματα προς τη Μαλακάσα. Οι προσβάσεις
είναι οι κλασικές τρεις: στην εκκίνηση από Βαρυμπόμ-
πη, στον τερματισμό από Μαλακάσα και στην Ιπποκρά-
τειο πολιτεία, αφού κατευθυνθείτε στα διόδια των Αφιδ-
νών με κατεύθυνση προς τη Λαμία. Στα 600 μέτρα μετά
τα διόδια βγαίνετε στην έξοδο προς Κάλαμο. Στα 200 μέ-
τρα μετά την έξοδο από την Εθνική Οδό στρίβετε αριστε-
ρά για Αφίδνες. Έπειτα από 800 μέτρα στρίβετε δεξιά για
Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στα 400 μέτρα στη διχάλα ακο-
λουθείτε τον δρόμο αριστερά επάνω για Ιπποκράτειο
Πολιτεία. Εκεί υπάρχουν δύο, τρία σημεία με θέαμα.
Προτείνουμε το γεφυράκι. Μη βάλετε τα αυτοκίνητα μέ-
σα στην ειδική. Δυστυχώς, όταν γραφόντουσαν αυτές οι
γραμμές, η ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α., που διοργανώνει τον αγώνα,
δεν είχε ανακοινώσει συμμετοχές.

AUTO Γράφει
ο Γιάννης

Αθανασίου

4o Athens Rally Sprint

Για μια ακόμη φορά τον… ρυθμό στον όλο αγώνα έδωσε το νέο «όπλο» του Μάριου
Ηλιόπουλου, το Ford Fiesta της κατηγορίας Saloon, που έκανε τον καλύτερο χρόνο
ανάμεσα στις 64 συμμετοχές, εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Η κατηγορία Α πήγε στον

Παναγιώτη Λιώρη με Ford Escort WRC, την
Ομάδα Α έως 2 λίτρα κέρδισε ο Σπύρος Βορ-
γιάς με Peugeot 106 S16. Στην κατηγορία Ν,
η νίκη πήγε στα χέρια του Κωνσταντίνου Κά-
κου με Mitsubishi Lancer EVO IX. Στην
Ομάδα Ε, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος
Κεχαγιάς με Ford Sierra RS 500.

ΤΟΥΟΤΑ
Hilux – 5 αστέρια στην ασφάλεια

Το Toyota Safety Sense αποδεικνύει για μία ακόμα
φορά την αξία του, προσφέροντας 5 αστέρια στις εκδό-
σεις Hilux που εφοδιάζονται με αυτό. Με ή χωρίς Toyota
Safety Sense, το καλύτερο σκορ της κατηγορίας pickup,
σύμφωνα με το τρέχον πρωτόκολλο δοκιμών στην προ-
στασία ενηλίκων επιβατών.

Δωρεάν Διαδρομές
Interamerican και Αττικές Διαδρομές διευρύνουν τη συνεργασία που έχουν

αναπτύξει από τις αρχές του 2015, για παροχή οδικής βοήθειας εντός της Αττι-
κής Οδού, παρέχοντας τώρα και δωρεάν διελεύσεις στα οχήματα που θα ασφα-
λίζονται στην Αnytime.

Μια Ferrari από άλλη… μαμά
Ο πρώην αρχισχεδιαστής

του Pininfarina και σχεδιαστής
πολλών σπορ αυτοκινήτων –και
πολλών Ferrari– Ken Okuyama
σχεδιάζει πλέον τα δικά του αυ-
τοκίνητα. Μεταξύ αυτών και το
Kode57, που σίγουρα κάποιος
μπορεί να θεωρήσει μία ανοι-
χτή… Ιταλίδα!

1η Ανάβαση Βλάστης 

11η Ανάβαση Oμαλού 

2ο Ράλι Σπριντ ΑΣΜΑ
H 1η ανάβαση Βλάστη, αύριο, Κυριακή 11/9,

συγκέντρωσε 26 ιδιαίτερα αξιόλογες συμμετοχές. Η
γκάμα των αγωνιστικών εντυπωσιάζει, καθώς στη
λίστα φιγουράρουν από το βελτιωμένο Mitsubishi
Lancer Evo 8 του Λαζαρίδη, τις θηριώδεις BMW των
Χρυσανθόπουλου και Τσιφούτη μέχρι την Porsche
911 του Μιτσιάνη και το Audi S4 του Μποχώρη.

Νικητές του 2ου Ράλι Σπριντ ΑΣΜΑ, στο Λουτράκι, ανάμεσα σε 32 πληρώματα,
αναδείχθηκαν οι εν ενεργεία κυπελλούχοι Χώματος, Γιάννης Μπαντούνας - Κώστας
Σούκουλης (Mitsubishi Lancer EVO VI, C2-A8). Σημείωσαν με διαφορά τον ταχύτερο
χρόνο και στα δύο περάσματα, φτάνοντας σε μια εύκολη νίκη. Οι Γιάννης Αναγνωστά-
κος - Χρήστος Μπακλώρης (MG ZR 160, C3-A7) επικράτησαν στην Κατηγορία F2 για
δικίνητα αυτοκίνητα.  Οι Θόδωρος Τσάκαλος - Απόστολος Κοτρώνης (Toyota Yaris,
C6-A5) κατέκτησαν τη νίκη στη «μικρή» κατηγορία.

SsangYong
1.000.000 κινητήρες diesel 
Περισσότεροι από 1.000.000 κινητήρες πετρελαίου

κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων
της SsangYong στην πόλη Changwon από τον Σεπτέμβρη
του 2004, που εκκίνησε τη λειτουργία του. 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
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To CYBERKID στην 81η ΔΕΘ
Με τα βλέμματα στραμμένα στην πρωτεύουσα της Βό-

ρειας Ελλάδας είναι αυτές τις μέρες οι παραγωγικοί φο-
ρείς- και όχι μόνο- της χώρας με αφορμή την 81η ΔΕΘ που
πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Την
κορυφαία εμπορική έκθεση της χώρας που φέτος γιορτάζει
τα 90 χρόνια παρουσίας, εγκαινίασε για πρώτη φορά ως
πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

Αν και πρόκειται για ένα εμπορικό γεγονός, πλέον
αποτελεί θεσμό που έχει ταυτιστεί εκτός από την οικονομι-
κή και με την πολιτική ιστορία του τόπου καθώς σηματο-
δοτεί και βήμα πολιτικών ή προεκλογικών εξαγγελιών.
Αξίζει ωστόσο να εστιάσουμε στον αρχικό της προσανατο-
λισμό και τη σημαντική παρουσία των φετινών 1.000 πε-
ρίπου εγχώριων και διεθνών εκθετών με στόχο την προ-
σέλκυση περισσότερων από 200.000 επισκεπτών.

Μια διαφορετική και ξεχωριστή συμμετοχή στη φετινή
έκθεση είναι το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στον  ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εξειδικευμένοι επιστή-
μονες αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος παρουσιάζουν στους επισκέπτες την πρωτο-
βουλία Cyberkid για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
από τα παιδιά, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αρχηγείου

της Ελληνικής Αστυνομίας που υλοποιείται από τη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη χορηγία της WIND.

Με μήνυμα ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ η Δίωξη καλεί το κοι-
νό στη ΔΕΘ στο περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ, όπου μέσα από ποι-
κίλα δρώμενα και ενημερωτικό υλικό, έχει στόχο να μυή-
σει παιδιά και γονείς στην πλατφόρμα του Cyberkid ευαι-
σθητοποιώντας τους για τους κινδύνους που εγκυμονεί το
Internet, αλλά και ενημερώνοντας για  τα εργαλεία που
έχουν στη διάθεσή τους, ώστε η χρήση του Internet από τα
παιδιά να είναι ασφαλής, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική
χωρίς να είναι βαρετή. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι μικροί επισκέπτες
και οι γονείς τους μπορούν να ζήσουν από κοντά την εμ-
πειρία της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΛΑΝΑΣ-πρόκειται για την ειδική
ενότητα του Cyberkid- που φιλοξενεί δεκάδες αγαπημένα
και ασφαλή παιχνίδια (Γκρινιάρη, Ντύνω την κούκλα μου,
Μάντεψε ποιος, Ντάμα, Σκάκι, Μπάσκετ, Φιδάκι, Κρεμάλα
κλπ) και να διασκεδάσουν δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους
στο ΜΠΑΣΚΕΤ (online) μακριά από τα νύχια κυβερνο-
απατεώνων. 

Επίσης οι επισκέπτες που κατεβάσουν την ειδική
εφαρμογή για κινητά με τίτλο Cyberkid, η οποία λειτουργεί
ως μικρογραφία του site, μπαίνουν στην κλήρωση για μο-

ναδικά tablets - δώρο από τη WIND. Tο Cyberkid είναι ο
«ηλεκτρονικός άγγελος» του διαδικτύου για τα παιδιά, κα-
θώς εκτός από πληροφόρηση και ψυχαγωγία, ξεχωρίζει -
όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παγκοσμίως –
και για τη Γραμμή SOS - Cyber Alert η οποία δίνει τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να επικοινωνούν άμεσα και σε περίπτω-
ση ανάγκης με το κέντρο επιχειρήσεων της Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος.

Το Cyberkid αποτελεί μία από τις αρκετές επίσημες
κρατικές συμμετοχές στην  81η ΔΕΘ  που φέτος μάλιστα εί-
ναι …«sold out» ως προς τους εκθεσιακούς χώρους της.
Πολλές και σημαντικές είναι οι επιχειρηματικές παρου-
σίες ενώ επανήλθε και ο θεσμός της τιμώμενης χώρας,
που αυτή τη χρονιά είναι η Ρωσία. Παράλληλα είναι προ-
γραμματισμένα πολλά θεματικά αφιερώματα, συναυλίες,
αλλά και ένα ιδιαίτερο «παράθυρο» στη Φρουτοπία (και
όχι μόνο) του Ευγένιου Τριβιζά.

Η έκθεση είναι ανοιχτή 16:00-22:00 τις καθημερινές
και 10:00-22:00 το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, Τρίτη και
Τετάρτη η είσοδος κοστίζει 3€,  και οικογενειακό 10€. Τις
υπόλοιπες ημέρες το εισιτήριο έχει 5€, με οικογενειακό
στα 15€. Για πολύτεκνους και ΑΜΕΑ το εισιτήριο θα είναι
3 ευρώ, ανεξάρτητα από την ημέρα.
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Θεσσαλονίκη του μνημονιακού έτους 2016 και η
ώρα της ΔΕΘ έφτασε. Τι ανακούφιση! Θα ακούσου-
με πολλά, θα δούμε φέτος πολλούς μουσικούς καλλι-
τέχνες, θα ανεβούμε στο μετρό που έρχεται Θεσσαλο-
νίκη, θα μάθουμε ότι θα πληρώσουμε λιγότερο ΕΝ-
ΦΙΑ, θα μεταρρυθμιστούμε και θα αναπτυχθούμε δί-
καια. Όσον αφορά βέβαια τον πραγματικό σκοπό της
έκθεσης, είμαι σίγουρος ότι τα στατιστικά στοιχεία θα
δείξουν αύξηση της επισκεψιμότητας και μεγάλη συμ-
μετοχή.

Ο φθινοπωρινός εθισμός με τη ΔΕΘ που κρατάει
πολλά χρόνια συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό
αλλά συνάμα αναχρονιστικό πολιτικό γεγονός για την
πόλη. Στα χρόνια που πέρασαν ακούστηκαν πολλά.
Θυμίζω μόνο την αυτονόητη, λόγω εμπειρίας άλλων
Ευρωπαϊκών πόλεων, μεταφορά της ΔΕΘ εκτός του
κέντρου της πόλης και τη μετατροπή του χώρου σε μη-
τροπολιτικό πάρκο. Στην σημερινή μνημονιακή συγ-
κυρία, που λεφτά για τέτοιες σκέψεις. Σίγουρα όμως
θα μιλήσουμε οι φορείς της πόλης σχετικά και με αυτή
την πρόταση και μετά θα επανέλθουμε στην μίζερη
πραγματικότητα της εγκλωβισμένης πόλης μας σε μη
αναπτυξιακή πορεία. Τα φώτα θα σβήσουν και μαζί
τους θε πέσουμε σε βαθύ ύπνο με το ξυπνητήρι να χτυ-
πά τον επόμενο Σεπτέμβρη.

Είναι αλήθεια αυτό που αξίζει η πόλη μας; Χιλιοειπω-
μένη ερώτηση με σαφή αρνητική απάντηση. Όσο και
να αντιστεκόμαστε για λόγους πολιτικού προσεταιρι-
σμού και διοικητικής διάσπασης για λίγα τοπικά και
μη οφέλη, το μέλλον της όμορφης πόλης μας ανήκει
στην μητροπολιτική ενοποίηση και στην μεγάλη ιδέα
που πρέπει να αποπνέει όλους όσους ασχολούμαστε
με τα κοινά της. Δεν υπάρχει περιθώριο για μονομε-
ρείς δημοτικές ενέργειες που αφήνουν από έξω την
μεγαλύτερη εικόνα. Δεν νοείται να εκπονούνται εκα-
τοντάδες αποσπασματικές μελέτες για κάθε πολιτικό
επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Δεν υπάρχει πραγματι-
κό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που να
στηρίζεται μόνο σε επιμέρους ενέργειες ανά Δήμο. Και
τέλος δεν υπάρχει υγιής και αειφόρος ανάπτυξη χωρίς
χωροταξικό σχεδιασμό και ρυθμιστικό σχέδιο. Δεν
τολμώ να σκεφτώ τι θα συμβεί σε μερικές δεκάδες χρό-
νια όταν οι γερασμένες οικοδομές της πόλης θα χρει-
άζεται να ανοικοδομηθούν. 

Ο χρόνος τρέχει και αφήνει πίσω του ρημαγμένες με-
γαλόπνοες ιδέες όπως η υποθαλάσσια αρτηρία και
αφηγήματα που θα μνημονεύουμε νοερά γηράσκοντας
στα καφενεία ή στα παγκάκια στην βόλτα μας στην νέα
παραλία. Οι δε πόροι που δαπανούνται σε μελέτες που
χρειάζονται επικαιροποίηση ή επανασχεδιασμό λεί-
πουν αισθητά από την πόλη μας. 

Η πόλη αυτή μπορεί. Έχει ιστορία, έχει πολιτισμό,
έχει ομορφιά. Έχει πολίτες με θέληση και όραμα. Η
μόνη διέξοδος στην αλλαγή είναι να απαιτήσουμε συ-
νειδητά και με στοχευμένη και διαρκή πολιτική δράση
το μέλλον που μας αξίζει. Η συμμετοχή στα κοινά αυ-
τών που όχι μόνο θέλουν αλλά και μπορούν να συν-
δράμουν σε μία νέα πορεία είναι η μόνη διέξοδος. Και
τότε η ΔΕΘ δε θα είναι τόπος συνεύρεσης των δυσαρε-
στούντων και των εφήμερων διακηρύξεων αλλά τόπος
και χρόνος βιώσιμης επιχειρηματικής εξέλιξης.

*Ο κ. Τσογκαρλίδης είναι δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη-Επενδυτικός Σύμβουλος

ΔΕΘ…ισμός

του Πάρη 
Τσογκαρλίδη*

Η 22χρονη Κρίστυ Ζούπα σπουδά-
ζει στο Οικονομικό Τμήμα  Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. Εργασιομανής, ανε-
ξάρτητη και δυναμική ασχολείται
τα δύο τελευταία χρόνια-παράλλη-
λα με τις σπουδές της- με το model-
ling. ;Hδη "μετράει" αρκετές δια-
δρομές σε κορυφαίες πασαρέλλες
επώνυμων οίκων και φωτογραφή-
σεις κορυφαίων σχεδιαστών. Λα-
τρεύει τα ταξίδια, το θέατρο και τον
κινηματογράφο και ονειρεύεται τον

τέλειο σύντροφο δυναμικό, έξυ-
πνο, με χιούμορ και ενθουσιασμό.
Η Ελβετία και η Ταϋλάνδη είναι οι
χώρες που ονειρεύεται για τις δια-
κοπές της ενώ στα σχέδια της είναι
να κάνει τις μεταπτυχιακές  σπου-
δές της στις Ηνωμένες Πολιτείες,

συνεχίζοντας έως τότε τις πασαρέλ-
λες και φωτογραφήσεις.

Κρίστυ
Ζούπα 
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Επιτέλους το Σάββατο (10/9) θα γίνει η σέντρα στο Πρω-
τάθλημα της Super League, με την ελπίδα ότι φέτος θα υπάρ-
ξει η μίνιμουμ ισονομία στις αποφάσεις των διαιτητών, το
θέαμα θα είναι καλύτερο, όπως και ο συναγωνισμός.

Αυτά σε επίπεδο ευχολογίων, καθώς δύσκολα κάποιος
μπορεί να στοιχηματίσει έστω και ένα ευρώ ότι η φετινή αγω-
νιστική περίοδος θα εξελιχθεί σ’ έναν ύμνο για το ποδόσφαι-
ρο. 

Οι ενστάσεις δεν είναι αυθαίρετες. Το αντίθετο. Τεκμη-
ριώνονται με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί σ’ όλη της
διάρκεια του καλοκαιριού. Περίοδο κατά την οποία, παρά τη
διάθεση που έδειξαν οι μικρομεσαίες ομάδες, τελικώς δεν
επιτεύχθηκε σύμπνοια σε κοινές θέσεις για ένα Πρωτάθλημα
χωρίς εντάσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι σιωπηρά, μετά από
απαίτηση του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, μέχρι
την ημέρα που θα διεξαχθούν οι εκλογές της ΕΠΟ δεν θα
ορίζονται οι διαιτητές εκείνοι οι οποίοι έχουν αδικήσει κατά-
φορα ομάδες και θωρούνται συστημικοί, λέει πολλά. 

Όσον αφορά το θέαμα, επίσης δεν μπορεί να αποτελέσει
θέμα στοιχηματισμού, καθώς οι ποιότητα των ρόστερ δεν
αποτελεί εγγύηση για το ποδόσφαιρο που θα δουν οι φίλα-
θλοι.

Αρα το ζητούμενο είναι ένα: να υπάρχει συναγωνισμός
μέχρι το τέλος, ώστε να βρίσκεται στο… κόκκινο το ενδιαφέ-
ρον του κόσμου. Στοιχείο που έλλειπε τα τελευταία χρόνια
από τη Super League. O Oλυμπιακός θεωρούνταν…. Πρωτα-
θλητής, πριν ακόμη αρχίσει η διοργάνωση (!) κι έτσι κάπου

στο τέλος του πρώτου γύρου ο κόσμος γυρνούσε την πλάτη
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Τι προβλέπεται ότι θα γίνει φέτος; Με δεδομένο ότι θεω-
ρητικά δεν θα υπάρξουν διαιτητικά εγκλήματα και ότι Ολυμ-
πιακός, ΠΑΟΚ,  ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δεν έχουν θεαματι-
κές διαφορές στα ρόστερ, υπάρχει η εκτίμηση ότι η μάχη για
τον τίτλο θα κρατήσει μέχρι το τέλος. Κι αυτό θα είναι το κα-
λύτερο γιατρικό για το Πρωτάθλημα της Super League. 

To πρόγραμμα*

Σάββατο 10/9
Κέρκυρα – Πλατανιάς  16.00
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης 18.15
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 20.30

Κυριακή 11/9
ΑΕΚ - Ξάνθη 16.00
ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος 18.15 
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 18.15
Ολυμπιακός – Βέροια 20.30  
Δευτέρα 11/9  
ΑΕΛ – Ηρακλής  19.30 

* Στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος της Super League
ξεκινάει από την 3η αγωνιστική λόγω των  αναβολών που
υπήρξαν. Οι αγώνες της 1ης και της 3ης αγωνιστικής θα γί-
νουν εμβόλιμα. 

Σ’ όλη την Ευρώπη, ομάδες, φίλαθλοι
και τηλεοπτικά κανάλια γνωρίζουν, και
είναι σίγουροι, για τις ημερομηνίες που
θα ξεκινήσουν τα Πρωταθλήματα και τις
ημέρες που θα διεξαχθούν οι αγώνες.
Εκεί δηλαδή όπου το ποδόσφαιρο δεν
αποτελεί πολιορκητικό κριό για επιχει-
ρηματικές δουλειές, όπου η διοργανώ-
τρια και οι ιδιοκτήτες σέβονται τους πε-
λάτες-φιλάθλους, τους χορηγούς κι
όλους όσοι βοηθούν στην οικονομική
ανάπτυξη της ομάδας. 

Με δεδομένο ότι το ποδόσφαιρο εί-
ναι το αποτύπωμα της κοινωνίας, θα
ήταν παράλογο να απαιτείται στην Ελλά-
δα να λειτουργεί με υποδειγματική οργα-
νωτική ακρίβεια καθώς κάτι τέτοιο δεν το
συναντάει κάποιος σε άλλους χώρους.

Αρα ποια πρέπει να είναι η απαίτηση
των φιλάθλων εκείνων που λατρεύουν το
ποδόσφαιρο είτε γιατί τους εκτονώνει, εί-
τε γιατί τους δημιουργεί συναρπαστικά
συναισθήματα; Να αρχίσει να βελτιώνε-
ται εκείνη η αποκρουστική εικόνα που
δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια
από τις σφαγιαστικές διαιτησίες, την πα-
ραγοντική διαπλοκή, τις απειλές, τις ομά-
δες δορυφόρους και τις εισαγγελικές πα-
ραπομπές. 

Ο κόσμος απαιτεί ένα καθαρό Πρωτά-
θλημα, που όλα θα κρίνονται μέσα στο
γήπεδο, εκεί όπου η θεά τύχη μπορεί να
διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα ακό-
μη και σε βάρος της ομάδας του. Ετούτο
θα τον πειράξει λιγότερο τον οπαδό. Μία
άδικη απόφαση όμως του διαιτητή, ένα
δόλιο σφύριγμα θα τον βγάλει «έξω από
τα ρούχα του», θα τον εξοργίσει και ίσως
να τον οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση. 

Πλην μίας μικρής μερίδας οπαδών,
οι οποίοι ίσως να πηγαίνουν στο γήπεδο
με στόχο να προκαλέσουν επεισόδια, οι
περισσότεροι έχουν άλλη διάθεση παρα-
κολουθώντας έναν αγώνα. Θέλουν να
απολαύσουν τα 90 λεπτά του, να ζήσουν
έντονα συναισθήματα και να ευχαριστη-
θούν το θέαμα. Εάν όλα αυτά συνδυα-
στούν και με νίκη της ομάδας του τότε θα
έχει περάσει ένα εξαιρετικό απόγευμα.
Επειδή όμως το αποτέλεσμα ποτέ δεν εί-
ναι εγγυημένο, η ικανοποίηση θα μείνει
στον θεατή εάν η ποδοσφαιρική παρά-
σταση γίνει μέσα σε περιβάλλον αθλητι-
κού πολιτισμού. Δυστυχώς όμως στην
Ελλάδα λίγοι έχουν καταλάβει τα «θέλω»
της ανθρωπογεωγραφίας της κερκίδας η
οποία έχει αλλάξει εντυπωσιακά.  

του Βασίλη
Μάστορα

Σεβασμός
στο θεατή

Πρεμιέρα με… 
εκπτώσεις
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           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!Aυτό  το  Σά β β ατο  10 Σε π τ ε μ β ρίο υ μ αζί  μ ε  το

Μαζί μία έκδοση για να επιλέξετε...

Ένας πολύτιμος οδηγός. Ο... πράσινος γιατρός μας!

Ένας χρηστικός οδηγός 

που περιλαμβάνει τις πλέον 

διαδεδομένες θεραπευτικές 

ιδιότητες των βοτάνων 

και τις ασθένειες που 

θεραπεύουν. 

Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι 

η φύση είναι ένα απέραντο 

θεραπευτήριο; 

Οι καρποί, τα βότανα,  

τα φύλλα προσέφεραν  

και συνεχίζουν να  

προσφέρουν πολύτιμες 

υπηρεσίες στην ανάπτυξη της 

φαρμακευτικής επιστήμης.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  
Βοτάνων

Ο εθνεγέρτης νεομάρτυρας ιερομόναχος, που σε χαλεπούς καιρούς 
οραματίστηκε την αναγέννηση των σκλαβωμένων Ελλήνων.
Ο Άγιος, του οποίου ο ενορατικός και προφητικός λόγος παραμένει 
τόσο επίκαιρος όσο ποτέ.

 Τι προέβλεψε για τους φόρους.
 Τι είπε για τους Ρώσους και την Τουρκία.
 Τι οραματίστηκε για τον Ελληνισμό.

Ο ενορατικός  
και προφητικός του Λόγος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ

Μ ε ί ν ε τ ε
νέο ι

γ ι α  π ά ν τ α 
Πόσες φορές δεν έχετε  

βάλει στόχο να αρχίσετε  

να προσέχετε τη διατροφή σας,  

να γυμναστείτε, να αρχίσετε μια 

νέα δραστηριότητα, να βλέπετε 

συχνότερα τους αγαπημένους 

σας, να φροντίσετε την υγεία σας; 

Και πόσες φορές δεν έχετε ευχηθεί 

να ήσασταν ξανά νεότεροι; 

Να γυρίζατε σε εκείνη την πιο 

λαμπερή, πιο υγιή, πιο αισιόδοξη 

εκδοχή του εαυτού σας; 

Ποτέ δεν είναι αργά. Υιοθετήστε 

τις συμβουλές μας και νιώστε  

πιο νέοι, πιο ανάλαφροι,  

πιο δραστήριοι, στο σώμα,  

στο πνεύμα και στην ψυχή. 
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