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Δεν βγαίνει από το μνημόνιο «βολεύοντας» τους αρεστούς!
Μία από τις πρώτες εξαγγελίες του 40άρη πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ήταν
πως επί των ημερών του θα
μπει τέλος στο κομματικό
κράτος. Δυστυχώς, όπως
σε πολλά άλλα ζητήματα,
έτσι και σε αυτό οι πράξεις
αποδεικνύουν πως τα λόγια
ήταν απλώς... πτερόεντα,
καθώς οι τοποθετήσεις με
κομματικό πρόσημο καλά
κρατούν. Μάλιστα, η απάντηση που ακούς –έστω και off
the record– από κυβερνητικά στελέχη είναι ότι «και οι
προηγούμενοι τα ίδια έκαναν», δείγμα του ότι μόλις
δύο χρόνια παραμονής στην
εξουσία ήταν αρκετά για την
υιοθέτηση των πλέον παλαιολιθικών πολιτικών αντιλήψεων.
Αφορμή για το σημερινό
σχόλιο δεν είναι άλλη παρά
η απόφαση - πρόταση - προώθηση του Γιώργου Κιμούλη
να αναλάβει διευθύνων σύμβουλος στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Ο ηθοποιός
και σκηνοθέτης ανήκει στον
κομματικό μηχανισμό του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στον πρόσφατο ανασχηματισμό φέρεται
να του είχε προταθεί η θέση
του υπουργού Πολιτισμού,
κάτι που ευγενικά αρνήθηκε.
Την ώρα που οι «Αριστεροί»
ή «προοδευτικοί» του καλλιτεχνικού χώρου γυρνούν την
πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα,
ο κ. Κιμούλης παραμένει
φίλος και συνομιλητής του
πρωθυπουργού, ενώ μιλάει
δημόσια για την ανάγκη μίας
«Αριστερής αντίληψης» στη
διακυβέρνηση και στη διοίκηση του κράτους – «προσόντα» αρκετά για να προταθεί
για ένα κέντρο-στολίδι αξίας
εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ, το οποίο προσφέρθηκε στο ελληνικό Δημόσιο για

να γνωρίσει ο μέσος πολίτης
την πλούσια πολιτιστική μας
κληρονομία και ταυτόχρονα
να αποτελέσει πόλο έλξης στο
εξωτερικό.

Με ποια λογική η
κυβέρνηση προωθεί
τον Γιώργο Κιμούλη
για διευθύνοντα
σύμβουλο
στο στολίδι που
ονομάζεται Κέντρο
Πολιτισμού «Σταύρος
Νιάρχος»;

Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να
επιλέξει ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες στο μάνατζμεντ
και να καταστήσει το Κέντρο
Πολιτισμού σημείο αναφοράς
σε παγκόσμιο επίπεδο, επιλέγει
να... βολέψει ένα ακόμη «δικό
της παιδί». Μπορεί, βέβαια, ο
ηθοποιός και σκηνοθέτης να
αρνηθεί την πρόταση –για την
ώρα ούτε επιβεβαιώνει ούτε
διαψεύδει–, σε κάθε περίπτωση, όμως, η αίσθηση που μένει
είναι πικρή. Προκαλεί θλίψη το
γεγονός ότι, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο 8ο έτος μνημονίου,
η κυβέρνηση που υποτίθεται
ότι θα έφερνε κάτι «φρέσκο»
πορεύεται με πρακτικές της
δεκαετίας του ’80 και με γνώμονα την ικανοποίηση ενός
κομματικού ακροατηρίου που
αδιαφορεί για την αξιοκρατία
στη Δημόσια Διοίκηση. Την ίδια
ώρα, ορισμένοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την πιο καλά
μορφωμένη γενιά νέων Ελλήνων που μεταναστεύουν στο
εξωτερικό.
Εάν θέλουμε η πατρίδα μας να
αλλάξει ρότα, να σωθεί και να
ευημερήσει ξανά, τότε θα πρέπει όλοι –πολιτικοί και πολίτες–
να συνειδητοποιήσουμε πως οι
επιλογές πρέπει να γίνονται με
βάση αξιοκρατικά κριτήρια. Το
κομματικό κράτος πρέπει να
τελειώσει. Να επενδύσουμε
στη δημιουργία και στην εξωστρέφεια, προς όφελος της
κοινωνίας. Ας παραδειγματιστούμε έστω από την Ιταλία,
που, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πολιτιστικής της κληρονομίας, δίνει μαθήματα...
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#4_μνημονιο

«Δεν υπάρχει ανάγκη να ληφθούν νέα μέτρα» Κε υπουργέ, στον
πρωθυπουργό να το πεις… #Φάμελλος
#μετρα_για_παν_ενδεχομενο #οχι_αλλο_καρβουνο
Διόδια 8,70 ευρώ για 150 χλμ σε «εθνική οδό» χωρίς φωτισμό
#Λάρισα_Θεσσαλονίκη
«Μόνο η αστυνομία δε μπορεί να δώσει λύση. Πρέπει να επέμβει και
το… κράτος» είπε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας στην
περιοχή της Ροτόντας… ΕΛ.ΑΣ. το μεγαλείο σου…
freestyle Schuss Δέστρα
#2χρονια_ΧΩΡΙΣ_μνημόνια slalom Après-ski πούδρα
Κλειστή επ’ αόριστον η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο
ύψος της Νίκαιας και με κατεύθυνση προς την Αθήνα #λογικό (Στις
εφορίες δεν ήταν να πάτε;)
«Η πόλη δεν είναι ρατσιστική, απλά δεν ξέρει την ιστορία της…»
λέει μια Εβραιπούλα της Θεσσαλονίκης στο αφιέρωμα της karfitsa
#παραξενο
Το ΑΠΘ απέσπασε 80 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, μόνο κατά το
έτος 2016 #υπαρχουν_και_καλα_νεα
Χάσαμε το λογαριασμό με τα μνημόνια ε; Τέταρτο φοβάται πρ.
υπουργός της ΝΔ με την υπογραφή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ #Καράογλου
#eurogroup_20_φεβρουαριου #διαπραγμάτευσηηη
Πόσα μέτρα είναι μια… καρέκλα; #ρητορικό
Την επιτακτική ανάγκη για ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης AMEΣΑ
επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους
#κόστος_ καθυστερήσεων_αναβολών #ΔΙΚΟ_ΜΑΣ
Διήμερο αρχηγού ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ο Καραμανλής να
ήταν… #Μητσοτάκης_στη Θεσσαλονίκη #πιτα_ΝΔ #ΣΜΑ
#αγελαδοτρόφοι_κολχικό #μυδοκαλλιεργειες
Πρώτα τους βάζουμε σε αποθήκη, δίπλα στην εθνική οδό (ταχείας
διέλευσης) -με «περίφραξη θανάτου»- και μετά χτίζουμε «τοίχο
προστασίας» -για να μείνει και στην αποθήκη- ενώ αυτοί ζουν
και παγώνουν σε αντίσκηνα της αποθήκης. Λογικό #κορδογιαννη
#σουρωτη #βασιλικα #προσφυγες #αναμεσα_σε_χωματα_και_λαμαρινες #εθνική_θεσσαλονικης_πολυγυρου
Η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης στη Βουλή. Στην Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας προτάθηκαν επισκευή, συντήρηση και
αποκατάσταση των φθορών για την ασφάλεια μας… Αμήν
Τραμπ ή Καμμένος; Τι θα φορεθεί φέτος περισσότερο…
«Έλεγε σαχλαμάρες ο ΓΑΠ το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος» είπε ο
Σημίτης #Καστελόριζο #ενωμενη_κεντροαριστερα
«Toυλάχιστον, με τον Τσίπρα, καθαρίσαμε με τον λαϊκισμό…» είπε
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην το λες πρόεδρε,
με μια δήλωση «Έγιναν λάθη και παραλείψεις» νερό και αλάτι όλα…
Άλλωστε «Δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού: ο
λαϊκισμός και ο ελιτισμός»* (Μ.Χατζηδάκις)
@karapanagiotidu

Οι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους
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αμφιβόλω την ιστο
ρική μας
συνέχεια ως έθνο
ς.

#Politics
«Το χειρότερο πιάτο της μεταπολίτευσης…»
Του Αλέξανδρου Παπουτσή*

Αν και νεότατος ο πρωθυπουργός όπως
και αρκετοί εκ των συνεργατών του, από
το 2012 και την εκτίναξη του κόμματός
τους στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν συνδεθεί με μία κεντρική ιδέα. Θα περίμενε κανείς πως το
άθροισμα της ηλικιακής νεότητας, του διαφαινόμενου τότε ριζοσπαστισμού και της
βούλησης αν μη τι άλλο θα κόμιζε κάποιες
νέες ιδέες στη δημόσια σφαίρα και στην
πολιτική της χώρας. Μιας χώρας και μιας
κοινωνίας που στο σοκ της πτώχευσης και
των συνεπειών της ήταν – όπως αποδείχθηκε – έτοιμη να πιστέψει σχεδόν τα πάντα. Κανείς εχέφρων δεν ανέμενε από τη
δυνάμει τότε κυβερνητική ομάδα εμπειρία,
διαχειριστική ικανότητα, μετριοπάθεια και
ωριμότητα. Αντίθετα πολλοί ανέμεναν
ορμή, θέληση για αλλαγές, φρεσκάδα,
νέες ιδέες και γενικότερα έναν άλλο αέρα
στο κυβερνάν. Άλλες προσεγγίσεις, άλλο
ύφος, άλλη κουλτούρα. Ο συνδυασμός
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νεότητας και Αριστεράς φάνταζε έως και
ιδανικός για την αναθρεμμένη στα μεταπολιτευτικά νάματα ελληνική κοινωνία.
Σχηματικά ίσως πολλοί ανέμεναν εκ νέου
ένα ΠΑΣΟΚ της νιότης τους απαλλαγμένο
από τα βάρη της πολυετούς διακυβέρνησης τη φθορά και τον ρεαλισμό της διαχείρισης. Ένα κόμμα και ένα νέο πολιτικό προσωπικό που με ορμή θα άλλαζε τα
πράγματα έστω και αν αυτό που η ελληνική κοινωνία ονοματοδοτούσε ως αλλαγή
ήταν στην πραγματικότητα σφοδρή επιθυμία συνέχισης του ίδιου μοντέλου.
Επιστρέφοντας όμως στον πρωθυπουργό
και την ομάδα του διαπιστώνουμε πως όχι
μόνο δεν κόμισαν απολύτως καμία νέα
ιδέα, όχι μόνο δεν ήταν το φρέσκο και διαφορετικό αλλά αντίθετα συμπυκνώνουν
ό,τι παλαιό υπήρχε στην πολιτική ζωή
του τόπου. Κυνισμός, παρεοκρατία, πελατειασμός, κρατισμός, εξουσιομανία και
υφέρπουσες τάσεις αυταρχισμού. Αναφυλαξία στην σε βάρους τους διαμαρτυρία,

στον έλεγχο, στους ισχυρούς θεσμούς και
αγάπη για την εξουσία, την κυριαρχία, την
αδιαμεσολάβητη και ανέλεγκτη δύναμη.
Διένυσαν μία υφολογική απόσταση εντός
πέντε ετών και έφτασαν σε σημεία που
άλλοι, παλαιότεροι δεν προσέγγισαν σε εικοσαετείς σταδιοδρομίες και καριέρες στα
πολιτικά πράγματα. Αντί να εμφανιστούν
ως ώριμα τέκνα ενός κοινωνικοπολιτικού
συστήματος με συναίσθηση της ιστορικής
ευθύνης και της ευκαιρίας που είχαν, επέλεξαν να ενεργήσουν ως κακομαθημένα
κακέκτυπα των πιο σκοτεινών σημείων
των «γονέων» τους – χωρίς μάλιστα τις

αναλογίες με τα θετικά των τελευταίων.
Συμπερασματικά λοιπόν όχι μόνο δεν κόμισαν μία νέα ιδέα – μικρή η μεγάλη- αλλά
πίσω από το προσωπείο της νεότητας μας
σέρβιραν το χειρότερο πιάτο της Μεταπολίτευσης. Καμία ιδέα πίσω από την οποία
μπορεί να συνταχθεί και να ανασυνταχθεί
ο ελληνισμός. Μόνο παλιά τερτίπια σε
μια συγκυρία που θέτει εν αμφιβόλω την
ιστορική μας συνέχεια ως έθνος.
* Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής

Αδιάβαστοι, ρηχοί, αγνώμονες, χωρίς γνώση και κατανόηση του κόσμου, των συνθηκών, των αναγκών, των
συσχετισμών και των δυνατοτήτων βυθίζουν τη χώρα σε αδιανόητα επίπεδα χωρίς αιδώ. Ακόμη και σε πεδία
που λογίζονταν ως προνομιακά για τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχονται δεν μπορούν να επιτύχουν
ένα σοβαρό μετρήσιμο αποτέλεσμα. Στην κοινωνική πολιτική αποτυγχάνουν διότι δεν μπορούν ούτε να σχεδιάσουν ούτε να εξασφαλίσουν πόρους, ούτε επιθυμούν να βοηθήσουν τους έχοντες πραγματική ανάγκη. Στα
δικαιώματα εμφανίζονται φοβικοί διότι ο φυσικός τους και κυβερνητικός τους σύμμαχος είναι ένα συντηρητικό λαϊκιστικό κόμμα. Στη δημόσια διοίκηση και εν γένει στο κράτος δεν μπορούν αλλά και δεν θέλουν να
κάνουν μεταρρυθμίσεις. Στη παιδεία απομακρύνονται από το διεθνές παράδειγμα. Αν λοιπόν στα ανωτέρω τα
αποτέλεσμα είναι αποκαρδιωτικά τότε τι να περιμένει κανείς για την πραγματική οικονομία, τις ιδιωτικοποιήσεις, το επιχειρείν, την απελευθέρωση επαγγελμάτων, τη φορολογία κλπ.
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Δύσκολα γυρίζει το… ματς
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαφορά 14% υπέρ ΝΔ,
ALCO διαφορά 9,5% υπέρ ΝΔ, Interview διαφορά
10,5% υπέρ ΝΔ. ΟΚ, ξέρω εκεί στο Μαξίμου δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις γιατί έπεσαν έξω στις
εκλογές, γιατί έπεσαν έξω στο δημοψήφισμα, γιατί δεν
«πρόβλεψαν» το Brexit, γιατί απέτυχαν ακόμα να δουν
και την εκλογή Trump. Έτσι είναι, αν έτσι τους βολεύει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει την επαφή με τον κόσμο που
τον στήριξε σε όλες τις εκλογικές δοκιμασίες.

ενδιαφέρει τον μέσο Έλληνα που δίνει καθημερινή
μάχη επιβίωσης. Άλλωστε μετά το κλείσιμο κάθε αξιολόγησης η ζωή μας μάλλον χειρότερη γινόταν παρά
καλύτερη.
Το ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών, τα
μπλοκάκια, οι μειώσεις στις συντάξεις, οι απελπισμένοι
άνεργοι, είναι θέματα που θα προκαλέσουν επιπλέον
κυβερνητική ασφυξία, είναι θέματα που σκάνε
ή θα σκάσουν μέσα στο επόμενο διάστημα
και τα οποία θα χρεωθεί αποκλειστικά η
παρούσα κυβέρνηση με τους χειρισμούς
της. Τα σαντουϊτσάκια της Κα. Φωτίου
στα σχολεία, δεν φτάνουν για να αλλάξει το κλίμα. Ο Έλληνας δεν θέλει τάϊσμα, θέλει δουλειές, θέλει, παιδεία, θέλει
αξιοπρεπή υγεία. Όχι ελεημοσύνες!

#Politics

Με την χαμηλότερη συσπείρωση που έχω
δει ποτέ σε μεγάλο κόμμα που είναι στην
κυβέρνηση και με τους περισσότερους
πρώην ψηφοφόρους του να δηλώνουν
πως δεν θα πάνε στην κάλπη (εκδηλώνοντας έτσι την πίκρα τους και για την
κοροϊδία που υπέστησαν για ακόμη μια
φορά), ή δεν έχουν αποφασίσει
Επίσης δεν πρέπει να κάνει εντύτι θα κάνουν, το ματς δύσκολα
Του Δημήτρη Βασιλειάδη*
πωση το χαμηλό δημοσκοπικό
γυρίζει. Κι αυτό το ξέρει και η
κυβέρνηση, που αν και στο προσκήνιο αμφισβητεί τις βαρομετρικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το να βρίσκεις τον ΣΥΡΙΖΑ
δημοσκοπήσεις, στο παρασκήνιο τις διαβάζει σαν Ευ- σε χαμηλά ποσοστό (ενδεχομένως σε μικρό χρονικό
διάστημα και με μονοψήφιο ποσοστό), δεν είναι κάτι
αγγέλιο.
που πρέπει να φαίνεται περίεργο. Όλοι θυμόμαστε
Η «13η» σύνταξη που μοίρασε στους συνταξιούχους,
από πού ξεκίνησε, με ποιο τρόπο έγινε αυτό που έγινε,
που ουσιαστικά λειτούργησε ως πείραμα για να δει
αλλά και αυτό που μπορεί να ξαναγίνει.
αν μπορεί ακόμα να γυρίσει το παιχνίδι, δεν έδωσε
στην κυβέρνηση τους δημοσκοπικούς πόντους που θα *Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της
ήθελε. Το κλείσιμο της αξιολόγησης επίσης ελάχιστα εταιρίας Interview

Οι εργασίες κατασκευής του ΤΑΡ ξεκίνησαν.

Η προετοιμασία

Το άνοιγμα της τάφρου

Η τοποθέτηση και η επιχωμάτωση

Η αποκατάσταση του εδάφους

Οι 48 ιντσών χαλύβδινοι σωλήνες μεταφέρονται με
ασφάλεια, από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της
Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης στη Ζώνη Εργασίας,
τοποθετούνται σε σειρά και συγκολλούνται μεταξύ τους.

Οι σωλήνες τοποθετούνται στην τάφρο, γίνονται οι
απαραίτητες εργασίες προστασίας και ελέγχου και η
τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εκσκαφής.

Το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα και γίνεται το
άνοιγμα της τάφρου. Το χώμα από την εκσκαφή
φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί αργότερα στην
αποκατάσταση του εδάφους.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών το έδαφος
επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση και
τοποθετούνται σημάνσεις ενημέρωσης για την ακριβή
θέση του υπόγειου αγωγού.

Ένα σημαντικό έργο
στην Ελλάδα
για την Ελλάδα
με μακροχρόνια
οφέλη για τη χώρα
και τις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.tap-ag.gr
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#karfitsomata

Karfitsa

Έτοιμος να πολιτευτεί, δήλωσε πως είναι
ο γνωστός κομμωτής Τρύφωνας Σαμαράς. Όπως είπε στο Karfitsa.gr, είναι
ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρουν τα
κοινά και σημείωσε: «δεν είμαι αμέτοχος
στην κοινωνία. Εδώ έχουμε δει άλλους
κι άλλους να πολιτεύονται. Αν νιώσω
έτοιμος και υπάρξει ένα κόμμα που να
με εκφράζει, γιατί να μην το κάνω. Δε θα
ασχολιόμουν ποτέ με την πολιτική προκειμένου να βγάλω χρήματα. Αν το κάνω, θα
το κάνω μόνο και μόνο για να μπορέσω
να βοηθήσω τον κόσμο που βιώνει αυτή
την κρίση των τελευταίων ετών». Αναφορικά με το ενδεχόμενο να βάλει υποψηφιότητα για… δήμαρχος τόνισε: «έχω μερικά
χρόνια ακόμη μπροστά μου».

Αθώος και με τη... βούλα δηλώνει ο δήμαρχος
Νεάπολης- Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης. Σύμφωνα
με ανακοίνωση του δήμου «η εισαγγελέας της
έδρας πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμένου από την κατηγορία και την αθώωσή του,
αναγνώρισε ότι «οι υπηρεσίες του δήμου και
η ταμίας εκτέλεσαν σύννομα το υπηρεσιακό
τους καθήκον για την προστασία του δημόσιου και δημοτικού συμφέροντος» και «χωρίς
ουδόλως να υπάρχει παρέμβαση, πίεση ή άλλη
ανάμειξη του δημάρχου, ο οποίος υπερασπίζεται τη νομιμότητα». Η πρόταση της εισαγγελέα
έγινε ομόφωνα δεκτή από την Έδρα, η οποία
αποφάσισε και ανακοίνωσε την αθώωση του
δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη». Σημειώνεται ότι η
υπόθεση αφορούσε τα Νηπιαγωγεία της οδού
Σπάρτακου και διερευνήθηκε μετά από μήνυση
της κατασκευάστριας εταιρίας που κηρύχθηκε
έκπτωτη λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου.

6

Το είπε και το έκανε! Ο λόγος για τον
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Αβραμόπουλο. Όχι μόνο ζήτησε από τους
επικεφαλής των εταιριών αερίου,
της ΔΕΗ και της ΕΥΑΘ να πληρώσουν τα… σπασμένα και να διευκολύνουν τους καταναλωτές με τον…
λογαριασμό του… παγετού αλλά
έστειλε και επιστολές. Οι επιστολές
είχαν αποστολέα τον κ. Αβραμόπουλο και αποδέκτες όλους τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, την
διευθύντρια του πρωθυπουργικού
γραφείου Κατερίνα Νοτοπούλου, τον
υπουργό Γιώργο Σταθάκη, τον αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Μέσα από τις επιστολές
ο κ. Αβραμόπουλος ζητά η ΕΥΑΘ, η
ΔΕΗ και η Εταιρία Αερίου Θεσσαλονίκης να διευκολύνουν τους καταναλωτές στον τρόπο πληρωμής των
λογαριασμών του Ιανουαρίου δεδομένου ότι οι πολικές συνθήκες που
επικράτησαν για μια εβδομάδα ήταν
πρωτόγνωρες και την λυπητερή δεν
πρέπει να πληρώσουν για ακόμα μια
φορά οι… πολίτες!

Στους διαδρόμους του δημαρχείου της
Θεσσαλονίκης ακούγονται διάφορα ονόματα ενόψει... ανασχηματισμού. Η αλήθεια
είναι πως πρόκειται για... εικασίες και όχι
κάποια τεκμηριωμένη πληροφορία, αφού ο
Γιάννης Μπουτάρης είναι «σφίγγα». Αυτό
που πληροφορείται η στήλη λοιπόν είναι το
εξής: «Ο δήμαρχος δεν πρόκειται να προχωρήσει με ριζικές αλλαγές του σχήματος
διοίκησης, γατί δεν υπάρχουν πρόσωπα να
τον πλαισιώσουν μέχρι τις κάλπες του 2019»
ανέφερε άνθρωπος του δημαρχείου στην
KARFITSA. «Το πιο λογικό είναι να μειώσει
τον αριθμό των αντιδημάρχων ενώνοντας..
χαρτοφυλάκια» συμπλήρωσε. Ποια είναι
όμως εκείνα τα χαρτοφυλάκια και οι αντιδημαρχίες που θα μπορούσαν να ενωθούν;
Ίσως εκείνες που στον τελευταίο ανασχηματισμό του Μπουτάρη... χωρίστηκαν;

Στη Βαρκελώνη βρέθηκε ο υφυπουργός
Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης προκειμένου να συμμετέχει στο 2ο Περιφερειακό
Forum της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Ο
Έλληνας κυβερνητικός και Θεσσαλονικιός
βουλευτής χαιρέτισε την διοργάνωση και
μεταξύ άλλων δήλωσε: «πιστεύουμε ότι
η πολιτική σταθερότητα δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς ευκαιρίες για όλους, ειδικά
για τους νέους που κατέχουν καθοριστικό
ρόλο για το μέλλον της Ευρωμεσογειακής
περιοχής. Σε μία περίοδο, κατά την οποία
η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα
σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ -ιδιαίτερα η
ανεργία των νέων- η ανάπτυξη αποτελεί
κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα.
Από τη σκοπιά μας, απασχόληση, ανάπτυξη
και σταθερότητα είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους».

Με… εντάσεις και διαφωνίες πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η δεύτερη στη σειρά εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης «Οι Επαγγελματίες συζητούν με τους πολιτικούς μας».
Αυτή τη φορά αυτός που… πυροδότησε το κλίμα δεν ήταν ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης (όπως θα περίμενε κανείς) αλλά
οι… επαγγελματίες που τα «έχωσαν» στον Μάρδα για τις πολιτικές του
ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιώργο Αρβανιτίδη του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική που
ακολούθησε το κόμμα του. H επίθεση στους δύο βουλευτές, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου του ΕΕΘ, Μιχάλη Ζορπίδη ο
οποίος τους ζήτησε να σταματήσουν και να σεβαστούν τους ομιλητές.
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Νικητής βγήκε για ακόμη μία φορά στην
εκλογική αναμέτρη ση, ο πολιτικός μηχανικός
και Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητη ρίου
Ελλάδας/Τ μήμα Κεντρικής Μακεδονί ας (ΤΕΕ/
ΤΚΜ) από την παράταξη Δημοκρατ ική Κίνηση
Μηχανικώ ν, Πάρις Μπίλιας. Μάλιστα σε σχετική
ανάρτησή του στο facebook, ευχαρίστη σε τους
συναδέλφ ους του που τον εξέλεξαν και τόνισε
πως κάποιοι επιχείρησ αν να παραβιάσ ουν την
εντολή των μηχανικώ ν. Ο κ. Μπίλιας έγραψε χαρακτηριστ ικά: «θα ήθελα να ευχαριστή σω τους
συναδέλφ ους της αντιπροσω πείας της Κεντρικής Mακεδονί ας που με εξέλεξαν πρόεδρο της
Διοικούσα ς Επιτροπής . Ευχαριστώ επίσης για
ακόμα μια φορά όλους τους συναδέλφ ους που
εμπιστεύτ ηκαν τη ΔΚΜ στις εκλογές του ΤΕΕ
και την ανέδειξα ν πρώτη δύναμη με ποσοστό
37,19%. Κάποιοι δεν σεβάστηκ αν το αποτέλεσμα των εκλογών και επιχείρησ αν να παραβιάσουν την εντολή των μηχανικώ ν. Τελικά το Φως
κερδίζει το σκοτάδι».

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
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(σε ευρώ)

31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

5.261.753.291

4.655.876.333

1.

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

2.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

2.578.715.907

2.046.275.257

2.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

2.1
2.2

3.

5.

Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια
Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές
διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

5.4
5.5
5.6

635.957.699
1.410.317.558

204.874.084

613.387.274

16.419.464
188.454.620

306.522.843
306.864.431

23.659

23.881

23.659

23.881

0

0

22.953.000.000

38.599.000.000

15.430.000.000
7.500.000.000

26.570.000.000
12.000.000.000

0
0
23.000.000
0

0
0
29.000.000
0

43.665.037.526

68.914.635.432

2.2
2.3
2.4
2.5

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της ρευστότητας
Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις
Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ

4.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

5.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

7.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
7.1
7.2

57.197.297.804

39.764.480.573

42.484.409.198
14.712.888.606

20.711.295.716
19.053.184.857

9.
7.1
7.2

Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής
Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης

6.353.182.528

4.843.627.573

9.

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

1.854.318.415

1.781.727.954

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος
9.1

564.765.496
1.178.260.606

564.765.496
1.178.260.606

9.3

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ
Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ
Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του
Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ
Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)
Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

0

0

0
111.292.313

0
38.701.852

0

0

10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Κέρματα ζώνης ευρώ
Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα
Λοιπά στοιχεία

2.316.135.103

2.294.067.038

59.834.993
792.236.542
95.176.220
45.122
779.083.565
589.758.661

58.024.469
801.561.779
93.405.313
82.318
743.311.071
597.682.088

9.4

Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ
Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του
Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ
Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)
Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

10. Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση
11. Λοιπές υποχρεώσεις
11.1
11.2
11.3

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα
Λοιπά στοιχεία

163.513.101.315

31.12.2016

31.12.2015

29.303.705.275

27.038.705.275

28.792.125.675

907.409.514

1.387.143.530

876.909.514
0
0

1.258.943.530
0
0

0
30.500.000

0
128.200.000

0

0

9.527.107.565

5.085.184.765

8.269.754.053
1.257.353.512

3.749.122.957
1.336.061.808

2.461.327.349

1.227.986.892

751.912.348

646.431.879

2.754

2.666

2.754

2.666

0

0

0

0

85.571.386.262

113.977.496.400

0

0

13.314.137.100

19.590.587.680

72.257.249.162
0

94.386.908.720
0

1.004.753

955.123

1.226.620.075

1.310.063.399

21.829
26.548.519
1.200.049.727

17.549.614
16.430.532
1.276.083.253

12. Προβλέψεις

7.477.308.544

7.198.507.643

3.715.573.000

3.071.705.530

815.495.953

815.497.813

111.243.362
111.243.362
84.500.000

111.243.362
111.243.362
84.500.000

507.247.856
1.261.373

507.247.856
1.263.233

142.384.338.317

163.513.101.315

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

142.384.338.317

29.929.190.200

13. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές
διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

31.12.2015

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

9.2
8.

Γενική κυβέρνηση
Λοιπές υποχρεώσεις

6.

8.
7.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί
(περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)
Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Καταθέσεις προθεσμίας
Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της ρευστότητας
Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

3.

4.1
4.2

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής
5.1
5.2
5.3

6.

Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης
Λοιπές απαιτήσεις

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
4.1
4.2

737.322.397
1.841.393.510

2.1

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ
3.1
3.2

4.

Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και
λοιπές απαιτήσεις

31.12.2016

Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτο αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή
της αξίας των ακινήτων
Λοιπά ειδικά αποθεματικά

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)
1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με τον Ν. 2469/97
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη
κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις
νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας
4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις
έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα
5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

4.413.187.120

4.754.026.481

28.265.134.198

40.054.565.610

103.386.216.109
32.377.921.059
197.746.163.761

149.097.004.268
21.873.166.477
242.817.468.111

1. Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, oι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τους κανόνες και τις λογιστικές αρχές που έχουν καθοριστεί από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ισχύουν για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
2. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί με βάση την τιμή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού που αναφέρεται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ της 30ης Δεκεμβρίου 2016: 1.098,046 ευρώ ανά ουγγιά,
έναντι 973,225 ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις ισοτιμίες του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων που αναφέρονται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ
της 30ης Δεκεμβρίου 2016.
4. Η αξία των χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, των μη εμπορεύσιμων τίτλων και των χρεογράφων που διακρατούνται για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής) έχει υπολογιστεί με βάση τις αγοραίες τιμές της 30ης Δεκεμβρίου 2016. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι καθώς και τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο τέλος της χρήσης 2016 διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος απομείωσης της αξίας τους.
5. Στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως παρακολουθoύνται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, καθώς και
η υποσχετική επιστολή που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΔΝΤ για το ανεξόφλητο μέρος των δανείων που έχει λάβει. Στις 31.12.2016 το ύψος της υποσχετικής
επιστολής ήταν 10,1 δισεκ. SDR, με ισότιμο 12,9 δισεκ. ευρώ.
6. Ορισμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2016.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΔΙΑΘΕΣΗ
2016

ΚΕΡΔΩΝ

(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

2015
(σε ευρώ)

1. Καθαροί τόκοι - έσοδα
1.1
Τόκοι - έσοδα
1.2
Τόκοι - έξοδα

1.493.189.116
1.512.703.581
-19.514.465

1.725.725.824
1.784.257.403
-58.531.579

17.841.266
17.841.266
-32.995.688

22.840.471
22.840.471
-5.209.328

32.995.688

5.209.328

3. Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
3.1
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
3.2
Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες

83.151.340
84.141.587
-990.247

89.837.658
90.793.604
-955.946

4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές

38.863.345

31.565.454

5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση
και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος

82.785.679

15.265.637

6. Λοιπά έσοδα

12.660.688

12.261.807

1.728.491.434

1.897.496.851

-258.636.323

-256.662.684

8. Λοιπές δαπάνες διαχείρισης

-49.173.789

-49.798.073

9. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων
παγίων στοιχείων ενεργητικού

-14.948.548

-13.378.128

2016
2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις,
αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους
2.1
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
2.2
Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων
2.3
Μεταφορά από πρόβλεψη έναντι πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων από τη
διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού

Σύνολο καθαρών εσόδων
7. Δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών

10. Δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος
11. Προβλέψεις

Σύνολο εξόδων

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

2015
(σε ευρώ)

-8.939.681

-6.326.531

-304.443.890

-408.482.232

-636.142.231

-734.647.648

1.092.349.203

1.162.849.203

Μέρισμα προς πληρωμή: 0,47712 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές
Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 29%, άρθρα 47 και 58 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν)
Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο

9.477.934

3.871.269

3.871.269

1.079.000.000

1.149.500.000

1.092.349.203

1.162.849.203

Σημείωση: Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2016 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.
Στο πληρωτέο μέρισμα (0,47712 ευρώ ανά μετοχή) θα γίνει παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 15% σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 1,
όπως ισχύει.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών
Προς τους Μετόχους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η «Τράπεζα») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης
κερδών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (EKT) όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα στο άρθρο 54Α του Καταστατικού της και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τα θέματα που τυχόν δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΚΤ, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που έχει καθορίσει η ΕΚΤ, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα στο άρθρο 54Α του Καταστατικού της και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τα θέματα που
τυχόν δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΚΤ.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Γενικού Συμβουλίου επί των αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 προς την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Χαράλαμπος Συρούνης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 19071

9.477.934

Ιωάννης Αχείλας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 12831

Karfitsa

ΚΟΥΙΖ
Ποιος αντιδήμαρχος του

Αθλητές και μη, λαμβάνουν… θέση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιο
συγκεκριμένα στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο. Μετά από κόπο και πολύ
δουλειά το δίδυμο των Κυριάκου Ποζρικίδη και Τάσου Τζήκα τα κατάφερε και στις 30 Μαρτίου αναμένεται να διοργανώσει ένα από τα κορυφαία
αθλητικά γεγονότα μέσα την έκθεση. Ο λόγος για το αθλητικό υπερθέαμα Sportexpo Marathon 2017. Όπως μας υπόσχονται οι διοργανωτές:
«Φορείς του αθλητισμού, αθλητικοί σύλλογοι, αθλητές, προπονητές,
αθλίατροι, φυσιοθεραπευτές από όλες τις κατηγορίες αθλημάτων από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και απλοί επισκέπτες που αγαπούν
την άθληση είναι το κοινό της έκθεσης. Οι επισκέπτες θα μπορούν να
δουν και τις αγαπημένες τους ομάδες, καθώς και δημοφιλείς αθλητές.
Η έκθεση συνδυάζεται και με ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή αθλητικά
γεγονότα της χώρας, τον 12Ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος»,
ο οποίος πραγματοποιείται στις 2 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη».

#karfitsomata

Άτυπη... προεκλογική εκστρατεία έχει ξεκινήσει εδώ και
καιρό ο πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής της
Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μάρδας. Μπορεί ο Τσίπρας να
αποκλείει όπου σταθεί και όπου βρεθεί τις πρόωρες κάλπες,
ωστόσο οι βουλευτές του βρίσκονται στην... γύρα. Πρόσφατα ο κ. Μάρδας επισκέφθηκε την περιοχή του Λαγκαδά,
αρχίζοντας από το Σφαγείο των αδελφών Ταχμαζίδη. Εκεί
είχε και μια πρώτη συνάντηση με το προσωπικό και με μέλη
του Σωματείου Εργαζομένων. Επίσης, επισκέφθηκε το
εργοστάσιο κεραμικών Ρόκα ΑΕ, όπου συζήτησε προβλήματα που αντιμετωπίζει η καινοτόμα επιχείρηση η οποία
κατέχει κυρίαρχη θέση παγκοσμίως, στα πυρίμαχα υλικά. Οι
επισκέψεις συνεχίσθηκαν στην επιχείρηση πληροφορικής
AMD Τelecom, που εδρεύει σε τριώροφο ιδιόκτητο κτίριο
στη Λητή Θεσσαλονίκης και διαθέτει θυγατρικές εταιρείες και αντιπροσωπείες σε έξι χώρες του εξωτερικού με
περίπου 150 άτομα προσωπικό, ενώ συνεργάζεται με πάνω
από 1.200 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε όλον τον κόσμο.
Τέλος, επισκέφθηκε την εταιρία Μαρμούρης ΑΕ, εμπορική
επιχείρηση με εισαγωγές-εξαγωγές σε υλικά και εξοπλισμό
επιπλοποιίας, με δυναμική παρουσία στα Βαλκάνια. Ο κύκλος
των επισκέψεων έκλεισε στην περιοχή Γερακαρού, όπου
συνάντησε αγρότες της περιοχής.
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Έβαλε τα σκι της και
πήρε τα... βουνά η
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
και Αλληλεγγύης,
Καλυψώ Γούλα.
Το περασμένο
Σαββατοκύριακο, η κ. Γούλα
βρέθηκε μαζί με
την παρέα της να
απολαμβάνει το
χιόνι και τον ήλιο στο
χιονδρομικό κέντρο στο
Σέλι. Μάλιστα οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να την παροτρύνουν
να προσέχει γιατί «η πόλη την χρειάζεται».
Ευτυχώς για την πόλη, υπάρχει κάποιος στη
διοίκηση που ξέρει από χιόνια και ενίοτε - αν
χρειασθεί - και από αλάτια, ε;

Κράτησε το πιο δύσκολο δήμο της Θεσσαλονίκης ανοιχτό, με χιόνια μέχρι το γόνατο, αλλά
μια φωτογραφία δεν έχει! Ο δήμαρχος Πυλαίας
Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τις μέρες του αποχιονισμού -χρόνια τώρα- δεν βγάζει ούτε θέλει
φωτογραφίες, εν αντιθέσει με άλλους αιρετούς
που θα το έκαναν πρώτο θέμα. Όπως μας είπαν
συνεργάτες του, «δεν θέλει να ποζάρει τις ώρες
που συμπολίτες του προσπαθούν να φθάσουν με
ασφάλεια στα σπίτια ή στις δουλειές τους, ενώ
άλλοι να μεταφέρουν συγγενείς και φίλους στα
νοσοκομεία λόγω πτώσεων ή ασθενειών…» Ο κ.
Καϊτεζίδης, μετά τον… χιονοπόλεμο που κέρδισε
αναμφισβήτητα – γιατί είχε προετοιμαστεί καταλλήλως - δέχθηκε «βροχή» τα τηλεφωνήματα
συγχαρητηρίων αλλά και προτάσεις συναδέλφων του, ώστε να διδάξει ετοιμότητα με ακραία
καιρικά φαινόμενα…

δήμου Θεσσαλονίκης σε
πρόσφατη… συνάντηση
που είχε με εκπρόσωπο
της αντιπολίτευσης του
παραπονέθηκε ότι το
πρόγραμμά του είναι γεμάτο
εξαιτίας του φόρτου εργασίας
που του έχει αναθέσει ο
Γιάννης Μπουτάρης και
διαμαρτυρήθηκε για το
γεγονός ότι δεν μπορεί να

Ευθ. Καρανάσιος: «Ελλάδα ή Βενεζουέλα»

φύγει κανένα… ταξιδάκι

Με αφορμή τους κυβερνητικούς χειρισμούς ο πρώην
βουλευτής Χαλκιδικής της ΝΔ, Ευθύμης Καρανάσιος
σχολίασε: «Η Ελλάδα διολισθαίνει ξανά στα βαθιά
νερά της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας,
λόγω ερασιτεχνισμών και εγκληματικών λαθών,
όπως συνέβη και με τη διαπραγμάτευση του πρώτου
εξαμήνου του 2015. Η κυβέρνηση Τσίπρα «δεν ορρωδεί προ ουδενός», όπως φάνηκε με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος το καλοκαίρι του 2015, αν
και ο πρωθυπουργός ήξερε πολύ καλά ότι μόνο με
το άκουσμα της λέξης «δημοψήφισμα» οι τράπεζες
θα κατέβαζαν ρολά, δεν δίστασε ούτε στιγμή, το προκήρυξε με τα γνωστά ποια αποτελέσματα. Τις τελευταίες ημέρες το δημοψήφισμα έρχεται ξανά στην επικαιρότητα και μάλιστα με δηλώσεις κυβερνητικών
στελεχών, που το επαναφέρουν ως κίνηση άρσης
του αδιεξόδου της διαπραγμάτευσης. Το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο κόλπο με μία κίνηση δημοψηφιστικού χαρακτήρα, αντιμετωπίζοντας
ως θρίαμβο την απειλή του Σόιμπλε για διαπραγματεύσεις από το μηδέν. Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι,
όχι μόνο γιατί χάνονται οι θυσίες των πολιτών της
7ετούς μνημονιακής περιόδου αλλά γιατί και αυτές
δεν θα είναι τίποτε μπροστά στον εφιάλτη που θα
βιώσει η χώρα εάν υλοποιηθεί, με την «επαναστατική συνδρομή» της κυβέρνησης, το σχέδιο των
ακραίων κύκλων της Ευρώπης για «καθαρό» ευρώ
χωρίς εμάς. Οφείλουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις γιατί το δίλημμα προσεχώς δεν θα είναι «εντός ή
εκτός Ευρώπης» αλλά «Ελλάδα ή Βενεζουέλα».

«όπως κάνουν άλλοι
συνάδελφοί μου συνεχώς»
όπως είπε χαρακτηριστικά.

SMS
Συνάντηση ενός… ΣΥΡΙΖΑίου
με έναν… ΣΥΡΙΖΑίο αλλά
πρώην ΠΑΣΟΚο και έναν…
καθαρό ΠΑΣΟΚο μαθαίνουμε
πως πραγματοποιήθηκε
πριν από λίγες ημέρες με
θέμα τα μεγάλα… έργα στην
Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση
δε, είχε αρκετό ενδιαφέρον
αν αναλογιστεί κανείς πως
τόσο ο Τσίπρας όσο και η

Με μία φωτογραφία «γεμάτη» νέους ανθρώπους από το
event «Greek Sundays» που διοργάνωσε στο μαγαζί του
στο Λονδίνο ο υποψήφιος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
του Ποταμιού Νίκος Νυφούδης, πήρε θέση στο ζήτημα
της ψήφου ελλήνων που ζούνε στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα ο κ. Νυφούδης έγραψε: «Να επιτραπεί η ψήφος
στους Έλληνες του εξωτερικού, να δούμε άσπρη μερα!»,
με τα likes να πέφτουν… βροχή.

Φώφη Γεννηματά ελπίζoυν
σε διεύρυνση των κομμάτων
τους μέσω των μεσαίων
στελεχών.

#κοινωνία
Στη
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η ελληνική... Silicon Valley

Θεσσαλονίκη

«ΟΧΙ άλλο brain drain στην Κ. Μακεδονία»
Ποιοι είναι οι στόχοι της συμφωνίας Περιφέρειας και… CERN
Σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
το ερευνητικό ινστιτούτο του CERN
στη Γενεύη της Ελβετίας, υπέγραψε ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστας και η Γενική Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του CERN
Charlotte Warakaulle, στην έδρα του
μεγαλύτερου ερευνητικού ινστιτούτου
στον κόσμο. Η υπογραφή του συμφώνου είναι το πρώτο βήμα σε μια σειρά
προσπαθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να ενισχυθεί
η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία,
οι νέες τεχνολογίες, αλλά και η απόκτηση τεχνογνωσίας από τις ελληνικές
επιχειρήσεις, ο περιορισμός του brain
drain και η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN. Στο πλαίσιο της
υπογραφής του συμφώνου, διοργανώθηκε επιχειρηματική αποστολή, με
τη συμμετοχή της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, του Technopolis Cluster και
15 επιχειρήσεων καινοτομίας και νέων
τεχνολογιών της Κεντρικής Μακεδονίας. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπογράφει με το… μέλλον»,
δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος

Τζιτζικώστας. Στο σύμφωνο συνεργασίας περιλαμβάνονται τρεις βασικοί
άξονες: Η παροχή τεχνογνωσίας από
το CERN στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καινοτομίας και νέων τεχνολογιών της Κεντρικής Μακεδονίας. Η
δυνατότητα σε φοιτητές από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Κεντρικής Μακεδονίας για συμμετοχή
σε σεμινάρια του CERN, στη Γενεύη. Η
συμμετοχή επιχειρήσεων όλων των
κλάδων της Κεντρικής Μακεδονίας
στους διαγωνισμούς προμηθειών του
CERN.

Φρένο στη μετανάστευση
Περιγράφοντας τον κεντρικό στόχο
της συνεργασίας, ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας εξήγησε ότι θα
έχει τέσσερα βασικά πρακτικά αποτελέσματα. Πρώτον, θα περιορίσουμε το
brain drain, τη φυγή δηλαδή, νέων ανθρώπων, νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, τη μεγαλύτερη κατά την άποψή μου πληγή που άνοιξε στη χώρα
μας η κρίση. Δεύτερον, θα δώσουμε
σημαντικά κίνητρα και δυνατότητες
δημιουργίας και ανάπτυξης start-up

επιχειρήσεων. Τρίτον θα αναχαιτίσουμε
τη φυγή επιχειρήσεων στις γειτονικές
χώρες. Τέταρτον, θα δημιουργήσουμε
νέες θέσεις εργασίας. Πέρα όμως από
όλα αυτά τα οφέλη κι από τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,
το CERN δίνει τη δυνατότητα στους
συνεργαζόμενους φορείς να δημιουργήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και
καινοτόμα προϊόντα. Αυτό το νόημα
άλλωστε υπηρετεί και η επιχειρηματική αποστολή που διοργανώθηκε από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και το Technopolis Cluster της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο ερευνητικό
ινστιτούτο CERN, στη Γενεύη.

Περιφέρεια νέων
τεχνολογιών
η Κεντρική Μακεδονία
Στην αποστολή συμμετείχαν 15 δυναμικές επιχειρήσεις από το Cluster
Ανάπτυξης Λογισμικού, που έχουν
παραγωγικές δομές στη Θεσσαλονίκη,
με εξαγωγές σε περισσότερες από 20
χώρες σε όλες της ηπείρους, με περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους.

«Η συνεργασία μας γίνεται πλέον στενή με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.
Είναι κάτι που επιδίωκε και το CERN,
δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι από τα
ιδρυτικά μέλη του ερευνητικού ινστιτούτου. Το σύμφωνο είναι η βάση
πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε πρακτικά βήματα για συνεργασία
σε μια σειρά από τομείς», επισήμανε
η κ. Warakaulle. Ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε
μάλιστα ότι στους επόμενους μήνες η
Περιφέρεια θα διοργανώσει αποστολή
ομάδας στελεχών του CERN στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ενημερώσουν για
τις νέες δυνατότητες τόσο τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, όσο
και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής. Ο κ. Τζήκας επισήμανε ότι «πλέον ανοίγει ο δρόμος για να γίνει πράξη
το σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για να μετατρέψει την περιοχή σε Περιφέρεια Καινοτομίας και
Νέων Τεχνολογιών, αλλά και για να
γίνει πράξη το δικό μας όραμα για να
δημιουργήσουμε την ελληνική Silicon
Valley στη Θεσσαλονίκη».

Η υπογραφή του συμφώνου έγινε
παρουσία του Προέδρου της Τεχνόπολης
Θεσσαλονίκης Τάσου Τζήκα, του
Προέδρου της Αλεξάνδρειας Ζώης
Καινοτομίας Παντελή Αγγελίδη και του
Αναπληρωτή Επικεφαλής Διεθνών
Σχέσεων του CERN Μανώλη Τσεσμελή
καθώς και 15 επιχειρηματιών της
Κεντρικής Μακεδονίας και του cluster
Ανάπτυξης Λογισμικού, που συμμετείχαν
στην αποστολή. Πριν από δυο μήνες
μπήκαν οι βάσεις για τη συγκεκριμένη
συνεργασία, που ανοίγει το δρόμο για
συνεργασία συνολικά της χώρας μας με
ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά
ινστιτούτα παγκοσμίως, το CERN.
Μάλιστα, η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας είναι ένας από τους τέσσερις
αυτοδιοικητικούς φορείς παγκοσμίως,
που έχουν υπογράψει πρωτόκολλο
συνεργασίας με το CERN. Δεν είναι
τυχαίο ότι ήδη μια σειρά από χώρες,
όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Νορβηγία, η
Ολλανδία και η Αυστρία, έχουν σπεύσει
να αξιοποιήσουν με αντίστοιχο τρόπο
τα επιτεύγματα του CERN και πλέον,
με την πρωτοβουλία της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και τη σημερινή
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας,
ανοίγει την πόρτα και για την Ελλάδα. Ο κ.
Τζιτζικώστας τον προηγούμενο Νοέμβριο
είχε επισκεφτεί το CERN και τότε δόθηκε
η υπόσχεση πως θα γίνει η κατάλληλη
προετοιμασία, ώστε αυτή η συνεργασία
να γίνει πράξη, μέσα από την υπογραφή
συγκεκριμένου συμφώνου.
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Πρόταση για συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου
Παύλου Μελά στον χώρο
του πρώην στρατοπέδου,
στις αρχές του Φεβρουαρίου, η οποία θα είναι ανοικτή
στους δημότες αλλά και τους
εκπροσώπους του Τύπου αναμένεται να καταθέσει ο δημοτικός
σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ Δήμου Παύλου Μελά»,
Γιώργος Λίλτσης. Όπως κάνει γνωστό ο κ. Λίλτσης σε
ανακοίνωσή του, σκοπός της πρότασής του είναι να
δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο – μετά από ενημέρωση- φορέων, συλλόγων και κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής που θα πιέσει, ώστε να παραχωρηθεί ο χώρος στην τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, ο κ. Λίλτσης
και ο συνδυασμός «αναΤΡΟΠΗ Δήμου Παύλου Μελά»
προτείνουν το δημοτικό συμβούλιο να απορρίψει την τελευταία φερόμενη συμφωνία που κατέθεσε ο δήμαρχος
προ ημερών. Πρόταση του κ. Λίλτση και της παράταξής
του είναι να δημιουργηθεί: «Ένα Μητροπολιτικό Πάρκο
πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού, ένα Μητροπολιτικό
Πάρκο με στόχο την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την ιστορία της περιοχή».

Το «συμμάζεμα» των οικονομικών που
γίνεται στη Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό εδώ και καιρό και ξεκίνησε πρώτα από την αλλαγή των κεντρικών
γραφείων της τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας τα σε πιο... οικονομικά ενοίκια
και περιοχές. Ωστόσο από ότι φαίνεται η ΝΔ έχει
πάρει ζεστά το θέμα της… οικονομίας και αποφεύγει
τις σπατάλες του παρελθόντος και τις φανφάρες σε
στολισμό και κεράσματα. Μετά το λιτό στολισμό που
είχαν τα γραφεία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη τα
Χριστούγεννα (όπως είχε γράψει η στήλη), η αξιωματική αντιπολίτευση πραγματοποιώντας το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο την Πολιτική Ακαδημία στα γραφεία
της στην οδό Μ. Καλού, δίπλα στον ΟΣΕ, στην οποία
συμμετείχαν πάνω από 80 άτομα επέλεξε να κεράσει
τους μαθητές... έναν λιτοδίαιτο μπουφέ. Χυμοί, καφές
και μπισκότα ήταν ως επί το πλείστον το κέρασμα για
να τσιμπήσουν στα διαλλείματα οι συμμετέχοντες.

Ο δήμαρχος που δεν το άφησε έτσι… Δεκτό
έγινε το αίτημα του Δήμου Λαγκαδά για τη
συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα των
σχολικών γευμάτων, ύστερα από παρέμβαση
του Δημάρχου Γιάννη Καραγιάννη με επιστολή
προς τον Πρωθυπουργό. Στην επιστολή του ο κ.
Καραγιάννης είχε επισημάνει τα επιβαρυμένα
κοινωνικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει
ο Δήμος Λαγκαδά, με το ποσοστό ανεργίας
να είναι τεράστιο και να αυξάνεται συνεχώς,
αγγίζοντας πλέον όλες τις κοινωνικές ομάδες
των συνδημοτών μας. «Σύμφωνα με την επίσημη έγγραφη διαβεβαίωση που λάβαμε από
το Υπουργείο Παιδείας και την Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο
πρόγραμμα που αρχικά αφορούσε σε σχολεία...
επτά Δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προστίθεται και ο Δήμος μας όλα τα Δημοτικά του
Σχολεία» είπε ο δήμαρχος.
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Πληροφορίες της στήλης θέλουν
γνωστή οικογένεια της Θεσσαλονίκης
να… χωρίζεται στα δυο για μια καρέκλα. Όχι όμως όποια κι όποια καρέκλα
αλλά αυτή του υποψήφιου δημάρχου
Θεσσαλονίκης. Όπως ενημερωνόμαστε
τα μέλη της εν λόγω οικογένειας, δυο
στον αριθμό που στο παρελθόν ασχολήθηκαν με τα… κοινωνικά από διαφορετικό όμως μετερίζι «φλερτάρουν» με
τον δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης.
Ονόματα δεν θα σας αποκαλύψουμε…
ακόμα. (Μπορείτε να τους αναγνωρίσετε «σερφάροντας» στο facebook. Μετρήστε πόσες αναρτήσεις εναντίον του
Γιάννη Μπουτάρη έχει κάνει ο καθένας
τους…).

Στον χώρο εργασίας ενός... πρώην δημάρχου
βρέθηκε ο βουλευτής της ΝΔ από τη Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Ο λόγος για
την πρότυπη μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων «ΠΑΣΧΟΣ» στο Κολχικό ιδιοκτησίας του
πρώην δημάρχου Λαχανά, Παντελή Πάσχου.
«Είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο ότι
κόντρα στις δυσκολίες της εποχής υπάρχουν
αυτοί που έχουν το θάρρος και την δύναμη και
επενδύουν, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγική ενίσχυση της περιφέρειάς μας. Καλές
δουλειές Παντελή» ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης βγάζοντας και την απαραίτητη... αναμνηστική φωτογραφία.

Στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε για
άλλη μια φορά ο δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης. Ο κ. Ψινάκης συναντήθηκε με τον συνάδελφο
και φίλο του Γιάννη Μπουτάρη, συζήτησε ζητήματα που άπτονται της αυτοδιοίκησης και φυσικά
έβγαλε την απαραίτητη αναμνηστική φωτογραφία
που ανήρτησε στα... social media του! Απαραίτητο
αξεσουάρ η... αλατιέρα!

Επιστολή ΔΗΜ.Τ.Ο Πολυγύρου
για διανομή τροφίμων
εν όψει των εορτών
Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ΝΟΔΕ
στον Πολύγυρο, σε μια σεμνή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Πολυγύρου προσέφερε τρόφιμα σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες και οικογένειες του δήμου που τα έχουν
άμεση ανάγκη. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο
Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Χαλκιδικής Απ. Τζιρίτης, ο πρ.
Βουλευτής Χαλκιδικής Ευθ. Καρανάσιος και ο πρώην υπ. Ευρωβουλευτής Γρ. Τάσιος.
Για ακόμη μια φορά η ΔΗΜ.Τ.Ο. Πολυγύρου και η Νέα
Δημοκρατία αναδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο
με καθημερινές πράξεις ανθρωπιάς, κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Ο Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο Πολυγύρου
Καλθής Κωνσταντίνος

Έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ έδωσαν
ραντεβού ένας Νεοδημοκράτης, ένας
«Ανεξάρτητος Έλληνας» και ένας… «Λεβέντης» του… Λεβέντη. Αναφερόμαστε στον
πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, τον υφυπουργό Παιδείας Κώστα Ζουράρι και τον βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης Αριστείδη Φωκά οι οποίοι
έδωσαν ραντεβού πρόσφατα στην Τούμπα
και παρακολούθησαν παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας. Μπορεί οι πολιτικές
διαφορές να υπάρχουν πολλές -μεταξύ
των τριών- όμως για τον… δικέφαλο του
Βορρά όλα τα ξεχνούν…
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Του Βαγγέλη Στολάκη

Ο Βορειοελλαδίτης
που θα συναντηθεί
με τον Ντόναλντ Τραμπ
Είναι Βορειοελλαδίτης, πολιτικός, ενεργός πολίτης και ο… πρώτος Έλληνας που θα μπει στον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή Τραμπ στο
αξίωμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, που αποτέλεσε
αντικείμενο συζήτησης σε όλο τον κόσμο αλλά και αφορμή για εκατοντάδες συγκεντρώσεις, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
από την Χαλκιδική, Ευθύμης Καρανάσιος μετά της συζύγου του Ιωάννας θα παρακαθίσουν σε γεύμα που θα παραθέσει ο
Ντόναλτν Τράμπ και η «Πρώτη Κυρία» των ΗΠΑ, Μελάνια σε λίγες δεκάδες πολίτες από όλο τον κόσμο.
Ο Ευθύμης Καρανάσιος θα είναι ίσως ο μοναδικός Έλληνας
που θα βρεθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο ξενοδοχείο Hilton,
ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον και
θα συμμετέχει στο συνηθισμένο πρωινό που παραθέτει παραδοσιακά ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθε χρόνο την πρώτη Πέμπτη
του Φλεβάρη σε ενεργούς πολίτες από όλο τον κόσμο. Για τον
Βορειοελλαδίτη πολιτικό μίλησαν στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ
συγκεκριμένοι γερουσιαστές οι οποίοι φρόντισαν η πρόσκληση να φτάσει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κ. Καρανάσιου.
Πρόκειται για το 65ο «Πρωινό Προσευχής για όλο τον κόσμο»
που πραγματοποιείται κάθε χρόνο.
Ο κ. Καρανάσιος αναμένεται να αναχωρήσει για την Αμερική την
ερχόμενη Κυριακή το πρωί. «Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία» λέει στην KARFITSA ο ίδιος. Εκτός
βέβαια του εν λόγω πρωινού με τον Αμερικανό Πρόεδρο το
πρόγραμμα του Χαλκιδικιώτη πολιτικού περιλαμβάνει συμμετοχή σε δεξιώσεις και επίσημα γεύματα με συνεργάτες του νέου
Πλανητάρχη, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεύμα που θα
παραθέσει η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια στις συζύγους των προσκεκλημένων του πρωινού, στο οποίο αναμένεται
να συμμετέχει η σύζυγος του κ. Καρανάσιου, Ιωάννα. Οι δυο
τους επίσης θα παραβρεθούν και στην δεξίωση που θα πραγματοποιήσει προς τιμήν τους το προσωπικό του Λευκού Οίκου
εντός του… οίκου.
«Τι θα πω στον Πλανητάρχη;»
Μιλώντας στην KARFITSA ο κ. Καρανάσιος αναφέρει πως εάν
του δοθεί η δυνατότητα να έχει τετ α τετ συνάντηση με τον κ.
Τραμπ θα τον καλέσει στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη
Χαλκιδική για να δει τις ομορφιές του τόπου του. «Θα του πω να
πάει να δει τον Παρθενώνα και το Άγιο Όρος» σχολιάζει. Δηλώνει ωστόσο, ότι είναι χαρούμενος για δυο λόγους. «Η γυναίκα

του κατάγεται από τα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα από τη
Σλοβενία. Εκεί δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τριάντα
χρόνια. Άρα φαντάζομαι πως εξαιτίας της καταγωγής της
συζύγου του θα δείξει ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια και την
Ελλάδα» αναφέρει ο κ. Καρανάσιος. «Θα ζητήσω την συμπαράστασή του και την παρέμβασή του για να ξεπεράσει
η Ελλάδα τα προβλήματα που έχει» τονίζει. «Σκοπός μου
μέσα από αυτή τη συνάντηση είναι να υπάρξει και συνέχεια
για το καλό του τόπου μου. Να εξακολουθήσουμε να είμαστε
σε επαφή με το γραφείο του Προέδρου» λέει. Όπως δηλώνει
ο κ. Καρανάσιος για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί η
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Επαφές και με ομογενείς
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Βορειοελλαδίτη
πολιτικό «θα αξιοποιήσουμε αυτή την επίσκεψη και θα κάνουμε την Χαλκιδική να φτάσει
στο σημείο που της αξίζει». Αυτός είναι και
ο σκοπός του στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις που
θα έχει με τους συνεργάτες του νέου προέδρου, τους γερουσιαστές John Boozman και
Cristopher Coons που του απηύθυναν επίσημη
πρόσκληση αλλά και τους ομογενείς επενδυτές.
«Θα υπάρξει μια δεξίωση με πρωτοβουλία του
ομογενή Λάσκαρη Κλήμη τον οποίο ευχαριστώ
που θα μας υποδεχτεί στην Αμερική. Εκεί θα
ζητήσω από τους ομογενείς να βοηθήσουν την
μητέρα πατρίδα και να επενδύσουν γενικότερα
στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Χαλκιδική. Να
βάλουν πλάτη και να φέρουμε στον ίσιο δρόμο την
χώρα» καταλήγει ο κ. Καρανάσιος.
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Οι παραλείψεις και τα… ψιλά
γράμματα που πάγωσαν
λέβητες και σωλήνες
Μπορεί ο καιρός τις τελευταίες ημέρες να «γλύκανε» και οι πολικές θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα να
υποχώρησαν, ωστόσο η «Αριάδνη» εκτός από τα πολλά προβλήματα που άφησε πίσω της- με τις σωληνώσεις
να παγώνουν, τα νοικοκυριά να μένουν χωρίς θέρμανση και νερό και τις καταστροφές τις οποίες θα κληθούν να
πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες- έφερε στο… φως ζητήματα που δεν μπόρεσαν να καλύψουν οι λίγοι πόντοι χιόνι!
Οι κακοτεχνίες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και εξωτερικών λεβήτων αερίου που είχαν
ως αποτέλεσμα να… παγώσουν εξαιτίας της
θερμοκρασίας που «έπεσε» κάτω από το μηδέν
είναι κάτι που απασχολεί τους επαγγελματίες
του κλάδου δεκαετίες, με την Πολιτεία να αδιαφορεί για τα αιτήματά τους, όπως ισχυρίζονται.
Αποτέλεσμα, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν… «να
φτάσει η παραοικονομία στον χώρο μας στα 15
δισεκατομμύρια ευρώ με το κράτος να χάνει
πολλά έσοδα από τους φόρους».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), Δημήτρη Βαργιάμη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του
αντίστοιχου σωματείου στην Θεσσαλονίκη: «Ως
χώρα έχουμε μείνει στην δεκαετία του ’60. Ενώ
η τεχνολογία εξελίσσεται εμείς δεν εξελισσόμαστε. Υπάρχει ένας τεχνικός κανονισμός για το
πώς πρέπει να γίνεται στα νοικοκυριά η παροχή
του φυσικού αερίου. Είναι γραμμένος στο γόνατο. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά
διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες του δεν έδωσαν λύση» σχολιάζει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «Θεσπίστηκε ένας τεχνικός κανονισμός που αφορά μόνο τη γραμμή του
φυσικού αερίου και το πώς θα συνδεθεί αυτή
με την επιτοίχια μονάδα φυσικού αερίου, δηλαδή το που θα είναι στραμμένη η καπνοδόχος ή
ποιες είναι οι προδιαγραφές της καπνοδόχου.
Ο κανονισμός αναφερόταν στις προδιαγραφές
των σωληνώσεων που αφορούσαν στις γραμμές του φυσικού αερίου και άλλες λεπτομέρει-
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ες. Εκεί σταματούσε ο κανονισμός. Δεν υπήρχε
ένας δεύτερος που να ξεκαθαρίζει σε εμάς τους
επαγγελματίες το πώς θα γίνεται η τοποθέτηση
των εξαρτημάτων σε ότι αφορά το κομμάτι της
θέρμανσης, όπως για το που πρέπει να τοποθετηθεί ο λέβητας». Ο κ. Βαργιάμης αναφέρει επίσης ότι: «πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν και τελικά να καταστρέψουν
μια μονάδα. Για παράδειγμα εάν κοπεί το ρεύμα
και έχεις θερμοκρασία -5 βαθμούς τότε δεν λειτουργεί το σύστημα. Παγώνει και έχει ζημιές.
Επίσης εάν έχεις ρεύμα και δεν έχεις φυσικό
αέριο πάλι θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα».
«Είναι λάθος που οι λέβητες φυσικού αερίου
τοποθετήθηκαν στα μπαλκόνια. Θα πρέπει να
στηθεί ένας κανονισμός που θα ορίζει πως τα
συστήματα αυτά του φυσικού αερίου θα τοποθετούνται με βάση την ευρωπαϊκή πραγματικότητα» συμπληρώνει ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ.
«Υπήρξε φθορά των σωληνώσεων και αμέλεια
των καταναλωτών. Οι σωλήνες μπήκαν εξωτερικά κάτι που είναι μέγα λάθος, γιατί εσωτερικά
χαλούσαν την αισθητική των σπιτιών» λέει ο
κ. Βαργιάμης. Ο πρόεδρος καταγγέλλει επίσης
ότι στο παρελθόν υπήρχαν «εταιρίες μαϊμού με
ανειδίκευτους εργάτες που αναλάμβαναν να
στήσουν συστήματα θέρμανσης».
Σε αντίθεση με την Ελλάδα το τοπίο στο εξωτερικό είναι ρυθμισμένο, αφού υπάρχουν
κανονισμοί και ψηφισμένοι νόμοι. «Οι νόμοι
καθορίζουν τα πάντα» λέει ο κ. Βαργιάμης
και αναφέρει ότι όλα αυτά είναι γνωστά στα
υπουργεία.

Τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία για τους
τεχνικούς κανόνες εγκατάστασης λεβήτων
φυσικού αερίου υπήρξε το 2011 και φέρει
υπογραφή του τότε υπουργού Γιάννη Μανιάτη.
Πρόκειται για τον νόμο ν. 4001/11 (ΦΕΚ 179
Α/22-8-2011) για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. Πιο
συγκεκριμένα στο άρθρο 70 προβλέπονται τα
εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η
οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ
ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές συστάσεις του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου

που θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην
εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιμές,
στην ασφάλεια και στη λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς, Εγκαταστάσεων ΥΦΑ,
Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης και καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά
έγγραφα, για την έκδοση αδειών εγκατάστασης
και λειτουργίας, που αφορούν στα Συστήματα
Μεταφοράς, στις Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και στις
Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης. 2. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά
από εισήγηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων
που συστήνεται με απόφαση του ίδιου Υπουργού, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Δικτύων Διανομής και
Τεχνικοί Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη μελέτη, στα
υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση,
στις δοκιμές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία
Δικτύων Διανομής και εσωτερικών δικτύων
και εγκαταστάσεων των καταναλωτών Φυσικού Αερίου». Και πάλι όμως οι επαγγελματίες
του κλάδου εκτιμούν πως υπάρχουν παραλείψεις.

«Ευτυχώς που είναι έξω…»
Ευτυχώς που οι λέβητες αερίου είναι τοποθετημένοι στο εξωτερικό των σπιτιών, αφού οι
κίνδυνοι για τον άνθρωπο είναι μεγάλοι από
την μη συντήρηση τους, λέει από την πλευρά
του ο Λεωνίδας Μπακούρας, γενικός διευθυντής της εταιρίας διανομής Φυσικού Αερίου σε
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Θεσσαλονίκη - Θεσσαλία. Ο ίδιος προσθέτει
πως θα πρέπει οι καταναλωτές να συντηρούν
τόσο τους λέβητες αλλά και να προστατεύουν
τους σωλήνες του νερού. «Η επιλογή του λέβητα και η τοποθέτησή του είναι ευθύνη του
καταναλωτή και του επιβλέποντα μηχανικού.
Εμείς δεν λέμε τι να επιλέξουν οι καταναλωτές» λέει ο κ. Μπακούρας. Αναφέρει ότι
ο Τεχνικός Κανονισμός Φυσικού Αερίου που
υπάρχει (2003) είναι αυστηρός, ενώ ο Τεχνικός
Κανονισμός για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις
(1986) «ίσως χρειάζεται κάποια αναθεώρηση»
σχολιάζει ο κ. Μπακούρας. Και εξηγεί: «σκοπεύουμε να κάνουμε μια μεγάλη διαφημιστική
καμπάνια που θα δείχνει πως πρέπει να γίνονται οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για να
μην υπάρχουν προβλήματα με τον παγετό και
τις κακές καιρικές συνθήκες. Είναι όμως μια
συμβουλευτική παροχή προς τους καταναλωτές». Όπως αναφέρει ο κ. Μπακούρας: «Θα
πρέπει να μάθουν οι καταναλωτές να επιλέγουν σωστούς επαγγελματίες που θα έχουν
πιστοποίηση. Να βρουν σωστούς υδραυλικούς
και μηχανικούς». Μιλώντας για τους λόγους
για τους οποίους ένας λέβητας φυσικού αερίου παύει να λειτουργεί επισημαίνει ότι υπάρχουν τρεις λόγοι: 1. Εάν σταματήσει η παροχή
του νερού, 2. Εάν δεν υπάρχει τροφοδοσία
ρεύματος και 3. Εάν ένας λέβητας μείνει για
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να λειτουργεί.
«Εμείς δεν λέμε που να βάλουν οι καταναλωτές τον λέβητα. Μας καταθέτουν μελέτες και
δίνουμε έγκριση. Εάν οι λέβητες μπουν μέσα
είναι απόφαση του καταναλωτή και του μηχανικού. Είμαστε η μόνη χώρα που ορίζει ότι
χρειάζεται γνωμοδότηση μηχανικού. Δίνουμε
εγκρίσεις βάσει της μελέτης του μηχανικού»
σχολιάζει. «Κι ο καταναλωτής έχει τις ευθύνες
του για ό,τι συνέβη τις περασμένες ημέρες. Η
συντήρηση ενός λέβητα είναι ευθύνη του καταναλωτή. Όπως αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που δεν συντηρούνται οι λέβητες, ευτυχώς
που μπαίνουν έξω από τα σπίτια γιατί σε περίπτωση διαρροών οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι. Το
να έχει κάποιος τον λέβητα μέσα σημαίνει ότι
κάποιος κάνει ετήσια συντήρηση του λέβητα»
καταλήγει ο κ. Μπακούρας.

Ενεργειακές σπατάλες και… Βρετανία
Πρόσφατα, η Ομοσπονδία κατέθεσε στο αρμόδιο υπουργείο εμπεριστατωμένη μελέτη για
τον καθαρισμό των συστημάτων θέρμανσης
βάσει της οποίας τα νοικοκυριά μπορούν να
εξοικονομήσουν μέχρι και 30% της ενέργειας
την οποία σήμερα καταναλώνουν. «Στο εξωτερικό είναι υποχρεωτικοί οι καθαρισμοί διαφορετικά απαγορεύεται στους καταναλωτές να
ανάψουν την θέρμανση. Εδώ φυσικά και κανείς δεν το ελέγχει» σχολιάζει. Στην εισηγητική τεχνική έκθεση που κατατέθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Γενική
Γραμματεία Ενέργειας αλλά και το υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η ΟΒΥΕ
επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να
θεσπιστούν κανόνες αναφέροντας μάλιστα
με παραδείγματα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού. «Σε προηγμένες χώρες(
Ηνωμένο ΒασίλειοBS7593, Γερμανία, ΙταλίαDL 192/05 N°311,Ισπανία Según el Energy
Savings Trust (Fundación para el Ahorro
Energético κτλ) είναι πλέον υποχρεωτική με
νόμο η διαχείριση του νερού εγκαταστάσεων
πριν τεθεί σε λειτουργία. Το κόστος για την Ελλάδα των «μολυσμένων λεβήτων» μπορεί να
είναι εκατομμύρια ευρώ. Με περίπου 1,5 εκα-

τομμύρια λέβητες κεντρικής θέρμανσης ακόμη και μια μέση απώλεια του 5% σε ένα μέσο
ετήσιο κόστος καυσίμου μόνο, ας πούμε 400€,
μας οδηγεί σε μια σπατάλη 30.000.000€., που
μάλιστα, δεν περιλαμβάνει ακόμη επαγγελματικά και βιομηχανικά συστήματα».

Για παραοικονομία
που ξεπερνά τα…
15 δισεκατομμύρια
ευρώ κάνουν λόγο
οι επαγγελματίες

Για παράδειγμα στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν οδηγίες συγκεκριμένες τόσο για την τοποθέτηση λεβήτων φυσικού αερίου (εντός οικείων) όσο και για τη συντήρησή τους. Μελέτη
του Heating & Hotwater Industry Council,
που είναι Μη Κερδοσκοπική Εμπορική Ένωση
που ειδικεύεται στους τομείς της ενέργειας
αναφέρεται αναλυτικά στους κανονισμούς κτιρίων, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες εγκατάστασης των περισσοτέρων κατασκευαστών
λεβήτων. Στον εν λόγω βρετανικό οδηγό δίνονται επίσης πληροφορίες για τους διάφορους
τύπους χημικών ουσιών επεξεργασίας νερού
και συσκευών και πως λειτουργούν, τονίζοντας τις συστάσεις που δίνονται από τους κανονισμούς και τα πρότυπα. Ο εν λόγω οδηγός
καλύπτει τρείς κύριους τομείς, τον καθαρισμό,
την προστασία και την συντήρηση.

Παραοικονομία και…
μαύρη εργασία
Την ίδια ώρα, εκ μέρους της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Υδραυλικών προτείνεται να
δημιουργηθεί ένας ελεγκτικός
μηχανισμός που θα ελέγχει
ποιος πραγματοποιεί τεχνικές
εργασίες, αφού σύμφωνα με
εκτιμήσεις της το ποσό της
παραοικονομίας του κλάδου
αγγίζει τα… 15 δισεκατομμύρια
ευρώ το χρόνο, με αποτέλεσμα
το δημόσιο να ζημιώνεται
εξαιτίας της απουσίας νόμων
και ελεγκτικών μηχανισμών.
«Άνθρωποι χωρίς άδειες
και πτυχία κάνουν τους
επαγγελματίες και παίρνουν
δουλειές με αποτέλεσμα
αμφιβόλου ποιότητας» λέει
ο κ. Βαργιάμης. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο «υπάρχουν
απαρχαιωμένες τεχνικές
οδηγίες. Όλα τα συστήματα
θέρμανσης έχουν αλλάξει σε
όλο τον κόσμο και εμείς έχουμε
μείνει στη δεκαετία του ’60.
Υπάρχει κανονισμός για το
στήσιμο της μονάδας φυσικού
αερίου αλλά δεν αναφέρει
πουθενά εάν μια μονάδα
πρέπει να μπει μέσα ή έξω. Ο
νομοθέτης το αφήνει ανοικτό
και φλου. Το πρόβλημα είναι
μείζον και πολιτικό. Δεν υπήρξε
μέριμνα ώστε ο επαγγελματίαςεγκαταστάτης να δίνει μια
βεβαίωση στον καταναλωτή με
την οποία θα τον κατοχυρώνει
για ορισμένα ζητήματα. Για όλες
τις βλάβες και για το γεγονός
ότι πάγωσαν οι λέβητες αερίου
φταίνε οι πολιτικοί που δεν
νομοθέτησαν μέχρι τώρα» λέει
και σχολιάζει ότι «και οι εταιρίες
παροχής φυσικού αερίου πίσω
από αυτή την ασάφεια του νόμου
είναι καλυμμένες.

13

#έρευνα

Karfitsa
Της Έλενας Καραβασίλη

O πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος δήλωσε στην KARFITSA
ότι: «ότι έχω να πω για τα ζητήματα που αφορούν στο δήμο, τα εκθέτω εντός της δημοτικής
ομάδας γιατί θεωρώ ότι πρωτίστως εκεί πρέπει
να τίθενται όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση και τις πράξεις της. Έχω
θέσει αρκετές φορές, με δημόσιες παρεμβάσεις
μου στο δημοτικό συμβούλιο, ζητήματα που
αφορούν στο δήμο. Τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στον τομέα της καθαριότητας,
έχουν τεθεί πολλές φορές και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Ο Εισαγγελέας Διαφθοράς ζήτησε την άσκηση διώξεων για
συγκεκριμένες πράξεις. Αυτό σημαίνει πως όλοι
μας πρέπει να αναμένουμε τη δικαστική εξέλιξη
αυτής της υπόθεσης. Εάν υπάρχουν πράγματι κάποιοι οι οποίοι δε διαχειρίστηκαν ορθώς
τη δημόσια περιουσία, πρέπει να απονεμηθεί η
δικαιοσύνη. Εφόσον υπάρχουν πολιτικές ευθύνες- υπό την έννοια πως κάποιοι ασκούν διοίκηση έχοντας πολιτική ευθύνη- πρέπει οι ίδιοι
να αναλογιστούν τι πρέπει να πράξουν».

Ο εισαγγελέας ψάχνει να βρει τι… «βρωμάει»

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αναφορικά με τους διαγωνισμούς στον τομέα
καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνει περεταίρω έρευνα. Ο Εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης, παρήγγειλε
μέσα στην περασμένη εβδομάδα, να ασκηθούν ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος και απόπειρα απιστίας, κατά παντός υπευθύνου, ύστερα από
πόρισμα που συνέταξαν επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Εισαγγελέας Διαφθοράς αποφάνθηκε ότι τα αδικήματα
τα οποία ερευνώνται είναι σε βαθμό πλημμελήματος. Η υπόθεση πέρασε στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρο
Τσόγκα, ο οποίος και την «χρέωσε» σε Εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Θα γίνει εκ νέου προκαταρκτική εξέταση (σε διάστημα περίπου ενός
μήνα) και στη συνέχεια η υπόθεση θα καταλήξει
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σε κάποιον αντιεισαγγελέα. Να υπενθυμίσουμε
ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε και
τον ίδιο τον δήμο και τη διοίκηση Μπουτάρη,
ο οποίος διενήργησε ΕΔΕ για τον καταλογισμό
πειθαρχικών ευθυνών, από την οποία φέρεται
ότι προέκυψε αμέλεια σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων. Στο επίκεντρο των οικονομικών επιθεωρητών βρέθηκαν πέντε δημόσιοι τακτικοί διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν

κατά τα έτη 2014-15. Προηγήθηκε αναφορά
εκπροσώπων εταιρειών που κατήγγειλαν τον
αποκλεισμό τους από διαγωνισμούς, κατονομάζοντας -παράλληλα- συγκεκριμένη εταιρεία,
την οποία χαρακτήρισαν ως… «ευνοημένη».
Οι διαγωνισμοί φαίνεται ότι αφορούσαν: την
προμήθεια 961 κάδων απορριμμάτων (προϋπολογισμού 240.000 ευρώ), την επισκευή κοντέινερ και τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων

(προϋπολογισμού 224.000 ευρώ), τις εργασίες τακτικής συντήρησης (εξοπλισμός κ.ά.), τις
επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων (ύψους
4 εκατ. ευρώ) και την προμήθεια ανοικτών
σκαφών και απορριμματοκιβωτίων (κόστους
135.000 ευρώ). Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας Θανάσης Παππάς τόνισε ότι από
τη στιγμή που δεν έχει κληθεί και δεν έχει επί-

Karfitsa
σημη ενημέρωση από τον εισαγγελέα διαφθοράς, δε θα προβεί σε καμία δήλωση.

ράταξη και την έχουμε επισημάνει», σημείωσε
η αρχηγός της παράταξης «Γειτονιές σε Δράση
– Οικολογία Αλληλεγγύη Πολιτισμός» Μόνικα
Αϊβάζογλου. Από την πλευρά του ο επικεφαλής του συνδυασμού «Μένουμε Θεσσαλονίκη»
Κωνσταντής Σεβρής, δήλωσε ότι: «η διοίκηση
του δήμου είχε τη δυνατότητα όλο το προηγούμενο διάστημα να «καυχιέται» για την άριστη
και διαφανή οικονομική της διαχείριση. Για την
ακρίβεια αποτελούσε τον «πολιορκητικό κριό»
της «Πρωτοβουλίας» στις προεκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ περιοδικά συνέκρινε σκόπιμα
τη σημερινή λειτουργία της με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, αξιοποιώντας το ηθικό
της πλεονέκτημα, για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά από την αρχή.
Οι νομικές υπηρεσίες «ξεσκονίζουν» ξανά τα
οικονομικά δεδομένα του Δήμου, δείχνοντας
πως το παρελθόν μόνο διδακτικά δε λειτούργησε. Το μόνο βέβαιο; Πως οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μόνο ζημιωμένοι βγαίνουν από μια
πιθανή επανάληψη ενός παρόμοιου σεναρίου».

«Πρέπει να δώσουν εξηγήσεις»
Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα KARFITSA,
η επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη –
Ανοιχτή Πόλη» Ρία Καλφακάκου υπογράμμισε
ότι: «νιώθω μεγάλη θλίψη γιατί η πόλη της
Θεσσαλονίκης αξίζει κάτι καλύτερο και δε μπορεί μετά τη μαύρη περίοδο Παπαγεωργόπουλου
να έχουμε πάλι κάποια πιθανά δείγματα κακής
διοίκησης. Το 2010 η “Πρωτοβουλία” είχε δώσει ελπίδα στη Θεσσαλονίκη και είχε υποσχεθεί κυρίως δύο πράγματα, καθαρή πόλη και
διαφανή διοίκηση. Στη δεύτερη θητεία λοιπόν,
ούτε στο πρώτο ούτε και στο δεύτερο φαίνεται να υπάρχουν δείγματα επιτυχίας». Η ίδια
ξεκαθάρισε ότι: «για τις συγκεκριμένες διώξεις
που έκανε ο εισαγγελέας, έχουν γίνει πολλές
συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, όπου τα
λάθη ήταν προφανή. Όπως για παράδειγμα για
τους ανοιχτούς κάδους - κόστισε 4.500 ευρώ ο
ένας, ενώ σε άλλο δήμο στοίχισε 1.500 ευρώ ο
ένας- όπου οι παρατυπίες ήταν προφανείς. Είναι γεγονός πως υπάρχουν προβλήματα. Είναι
παράλειψης, κακοδιαχείρισης, λάθους, ηθελημένα προβλήματα… αυτό δε μπορώ να το κρίνω εγώ, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Κάποιοι
όμως έχουν ευθύνες για την κακή διαχείριση».
Η κ. Καλφακάκου συνέχισε λέγοντας ότι: «είναι δεδομένο πως αυτοί που έκαναν το λάθος
είναι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Πού οφείλεται
το λάθος και τι έκταση έχει αυτό, είναι θέμα
του εισαγγελέα. Οπωσδήποτε ο εισαγγελέας
διαφθοράς έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση, όταν βλέπει πως κάποια πράγματα δεν
είναι σύμφωνα με τον νόμο -και την ηθική θα
συμπλήρωνα- πρέπει να μην παραβλέπονται
και να διερευνώνται». Από την δημοτική παράταξη «Εντάξει» του Σταύρου Καλαφάτη, με
αφορμή την άσκηση δίωξης για το θέμα των
διαγωνισμών της Υπηρεσίας Καθαριότητας,
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Το θέμα
των διαγωνισμών της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης αποκτά ακόμη
πιο σοβαρές διαστάσεις. Η παράταξή μας από
την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει την υπόθεση
και είχε αναδείξει το θέμα, μετά από σοβαρό και
συστηματικό έλεγχο. Παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία, επισημαίνοντας την ανάγκη περεταίρω διερεύνησης. Επισήμανση που έγινε με
κάθε θεσμικό τρόπο, στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Θεσσαλονίκης. Αποδείξαμε, έτσι, ότι και σε
αυτήν την υπόθεση, ασκούμε υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση. Αναμένουμε τις εξελίξεις
έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».
Ο δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» Μιχάλης Κωνσταντινίδης, σημείωσε ότι: «αναφορικά με το ποινικό
σκέλος, πρέπει να αφήσουμε τον δικαστή και
τους εισαγγελείς να κάνουνε τη δουλειά τους.
Από τη στιγμή που ασκήθηκε ποινική δίωξη,
θα ακολουθήσει το στάδιο των προσφυγών
ενάντια στα κλητήρια, θα γίνει ακροατήριο και
η δικαστική έρευνα θα δείξει τις πραγματικές
διαστάσεις της υπόθεσης». Ο κ. Κωνσταντινίδης συμπλήρωσε πως: «κατά τη γνώμη μας
ασφαλώς υπάρχουν πολύ σοβαρές πολιτικές
ευθύνες της διοίκησης Μπουτάρη. Ο ίδιος ο δήμαρχος υπερασπίστηκε αυτές τις διαδικασίες,
απέναντι σε κάθε αιτίαση που έγινε (σκοπιμότητας- στο γιατί να πάμε σε ιδιώτες, αλλά και ως

«Σύντομα θα υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα με την καθαριότητα»

προς τη διαδικασία). Από αυτή την άποψη λοιπόν, σαφώς και συνιστά μία ρωγμή στο προφίλ
τους και πρέπει να δώσουν εξηγήσεις». Ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών»
Μάκης Στεργίου τόνισε ότι: «κατά τη δική μου
άποψη, δεν υπάρχει θέμα διαφθοράς. Θεωρώ
πως πρόκειται για αναπόδεικτες υπόνοιες. Δε
θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα για αυτό το θέμα».

Περιμένοντας τις εξελίξεις…
«Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την εισαγγελία να
βγάλει το πόρισμά της. Δε μπορούμε να προβούμε σε συμπεράσματα. Βεβαίως όμως, βλέπουμε ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο “βασίλειο”
του κ. Μπουτάρη και αυτό πρέπει να ελεγχθεί.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου έχουμε διακρίνει την αλαζονεία από τη συγκεκριμένη πα-

«Το ζήτημα το δικό μας ήταν να ενισχυθεί ο
στόλος των οχημάτων, ώστε να μπορούμε να
κάνουμε τη δουλειά μας. Δε γνωρίζω κατά
πόσο είναι βάσιμες οι πληροφορίες που έχει ο
εισαγγελέας και μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, κρατάω τις επιφυλάξεις μου και για τους
υπηρεσιακούς και για τους αιρετούς. Έχουν
ακουστεί πολλά, παρόλα αυτά η δική μου θέση
καθώς και των υπόλοιπων εργαζομένων, είναι πως αν υπάρχουν ευθύνες πρέπει να αποδοθούν», λέει ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας του
δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιαννόπουλος.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων του δήμου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος τονίζει πως: «είμαστε
με την πλευρά των εργαζομένων. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξουμε.
Δε μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση
του εισαγγελέα, όμως είμαστε σίγουροι πως οι
συνάδελφοι δεν έχουν καμία σχέση, επίσης δε
γνωρίζουμε τι ακριβώς αναφέρει το πόρισμα.
Όμως προσωπικά θα προτείνω στον κ. Μπουτάρη οι εργαζόμενοι να μη συμμετέχουν και
στις επιτροπές. Πρέπει να γίνει μία ανεξάρτητη,
μόνιμη επιτροπή αξιολόγησης. Ορίζονται άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο,
υποχρεούνται όμως να συμμετέχουν στις επιτροπές διότι διαφορετικά θα τους επιβληθούν
κυρώσεις. Πρόκειται για μία χρόνια ιστορία».
Μάλιστα ο κ. Ξανθόπουλος κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου υπογραμμίζοντας ότι: «σε λίγο θα
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον τομέα της καθαριότητας. Δεν προχωράει καμία προμήθεια,
κοντεύουμε να μείνουμε χωρίς σακούλες και
σκούπες. Ποιος θα διακινδυνέψει να υπογράψει
τις προμήθειες όταν ορίζεται σε μία επιτροπή
χωρίς να γνωρίζει το αντικείμενο;».
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Νέοι ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ στην Κ. Μακεδονία
Τριάντα εκατομμύρια ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ (2014 – 2020)
για τη χρηματοδότηση τεσσάρων σημαντικών έργων διαχείρισης
απορριμμάτων σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πέλλα, εγκρίθηκαν
από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις για τη
διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, που κρίθηκαν απαραίτητες,
ώστε να κατασκευαστούν οι απαιτούμενες υποδομές και να
επεκταθούν, να εκσυγχρονιστούν ή να βελτιωθούν υφιστάμενες.
Όπως είπε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, «εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ μια σειρά από
αναγκαίες παρεμβάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30 εκ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσουμε αφενός την ορθή λειτουργία υφιστάμενων
υποδομών, όπως ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και βιολογικών καθαρισμών, αφετέρου να συμπληρώσουμε τις
υποδομές διαχείρισης όπου απαιτείται, με την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. Οι νέες υποδομές θα αποκτήσουν παράλληλα τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αλλά και ασφαλείς προσβάσεις, με
την κατασκευή συνοδών έργων». Ανάμεσα στα έργα που θα υλοποιηθούν είναι η στεγανοποίηση δύο κυψελών στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, έργο που δίνει λύση και στο πρόβλημα της συλλογής
των στραγγισμάτων, η επέκταση του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, η κατασκευή της αναγκαίας υποδομής
για την κάλυψη της διαχείρισης του συνόλου των απορριμμάτων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και η επέκταση του ΧΥΤΑ Αλμωπίας Πέλλας.

Τα τέσσερα έργα που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ

#περιβάλλον
Μιχάλης Γεράνης «Σημαντικά οφέλη
από τη λειτουργία του ΣΜΑ»
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, είπε στην
karfitsa ότι “Σε κάθε περίπτωση ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει κάνει όλα
τα απαραίτητα βήματα και τα όποια προβλήματα
υπήρξαν έχουν αποκατασταθεί και είμαστε
σε πλήρη λειτουργία». Πρόσθεσε παράλληλα, ότι
έργο - γέφυρα, από το προηγούμενο στο επόμενο ΕΣΠΑ,
συνιστά και το έργο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ευκαρπίας, τα εγκαίνια του οποίου θα γίνουν εντός του Φεβρουαρίου. Ο κ. Γεράνης,
υπογραμμίζει ότι από τη λειτουργία του ΣΜΑ θα προκύψουν σημαντικά οφέλη
αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη.
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1. Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης – Φάση Β’:
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.696.671,37 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν οι
απαραίτητες εργασίες για την οριστική διαμόρφωση και στεγανοποίηση των κυψελών 3 και 4
του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Οι διαμορφώσεις αφορούν σε επιπρόσθετες χωματουργικές εργασίες
στις ήδη διαμορφωμένες κυψέλες, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς τους, αλλά και την
κατάλληλη «προετοιμασία» του εδάφους, προκειμένου να τοποθετηθεί ο τεχνητός γεωλογικός
φραγμός και η αποστραγγιστική στρώση. Ακόμη περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση
του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων (αγωγοί και φρεάτια και σύνδεση με την υφιστάμενη
Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων). Επίσης, θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για το οριζόντιο δίκτυο βιοαερίου και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στις δυο κυψέλες, με
αποκατάσταση των βλαβών στα πρανή τους.
2. Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας – Φάση Β’: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.545.579,07
ευρώ. Η επέκταση του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας Χαλκιδικής αφορά στην κατασκευή συμπληρωματικού κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας και Παλλήνης και στην αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί από το 1993 και έχει
κορεστεί πλήρως. Προβλέπεται η κατασκευή μιας νέας κλίνης υγειονομικής ταφής (χωρητικότητας 251.339 κ.μ.), έργα μόνωσης του πυθμένα, μείωσης και διαχείρισης των παραγόμενων
στραγγισμάτων και του βιοαερίου, καθώς και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του χώρου (εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, δίκτυα πυρόσβεσης, ηλεκτροφωτισμός, περίφραξη κτλ.). Παράλληλα, προβλέπεται η αποκατάσταση των υφιστάμενων κυττάρων απόθεσης, η κατασκευή των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων (δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων και βιοαερίου), καθώς και η αναβάθμιση της
υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων. Επίσης, θα γίνουν και εργασίες άρδευσης και δενδροφύτευσης του ΧΥΤΑ.
3. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής – Φάση Β’: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14.760.461,1 ευρώ. Το έργο αφορά στην
κατασκευή και τον εξοπλισμό του ΧΥΤΑ/Υ 4ης ΔΕ Χαλκιδικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες
τελικής διάθεσης των αποβλήτων στον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ
θα είναι 467.000 κ.μ. και η διάρκεια λειτουργίας του με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα
στερεών αποβλήτων 16.500 τόνοι/έτος θα είναι 24 έτη. Τα υποέργα που περιλαμβάνονται είναι
κατασκευή του ΧΥΤΑ/Υ, της οδού πρόσβασης, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της υποδομής, την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών, τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
και την αρχαιολογική επίβλεψη.
4. Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού – Φάση Β’: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5.556.375,57
ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει: διαμόρφωση και εκμετάλλευση της επέκτασης της λεκάνης του
ΧΥΤΑ, στεγανοποίηση, συλλογή και μεταφορά στραγγισμάτων, εγκατάσταση επεξεργασίας
στραγγισμάτων, διαχείριση βιοαερίου, παρεμβάσεις οδοποιίας, αντιπλημμυρικής προστασίας,
υποδομής και κάλυψης για την Α’ φάση του ΧΥΤΑ, όπως και περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Karfitsa

#πέριξ
«Φωτιές στα
μπατζάκια μας…»

■ Εγκαταστάθηκε το 1ο διπλό ρομποτικό… άρμεγμα στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση του ρομποτικού αρμεκτικού συστήματος έγινε
στη φάρμα των αδερφών Κουφάκη στο Βαφειοχώρι στο Κιλκίς.
Με το Lely Austronaut Α4 οι αγελάδες μπορούν να… αρμέγονται
καλύτερα. Το κύριο επαναστατικό χαρακτηριστικό είναι το σχέδιο
διέλευσης i-flow* χάρη στο οποίο η αγελάδα συντομεύει την καμπύλη εκμάθησης, αυξάνει τη δυναμικότητα και ως αποτέλεσμα αυτού
την ικανότητα του ρομπότ. Το έργο αυτό αποτελεί μια δυναμική
επένδυση στον τομέα της κτηνοτροφίας και της γαλακτοκομίας και
αναμένεται να αποδώσει σύντομα μεγάλα οφέλη στον κτηνοτρόφο
ενώ παράλληλα εικάζεται ότι θα αποτελέσει τον πρόδρομο για τον
εκσυγχρονισμό και άλλων αγελαδοτροφικών μονάδων.
■ «Γαλάζια» σύναξη στην Πιερία, λίγα 24ωρα πριν την εκπνοή
του 2016, με κεντρικό πρόσωπο τον βουλευτή της Ν.Δ. Β΄ Θεσσαλονίκης Θόδωρο Καράογλου. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε σπίτι στο Μακρύγιαλο, ήταν προσκεκλημένοι
ο βουλευτής της Ν.Δ. στην Πιερία Κώστας Κουκοδήμος με τη σύζυγό του Λιάνα, ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο επιχειρηματίας Κώστας Λαμπριανίδης.
Οικοδέσποινα η Μαρία Ναβροζίδου, με τον αρραβωνιαστικό της
Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος είναι ανιψιός του πρώην περιφερειάρχη. Προσκεκλημένος ήταν και ο οικογενειακός φίλος της οικοδέσποινας Γιώργος Φουστάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες της
KARFITSA, η συνάντηση είχε έντονο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και
πολλές «ζυμώσεις» για το… αύριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

■ «Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στην Πιερία» από το ΤΕΕ/ΤΚΜ με
την ΝΕ Πιερίας σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα ΚΜ και
τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης. Στόχος ήταν η ενημέρωση των
μηχανικών, νομικών και δασολόγων, δεδομένης της σημασίας των
δασικών χαρτών στον χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση του
φυσικού περιβάλλοντος και το ιδιωτικό ενδιαφέρον. Να σημειωθεί
ότι η ανάρτηση δασικών χαρτών ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου κι αφορά 33 περιοχές της χώρας καταρχήν, καλύπτοντας
συνολικά 46.8 εκατομμύρια στρέμματα. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Πολύγυρο…
■ Αίθουσα υπολογιστών παρέδωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο δημοτικό σχολείο που δημιουργήθηκε με δαπάνες του πριν από… 93 χρόνια! Η προσφορά του ΕΒΕΘ
συμπίπτει με τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 και πλέον χρόνια
από την ίδρυσή του.
■ «Είμαστε στον δρόμο, δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο από αυτή
την πολιτική. Διεκδικούμε αιτήματα που θα μας δώσουν ανάσα»
είπε ο κ. Μπούτας πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας αγροτών
Καρδίτσας προσθέτοντας ότι οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από
Κρήτη μέχρι Έβρο. Σύμφωνα με τον κ. Μπούτα, δεν πρόκειται μόνο
για μπλόκα στους δρόμους αλλά και για διαμαρτυρίες έξω από…
εφορίες και υποκαταστήματα ΕΛΓΑ. Δηλαδή τέρμα τα χυμένα… γάλατα και οι αποκλεισμοί των δρόμων;

Συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας είχε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Απόστολος
Τζιτζικώστας. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών από τους 365 που
υπηρετούσαν πέρσι στη Θεσσαλονίκη,
φέτος προβλέπεται να υπηρετήσουν 266.
Αυτό σημαίνει ότι ένας στους τρεις πυροσβέστες που επανδρώνουν τη δύναμη
της Πυροσβεστικής στην πόλη θα μετακινηθεί και δε θα εντάσσεται στο δυναμικό
της. «Δεδομένου ότι η δύναμη της Πυροσβεστικής της Θεσσαλονίκης επεμβαίνει
σε περιστατικά σε όλη την Κεντρική
Μακεδονία, είναι αδιανόητο να αφαιρούνται –χωρίς μάλιστα τη σύμφωνη γνώμη
των ίδιων των πυροσβεστών- τόσα άτομα
από το δυναμικό της. Υπενθυμίζω ότι
πριν από δέκα χρόνια η Πυροσβεστική
στη Θεσσαλονίκη είχε πάνω από 500
πυροσβέστες στη δύναμή της και αν
εφαρμοστεί το σχέδιο της Κυβέρνησης θα
μείνει με… 266» είπε ο περιφερειάρχης.
Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης είναι το
10,26% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας, το ποσοστό των πυροσβεστών
που κατανέμεται είναι μόλις το 3,56%
των υπηρετούντων. Στην Αττική με 35,4%
ποσοστό πληθυσμού κατανέμεται το
27,75% των πυροσβεστών.
O Φιλανθρωπικός Πολιτιστικό Σύλλογο
Παραδεισίου Ρόδου «Αγία Μαρίνα» προσέφερε υγειονομικό υλικό προς το Γηροκομείο Κιλκίς! (6,5 τόνων νοσοκομειακού
εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών
της προσφοράς τους). Η αντιπεριφέρεια
Κιλκίς ευχαρίστησε και τη ΜΚΟ Human
Bridge Σουηδίας καθώς και τα σουηδικά
νοσοκομεία για την πολύ μεγάλη βοήθεια…

17

#δικό_σας
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Αν ήμουν δήμαρχος...

Τι θα κάνατε αν ήσαστε πρώτος πολίτης; Οι περισσότεροι, με τους οποίους μιλήσαμε, μάλλον θα την καθάριζαν καλύτερα.
Επίσης θα έπαιρναν επιπλέον αλατιέρες, ανθεκτικές στον παγετό – όπως μας είπαν χαρακτηριστικά – και θα έκαναν
καλύτερες αστικές και δημοτικές συγκοινωνίες. Όλες οι απόψεις, χωρίς μοντάζ, στη δική σας σελίδα, στην KARFITSA
Της Χρυσάνθης Καράπα

Νικόλας Αυγουστάκης
22 ετών, φοιτητής

Ελπίδα Διαμάντη
26 ετών, άνεργη

Ανδρέας Καραϊλανίδης
29 ετών, Ιδιωτικός υπάλληλος

Μανώλης Κουρού
49 ετών, εργάτης

Θα προσπαθούσα να κάνω ακόμα περισσότερους πεζόδρομους στην πόλη
και να λύσω το κυκλοφοριακό λίγο
καλύτερα. Νομίζω αυτό χρειάζεται
βελτίωση…

Θα καθάριζα την πόλη, θα την
οργάνωνα λίγο πιο πολύ. Εμένα αυτό
με ενοχλεί. Επειδή ζούσα Σόφια, μου
φαίνεται λες και είναι χωριό εδώ
πέρα... Λες και κάποιος δεν υπάρχει
να την προσέξει.

Θα χαλούσα αυτό που έγινε για τους
κάδους και θα έβαζα κάτι πιο διακριτικό για να μην χαθούν τόσες πολλές
θέσεις παρκαρίσματος. Σίγουρα θα
έκανα κάτι για τους άστεγους. Θα
τους έβαζα κάπου μέσα. Θα έφτιαχνα
ένα κτίριο από αυτά που είναι υπό
κατάληψη να αξιοποιηθεί κατ’ αυτό
τον τρόπο . Και πιο πολλά λεφτά στην
Γεωπονία. Και θα έκλεινα τον Ο.Α.Σ.Θ.
Οι Υπηρεσίες είναι απαράδεκτες. Τα
ωράρια είναι απαράδεκτα, ο εξοπλισμός είναι απαράδεκτος και είναι
ακριβά για αυτά που προσφέρουν…

Θα κοιτούσα να περνάει η νεολαία
καλά. Να δώσουμε κίνητρα στη
νεολαία να βγαίνει. Να κάνει όλες
τις δραστηριότητες. Να κινηθεί ο
κόσμος…

Φαίη Αχωνεύτου
33 ετών, Ιδιωτικός υπάλληλος

Αλέξης Πιστοφίδης
24 ετών, άνεργος
Θα προσπαθούσα να κάνω κάποια
πράγματα που δεν είναι σωστά, λίγο
καλύτερα. Για παράδειγμα δρόμους
καλύτερους, με όλη αυτή την κίνηση
που επικρατεί, κάποια μέρη για άστεγους, για τροφοδοσία, για στέγαση.
Πιο πολύ κοινωνικά θέματα…

Θα έκανα καλύτερη τη συγκοινωνία.
Τακτά και καινούρια λεωφορεία…

Στέφανος Δεληγιάννης
18 ετών, φοιτητής

«Ζούσα Σόφια,
μου φαίνεται
λες και είναι
χωριό εδώ…»

Γιώργος Ραπτίδης
22 ετών, Φοιτητής

Θα έκανα για τους πρόσφυγες κάτι.
Να βοηθήσω κάπως…

Θα ξεπάγωνα τις αλατιέρες. Θα
έφτιαχνα τους δρόμους.

Μαρία Δεληνικόλα
19 ετών, φοιτήτρια
Θα αναβάθμιζα τα ιδρύματα- φορείς
που φιλοξενούνται άτομα με ειδικές
ανάγκες, να έχουν πιο πολλά μέσα
στο εσωτερικό τους…

Έλενα Τσαβδαρίδου
19 ετών, φοιτήτρια

Αντωνία Θεοδωρίδου
24 ετών, φοιτήτρια

Θα άλλαζα πολλά πράγματα στο
δήμο. Θα έπαιρνα καινούριες αλατιέρες. Θα βοηθούσα τους άστεγους.
Λόγω ειδικότητας, θα άλλαζα
Νέες θέσεις εργασίας. Θα φρόντιζα
εγκαταστάσεις, δρόμους, πεζοδρόμια στις κοινωνικές δομές να προσληπου έχουν σχέση με άτομα με ειδικές
φθούν άνθρωποι που δεν έχουν
ανάγκες.
εργασία.
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Φωτο Σάββας Αυγητίδης

Γιώργος Γκίλας
20 ετών, άνεργος - στρατιώτης
Θα άλλαζα πολλά μέσα στο δήμο,
καθαριότητα για παράδειγμα.
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#ΑΦΙΕΡΩΜΑ_ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Της Π. Γιδαροπούλου

«Με ρωτάνε από πού είμαι
και λέω από την… Ισπανία»
«Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης υπάρχει σχεδόν από την αρχή
της δημιουργίας της πόλης». Ο έφορος του Εβραϊκού Μουσείου Ευάγγελος Χεκίμογλου τονίζει στην karfitsa
ότι «όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος
βρήκε μια συγκροτημένη κοινότητα,
δίδαξε τρία Σάββατα στη συναγωγή
ήρθε μαζί τους σε σύγκρουση και τον
ανάγκασαν να φύγει από τη Θεσσαλονίκη…» Ο πρόεδρος της κοινότητας Δαυίδ Σαλτιέλ μας είπε ότι «είναι
μια πολύ παλιά κοινότητα με ιστορία
πολλών ετών… Ο κύριος όγκος των
Εβραίων ήρθε το 1453 από Ισπανία,
για αυτό μας λένε Σεφαραδίτες, διότι
Σεφαράτ σημαίνει Ισπανία.

Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης, ήταν Έλληνες πολίτες που
έπιαναν περίπου το 50% του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης».

«Ακόμα και ηλικιωμένοι φοβούνται
να παραδεχτούν ότι είναι… Εβραίοι»
Με μια τέτοια παρουσία η Ισραηλιτική παρουσία ήταν παντού στην
πόλη, όμως με το πέρασμα του χρόνου και την ιστορία του Ολοκαυτώματος ξεχάστηκε… θάφτηκε. Η 26χρονη Ερέρα Ηλιάνα… είναι
επιφυλακτική στο να αποκαλύψει τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις: «Κρύβω αυτό που είμαι, ακόμα και ηλικιωμένοι φοβούνται να
παραδεχτούν ότι είναι Εβραίοι. Δεν ζούμε τον στιγματισμό που έζησαν οι πρόγονοι μας, αλλά μεγαλώσαμε με την ατάκα «Μη μιλάς,
κρύβε λόγια». Εννοείται μέσα στην κοινότητα να είσαι υπερήφανος αλλά εκτός να είσαι πιο επιφυλακτικός». Στη Θεσσαλονίκη του
2017, η νεαρή κοπέλα λέει για τις αντιδράσεις των γύρω της «Δεν
θέλω να φαίνεται περίεργο το όνομα Ερέρα, ή Ουζιέλ ή Μοδιάνο,
να μην λένε από πού ήρθε αυτός τώρα, με ρωτάνε από πού είμαι και
λέω από την… Ισπανία. Λέω ο προπάππους μου ήταν Ισπανός, δεν
μπαίνω στη διαδικασία να εξηγήσω το όνομα μου. Δεν ξέρω τι ξέρουν, πως θα αντιδράσουν, πως έχουν μεγαλώσει από την οικογένεια τους…» Όσο αφορά τα μνημεία που έχει η πόλη προσθέτει «Δεν
είναι αρκετά τα μνημεία ώστε να αναδείξουν την εβραϊκή κοινότητα
στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι πριν κάποια χρόνια το να είσαι Εβραίος ο
κόσμος το θεωρούσε κάτι το… διαφορετικό. Θέλω από τον κόσμο

να δείξει ενδιαφέρον στην ιστορία της πόλης, να αναδείξουμε τα
στοιχεία της πόλης ανεξαρτήτου θρησκείας» (Οι συναγωγές που
λειτουργούν στην πόλη είναι των Μοναστηριωτών, Γιαντ Λεζικαρόν και Γιοσούα Αβραάμ Σαλέμ)

«Δείχνει την καθημερινή ζωή
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης»
Ένα μνημείο ορόσημο για την Κοινότητα είναι το Εβραϊκό Μουσείο που στεγάζεται στην οδό
Αγίου Μηνά 13 - με μια
επίσκεψη στο Μουσείο,
θα καταλάβεις τι ήταν
αυτή η μικρή κοινότητα
και τον διπλό ρόλο, σύμφωνα με τον υπεύθυνο
κ. Χεκίμογλου: «Είναι
ένα ιστορικό μουσείο,
οι εκθέσεις είναι ιστορικού
περιεχομένου.
Αναζητούνται τεκμήρια
που δεν έχουν παρουσιαστεί,
αναλύονται,
γίνονται νέες αναγνώσεις και παρουσιάζονται
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Karfitsa

«Δεν είναι ρατσιστική η πόλη, έχει άγνοια της ιστορίας της…»

#ΑΦΙΕΡΩΜΑ_ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ_ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

που έγινε «Το μνημείο που στήθηκε το 2014 στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη μνήμη των οστών που βρέθηκαν εκεί - ό,τι μπόρεσαν να συγκεντρώσουν μετά τον πόλεμο
- τα τοποθέτησαν εκεί. Στη μνήμη των βανδαλισθέντων νεκρών
γιατί σύμφωνα με την Εβραϊκή θρησκεία θεωρείτε μεγάλο
αμάρτημα να βγάλεις τον νεκρό από την τελευταία του κατοικία».

Η βίλα Κάζα Μπιάνκα

Η Βίλα Μεχμέτ
Καπαντζή
Οικοδομήθηκε το 1895 για να στεγάσει την οικογένεια του πλούσιου ντονμέ επιχειρηματία
Μεχμέτ Καπαντζή. Ο ορθογώνιος πυργίσκος
είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του σπιτιού.
Χρησίμευε ως κατοικία του υπηρετικού προσωπικού. Το 1916-17 στο ισόγειο κατοίκησε ο
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και το
1918 ο βουλευτής Χαΐμ Κοέν. Στη δεκαετία του
1980 ανακαινίστηκε πλήρως και έκτοτε στεγάζει πολιτιστικούς φορείς της Εθνικής Τράπεζας.

Το μνημείο που αφιέρωσε η Ελλάδα
στους 50.000 πολίτες της

σμο αλλά ταυτόχρονα είναι και λαογραφικής σημασίας διότι ένα
μέρος του δείχνει την καθημερινή ζωή των εβραίων της Θεσσαλονίκης, τις λατρευτικές τους συνήθειες και τα θρησκευτικά
τους έθιμα.» Το μουσείο δίνει έμφαση στο Ολοκαύτωμα αλλά
αφιερώνει μεγαλύτερο μέρος του στο παλαιό νεκροταφείο της
κοινότητας - που βρισκόταν στον χώρο του ΑΠΘ- ο ίδιος αναφέρει: «Το παλαιό εβραϊκό νεκροταφείο βρισκόταν στη σημερινή Πανεπιστημιούπολη (ΒΛ ΦΩΤΟ) το οποίο στη διάρκεια της
κατοχής αποδομήθηκε , οι τάφοι ξε… χτίσθηκαν, αφαιρέθηκαν
τα υλικά τους και διατέθηκαν στην πόλη». Το Εβραϊκό Μουσείο
διοργανώνει εκθέσεις, ξεναγήσεις και σεμινάρια όπως εξηγεί ο
έφορος ο κ. Χεκίμογλου «Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται…
ξεναγός, με ακουστική ξενάγηση το οποίο επιτρέπει, περνώντας
από τα εκθέματα να ακούς τις ιστορίες τους, περισσότερα από
ότι γράφει στους τοίχους. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 4
γλωσσών Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Εβραϊκά. Όσο αφορά τα γκρουπ υπάρχει μια ξενάγηση 20 λεπτών γιατί δεν έχουν
πολύ χρόνο στη διάθεση τους και εκφωνείται από τα μεγάφωνα».

Για να υπενθυμίσει ιστορίες που… χάθηκαν
Ο πρόεδρος της Κοινότητας υπογραμμίζει τη σημασία που αντιπροσωπεύει το μουσείο «… είναι για να θυμόμαστε την ιστορία,
και η ιστορία μας μαθαίνει πολλά. Από την ιστορία των Εβραίων
όλοι έχουμε να μάθουμε πολλά, για να αποτρέψουμε παρόμοια
περιστατικά.» Ένα άλλο μνημείο ιστορικής σημασίας βρίσκεται
μέσα στον χώρο του ΑΠΘ. Στο χώρο αυτόν υπήρξε, το παλιό
νεκροταφείο των Εβραίων, που καταστράφηκε το 1943 από
τους Γερμανούς. Το 2014 το ΑΠΘ και η Ισραηλιτική Κοινότητα
Θεσσαλονίκης ανήγειραν μνημείο «το πανεπιστήμιο αν και αργά
το έκανε για να υπενθυμίσει κάποιες πτυχές οι οποίες, μετά το
Ολοκαύτωμα, νομίζω χάθηκαν» τονίζει ο πρόεδρος Δαυίδ Σαλτιέλ. «Είναι καιρός να μάθουν οι νέοι ότι εδώ υπήρξαν Εβραίοι
και τον ρόλο που έπαιξαν στην πόλη». Ο κ. Χεκίμογλου εξηγεί
πως στην Εβραϊκή θρησκεία είναι αμάρτημα η ανοικοδόμηση

Στη πλατεία Ελευθερίας στη συμβολή των οδών Λεωφόρο Νίκης και Βενιζέλου (ΒΛ ΦΩΤΟ) τοποθετήθηκε το μνημείο προς
τιμήν των 50.000 ανθρώπων που στάλθηκαν στο Άουσβιτς.
Κατασκευάστηκε από τους αδερφούς Glid. Το μνημείο, αρχικά,
ήταν τοποθετημένο στην συμβολή των οδών Κλεάνθους και
Παπαναστασίου όπως αναλύει ο κ. Χεκίμογλου: «Το μνημείο στη
Πλατεία Ελευθερίας αρχικώς στήθηκε σε ένα άλλο σημείο στον
συνοικισμό των εβραίων 151, ο οποίος δημιουργήθηκε στη
δεκαετία του 1920 για να στεγάσει οικογένειες που έχασαν τα
σπίτια τους στη φωτιά, είχε 7000 κατοίκους και έπειτα μεταφέρθηκε στη σημερινή του μεριά». Ο λόγος που τοποθετήθηκε εκεί
το μνημείο είναι ζωτικής σημασίας για την κοινότητα διότι τον
Ιούλιο του 1942 με το πρόσχημα να εγγραφτούν σε καταλόγους,
ώστε να σταλούν σε καταναγκαστικά έργα οι Γερμανοί συγκέντρωσαν 9.000 άνδρες και τους υπέβαλαν σε βασανισμό: «Επέλεξαν ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες εργασίες, από αστικά επαγγέλματα. Η κοινότητα αναγκάστηκε να
πληρώσει λίτρα για να επανέλθουν στις δουλειές τους. Το ποσό
που κλήθηκαν να πληρώσουν ήταν 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές αλλά δεν κατάφεραν να το συγκεντρώσουν και πλήρωσαν
περίπου 1.8 δισεκατομμύρια γιατί μετά άρχισαν οι διαδικασίες
του ολοκαυτώματος» διασαφήνισε ο κ. Χεκίμογλου. Σήμερα
στο σημείο οπού τόσοι άνθρωποι πέρασαν τα βασανιστήρια των
Γερμανών κυριαρχούν αυτοκίνητα αφού η πλατεία πλέον λει-

Άνηκε στην οικογένεια του Ντίνο Φερνάντεζ-Ντιάζ, χτίστηκε το 1911 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πιέρο Αριγκόνι και
από το 2013 στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Ο κ. Παπαδοπούλος μιλώντας για το συγκεκριμένο
κτίριο αναφέρει: «Είναι μια βίλα με τραγική ιστορία, άνηκε
στην οικογένεια Φερνάντεζ, οι άνθρωποι αυτοί όταν ήρθαν
οι Ναζί στη Θεσσαλονίκη προσπάθησαν να διαφύγουν και
τελικά δολοφονήθηκαν στη Βόρεια Ιταλία. Το 1912 η κόρη
της οικογένειας η Αλίνε ερωτεύτηκε τον έφεδρο ανθυπολοχαγό του ελληνικού στρατού Σπύρο Αλιμπέρτη έναν
χριστιανό αξιωματούχο. Είχε δημιουργηθεί σκάνδαλο τότε
γιατί εκείνη ήταν εβραία».

Η βίλα Μοδιάνο

τουργεί σαν παρκινγκ: «Με ενοχλεί που στο σημείο που βασανίστηκαν 9.000 άνδρες
σήμερα κυκλοφορούν μόνο αυτοκίνητα. Θέλω να μπούνε ταμπέλες στα μνημεία που
να εξηγούν τι είναι το καθένα, όχι μόνο για τα εβραϊκά γενικά. Είναι άσχημο να χάνεται η ιστορία. Δεν είναι ρατσιστική η πόλη, έχει άγνοια, Δεν γνωρίζει την ιστορία της,
την έχουν κρύψει τόσο καλά όλα αυτά τα χρόνια, είναι δικαιολογημένο οι άνθρωποι
να μην ξέρουν», διευκρινίζει η Ερέρρα Ηλιάνα, μέλος της κοινότητας.

Thessaloniki
jewish legacy
Η Ισραηλιτική Κοινότητα
της Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο και άλλους
φορείς σε χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος,
ανέπτυξαν μια εφαρμογή
για smartphones με την
ονομασία Thessaloniki
jewish legacy.
Μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να
περιηγηθεί στην ιστορία
της κοινότητας και των
μνημείων της.

Το νέο νεκροταφείο της κοινότητας μεταφέρθηκε στη Σταυρούπολη από το 1938 Εκεί
μεταφέρθηκαν κάποια μάρμαρα του παλιού νεκροταφείου που διασώθηκαν κι εκεί
έχει ανεγερθεί ένα μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος «Το νέο νεκροταφείο
ξεκίνησε προπολεμικά, όταν γύρισαν από το Άουσβιτς, έφτιαξαν κι ένα μνημείο. Και
πιο πίσω έχει ένα καινούργιο μνημείο στη μνήμη του Μαρδοχαίου Φριζή, ο πρώτος
Εβραίος Αξιωματικός. Τα εγκαίνια έγιναν με την παρουσία του τότε Προέδρου Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ήταν μια συγκινητική τελετή», τονίζει ο κ. Σαλτιέλ.
Η Ισραηλιτική κοινότητα κυριαρχούσε στην περιοχή όπου δεσπόζει σήμερα το κέντρο
της Θεσσαλονίκης, πολλά κτίρια ακόμα και αγορές είναι εβραϊκής καταγωγής.

Η αγορά Μοδιάνο – Στοά Σαούλ

Οικοδομήθηκε το 1906 με σχέδια του αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι:
«Η Βίλα Μορπούργο είναι γνωστή και ως βίλα Ζαρμπινίδη, ερχόταν
συχνά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τη δεκαετία 60-70, ήταν οικογενειακός φίλος.» εξηγεί ο κ . Παπαδόπουλος.

Η πιο σημαντική βίλα είναι η βίλα των Αλλατίνι που στεγάζει την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας. Ήταν
από τις πιο πλούσιες οικογένειες στη πόλη. Χτίστηκε το 1898 από τον αρχιτέκτονα ο Βιταλιάνο Μποζέλι.,
η περιοχή τότε γύρω από τη βίλα ήταν γνωστή ως η συνοικία των εξοχών: «Ένα ακόμα σημαντικό για
αυτή την βίλα που αξίζει να σημειωθεί είναι πως έμεινε εκεί ο σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ Β’, ο οποίος αφού
εξορίστηκε, ζούσε σε περιορισμό από το 1909 έως το 1911. Πέρασε 3 χρόνια στη βίλα των Αλλατίνι. Ήταν
σημαντικό πως μέσα στη περιοχή του Ντεπώ ήταν φυλακισμένος σουλτάνος της οθωμανικής αυτοκρατορίας» εξηγεί ο ξεναγός Τάσος Παπαδόπουλος.
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Η βίλα Μορπούργο

Το νέο νεκροταφείο

Η Βίλα Αχμέτ Καπαντζή

Κατασκευάστηκε το 1906 για τον Γιακό Μοδιάνο, με σχέδια του αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, γιος του ιδιοκτήτη. Τα
τελευταία σαράντα χρόνια στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης. Ο ξεναγός Τάσος Παπαδόπουλος τονίζει: «Το ενδιαφέρον για το κτίσμα είναι πως το
1915 αγοράστηκε από το δήμο Θεσσαλονίκης ώστε να
προσφερθεί στο βασιλιά Κωνσταντίνο ως ανάκτορο».

Η βίλα των Αλλατίνη

Karfitsa

Η εφαρμογή αυτή για
την εβραϊκή κληρονομιά της Θεσσαλονίκης,
έχει στόχο να καλύψει 2
τομείς, όπως εξηγεί ο κ.
Χεκίμογλου : «Ο ένας τομέας είναι τα υφιστάμενα
κτίρια, τα οποία έχουν
σχέση με την ιστορία της
εβραϊκής κοινότητας.
Ο άλλος τομέας είναι τα
μη υφιστάμενα κτίρια
τα οποία έχουν κι αυτά
σχέση με την ιστορία.»
Ευάγγελος Χεκίμογλου

Ήταν η πρώτη σύγχρονη και συγκεντρωμένη αγορά της πόλης, χτίστηκε το 1917
με σχέδια του μηχανικού Ελί Μοδιάνο ακόμα και σήμερα λειτουργεί ως μια από τις
κεντρικές αγορές της πόλης… Κατασκευάστηκε το 1880 και θεωρείται ένα από τα
πρώτα σύγχρονα κτίρια της Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιήθηκε για εμπορική χρήση. Ένα μέρος του καταστράφηκε στη φωτιά και σήμερα διατηρείται ένα τμήμα της
μεγάλης εμπορικής στοάς την οποία οικοδόμησε ο τραπεζίτης Σαούλ Μοδιάνο (ΒΛ
ΦΩΤΟ) Στη παλιά ισραηλιτική κοινότητα ανήκαν πλούσιες οικογένειες της πόλης που
έχτισαν κτίρια που διασώζονται και σήμερα, παλιά αρχοντικά με όμορφο αρχιτεκτονικό στυλ. Ξεχώριζαν στην οδό των εξοχών, στη σημερινή Βασιλίσσης Όλγας .

Το ακίνητο ανεγέρθηκε το 1905 είχε αξία περίπου 30.000 χρυσές λίρες. Ο
Αχμέτ Καπαντζή αναγνωρίστηκε ως Σέρβος υπήκοος και πέθανε στο σπίτι
του, μέρος του οποίου όμως είχε επιταχθεί για να στεγάσει προσφυγικές οικογένειες από τη Μικρά Ασία. Το 1938 αγοράστηκε από τον Ερυθρό Σταυρό
και στέγασε τις εγκαταστάσεις του. Χρησιμοποιήθηκε από γερμανικές υπηρεσίες στη διάρκεια της Κατοχής και έπειτα από το ΝΑΤΟ. Το 1997 έγινε για
μερικά χρόνια η έδρα του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Ερέρα Ηλιάνα
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Επιχειρηματικότητα,
αυτός ο… Γολγοθάς

Δυο (χαμένα)
χρόνια ΣΥΡΙΖΑ

Έχουν γραφτεί τόσα για την επιχειρηματικότητα. Αρκετά είναι σωστά, όμως και άλλα
τόσα λανθασμένα και υστερόβουλα. Τώρα
πια, το να στηρίζεις την επιχειρηματικότητα είναι της μόδας. Ποιος, όμως, το κάνει
πραγματικά; Αναρωτιέμαι πόσο να βοήθησαν οι τελευταίες κυβερνήσεις να γίνει η
δημιουργία μιας επιχείρησης απλή υπόθεση;
Λίγο, θα απαντήσω.Πόσο βοήθησαν οι
τελευταίοι την πρόσβαση των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα; Καθόλου, θα
απαντήσω.

Τα δυο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν
είναι απλώς «χαμένα», αλλά καταστροφικά.

Μεγάλωσα στη δεκαετία του ‘90 και μπήκα
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όταν η
σκέψη και μόνο του να «επιχειρήσεις» σε
κατέτασσε σε αυτούς που πίνουν το
αίμα του λαού. Τα είδαμε λάθος τα
πράγματα στη χώρα. Με μεγάλες
ευθύνες των αρχόντων τη δεκαετία του ‘80. Τα οποία, όμως,
δεν φάνηκε να βελτιώνονται αρκετά, παρά τις φωνές εκσυγχρονισμού που ακούμε χρόνια τώρα.
Είναι ατελείωτη η λίστα.
Οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που
παράγουν δεν αποτελούν μια προνομιούχα
τάξη στη χώρα, αλλά την κινητήρια δύναμη
της οικονομίας. Και αυτή η δύναμη έχει
πληγεί κατ΄ εξακολούθηση εδώ και χρόνια
από λανθασμένες πολιτικές και δαιδαλώδεις
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Από «παγωμένες» επιχορηγήσεις και αδικαιολόγητα
χαράτσια.
Καθημερινά οι επαγγελματίες δίνουν μάχη
για την επιβίωση, καθώς η υπερβολική
φορολογία οδηγεί στην αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών και στην
αδυναμία τήρησης των ρυθμίσεων. Την ίδια
στιγμή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να ψάχνει λύση, ώστε να δοθεί ανάσα
στα ταμεία και να βοηθήσει την εγχώρια
επιχειρηματικότητα, το πραγματικό γρανάζι
της ελληνικής οικονομίας. Όπως φαίνεται,
όμως, το να αφουγκραστεί τις ανάγκες των
επιχειρηματιών της χώρας και να αξιοποιήσει ιδέες και πρωτοβουλίες, δεν αποτελεί
προτεραιότητα.

Στο ΠΟΤΆΜΙ, επιλέγουμε να ακούμε και να
σκεφτόμαστε. Επιστρατεύουμε τη λογική. Τη
λογική που προκύπτει από τις ανάγκες των
ανθρώπων που δουλεύουν και παράγουν,
των ανθρώπων που μπορούν να μπουν
μπροστά για να επιστρέψουμε σε ρυθμούς
ανάπτυξης και να βγάλουμε την Ελλάδα
από την κρίση. Τη λογική που διαρθρώνεται
γύρω από όσα έχουν πραγματική σημασία.
Μοναδική ελπίδα της χώρας παραμένει η
επιχειρηματικότητα. Η δημιουργική κοινωνία. Οι ονειροπόλοι που οραματίζονται μαζί
με αυτούς που ρεαλιστικά υλοποιούν. Όλοι
μαζί. Με σχέδιο για την ανάπτυξη και με
σαφή στόχο. Μόνο τότε θα έχουμε ελπίδα.

*Ο κ. Νυφούδης είναι πολιτικός υπεύθυνος του Τομέα Εξαγωγών στο Ποτάμι
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Πολιτική αλλαγή με
εθνική συνεννόηση
Σήμερα η κοινωνική και οικονομική κρίση της χώρας
εντείνεται. Το βιοτικό επίπεδο υποχωρεί συνεχώς. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκλεισε δυο χρόνια και αντί
να καταλάβει από τα λάθη της και να διορθώσει κάποια
από αυτά, εφαρμόζει τις πλέον συντηρητικές πολιτικές. Η
πραγματική οικονομία στενάζει, η οικονομική πολιτική,
που εδράζεται στο μοντέλο φόροι και ξανά φόροι, είναι
και κοινωνικά άδικη και οικονομικά αναποτελεσματική. Η
κοινωνία βοά. Η κρίση δεν βαθαίνει απλά. Παγιώνεται και
αποκτά χαρακτηριστικά μιας μόνιμης πραγματικότητας.

Το πρόβλημα δεν έγκειται μονάχα σε εκείνα που
έκαναν, μα κυρίως σε όσα δεν έκαναν από τις
εκλογές μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα δικαίως η
πρώτη φορά Αριστερά να αποδεικνύεται ως η πιο
επικίνδυνη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ η πατρίδα μας στα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Ταυτόχρονα στο πεδίο της διαπραγμάτευσης από την μία
πλευρά υπάρχει μία αναποτελεσματική ελληνική κυβέρνηση που δεν προχωρά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
σε κανέναν τομέα πολιτικής και από την άλλη υπάρχουν
ορισμένοι εταίροι με εμμονές, όπως τις απαιτήσεις
στα εργασιακά για ομαδικές απολύσεις. Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ορισμένοι δανειστές συνιστούν ένα
εκρηκτικό μείγμα που απειλεί την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης.

Η «περήφανη διαπραγμάτευσή» τους κόστισε
το πρώτο εξάμηνο του 2015 86 δισεκατομμύρια
ευρώ στη χώρα, έφερε νέα μέτρα λιτότητας ύψους
9 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κοινωνία, επέβαλλε «κόφτη» διαρκείας σε μισθούς και συντάξεις
και προκάλεσε δυσμενείς ανατροπές στην αγορά
εργασίας, όπου σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους έχουν ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Η αξιολόγηση δεν κλείνει καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από την πρώτη στιγμή δεν έχει καταλάβει ότι όσο
πιο πίσω πάει την διαπραγμάτευση, τόσο σε χειρότερη
διαπραγματευτική θέση είναι η χώρα μας και τελικά στο
τέλος αναγκάζεται να δεχθεί τα πάντα. Οι αυταπάτες και η αναποτελεσματικότητα έχουν
επώδυνες συνέπειες για την κοινωνία.

Και δεν είναι μόνο αυτά!
Στο ίδιο διάστημα οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνθηκαν, το μεταναστευτικό
οξύνθηκε, η φτώχεια αυξήθηκε, η
παραγωγική Ελλάδα συρρικνώθηκε,
ενώ και στα εθνικά μας θέματα οι
κίνδυνοι μεγαλώνουν συνεχώς. Το
χειρότερο, όμως, όλων είναι ότι ποτέ
στο παρελθόν ο ορίζοντας της Ελλάδας
δεν ήταν τόσο σκοτεινός.
Ο χρόνος μοιάζει να κυλάει εις βάρος της χώρας. Για αυτό και το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας
για άμεση πολιτική αλλαγή αποτελεί πατριωτική
ευθύνη.
Όπως εξήγησε και ο Πρόεδρός μας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, οι εκλογές δεν είναι το πρόβλημα
αλλά η λύση του προβλήματος. Είναι η διέξοδος
που αναζητά εναγωνίως η καθηλωμένη ελληνική
κοινωνία και οικονομία.
Μαγικές συνταγές ασφαλώς δεν υπάρχουν, όπως
δεν υπάρχει και ο πολιτικός-Μεσσίας.
Τρανό παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας…
Προεκλογικά «προφήτευσε» πως θα τα αλλάξει
όλα, από τον δέκατο τρίτο μισθό έως την Ευρώπη
και τον κόσμο. Το μόνο που κατάφερε, ωστόσο,
ήταν να φέρει στην επιφάνεια ό,τι χειρότερο έχει
επιδείξει ο πολιτικός μας βίος στα χρόνια της
Μεταπολίτευσης.
Αντίθετα, πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας
είναι ότι «Μεσσίας» της πατρίδας μας είναι κάθε
Έλληνας και κάθε Ελληνίδα που αναλογίζεται
χωρίς «ναι μεν, αλλά» την αναγκαιότητα υλοποίησης ικανών μεταρρυθμίσεων να αλλάξουν την
αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας.
Μεταρρυθμίσεις που θα προσελκύουν επενδύσεις,
θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα διαμορφώνουν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, θα μειώνουν τους φόρους, θα περικόπτουν δαπάνες, θα
αναδομούν το κράτος.
Η «Συμφωνία Αλήθειας» που παρουσιάζουμε στην
κοινωνία αναφέρει ρητά ότι «δανεικά χρήματα από
τους πιστωτές μας σημαίνει δανεικός χρόνος για
την Ελλάδα».
Κάπως έτσι, έχοντας πλέον την εμπειρία της διετούς διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η απάντηση
στο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό
μας: «πρόοδος και κανονικότητα ή λαϊκισμός και
τυχοδιωκτισμός», είναι η λύση στο πρόβλημα που
ταλανίζει την πατρίδα μας την τελευταία εφταετία.
*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης και αν. Τομεάρχης Εργασίας

Θανάσης Θεοχαρόπουλος*

Τις εξαγωγές; Επίσης. Την επιμόρφωση, την
απασχόληση; Το ίδιο.

Θεόδωρος Καράογλου*

Νίκος Νυφούδης*
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Εκτός όμως από τις πολιτικές του
ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και την ανάπτυξη ενός
κλίματος στην κοινωνία επικίνδυνου
και διχαστικού όπου κυριαρχεί ο
κοινωνικός αυτοματισμός -ιδιωτικοί
υπάλληλοι κατά δημοσίων, μορφωμένοι
κατά μη μορφωμένων, επιτυχημένοι κατά
«αποτυχημένων», πλούσιοι κατά μικρομεσαίων, μικρομεσαίοι κατά φτωχών, φτωχοί κατά
κοινωνικά αποκλεισμένων- είναι το κοινωνικό κλίμα
που διαμορφώνεται. Από αυτό το κλίμα κινδυνεύει να
απαξιωθεί ολόκληρη η αριστερά και κυρίως να καταστραφεί η χώρα.
Η λύση στα σημερινά προβλήματα όμως δεν είναι η
συντηρητική παλινόρθωση στην οποία στοχεύει η ΝΔ,
η οποία παραμένει μια συντηρητική δύναμη που δεν
μπορεί με την πολιτική που ευαγγελίζεται να προσφέρει
τις μεταρρυθμιστικές λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα και
να ανταποκριθεί στα αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη,
συνοχή και αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας, για
έξοδο από την κρίση.
Η ΝΔ ζητά κάθε μέρα εκλογές αντί να αντιπολιτεύεται. Δεν
καταθέτει προτάσεις παρά μόνο ασκεί μία στείρα αντιπολίτευση. Ακολουθεί την πεπατημένη του αντιπολιτευτικού
λαϊκισμού, όπως παλαιότερα ο Σαμαράς με τα Ζάππεια
και ο Τσίπρας με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέπει να φύγει. Το θέμα είναι όμως να έρθει τι;
Και η απάντηση δεν είναι να ξεκινήσει ένας νέος γύρος
ψευδαισθήσεων. Απαιτείται εθνική συνεννόηση. Για να
γίνει πράξη αυτό χρειάζονται υπερβάσεις που είτε θα τις
τολμήσουν τα κόμματα, είτε θα τις επιβάλλει ο λαός.
Η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής. Να
υπάρξει σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και βιώσιμη ανάπτυξη για να υπάρξει εκκίνηση της οικονομίας
και της επενδυτικής δραστηριότητας. Είναι απαραίτητο
να αλλάξει το μίγμα οικονομικής πολιτικής με στόχο
τον εξορθολογισμό δαπανών χωρίς μειώσεις μισθών
και συντάξεων, αλλά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
σε όλους τους τομείς. Απαιτείται εδώ και τώρα μεταρρύθμιση του φορολογικού με προοδευτικές κλίμακες,
σταθερότητα και κίνητρα για επενδύσεις. Θεσμοθέτηση σε
όλη τη χώρα ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Άμεση εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών για
την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, από
το οποίο χάνεται τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ ετησίως. Ένα
πιο φιλόδοξο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, το
οποίο θα διευκολύνει και την ανάπτυξη των ιδιωτικών
επενδύσεων. Αξιοποίηση των 19 δις ευρώ αγροτικών
ενισχύσεων μόνο σε παραγωγικές επενδύσεις και
ανταγωνιστικές καλλιέργειες με στόχο την αύξηση των
εξαγωγών και τη μείωση των εισαγωγών. Αυτό είναι
μόνο ένα δείγμα των λύσεων που απαιτούνται σήμερα
με στόχο την υπέρβαση της κρίσης και προωθούνται από
την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δεν υπάρχει χρόνος
για άλλη καθυστέρηση, τώρα είναι η ώρα της πολιτικής
αλλαγής με εθνική συνεννόηση.
*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι Πρόεδρος ΔΗΜΑΡ –
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημοκρατικής
Συμπαράταξης
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#πρόσωπο
Ρίγανη και μέντα
στις διεθνείς αγορές

Τα ελληνικά αρωματικά φυτά, φεύγουν εξωτερικό
Η οικονομική κρίση τέχνας κατεργάζεται. Δύο αδέλφια που κατάγονται από το νομό Πιερίας, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους
και να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Το εγχείρημά τους πέτυχε. Επέστρεψαν στο χωράφι και πλέον ετοιμάζονται για τις πρώτες
εξαγωγές φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Του Βαγγέλη Μπαντέ

Ο Κώστας και ο Παναγιώτης Στάμος είναι από
τα εκατοντάδες παιδιά που μετά τις σπουδές
τους επέστρεψαν στην πατρώα γη για να ασχοληθούν με τα χωράφια. Τα δύο αδέλφια από τον
Κολινδρό Πιερίας αφήνοντας πίσω τα όνειρα
που έκαναν στην πόλη για άλλου τύπου ζωή,
ανακάλυψαν ξανά τις ομορφιές της φύσης επιστρέφοντας στο χωριό τους. Δεν ασχολήθηκαν
με την παραδοσιακή καλλιέργεια της περιοχής,
τον καπνό. Θέλησαν να αρχίσουν κάτι νέο, καινοτόμο. Επεκτάθηκαν σε άλλες καλλιέργειες,
τα αρωματικά φυτά.

Τα πρώτα βήματα
Το 2013, αξιοποιώντας την αγροτική υποδομή
της οικογένειάς τους, άρχισαν δειλά – δειλά
να σπέρνουν τα πρώτα φυτά. Στην αρχή ήταν
δύσκολα, αν και όλη η οικογένεια γνωρίζει
πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα. «Στα πρώτα μας βήματα ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλές
δυσκολίες, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
φυτώρια και σταθερή μέθοδος παραγωγής. Θα
πρέπει να ασχοληθείς μόνος σου», λέει στην
KARFITSA ο Κώστας Στάμος, ο οποίος σπούδασε χημικός. Σήμερα, καλλιεργούν συνολικά
70 στρέμματα παραδοσιακών βοτάνων, αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και μπαχαρικών, με προοπτική αύξησης στα 100 στρέμματα
στα επόμενα 2 χρόνια.

Το κέρδος από την φύση
«Από την αρχή της οικονομικής κρίσης αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο χωριό και να
ασχοληθούμε με καινοτόμες καλλιέργειες, καθώς βλέπαμε το μεγάλο περιθώριο κέρδους σε

συνδυασμό με την τυποποίηση. Το κέρδος στον
πρωτογενή τομέα είναι στην τυποποίηση και
στο εμπόριο, όχι στην καλλιέργεια», προσθέτει
ο Κ. Στάμος. Ο αδελφός του Παναγιώτης, μιλά
για την καλλιέργεια των φυτών. Ακολουθούν
αυστηρά τις αρχές τις βιολογικής γεωργίας
και είναι πιστοποιημένη από τον οργανισμό
πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. «Η καλλιέργεια όλων αυτών των φυτών είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη, καθώς χρειάζεται
προσωπική χειρονακτική εργασία. Ατελείωτες
ώρες βρισκόμαστε όλη η οικογένεια μέσα στο
χωράφι για να απομακρύνουμε τα χόρτα», περιγράφει.

Κάθετη μονάδα
Λίγα χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, τα δύο
αδέλφια από τον Κολινδρό Πιερίας προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω. Αξιοποιώντας κονδύλια του προγράμματος «Leader» δημιούργησαν
μια σύγχρονη μεταποιητική μονάδα, η οποία
έχει εφοδιαστεί με τις πιο σύγχρονες μηχανές
συσκευασίας και επεξεργασίας των παραδοσιακών βοτάνων. Αυτή τη στιγμή, πέρα από την
καλλιέργεια των φυτών, ασχολούνται με την
τυποποίηση σε μικρές συσκευασίες αλλά και
την πώληση σε συσκευασίες κιλών. Ήδη, έχουν
πελάτες σε όλη την Ελλάδα, καθώς προμηθεύουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εταιρείες
τυποποίησης τροφίμων. Επόμενος στόχος είναι
το άνοιγμα τους στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού, καθώς έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις
για την προώθηση των προϊόντων τους σε Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία και Γαλλία.

Τα αγκάθια των αρωματικών φυτών
Ο δρόμος για τα δύο αδέλφια από τον Κολινδρό δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα σε
όλη αυτή την πορεία. Ακόμη και σήμερα έχουν
να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια του ελληνικού
κράτος. Ο Κ. Στάμος μας επισημαίνει την καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ. Χρήματα που
αν τα ελάμβαναν εγκαίρως θα μπορούσαν να
είχαν εξοπλιστεί με περισσότερα μηχανήματα
για την αύξηση της παραγωγής. Σημειώνει δε
τη σημαντική στήριξη ανθρώπων της τοπικής
κοινωνίας, όπως από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρίας της Πιερίας, που τους βοήθησαν
στο να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης
για την ίδρυση της μονάδας τυποποίησης.
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Κι όμως υπάρχουν
και καλά νέα
Του Ν. Ι. Μέρτζου

Μέσα στο βαθύ σκοτάδι της χώρας διαφαίνεται κάποιο αμυδρότατο φως, αλλά ο μέσος πολίτης αδυνατεί να το διακρίνει καθώς μένει
βυθισμένος στην βιοπάλη και νύχτα-μέρα τον πολυβολούν ανελέητα οι πολιτικοί και τα Μ.Μ.Ε. Και, όμως, υπάρχουν καλά νέα. Περνούν
απαρατήρητα επειδή βρίσκονται σκόρπια σε δύσβατα στατιστικά στοιχεία και τα πνίγει η δημόσια οχλαγωγία.
1. Ο προϋπολογισμός του 2016 τώρα μόλις κλείνει
αλλά μέχρι και τον Νοέμβριο είχε ξεπεράσει τις πιο
αισιόδοξες προβλέψεις του αρμοδίου Υπουργού
του. Πρώτη φορά μετά από χρόνια η Ελλάδα πέτυχε
πρωτογενές πλεόνασμα που θα υπερβεί κάπως το
1% του ΑΕΠ. Φυσικά αυξήθηκαν περισσότερο οι εισπράξεις της οδυνηρής φορολογίας. Το σημαντικό,
όμως, είναι ότι παράλληλα μειώθηκαν κατά 1,29 δις
οι δημόσιες δαπάνες πρωτοφανές στο πελατειακό
Κράτος. Ακόμη πιο σημαντικό: μειώθηκαν κατά 30%
οι απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα.
2. Η ανεργία παραμένει θηριώδης. Όμως, μεταξύ
Σεπτεμβρίου 2015 και 2016 από το 24,7% έπεσε στο
23,1% σε έναν χρόνο: 81.013 λιγότεροι άνεργοι, κυρίως νέοι σε ηλικία. Αλλά επιβαρύνθηκαν οι ηλικιωμένοι. Άτομα 55-64 ετών ήσαν το 16,7% των ανέργων και ανήλθαν στο 17,7%, ενώ οι άνω των 65
ετών ήσαν το 10,9% και εκτινάχθηκαν στο 13,7%.
Ωστόσο, οι νέοι 15-24 ετών εξακολουθούν να αποτελούν το 46,1% των ανέργων. Πριν ένα χρόνο,
όμως, αποτελούσαν το 49,1%. Είδαν κάποιο φως.
Βλέπουμε κι εμείς μιαν ακτινογραφία της κοινωνίας.
3. Η αμοιβή της μισθωτής εργασίας αυξήθηκε 1,6%
το 2015 αλλά 4,5% το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Φτώχεια, αλλά άλμα.
4. Ολοένα περισσότεροι ξένοι τουρίστες χρόνο με
τον χρόνο έρχονται στην χειμαζομένη και διεθνώς
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χλευαζομένη Ελλάδα. Ακόμη πιο πολλοί προβλέπονται φέτος, οπότε η ανταγωνιστική Τουρκία έγινε
επικίνδυνος προορισμός. Δαπανούν λιγότερα αφ’
ότου δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, αλλά αιμοδοτούν την ασθενή οικονομία και εν μέρει εξυγιαίνουν το ληστρικό τουριστικό σύμπλεγμα. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας έφθασαν 20 εκατομμύρια ξένοι
το 2016 ενώ το 2011 είχαν έλθει 15 εκατομμύρια.
Ανάλογα αυξήθηκαν οι ξένοι σε όλα τα αεροδρόμια.

πήλινα κατέρρευσαν.

5ον Αχνά κινείται, αλλά πάντως κινείται, προς τα
εμπρός η πραγματική οικονομία. Το 2016 η παραγωγή στην μεταποίηση αυξήθηκε 4,8% το πρώτο
δεκάμηνο. Επιταχυνόμενη αύξηση παρουσίασαν οι
εξαγωγές: 11,9% το πρώτο εξάμηνο και 8,3% το
τρίτο τρίμηνο. Αυξήθηκαν, επίσης, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 2,9% το πρώτο εξάμηνο και 14,8%
το τρίτο τρίμηνο.

 Την περίοδο της κρίσης οι τιμές των ακινήτων
μειώθηκαν κατά 40%. Ωστόσο, στη δεκαετία 19972007 είχαν ανατιμηθεί κατά 170%.

Τα αδιαμφισβήτητα στατιστικά στοιχεία μαρτυρούν
ότι:
 Το ΑΕΠ μειώθηκε 27,2% αλλά μεταξύ 2000-2008
είχε αυξηθεί κατά 70,8%. Παρά την δραματική πτώση του παραμένει υψηλότερο του 2000 κατά 45 δις.
 Για να φθάσουμε στην μεγάλη ευημερία της περιόδου 2000-2009, το Δημόσιο Χρέος αυξήθηκε από
τα 125 δις στα 299,7 δις. Δάνεια 175 δις έστησαν
εκείνην την ευημερία στα πήλινα πόδια της. Και τα

 Στα δάνεια στηρίχθηκαν επίσης οι επιχειρήσεις
και πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Το 1999
είχαν δανεισθεί από τις Τράπεζες 48 δις ίσα με το
26,3% του τότε ΑΕΠ αλλά στα επόμενα οκτώ χρόνια δανείσθηκαν πανωσάμαρα άλλα 177 δις, οπότε
χρωστούσαν το 94% του ΑΕΠ 1999. Πώς να τα ξεπληρώσουν τώρα;

Με τέτοια -και πολλά παρόμοια- δεδομένα επήλθε
μοιραία η προσαρμογή στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. Αναμφισβήτητα είναι η βιαιότερη
της Ευρώπης και το κόστος της δεν επιμερίσθηκε
δίκαια. Είναι αναγκαία, όμως. Αντί, λοιπόν, να καταριούνται τα Μνημόνια και τους κομματικούς αντιπάλους τους, οι πολιτικοί οφείλουν να αναλάβουν τις
ευθύνες τους, να εξηγήσουν στους απλούς πολίτες
τον ελληνικό μηχανισμό της κρίσεως και να μη διασπαθίσουν ακόμη μια φορά τις θυσίες του Λαού σε
ένα ακόμη γουέστερν σπαγκέτι. Θα συστρατευθούν
τότε οι Έλληνες και θα κερδίσουν την κρίσιμη Μάχη
της Ελλάδος.

«Τι ο κάβουρας,
τι το ζουμί του»
Στηριζόμενοι σ’ αυτά τα θετικά σημεία και στην επαγγελματική τους γνώση οι θέσει ηγέτες του καπιταλιστικού συστήματος εξέφρασαν ήδη την αισιοδοξία τους πριν ένα περίπου
μήνα. Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος επεσήμανε ότι
σημειώνεται πλέον οικονομική πρόοδος η οποία ενισχύει
τις προοπτικές για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας
και την έξοδο από την κρίση. «Επ’ ουδενί λόγω δεν πρέπει
να ανακοπεί η πρόοδος», προειδοποίησε τους πολιτικούς.
Σχεδόν ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών υπογράμμισε: «Τώρα εμφανίζονται τα πρώτα
δείγματα επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας που θα είναι καταστροφικός». Τα τελευταία οκτώ χρόνια, ωστόσο, σημειώθηκε τόση
οικονομική καταστροφή ώστε ουδείς αισθάνεται τα πρώτα
δειλά βήματα προς την έξοδο από το τούνελ. Όταν το ΑΕΠ
μειώθηκε κατά 27,2%, οι φόροι αυξήθηκαν, μυριάδες έχασαν την δουλειά τους και πολλές συντάξεις διχοτομήθηκαν,
είναι φυσικό να μη νιώθει κανείς την διαφορά προς το καλύτερο. «Τι ο κάβουρας, τι το ζουμί του», λέει. Σκέφτεται τι
έχασε και, το σημαντικότερο, πιστεύει ότι το υψηλό βιοτικό
και καταναλωτικό επίπεδό του έως το 2008 αποτελούσε
«κεκτημένο». Σ’ αυτό το «κεκτημένο» γαλούχησαν γενεές οι
εργατοπατέρες, οι αγροτοπατέρες και οι πολιτικοί «πατέρες
του Έθνους». Η κρίσιμη, όμως, διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι αυτό το «κεκτημένο» δεν το δημιούργησε η εθνική
οικονομία αλλά το γέννησαν τα δανεικά. Ζήσαμε μια τερατογένεση και την ευχαριστηθήκαμε πολύ αλλά το τέρας μας
εκδικείται. Και μας τυφλώνει.

Karfitsa

Ο Θεσσαλονικιός
που έκανε
το κεφίρ
διάσημο σε
όλη την Ελλάδα

#οικονομία

Η επιθυμία του να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες
των παιδιών του, τον οδήγησε στην παραγωγή ενός προϊόντος που
άλλαξε τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος για το γάλα, το
γιαούρτι ακόμη και για τα αναψυκτικά! Μάλιστα, μετά από υπομονή,
επιμονή και σκληρή δουλειά, κατάφερε να γίνει ο «βασιλιάς» στου
Κεφίρ στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λόγος για τον Ιορδάνη Παπαδόπουλο,
που στα 42 του χρόνια έχει καταφέρει να διατηρεί μία υγιή
επιχείρηση παραγωγής τροφίμων με ευεργετικές
ιδιότητες για τον οργανισμό, στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.
Της Έλενας Καραβασίλη

Όπως περιγράφει στην εφημερίδα KARFITSA, πάντα τον κέρδιζε το κομμάτι της παραγωγής καθώς πριν δημιουργήσει το 2006 την «ΥΓΙΕΙΑ ΚΕΦΙΡ», εργαζόταν στην
οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής ενδυμάτων. «Το 2005 κληθήκαμε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αν θα κλείσουμε την επιχείρηση ή αν θα τη μεταφέρουμε στη
Βουλγαρία, προκειμένου να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Τότε λοιπόν αποφάσισα να
ασχοληθώ επαγγελματικά με την παραγωγή Κεφίρ, καθώς είχα την τεχνογνωσία από
τον πεθερό μου. Παρά τις ενστάσεις φίλων και γνωστών- διότι ήταν ένα προϊόν που
δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό- εγώ τελικά το τόλμησα φτιάχνοντας μία μικρή μονάδα παραγωγής στο Δρυμό», περιγράφει ο κ. Παπαδόπουλος. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά, πως ο ίδιος και τα παιδιά του δεν πίνουν γάλα κι έτσι αυτή η ανάγκη τον
οδήγησε στην παραγωγή του Κεφίρ. «Πρόκειται για ένα προϊόν κλάσης ανώτερο από
το γάλα. Είναι ζυμωμένο προϊόν, με πάρα πολλούς βάκιλους . Από τη ζύμωση και
μόνο, απορροφάται η λακτόζη από το γάλα και μετατρέπεται σε λακτάση (το ένζυμο
που λείπει από όσους δε μπορούν να πιούνε γάλα) και είναι πιο εύπεπτο», σημειώνει.

Καινοτομία και εξαγωγές
Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει πως έχει ξεκινήσει συζητήσεις προκειμένου να εξάγει
τα προϊόντα του σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, με τη Μεγάλη Βρετανία να εκδηλώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αναφορικά με την εγχώρια αγορά, ο ίδιος εξηγεί
πως συνεργάζεται με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Β. Ελλάδα, έτσι «κάποιος
μπορεί να βρει τα προϊόντα μας από τη Μυτιλήνη μέχρι και τα Γιάννενα». Η ετήσια
παραγωγή φτάνει τους 200 τόνους, με τη δυναμική της επιχείρησης να φτάνει στην
παραγωγή 1.500 προϊόντα την ώρα. Ο κ. Παπαδόπουλος δεν περιορίστηκε στην παραγωγή πόσιμου και βρώσιμου κεφίρ, αλλά προχώρησε ένα βήμα παρά πέρα φτιάχνοντας ένα αφρώδες αναψυκτικό από κεφίρ και τζίντζερ! «Ήμουν εξαρτημένος από

το ανθρακικό. Από φόβο λοιπόν πως κάποια στιγμή θα μου δημιουργήσει πρόβλημα
στην υγεία μου, προσπάθησα να βρω κάτι για να το αντικαταστήσω. Έτσι, δοκίμασα το
συγκεκριμένο συνδυασμό όπου στο τζίντζερ το ανθρακικό προέρχεται από τη ζύμωση, είναι το μοναδικό προβιοτικό αναψυκτικό ενώ τα αρώματα προέρχονται καθαρά
από τους χυμούς και τα συστατικά. Το ίδιο προϊόν, έχει παραχθεί και με γεύση μέντας
και δυόσμου».

Η ανάπτυξη και η «συνταγή» της επιτυχίας ΡΑΣΤΕΡ

«Έχουμε
15%
ανάπτυξη
κάθε
χρόνο»

«Σκοπός μου ήταν να αποδείξω πως τελικά… τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δε χρειάζεται να φτιάχνουμε πολύπλοκα προϊόντα με χημικά και συντηρητικά. Τόσα χρόνια
δηλαδή πως τα έφτιαχναν οι γονείς και ο παππούδες μας; Αυτό που επιδίωκα ήταν
να επαναφέρω στην αγορά το απλό και υγιεινό τρόφιμο». Ο κ. Παπαδόπουλος λέει
χαρακτηριστικά πως βασικός του στόχος είναι η επιχείρησή του να αναπτύσσετε διαρκώς. «Αυτή τη στιγμή έχουμε 15% ανάπτυξη κάθε χρόνο. Το “μυστικό” της επιτυχίας
για εμένα είναι το γεγονός ότι παραμείναμε μικρή επιχείρηση και αναπτυσσόμαστε
σταδιακά με σταθερά βήματα», εξηγεί. Μάλιστα ο ίδιος θέλει να παροτρύνει όλους
τους νέους που έχουν κάποιο σχέδιο στο μυαλό τους, να μη διστάσουν -αν είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν πολύ- να το κάνουν πραγματικότητα. «Σκεφτείτε πως την
πρώτη φορά που φόρτωσα το φορτηγάκι και βγήκα για πωλήσεις, έβαλα μέσα δυο
δωδεκάδες κεφίρ. Σήμερα, μερικά χρόνια αργότερα, έχουμε φτάσει στο επίπεδο να
θεωρούμαστε από τους κορυφαίους της αγοράς στο είδος μας. Είμαστε η πρώτη και
μοναδική εταιρεία ειδικευμένη στο είδος μας που ασχολείται μόνο με προϊόντα που
προσφέρουν και συμβάλουν σε ένα υγιεινό τρόπο διατροφής. Άλλωστε στόχος μας
είναι να πάμε τα τρόφιμα ένα σκαλί παραπάνω», καταλήγει.
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■ Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα χτυπά η «καρδιά» του κτηνοτροφικού
και πτηνοτροφικού κλάδου από τις 2 έως τις 5
Φεβρουαρίου του 2017, στο πλαίσιο της 10ης
Zootechnia. Αποτελεί τη μοναδική εξειδικευμένη
έκθεση στον τομέα των παραγωγικών ζώων
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, παρουσιάζει
όλες τις εξελίξεις στον χώρο και γίνεται κάθε
δύο χρόνια σημείο συνάντησης των εκπροσώπων της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας. Θα
συμμετέχουν 849 εκθέτες, με εκθεσιακές συμμετοχές από 37 χώρες, σε 33.000 τμ. εκθεσιακών
χώρων. Μάλιστα 9 στους 10 εκθέτες προτίθενται
ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν
ξανά, με την αύξηση των Ελλήνων επισκεπτών
να αναμένετε να φτάσει στο 114% και στο 278%
από ξένους εμπορικούς επισκέπτες
■ Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του κλάδου
τροφίμων-ποτών με τοπική και περιφερειακή
διάσταση θα είναι η φετινή διοργάνωση της
Detrop-Oenos, η οποία θα έχει «μενού» 700
εκθετών, 12 εκθεσιακών περιπτέρων, 300
hosted buyers (προσκεκλημένοι ξένοι εμπορικοί
επισκέπτες) από 36 χώρες, 5.500 κλεισμένων
επιχειρηματικών ραντεβού και πολυάριθμων παράλληλων εκδηλώσεων. Αυτά είναι
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ορισμένα μόνο από τα στοιχεία, που συνθέτουν
το εκθεσιακό δίδυμο Detrop-Oenos, που θα
πραγματοποιήσει από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου
2017 η ΔΕΘ-Helexpo στο Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης.Μετά από πολλά χρόνια
οι εκθέσεις Detrop-Oenos θα καταλάβουν το
μεγαλύτερο μέρος του εκθεσιακού κέντρου της
Θεσσαλονίκης με 12 θεματοποιημένα περίπτερα
(συνολικά 35.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου) για την
μεγαλύτερη δυνατή ευκολία των επισκεπτών.
■ Ο δήμος Παύλου Μελά, ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα
ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων
«κέντρο κοινότητας δήμου Παύλου Μελά» και
«δομή παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό
παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό
φαρμακείο δήμου Παύλου Μελά» στο πλαίσιο
ευρωπαϊκού προγράμματος του δήμου που
εδρεύει στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (τηλ.
επικοινωνίας: 2313302841,-941,-843,-852,856). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των

υποψηφίων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως
30 Ιανουαρίου 2017.
■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά 23 ατόμων, για την υλοποίηση της
Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης»,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» - άξονας
προτεραιότητας ΑΞ09Β «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
- ΕΚΤ»- τίτλος: «δομές άστεγων», στο Δήμο
Θεσσαλονίκης. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα: 2313-317139, 2313-317128
■ Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή
24.251 ανέργων, από 18 ετών και άνω, στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε
όλους τους δήμους της χώρας. Η υποβολή των
αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.
gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους
χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της
Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους
κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και
Συνθηματικό).

Ντίνος Κωστόπουλος

■ Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνει, στο
σύνολο της, την πρόταση της Υπηρεσίας για πρόσληψη προσωπικού 60 ατόμων, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η διάρκεια της απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται σε οκτάμηνη, το δε ύψος
της δαπάνης που θα απαιτηθεί δεν θα υπερβεί το
ποσό των 815.360,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών και θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συνδέσμου,
οικονομικού έτους 2017, όπου έχουν προβλεφθεί
οι πιστώσεις από την αρχή του έτους (ΚΑ 20.6041
560.760,00 ευρώ, ΚΑ 20.6042 10.000,00 ευρώ και
ΚΑ 20.6054 244.600,00 ευρώ). Εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την υλοποίηση της παρούσας και εντέλλονται οι
Υπηρεσίες του Περιφερειακού Συνδέσμου σε έκδοση
ανακοίνωσης, μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το αρ. 21 Ν.
2190/1994. Βεβαιώνεται ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκε η 8/2014 απόφαση του Δ.Σ.
του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής
Μακεδονίας (εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή).

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Karfitsa
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ και της
εξαθλίωσης των Ελλήνων είναι σε πλήρη
εφαρμογή! Οι δανειστές ελέγχουν μέσω
της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών
όλων μας σε εφορίες και ασφαλιστικά
ταμεία και «διαχειρίζονται» την είσπραξή
τους, με βίαιο αντισυνταγματικό τρόπο,
κάνοντας καθημερινά κατά μέσο όρο
500 κατασχέσεις την... ημέρα! Μόνο τον
Οκτώβριο που μας πέρασε επιβλήθηκαν σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου
14.856 κατασχέσεις (!) ενώ στο σύνολό
τους στο πρώτο δεκάμηνο του 2016 οι
κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιών των Ελλήνων φορολογούμενων
ανήλθαν σε 108.729 ευρώ, δηλαδή ο
«μηχανισμός» αρπαγής της περιουσίας
των Ελλήνων που στήθηκε ηλεκτρονικά
για να συντομεύει τα πράγματα, οδηγεί
με συνοπτικές διαδικασίες χιλιάδες
ελληνικές οικογένειες σε οικονομική
ασφυξία, με τελικό στόχο σε 2 - 3
χρόνια το πολύ, την αρπαγή περιουσιών και ακινήτων στα
χέρια των δανειστών ! Με
το εισόδημα όλων να έχει
συρρικνωθεί στα τελευταία
7 χρόνια περισσότερο από
50%, με την ανεργία να
καλπάζει πάνω από το 25%,
με την δυσβάσταχτη φορολογία να
μην αφήνει περιθώρια ανάπτυξης στον
τόπο για πολλά ακόμη χρόνια και με τα
«κόκκινα δάνεια» των Τραπεζών να είναι
ως ποσοστό και πάνω ακόμη από το
ΑΕΠ της χώρας!
ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΤΥ ανενόχλητοι εισβάλουν σε καταστήματα και
κατοικίες, ληστεύουν σαν... κύριοι τις
οικονομίες των πολιτών και σε πολλές
περιπτώσεις για λίγα ευρώ εγκληματούν
σε βάρος του πολυτιμότερου αγαθού,
κατά της ίδιας της ζωής των ανθρώπων.
Δεν μας έφταναν όλα, με την αναδουλειά και το αρνητικό οικονομικό κλίμα,
λένε οι έμποροι, έχουμε τώρα και τη
δράση των εγκληματικών ομάδων, που
λεηλατούν μέρα και νύχτα, όχι μόνον
καταστήματα, αλλά και χιλιάδες πολίτες
και κατοικίες! Χιλιάδες αρπαγές τσαντών,
χιλιάδες παραβιάσεις κατοικιών, χιλιάδες
διαρρήξεις καταστημάτων και επιχειρήσεων. Η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη,
γιατί οι κλέφτες γνωρίζουν το χάλι που
βρίσκεται σήμερα η Ελληνική Αστυνομία. Δεν υπάρχουν περιπολικά και
όσα κινούνται επιδιορθώνονται πολλές
φορές από την τσέπη και το φιλότιμο
των αστυνομικών, το προσωπικό στα
λιγοστά Τμήματα δεν επαρκεί ούτε για τα
επείγοντα και οι Ομάδες ΔΙΑΣ και ΖΗΤΑ
δείχνουν να αντιμετωπίζουν πλέον τα
ίδια λειτουργικά προβλήματα. Δηλαδή, η
ανασφάλεια στην κοινωνία μας, συνεχώς
επιδεινώνεται και το πολύτιμο αγαθό
της προστασίας της ζωής των πολιτών
και της περιουσίας τους, είναι πλέον στο
έλεος του Θεού...
*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

#αυτό το μάθατε;
“FORTIZO” ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Την από κοινού ανάπτυξη ενός εκτεταμένου
Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων
Οχημάτων (Η/Ο) σε όλη την Ελλάδα αποφάσισαν η εξειδικευμένη εταιρία FORTISIS και ο
όμιλος της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, υπογράφοντας
συμφωνία μεταξύ τους συνεργασίας. Στην
επόμενη διετία έθεσαν ως στόχο να εγκαταστήσουν από κοινού 300 τουλάχιστον δημόσια προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο,
ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο στους φορείς
της αγοράς αυτοκινήτου να διαθέσουν περισσότερα ηλεκτροκίνητα μοντέλα στην Ελλάδα,
καθώς και στους καταναλωτές, που επιθυμούν
να κινούνται με ένα καθαρό, αξιόπιστο και
σύγχρονο μέσο μεταφοράς, όπως είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να αποβάλλουν το άγχος
της επαναφόρτισής του. «Ο όμιλός μας κάνει
φέτος ένα μεγάλο βήμα τεχνολογίας και καινοτομίας. Μπαίνει πρωτοπόρος στον τομέα της
ηλεκτροκίνησης και συγκεκριμένα στις υποδομές φόρτισης, αξιοποιώντας την πολυετή
εμπειρία του στη συντήρηση και ανάπτυξη δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις διεθνείς συνέργειές του στα έξυπνα δίκτυα, αλλά
και την τεχνική διαχείριση και κατασκευή έργων υποδομής.» υπογράμμισε ο κ.Χάρης Αλεξόπουλος, από τη ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. «Στόχος
μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του
δικτύου FORTIZO στην Ελλάδα, στην προοπτική δημιουργίας ενός φορέα εκμετάλλευσης
υποδομών φόρτισης δημόσιας πρόσβασης με
τη συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρίας
FORTISIS», σημείωσε ο κ.Ευθύμιος Αλεξόπουλος, από τη ΔΟΜΟΠΛΑΝ ΕΠΕ, μέλος του
ομίλου της Δομοτεχνικής, που συμμετέχει στο
εγχείρημα. Το δίκτυο FORTIZO αριθμεί σήμερα
21 σημεία επαναφόρτισης ημιταχείας (AC) και
ταχείας (DC) φόρτισης…
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ΤΟ ΣΥΝΩΝΥΜΟ
ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ

Αγαπητός: Το συνώνυμο του γλυκού στην Θεσσαλονίκη. Για τέσσερις γενιές δημιουργούν με
το ίδιο μεράκι και τα καλύτερα υλικά, μοναδικά
γλυκά με τις ίδιες πατροπαράδοτες συνταγές
του παππού Αγαπητού. Εδώ και 73 χρόνια, η
ζαχαροπλαστική Αγαπητός είναι σημείο αναφοράς σε όλη την Ελλάδα. Απολαύστε πατισερί (τούρτες, πάστες και παστάκια): τα μοναδικά
τρίγωνα Θεσσαλονίκης με τη λαχταριστή κρέμα και την φρεσκο-σιροπιασμένη σφολιάτα, τις
θεϊκές σοκολατίνες Ευφροσύνη & Μαρκησία,
το παραδοσιακό προφιτερόλ με την πιο πλούσια σάλτσα σοκολάτας και τα ξακουστά ροδίνια
του παππού Αγαπητού. Επιλέξτε ένα τουρτίνι
από τη μεγαλύτερη συλλογή από πολύχρωμα
λαχταριστά διακοσμημένα τουρτίνια για να δείξετε την αγάπη σας, να γιορτάσετε ή να εντυπωσιάσετε!

Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΟ ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ
ΑΠΟ ΤΗ VICKO

Ντέλογο: Η Κρήτη μετακόμισε... Θεσσαλονίκη.
Ένα συνοικιακό μαγαζί, το Ντέλογο, με άρωμα
και γεύση Κρήτης άνοιξε πριν λίγο καιρό στην
Κάτω Τούμπα. Ο Πέτρος, θέλοντας να αναδείξει τα προϊόντα του όμορφου νησιού αλλά
και τα εδέσματα που ο κόσμος της Θεσσαλονίκης δεν γνωρίζει, αποφάσισε να λειτουργήσει ρακάδικο σε συνδυασμό με παντοπωλείο.
Στο κατάστημα μπορείτε να καθήσετε και να
φάτε, επιλέγοντας μέσα από μία γκάμα προϊόντων, κρητικούς μεζέδες , όπως ντάκος και
κρητικό απάκι, και φυσικά να πιείτε κρητική
ρακή. Η ιδιαιτερότητα του μαγαζιού έγκειται
στο ό,τι τα προϊόντα είναι αποκλειστικά κρητικά και μπορείτε να τα αγοράσετε σε εξαιρετικά
καλές τιμές. Στο Ντέλογο δεν θα βρείτε μόνο
τρόφιμα, αλλά και προϊόντα αισθητικής και
κεραλοιφές όπως η πρόπολη, κατευθείαν από
την Κρήτη. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό
Ι. Πασσαλίδη 11 και Άνω Τζουμαγιάς 16 γωνία, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου
στην Κάτω Τούμπα. Γίνεται παράδοση κατ’ οίκον. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310692664 και
6936903777.

Ραβδομπλέντερ 300 Watt από τη VICKO τώρα
μόνο με 12,90! Μία ακόμα συσκευή που θα
λατρέψετε.. καθώς θα αποτελέσει το μικρό
σας μυστικό για τις μεγάλες σας επιτυχίες! Με
ισχυρό μοτέρ 300W, το μπλέντερ χειρός σάς
…λύνει τα χέρια και σάς προσφέρει γρήγορα
& εύκολα.. πεντανόστιμες σάλτσες, απολαυστικές παιδικές τροφές και τον πιο πετυχημένο φρέσκο πουρέ πατάτας που έχετε σερβίρει
ποτέ.Βυθίστε το ραβδομπλέντερ απευθείας
στην κατσαρόλα, για να παρασκευάσετε υπέροχη βελουτέ σούπα και επιλέξτε την ταχύτητα
που επιθυμείτε για να απογειώσετε την υφή
στο dressing που ετοιμάζετε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να εμπιστευτείτε τη νέα συσκευή
της VICKO. Είναι ανθεκτική χάρη στις ανοξείδωτες λεπίδες της και καθαρίζεται πολύ εύκολα καθώς διαθέτει αποσπώμενο ρύγχος. Συνοδεύεται με 2 χρόνια εγγύηση. Τιμή €12,90 (από
15,90) 19% έκπτωση Ισχύει έως τις 31/1/2017

ΣΤΟ DEVIDO
O H. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΝΕΟ ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ
ΑΠΟ ΤΗ VICKO

NEO OPEL ΜΟΚΚΑ Χ
PREMIUM
Το MOKKA X με καινοτομίες της premium
κατηγορίας. Απολαύστε πολυτελή σχεδίαση, X-tra ασφάλεια, X-tra συνδεσιμότητα
και X-tra αίσθηση SUV. Κάντε το δικό σας
με το μοναδικό πρόγραμμα OPEL 5x5: 5
χρόνια πλήρης εργοστασιακή εγγύηση.
Τώρα όλοι οι κάτοχοι νέων Opel μπορούν
να απολαμβάνουν ξένοιαστη, δωρεάν και
εγγυημένη οδήγηση για 5 συνεχή έτη (ή
έως 75.000 χλμ.), επωφελούμενοι παράλληλα από το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
του Service της Opel! 5 χρόνια δωρεάν
συνδρομή Opel OnStar. Ο προσωπικός
σας βοηθός συνδεσιμότητας και εξυπηρέτησης . Στην Opel Motorstar να δείτε από
κοντά το Opel Mokka X το οποίο να είστε
σίγουροι ότι θα σας μαγέψει!! Πληροφορίες 2310510888 & 2310524888, 26ης
Οκτωβρίου 82, Θεσσαλονίκη 54628 και
Δυτική Περιφερειακή Κιλκίς τηλ. 2341070174. www.motorstar-gigilinis.gr

Εκδήλωση με τον Ηλία Μαμαλάκη στα καταστήματα Devido της Θεσσαλονίκης Με ιδιαίτερη χαρά τα εστιατόρια Devido υποδέχονται
την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 από τις 12
το μεσημέρι, στο κατάστημά τους στην Βας.
Όλγας 213, τον μοναδικό Ηλία Μαμαλάκη για
να παρουσιάσουν σε συνεργασία τα νέα τους
πιάτα με την υπογραφή του αγαπημένου σεφ
και περιμένουν όλους τους φίλους τους για
να γνωρίσουν από κοντά τον κ. Μαμαλάκη και
να δοκιμάσουν τις νέες συνταγές τους. Με 22
χρόνια παράδοση στην εστίαση, τα καταστήματα Devido εγκαινιάζουν μία νέα συνεργασία,
με στόχο να προσφέρουν στους καταναλωτές
τους μοναδικές νέες γεύσεις καθημερινής απόλαυσης.

Το βιβλίο του συγγραφέα Συντομόρου Γαβριήλ
«Η Θεσσαλονίκη στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
και η γενικότερη ελληνική εμπλοκή» επιχειρεί
να ιχνογραφήσει τη βαλκανική εικόνα του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραμάτισε η Θεσσαλονίκη σε
όλη αυτή την πολεμική διαδικασία. Ο συγκεκριμένος, ρόλος ανατέθηκε στην πρωτεύουσα της
Μακεδονίας όταν, τον Οκτώβρη του 1915, τα
γαλλοβρετανικά στρατεύματα της Αντάντ αποβιβάστηκαν στα κράσπεδα του Θερμαϊκού.
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Οι αρχιτεκτόνισσες
που δίνουν χρώμα στα…
μνημεία της Ελλάδας!
Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τις κολώνες του Παρθενώνα σε…
γαλάζια απόχρωσή ή τον Λευκό Πύργο να έχει χρώμα… μωβ και
μάλιστα σε επίσημο τουριστικό οδηγό που πωλείται στα εκδοτήρια και
τα πωλητήρια των μεγαλύτερων μουσείων της Αθήνας και όχι μόνο; Κι
όμως! Δυο Ελληνίδες αποφάσισαν να βάλουν χρώμα στα… μάρμαρα
και τα μνημεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο, και να γεμίσουν με…
πολύχρωμες πινελιές τα ταξίδια χιλιάδων τουριστών στην Ελλάδα.
Του Βαγγέλη Στολάκη
Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί πλέον, αλλάζουν!
Έχουν χρώμα, σκίτσα και γίνονται πιο… προσωπικοί αφού ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να
σχεδιάσει τον δικό του όπως ακριβώς τον
θέλει. Ο λόγος για τις Αβροκώμη Ζαβιτσάνου
και Βασιλική Τζώρα δυο νέες αρχιτεκτόνισσες οι οποίες δημιουργούν διαφορετικούς
ταξιδιωτικούς οδηγούς και καινοτομούν. Η
καινοτομία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι οι
ταξιδιωτικοί οδηγοί που εμπνέονται και επιμελούνται αποκλειστικά οι ίδιες εκτός από
κείμενα με πληροφορίες για τα αξιοθέατα
της Αθήνας και τους αρχαιολογικούς χώρους
της πρωτεύουσας περιλαμβάνουν σκίτσα, τα
οποία ζωγραφίζουν σε ό,τι χρώμα θέλουν οι
τουρίστες. Στόχος του εκδοτικού εγχειρήματος COLOUR GREECE είναι η δημιουργία μιας
νέας τάσης στο πεδίο των έντυπων ταξιδιωτικών οδηγών, προσφέροντας τη δυνατότητα
ενός εναλλακτικού τρόπου ανάγνωσης και
περιήγησης διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί ζωγραφικής
COLOUR GREECE (www.colourgreece.com)
απευθύνονται στο τουριστικό αλλά και στο
εγχώριο κοινό και σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, από παιδιά έως ενήλικες με ενδιαφέρον
για τη ζωγραφική.

Αθήνα, Κρήτη, Σαντορίνη
και Θεσσαλονίκη

Πρωτότυποι τουριστικοί οδηγοί
που «ζωντανεύουν» τα αξιοθέατα!

Ήδη τα πρώτα χίλια τεύχη του οδηγού Colour
Athens έγιναν ανάρπαστα, ενώ επανεκδόθηκαν άλλα δυο χιλιάδες τεύχη. Οι δυο νέες αρχιτέκτονες αυτή την περίοδο δουλεύουν τους
αντίστοιχους έγχρωμους οδηγούς για την
Κρήτη και την Σαντορίνη, ενώ η τέταρτη πόλη
που θα αποκτήσει τον δικό της πολύχρωμο
οδηγό είναι η Θεσσαλονίκη.
«Δίνουμε στον ταξιδιώτη τη δυνατότητα να
βάλει ο ίδιος το χρώμα που θέλει στο ταξίδι
του. Ταξιδιωτικοί οδηγοί σε μορφή colouring
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book, με πληροφοριακά στοιχεία και χάρτες
δεν υπάρχουν αντίστοιχοι στο εξωτερικό»
λέει η κ. Ζαβιτσάνου. «Οι τουρίστες μένουν
πολύ ικανοποιημένοι. Καλές κριτικές και ενθουσιασμό ακούμε και από τους ανθρώπους
στα πωλητήρια των μουσείων. Όλοι περιμένουν να δουν τους επόμενους οδηγούς που
θα σχεδιάσουμε» σχολιάζει στην KARFITSA.

Χρηματοδότηση μέσω…
crowdfunding
Κάθε οδηγός περιλαμβάνει 48 μνημεία ή
τουριστικούς τόπους. Αναφερόμενες στην
διαδικασία δημιουργίας του κάθε οδηγού οι
δυο νεαρές αρχιτέκτονες αναφέρουν πως το
πιο ωραίο κομμάτι είναι αυτό της… έρευνας.
«Σχεδιάζουμε τους οδηγούς από την αρχή. Το
δυσκολότερο είναι να εντοπίσουμε το μέρος
για το οποίο θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν
έγχρωμο τουριστικό οδηγό. Συνήθως επιλέγουμε ανάμεσα σε μέρη που και οι ίδιες επισκεφτήκαμε στο παρελθόν ως τουρίστριες.
Πηγαίνουμε ξανά σε μνημεία και μουσεία,
κρατάμε σημειώσεις, βρίσκουμε πληροφορίες
σε βιβλία και το internet και σκιτσάρουμε είτε
στο χέρι είτε στον υπολογιστή» αναφέρουν.
Η Αβροκώμη και η Βασιλική γνωρίστηκαν
όταν σπούδαζαν αρχιτεκτονική στο Βόλο.
Είχαν κοινές αναζητήσεις και κοινή καινοτόμα ιδέα την οποία έκαναν… πράξη. Κατάφεραν μέσω crowdfunding, μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων από
πολλούς… μικρούς επενδυτές, να συγκεντρώσουν το ποσό που ήταν απαραίτητο για
την έκδοση του πρώτου έγχρωμου τουριστικού οδηγού της Αθήνας. Έχοντας κάνει την
πρώτη τους επιτυχία υπόσχονται να βάλουν
χρώμα και σε μνημεία άλλων περιοχών της
χώρας, τα οποία παραμένουν «όρθια» στο πέρασμα των αιώνων και έτοιμα να υποδεχτούν
χιλιάδες τουρίστες.
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#πόλη

Μια πόλη έχει την αύρα της. Η Θεσσαλονίκη
είχε και έχει πάντα μια δική της κινητικότητα. Μια κινητικότητα όμως ροής. Αλλάζει,
μεταβάλλεται, δέχεται ερεθίσματα, αλλά παραμένει φιλόξενη και ήπια στους ανθρώπους
της…»
Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο πιο… ελπιδοφόρος δρόμος της Θεσσαλονίκης απαντά
γρήγορα, χωρίς δεύτερη σκέψη «Η παραλιακή οδός, η Λεωφόρος Νίκης για μένα είναι
ένας δρόμος ανοικτός στο μάτι και την ψυχή.
Σε όποια περιοχή κι εάν θέλω να πάω φροντίζω να περάσω από αυτό το δρόμο… Όμως
κι αλλού «απογειωνόμαστε», στην καρδιά της
πόλης, στην αγορά της, στα σοκάκια της…
Με τους ανθρώπους, τα στέκια. Τους φίλους
τους παλιούς που πάντα έχεις κάτι να πεις. Η
ομορφιά της είναι στις γωνίες της. To ιστορικό κέντρο υπέροχο και λατρεμένο , κάθε
περιοχή της έχει να σου δώσει άλλες εικόνες
και άλλα ερεθίσματα…»
Ο φακός της εστιάζει σε «οτιδήποτε αποτελεί
κίνητρο διαφορετικότητας. Μια φόρμα, μια
ακολουθία στο αστικό περιβάλλον. Παραλία
και πάλι παραλία. Με δικό της ρυθμό λες και
είναι κάτι ξεχωριστό σε αυτή την πόλη και το
δικό της κοινό ανά ώρα. Μπορείς να τη ζήσεις
σε όλο το 24ωρο και έχει κάτι άλλο να σου
πει. Αυτή τη στιγμή το πιο ευρωπαϊκό κομμάτι
της πόλης μας. Εστιάζουμε σε ότι μας προκαλεί κάποιο συναίσθημα. Το συναίσθημα δίνει
χρώμα και ψυχή σε όλα. Η χαρά, η λύπη, ο

Κική Χούρου

Της @karapanagiotidu

θυμός ή οργή είναι καλό να μας παρακινούν.
Το συναίσθημα αξίζει να γίνεται μοχλός δημιουργίας» Για το πότε θα στρέψουμε τη ματιά
μας, στον περιβάλλοντα χώρο, στο ζωτικό
μας χώρο λέει «δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός κατά παραγγελία στη δημιουργικότητα. Όταν ανήκεις σε ένα δημιουργικό
χώρο -όπως εγώ- είναι τρόπος ζωής και καθημερινότητα. Απλά συμβαίνει. Δεν υπάρχει
«πρέπει» στη ματιά του καθένα. Είναι τι σου
«μιλάει» και τι σε κάνει να «βλέπεις αλλιώς»
τα πράγματα. Για μένα αποτελεί μεγάλη πρόκληση η… λεπτομέρεια. Αυτό που θα διακρίνω και περνάει απαρατήρητο για τους άλλους
αλλά για μένα έχει άλλη διάσταση. Μέσα σε
μια φαινομενικά τυποποιημένη ρουτίνα, απλά
τα πράγματα δεν είναι ίδια για όλους. Εστιάζω στο σφιχτό, κλειστό κάδρο. Απομονώνω
σε ένα κλικ αντικείμενα καθημερινότητας,
σημεία και χώρους, που εκείνη τη δεδομένη
στιγμή πετυχαίνουν να με βγάλουν από τη μονοτονία ή την αμηχανία μου»

Τι «πούλησε» η πρώτη
φωτογραφική έκθεση
«Ήταν η πρώτη ατομική μου έκθεση και ομολογώ ότι την επισκέφτηκαν περισσότεροι από
όσους θα φιλοδοξούσα. Με εντυπωσίασε ότι
με προσέγγισαν νέοι φωτογράφοι, γεγονός
που επιβεβαιώνει για μένα ότι η νέα γενιά έχει
ενδιαφέρον να παρακολουθήσει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης κ αισθητικής. Με

Ο πιο… ελπιδοφόρος
δρόμος βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη
«Στιγμές. Να γίνουν οι στιγμές μας… θέμα. Ζούμε, κινούμαστε,
παράγουμε. Γιατί όχι, να δημιουργούμε. Ο καθένας από τη μεριά
του, με ότι τον συγκινεί και του δημιουργεί ευχαρίστηση και
πληρότητα». Εξαιρετική η προτροπή -και η έμπνευση- της Κικής
Χούρου, ενός ανθρώπου ανήσυχου και δημιουργικού που ξέρει
να χαίρεται τη ζωή και να την αναδεικνύει με τη δική του οπτική.
Μιλάει στην KARFITSA και μας θυμίζει τη φιλόξενη και… κινητική
φύση της Θεσσαλονίκης, μας θυμίζει ότι υπάρχουν εικόνες χαράς
και ευτυχίας- που τις συναντάμε καθημερινά - κι αν
αφεθούμε θα μας… «απογειώσουν». Όπως λέει
χαμογελαστά «Η πόλη είναι ζωντανή, έχει τους δικούς
ρυθμούς με τα πάνω της και τα… κάτω της. Κάθε τι
ζωντανό έχει τον παλμό του.

χαροποίησε το γεγονός ότι ο κόσμος πέρα από
μια λεζάντα ήθελε να μάθει περισσότερα για
το «κλικ», για τη στιγμή και ήταν χαρά να μοιράζομαι το συναίσθημα backstage. Ήταν μια
συμμετοχική και δημιουργική διαδικασία. Το
κόστος των έργων ήταν συμβολικό ακριβώς
γιατί επιθυμούσα η ματιά μου να φιλοξενηθεί
προσιτά. Είναι ευχάριστο λοιπόν για μένα ότι
υπήρξε ανταπόκριση…»
«Η Θεσσαλονίκη λατρεύει την τέχνη. Αυτό
το καταλαβαίνεις από τους καταξιωμένους
και αγαπημένους καλλιτέχνες που έχει «γεννήσει». Αλλά και από το χώρο μου, των
εφαρμοσμένων τεχνών, η Θεσσαλονίκη έχει
το μεγαλύτερο και δημιουργικότερο πυρήνα καλλιτεχνών στις μέρες μας. Αυτό επιβεβαιώνεται από την παγκόσμια δράση και
επιβράβευση τους. Αλλά τη Θεσσαλονίκη την
αγαπάει και η Τέχνη. Είναι μια αμφίδρομη και
δυναμική σχέση. Δεν είναι τυχαίο ότι τραγουδήθηκε, φωτογραφήθηκε και ενέπνευσε
τους δημιουργικότερους ανθρώπους της
χώρας. Θα μου έλειπαν όλα, αν έφευγα από
την Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να φύγω. Δεν θα
έφευγα ποτέ. Με φαντάζομαι να ταξιδεύω, σε
όλα τα μέρη του κόσμου, μιας και λατρεύω
τα ταξίδια, η επιστροφή όμως έχει απίστευτη
ομορφιά σε αυτό τον τόπο. Η παραλία ίσως
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτή θα
μου έλειπε περισσότερο. Αυτή η μαγική δυναμική που έχει ο Θερμαϊκός κόλπος ,με θέα
το Βουνό των θεών, είναι ανεπανάληπτη…»

Ποια είναι…

Για μένα αποτελεί
μεγάλη πρόκληση
η… λεπτομέρεια.
Αυτό που θα
διακρίνω
και περνάει
απαρατήρητο για
τους άλλους αλλά
για μένα έχει
άλλη διάσταση.

Άνθρωπος της οπτικής επικοινωνίας, γραφίστρια και
λάτρης της φωτογραφίας.
Γεννήθηκε στη Δράμα και
από το 1992 ζει και εργάζεται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε της σπουδές της στο North College
στον τομέα εφαρμοσμένων
τεχνών με ειδικότητα το
graphic design. Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα
σεμινάρια γραφιστικής και
φωτογραφίας. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με
εκπαιδευτήρια και σχολές
διδάσκοντας επεξεργασία
εικόνας και σελιδοποίηση
διατηρώντας παράλληλα
δημιουργικό γραφείο. Έχει
συμμετάσχει σε ομαδικές
εκθέσεις γραφιστικής και
φωτογραφίας τόσο στην
Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό. Από το 2009 με μια
δημιουργική ομάδα ανθρώπων δραστηριοποιείται
στο χώρο των εκδηλώσεων.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

PULP BAR

Ξεκινώντας το 1993, η μπυραρία bar Αύγουστος προμηθεύεται αποκλειστικά ελληνικής προέλευσης
μπύρες από μικροζυθοποιίες, με 100
ετικέτες και μέσο όρο τιμών τα 5€.
Σε παρεΐστικο κλίμα, με rock, jazz,
blouse και funky μουσική και θεματικές βραδιές κάθε Κυριακή με παντός
είδους μουσική ή κάποια θεατρικά.
Μαυροκορδάτου 2, Θεσσαλονίκη

Μία μπυραρία που μετρά
11 χρόνια στο ιστορικό
της, με 160 ετικέτες και
4 βαρέλια. Παρέχει φαγητό σε στυλ finger food
και οι τιμές κυμαίνονται
στα 5€. Ιδιαίτερο στυλ
με πολύ κόκκινο και rock
μουσική.
Αλεξάνδρου
Σβώλου 8, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Η ΠΙΟ ΠΑΛΙΆ ΜΠΥΡΑΡΊΑ

Επιμέλεια: Αρετή Τασούλα

Το ποτό της κρίσης…

#αγορά

Τα τελευταία χρόνια που η Ελλάδα πλήττεται από την οικονομική κρίση, θα
περίμενε κανείς η διασκέδαση να φαντάζει προνόμιο ελάχιστων. Δεν είναι
λίγες οι φορές που στον δρόμο ακούει κανείς εκφράσεις του τύπου Ποια
κρίση;Τα μαγαζιά είναι γεμάτα.Οι Έλληνες θα βγαίνουν κι ας μην έχουν
φράγκο.Κι εν μέρει δεν έχουν άδικο. Αρκετοί είναι οι καταστηματάρχες
που έχουν βάλει λουκέτο στα μαγαζιά τους.

Αν όμως το δει κανείς από την πλευρά των καταναλωτών, οι ίδιοι απλώς αναζητούν πιο φθηνές
λύσεις, προκειμένου να διασκεδάσουν, και μία
εξ αυτών είναι σαφώς η μπύρα. Όπως αναφέρει στην KARFITSA ο ιδιοκτήτης της μπυραρίας
Beerατής – the beer bar, Κωνσταντίνος Αλεφασίδης «Η μπύρα είναι ένα ποτό που στην Ελλάδα
ξεκίνησε να δουλεύει με την κρίση. Προσωπικά,
τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει αύξηση
της πελατείας και της κατανάλωσης μπύρας,
καθαρά για οικονομικούς λόγους». Η κατανάλωση βέβαια, όπως μας τονίζει, κυμαίνεται
αναλόγως τις ημέρες. «Τις Παρασκευές και τα
Σάββατα, καθώς και σε περιόδους εορτών και
σε πάρτι η κατανάλωση είναι πολύ μεγάλη, ενώ
τον υπόλοιπο καιρό συγκρατημένη».
Ο κ. Αλεφασίδης αναφέρθηκε και στην ελληνική μικροζυθοποιία και κατά πόσο οι Έλληνες
γνωρίζουν τις ελληνικές μπύρες. «Η ελληνική
μικροζυθοποία δυστυχώς δεν έχει φτάσει το
επίπεδο ξένων εταιρειών. Συγκριτικά, υπάρχουν πολύ καλύτερες ποιοτικά μπύρες από ότι

οι ελληνικές και σε καλύτερες τιμές. Σε αυτό
βέβαια φταίει η ελληνική νομοθεσία που τους
επιβάλλει φοβερούς φόρους και δεν μπορούν
να βγουν ανταγωνιστικά στην αγορά». Από την
άλλη, οι καταναλωτές, όπως μας ενημερώνει,
ζητούν όλο και περισσότερο ελληνικές μπύρες,
ωστόσο, με εξαίρεση τους γνώστες του αντικειμένου, δεν γνωρίζουν τις προελεύσεις και δείχνουν ακόμα μπερδεμένοι στις επιλογές τους. Η
μπυραρία Beerατής-the beer bar βρίσκεται στην
οδό Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Έχει 11
κάνουλες, με πάνω από 100 ετικέτες μπυρών
και διαθέτει κουζίνα που σε συνδυασμό με τις
μπύρες ολοκληρώνουν την απόλαυση. Ένα ροκ
κατά κύριο λόγο κλίμα , με πρωτότυπη διακόσμηση και με θεματικές βραδιές και lives ροκ
και άλλων ειδών μουσικής, προβολή ποδοσφαίρου σε 7 οθόνες και διοργανώσεις events.
Οι τιμές του καταστήματος κυμαίνονται στα 4€.


Αρ. Τασούλα

ΤΣΕΧΙΚΕΣ

U FLEKÚ
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Μπυραρία με πάνω
από 100 ετικέτες και
μουσική rock. Υπάρχουν προσφορές για
συγκεκριμένες μπύρες, 1+1 δώρο, και
ο μέσος όρος τιμών
είναι τα 4€. Σε ύφος
στεκιού στην οδό Βαΐου 4, Θεσσαλονίκη

ROQUER
- BAR
Μπυραρία με μόνο
Τσέχικες ετικέτες και
φθηνα εδέσματα. Η
μουσική αφορά τα είση
rock, jazz και metal και
οι μπύρες κοστολογούνται στα 4,5€. Ολύμπου
104, Θεσσαλονίκη.

GAMBRINUS
Τσέχικη μπυραρία
με τιμές στα 3,5€.
Διαθέτει κουζίνα
και έχει προσφορές σε συνδυαστικά πακέτα (φαγητό
και μπύρα). Ξύλινο décor και rock
μουσική. Συγγρού
7, Θεσσαλονίκη.

Karfitsa

ΠΡΊΓΚΗΠΟΣ

Έχοντας ως θέμα το rugby και το ice hockey,
η καινούργια μπυραρία στην οδό Βαλαωρίτου 19 αποτελείται από 20 ετικέτες, κυρίως
ελληνικής προέλευσης, που συνεχώς αυξάνονται, σε ένα κλίμα στεκιού με blouse,
rock, jazz, country και soul μουσική. Γίνονται εβδομαδιαίες παρουσιάσεις μπυρών και
με μέσο όρο τιμών τα 4€, προσφέρει το 15%
των εσόδων της στις τοπικές ομάδες rugby
και ice hockey. Προσεχώς και κουζίνα.

Μία από τις παλιότερες μπυραρίες,
που ιδρύθηκε το 1993 και σήμερα λειτουργεί ως μπυραρία-ουζερί. Έχει 8
βαρέλια και 60 ετικέτες με τις τιμές να
κυμαίνονται στα 4€. Η μουσική του καταστήματος είναι το ελληνικό έντεχνο
και κάθε Δευτέρα εμφανίζεται ο Αγάθωνας και κάθε Παρασκευή κάποιο
συγκρότημα ή έντεχνος καλλιτέχνης.
Αποστόλου Παύλου, Θεσσαλονίκη

ΖΥΘΟΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ

REHAB PUB

-Πάμε να γίνουμε ΣΚΝΙΠΑ;

ΝΤΟΡΈ / ΖΎΘΟΣ

Με πάνω από 20 χρόνια ιστορία, τα δύο ζυθοεστιατόρια
μετρούν 10 βαρέλια και 70 ετικέτες που οι τιμές τους κυμαίνονται στα 3€. Διαθέτει και εστιατόριο και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη έχει συνδυαστικές προσφορές.
Ακούγονται ξένα pop, rock και jazz. Ντορέ: Τσιρογιάννη 7,
Λ. Πύργος, Ζύθος: Κατούνη 5, Λαδάδικα.

- Ναι, αλλά θα οδηγήσεις εσύ!

Μία παρέα τριών Θεσσαλονικέων με αστείρευτο γέλιο και έντονες προσωπικότητες. Ο Γιώργος Χαριτίδης, ο
Άγγελος Κανιατσάκης και ο Γιώργος Γκουτζιούρης. Παιδικοί φίλοι και κουμπάροι, που τους ενώνει όχι μόνο
το παρελθόν και η συγγένεια, αλλά και το πάθος τους για τη μπύρα. Ένα βράδυ λοιπόν κι, ενώ απολάμβαναν
χαλαροί την μπύρα τους, αποφάσισαν να κάνουν το πάθος τους χόμπι, και το χόμπι πραγματικότητα.
Τα πρώτα βήματα

Το τελικό αποτέλεσμα

Το 2010, η παρέα των «τριών» ξεκίνησε να
ασχολείται με την ζυθοποιία. Διαβάζοντας
στην αρχή αρκετά βιβλία για το αντικείμενο, προκειμένου να καταρτιστούν επαρκώς
πάνω στο ζήτημα, άρχισαν να παράγουν την
δική τους μπύρα για προσωπική ευχαρίστηση, στο υπόγειο του Άγγελου. Λόγω γνώσεων, καθώς επαγγελματικά ασχολούνται με
τον τεχνικό τομέα, κατάφεραν να φτιάξουν
ένα καλό μηχάνημα, κι έτσι, στις 8 Νοεμβρίου του 2011, πραγματοποίησαν το πρώτο
τους βράσιμο.Ύστερα από παρακολούθηση
σχετικών σεμιναρίων και με την βοήθεια ζυθοποιού γνωστής εταιρείας, που του κέντρισε το ενδιαφέρον το εγχείρημα της παρέας,
οι τρεις φίλοι, έπειτα από επιδότηση του
προγράμματος ΕΣΠΑ, κατάφεραν να κάνουν
τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της ζυθοποιίας και να δημιουργήσουν την Πρότυπη
Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης.

Η Πρότυπη Μικροζυθοποία Θεσσαλονίκης

Η φιλοσοφία τους
Η βάση της φιλοσοφίας τους είναι η Ελλάδα. «Στηρίζουμε τον τόπο μας και τα προϊόντα του γιατί έτσι ακριβώς πρέπει», αναφέρουν σχετικά στην KARFITSA. «Τα υλικά
που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή
του τελικού προϊόντος είναι 80% ελληνι-

έχει βγάλει, μέχρι στιγμής τρία είδη μπύρας.
Πρώτη, παράχθηκε η Sknipa τύπου Strong
Ale, η οποία έχει πλούσια γεύση βύνη-καραμέλας και ισορροπεί τον γλυκό βυνώδη
χαρακτήρα με την πικρή επίγευση. Η δεύτερη είναι η Sknipa LADY τύπου Saison Ale,
κής προέλευσης. Μέχρι και τα μηχανήματά
μας κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα. Κάποια εξειδικευμένα εξαρτήματα μόνο, που
δεν υπάρχουν στη χώρα μας, τα παίρνουμε
από το εξωτερικό». Η φιλοσοφία τους βέβαια δεν μένει εκεί. Η ιδιάζουσα ονομασία
του προϊόντος, ΣΚΝΙΠΑ, δεν βγήκε τυχαία.
Ενόσω απολάμβαναν στο υπόγειο την δικής τους παραγωγής, αυτή τη φορά, μπύρα,
εμπνεύστηκαν κάτι πέραν των τετριμμένων.
«Μιας και όταν πίνεις, συνήθως γίνεσαι
“σκνίπα”, αποφασίσαμε να ονομάσουμε έτσι
την μπύρα. Δεχτήκαμε κριτική για το όνομα,
αλλά κάναμε αυτό που μας αρέσει χωρίς το
άγχος της γενικότερης αποδοχής. Δεν το
κάνουμε για “μαρκετίστικο” σκοπό. Ο λόγος που ζυθοποιούμε άλλωστε, είναι για να
προσφέρουμε μία ξεχωριστή μπύρα σε όλα
τα επίπεδα, από φυσικά υλικά».

PRAGUE
BEER HOUSE
Τσέχικες μπύρες περίπου
στα 3€ και μεζέδες, σε
ύφος rock, που διοργανώνονται live σε όλα τα
μουσικά είδη. Γραβιάς
39-Ολύμπου 7, Σταυρούπολη.

δροσερή, ελαφρώς γλυκιά και πιπεράτη, με
ξηρό και όξινο τελείωμα. Η τελευταία, την
οποία μάλιστα έφτιαξαν πριν ένα μήνα, είναι
η Sknipa BOLD τύπου Indian Pale Ale, με
ισορροπημένη γεύση λυκίσκων. Να σημειωθεί πως ο λυκίσκος είναι το συστατικό,
το οποίο χαρίζει την πικρή γεύση σε κάθε
μπύρα, ανάλογα με το ποσοστό που χρησιμοποιείται. «Το κάνουμε γιατί το αγαπάμε.
Στόχος μας είναι η ποιότητα, και δεν θα την
θυσιάσουμε», δηλώνουν χαρακτηριστικά.
Τέλος, να αναφερθεί πως τα υπολείμματα
της εκάστοτε ζυθοποίησης, τα δωρίζουν σε
κτηνοτρόφους. Για πληροφορίες μπορείτε
να μπείτε στο επίσημο site www.sknipa.gr ή
στη σελίδα του facebook Sknipa Beer.

BEER TEMPLE
Με ελληνικές και ξένες
μπύρες και ειδίκευση στις
craft (μικροζυθοποιίες) κια
τιμές που κυμαίνονται στα
5€. Συνοικιακό μαγαζί με
μουσική rock και punk. Αλκαμένους 3, Θεσσαλονίκη.

OTTO DIX

Μπυραρία με ποικιλία μεζέδων. 70 ετικέτες με μέσο όρο
τιμών τα 6€ και συνδυαστικές προσφορές. Διοργανώνονται θεατρικά και μουσικά δρώμενα με ακούσματα jazz,
blouse και rock. Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 35, Θεσσαλονίκη.

ΆΛΛΕΣ ΜΠΥΡΑΡΊΕΣ
THE PUB
Διαθέτει 10 βαρέλια και
30 ετικέτες στα 3€, καθώς
και κουζίνα. Σε παρεΐστικο
κλίμα, με rock διάθεση και
προσφορά σε συγκεκριμένη μπύρα καθημερινά. Αιγύπτου 5, Θεσσαλονίκη.

BEER ART

Μπυραρία στην οδό Νίκου
Πλαστήρα 99 στην Καλαμαριά. Διαθέτει 250 ετικέτες και 7
βαρέλια, δίνοντας έμφαση στις
ελληνικές μπύρες. Ξένη απαλή
μουσική και τιμές που κυμαίνονται στα 5€. Προσφέρει έκπτωση 15% μέσω του e-table.

EM-BEER-IA

Μπυραρία που άνοιξε το
2004, διαθέτει 40 ετικέτες
και 1 βαρέλι σε συνδυασμό
με κρύα πιάτα. Οι μπύρες
κοστολογούνται στα 5€ και
το περιβάλλον θυμίζει στέκι με ξύλινο décor και rock
κατά βάση μουσική. Δωδεκανήσου 27, Θεσσαλονίκη.
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#μόδα
ΤΟ TOP 10
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Δερμάτινες μπότες ή μποτάκια επίσης καλής
ποιότητας που θα συνοδεύσουν πολλά στυλ
ντυσίματος all day long. Αν έχετε ήδη σε μαύρο
χρώμα επιλέξτε ένα πιο ουδέτερο ή ταμπά που
συνδυάζετε υπέροχα με τα χρώματα του χειμώνα
δίνοντας ένα άλλο twist στο ντύσιμό σας.

Το tailor-made κοστούμι είναι αναμφισβήτητα ένα outfit που δεν θα σας
απογοητεύσει ποτέ αφού μπορεί κάλλιστα
να αντικαταστήσει το LBD ( μικρό μαύρο

Τι πρέπει να διαθέτει η ντουλάπα

φόρεμα). Αλλάζοντας τα αξεσουάρ που το

σας και είναι ευκαιρία για να το
αγοράσετε, αφού οι εκπτώσεις
συνεχίζονται με ακόμη πιο μειωμένες τιμές. Αυτό σας δίνει

συνοδεύουν μπορείτε να το φορέσετε σε
πολλές διαφορετικές περιστάσεις και να
Οι sexy γόβες που μαγνητίζουν όλα τα βλέμματα
είναι σίγουρα μία αγορά που αξίζει να κάνετε,
καθώς θα ανεβάσει την διάθεσή σας και θα
τονώσει τη θηλυκότητα σας. Κολακεύει τα πόδια
όσο κανένα άλλο ζευγάρι παπούτσια προσθέτοντας πόντους όχι μόνο στο ύψος σας αλλά κυρίως
στη γοητεία σας!

είστε πάντα κομψή και καλοντυμένη.

την ευκαιρία να «επενδύσετε’’
σωστά τα χρήματά σας, σε ρούχα
και αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν την εικόνα σας και θα
φτιάξουν τη διάθεσή σας. Ποια
είναι λοιπόν τα κομμάτια κλειδιά
που θα σας βοηθήσουν να χτίσετε
μια γκαρνταρόμπα η οποία θα
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Ένα καλής ποιότητας πλεκτό είναι το ρούχο που
δεν θα μετανιώσετε ποτέ για την αγορά του
αφού είναι αυτό που ενδεχομένως θα φορέσετε
και περισσότερο. Ιδίως φέτος που είναι το
νούμερο ένα και η τάση να συνδυάζεται υπέροχα
με πολύ βραδινά και λαμπερά υφάσματα, δεν
θα το αποχωρίζεστε ακόμη και στις επίσημες
εμφανίσεις σας.

σας χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία; Πριν επιδοθείτε όμως
στην εμπειρία του shopping,
σημειώστε τη λίστα που ακολουθεί για να μην παρασυρθείτε σε
αγορές ρούχων και αξεσουάρ
που δεν χρειάζεστε πραγματικά

Ένα λιτό μαύρο παλτό δεν πρέπει σίγουρα να
λείπει από καμία γυναικεία ντουλάπα. Τώρα
είναι η ευκαιρία να διαθέσετε κάτι παραπάνω
για να φροντίσετε να είναι καλής ποιότητας ώστε
να το κρατήσετε πραγματικά πολλά χρόνια στη
ντουλάπα σας.

αλλά εντυπωσιαστήκατε από την
έκπτωση.
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Μία δερμάτινη ζώνη είναι απαραίτητη και ικανή
να μεταμορφώσει και το πιο βαρετό ντύσιμο.
Κλασσική με αγκράφα ή rock με studs και
μεταλλικές λεπτομέρειες, οι επιλογές στα
καταστήματα είναι αμέτρητες, επιλέξτε αυτήν που
δένει με το στυλ σας και εκτοξεύει το look σας.

2310.278.155
sales@karﬁtsa.gr

∆ιαβάζεται
από 100.000
αναγνώστες
κάθε εβδοµάδα!

#Star System
Το πιο ζεστό…
Ice Party
Με σύνθημα «Γενναίοι επιζώντες
ενωθείτε για το μεγάλο Ice Party
του Ομίλου Μουζενίδη», έγινε το
καθιερωμένο πάρτι του προσωπικού
του Mouzenidis Group και η κοπή
της βασιλόπιτας. Οι …γενναίοι
εργαζόμενοι του Ομίλου Μουζενίδη,
αφού επέζησαν από τα ακραία
καιρικά φαινόμενα και τις χαμηλές
θερμοκρασίες, ζέσταναν με το κέφι
και το χορό τους την αίθουσα του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace της
Θεσσαλονίκης, που φιλοξένησε το
πιο … παγωμένο πάρτι της χρονιάς!
Το dress code ήταν αυστηρό: γούνες,
παλτό, γάντια, κασκόλ, σκούφοι
και μπότες, όπως επέβαλλαν οι
πολικές συνθήκες των ημερών στη
Θεσσαλονίκη!
Ο διαγωνισμός της καλύτερης «Ice
Party» φωτογραφίας ανέβασε το
θερμόμετρο στην αίθουσα, με τους
συναδέλφους να ποζάρουν ατομικά και
ανά τμήμα, ακολουθώντας το concept
του διαγωνισμού και ποστάροντας στο
Facebook με hashtag #icepartymzt
τις δημιουργικές τους λήψεις!
Οι πιο «δραστήριοι» συνάδελφοι που
μας ξεσήκωσαν με το κέφι τους
και τους ρυθμούς του μουσικού
συγκροτήματος «Virtuosos» αλλά και
του DJ Διογένη Μαργιόλα, στέφθηκαν
Ice King και Ice Queen της βραδιάς!
Από το πάρτι δεν μπορούσε να
λείπει και ο Πρόεδρος του Ομίλου
κ. Μπόρις Μουζενίδης, που έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα,
με τους υπεύθυνους των εταιρειών
να παραλαμβάνουν το κομμάτι για
λογαριασμό της ομάδας τους. Η τυχερή
εταιρεία που κέρδισε το φλουρί για
το 2017 ήταν η Ellinair, η αεροπορική
εταιρεία του Ομίλου Μουζενίδη.
Έναν ακόμα τυχερό συνάδελφο
ανέδειξε η βραδιά, που κέρδισε το
φλουρί σε ατομικό επίπεδο και μαζί
ένα διήμερο αεροπορικό ταξίδι για 2
άτομα στην Αθήνα με την Ellinair και
διαμονή στο ξενοδοχείο Bomo Club
Palace Hotel 4*.
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#Star System
Αριθμολογία: Το νόημα
των αριθμών στη ζωή μας
Ποιο είναι το νόημα των αριθμών στη
ζωή μας; Ο σκοπός της Αριθμολογίας
είναι να εμβαθύνουμε και να
κατανοήσουμε τις ανώτερες και τις
κατώτερες δονήσεις των αριθμών, ώστε
να χρησιμοποιήσουμε την ενέργειά τους
με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Όλα
γύρω μας δονούνται σε μια πλειάδα
αριθμών και μέσα σε αυτό το σοφό
σύμπαν, με την εξαιρετική ακρίβεια στον
συντονισμό του, οι αριθμοί αποκαλύπτουν
τους εννεαετείς κύκλους που μας
διέπουν. Κάθε νέα χρονιά αποκαλύπτεται
μέσα από το άθροισμα των ψηφίων
της. Εδώ θα μάθετε τι θέλει να μας
πει το 2017, αλλά και μέσα σε αυτό το
παγκόσμιο έτος ποιος θα είναι ο δικός
σας προσωπικός αριθμός, που θα σας
αποκαλύψει την πορεία και τον ρόλο
που καλείστε να ολοκληρώσετε. Ο
υπολογισμός είναι πολύ απλός, αρκεί να
γνωρίζετε την ημέρα (αριθμητικά) και τον
μήνα (αριθμητικά) που έχετε γεννηθεί
και στο άθροισμα αυτών των αριθμών να
προσθέσετε το άθροισμα της χρονιάς που
σας ενδιαφέρει να δείτε. Ο αριθμός πάντα
μετατρέπεται σε μονοψήφιο. Με αυτόν
τον τρόπο θα τοποθετηθείτε εύκολα τις
χρονικές περιόδους (έτη) και έτσι θα
κατανοήσετε τις δυνατότητες που έχετε
το έτος αυτό. Οι κύκλοι αυτοί είναι εννιά
και ο καθένας από αυτούς έχει μοναδική
δόνηση, ταυτότητα, χρονική τοποθέτηση
και στίγμα.

Τι σημαίνει το έτος 2017
με βάση τις δονήσεις των αριθμών;
2017
Η χρονιά αυτή έχει το άθροισμα 1 (2 + 0 + 1 + 7 = 10 = 1).
Βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα ενός νέου κύκλου,
που μας δίνει πολλές δυνατότητες για δράση. Ο αριθμός 1
αντιστοιχεί στην εκκίνηση και προτρέπει όλους να ξεκινήσουμε κάτι νέο, κάτι που να εκφράζει τη μοναδικότητά μας
και να ανακλά τη μέχρι τώρα πορεία μας. Για όλους θα είναι
κατάλληλη στιγμή για δράση, αλλά ιδιαίτερα για εσάς που
και το προσωπικό έτος δονείται πάνω στο 1 αυτή η χρονιά
θα είναι ανεπανάληπτη σε ό,τι αφορά τις νέες εμπειρίες, που
θα τις θυμάστε για όλη σας τη ζωή.
Αριθμός προσωπικού έτους
Το να βρείτε το προσωπικό σας έτος είναι, όπως είπαμε και
πιο πάνω, πολύ απλό. Θα προσθέσετε μέρα γέννησης + μήνα
γέννησης + τρέχον έτος = αριθμός προσωπικού έτους. Τον
ίδιο υπολογισμό μπορείτε να κάνετε και για όποιο άλλο έτος
θέλετε και με αυτόν τον τρόπο θα τσεκάρετε τα γεγονότα
που είχαν συμβεί αλλά και σε ποιο βήμα ανάπτυξης βρίσκεστε τώρα. Βέβαια, εδώ παίζει ρόλο και η ηλικία, διότι, όπως
είναι σαφές, κάθε ηλικία έχει τη δική της δυναμική και τα
γεγονότα κινούνται βάσει αυτών των προδιαγραφών

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά
www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com
Τηλ.: 695 5240 480
Χρονιά κατά την οποία καλείστε να βάλετε τη
ζωή σας σε τάξη, ιδιαίτερα αν έχετε προβλήματα υγείας.
Μπαίνουν γερά θεμέλια για το μέλλον σας, στον οικογενειακό και τον οικονομικό παράγοντα. Μία επιστροφή στις ρίζες
σας με οποιονδήποτε τρόπο παρουσιάζεται πάντα σε αυτό
το έτος. Είναι η χρονιά που θα δουλέψετε περισσότερο, ριζώνοντας κάπου.
Προσωπικό έτος 5 (Αντιστοιχία με ζώδιο… Δίδυμοι,
τυχεροί λίθοι Ακουαμαρίνα, Τυρκουάζ).
Αυτή η χρονιά χαρακτηρίζεται από αλλαγές σε νοοτροπία,
δουλειά, κατοικία και κατεύθυνση. Τα ταξίδια είναι ευχάριστα και θετικά, ενώ θα θελήσετε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Είναι ώρα να ρισκάρετε. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη
χρονιά για να κάνετε μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Είναι
καιρός να ακολουθήσετε την περιέργειά σας και να αφιερώσετε χρόνο φέτος για να ερευνήσετε καινούργια πράγματα.
Προσωπικό έτος 6 (αντιστοιχία με ζώδιο… Καρκίνος, τυχεροί λίθοι Μαργαριτάρι, Ζαφείρι).

Ο δικός σας αριθμός προσωπικού έτους και τι να περιμένετε

Είναι χρονιά αργή, με προσεκτική δράση. Θα σας απορροφήσουν οικογενειακά θέματα. Με έναν απίστευτα συστηματικό
τρόπο, φέτος η οικογένεια θα σας χρειαστεί περισσότερο
από ποτέ. Πολύ πιθανόν να αναλάβετε μια νέα δέσμευση ή
μπορεί να αποφασίσετε το τέλος μιας μακρόχρονης σχέσης.
Η φροντίδα που θα παρέχετε στους άλλους είναι από τις
βασικές ενέργειες το έτος 6.

Προσωπικό έτος 1 (αντιστοιχία με ζώδιο… Κριός, τυχεροί
λίθοι Ρουμπίνι, γρανίτης).

Προσωπικό έτος 7 (αντιστοιχία με ζώδιο… Ιχθύες, τυχεροί
λίθοι Αμέθυστος, Αλεξανδρίτης).

Μία χρονιά κατάλληλη για να ξεκινήσετε κάτι νέο που θα έχει
εύνοια. Χρονιά ανεξαρτησίας και δύναμης για απελευθέρωση απ’ ό,τι σας κρατούσε δέσμιους. Αλλάξτε την εικόνα σας
και εστιάστε σε προσωπικούς στόχους. Δραστήρια χρονιά
κατά την οποία να περιμένετε νέες ευκαιρίες, στρέφοντας
τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση. Είναι η καταλληλότερη
χρονιά να δημιουργήσετε έναν νέο εαυτό, απαλλαγμένο απ’
ό,τι σας είναι ξένο προς εσάς.

Αυτή η χρονιά είναι η καταλληλότερη για να στραφείτε προς
τον εσωτερικό σας εαυτό. Θα χρειαστεί να απομονωθείτε
για ένα διάστημα, καθώς θα θελήσετε να επανεξετάσετε
τους στόχους σας, τις σχέσεις σας και την ίδια τη ζωή σας.
Πολύ πιθανό να χρειαστείτε μια πνευματική καθοδήγηση,
από έναν σύμβουλο ή θεραπευτή. Οι σχέσεις αποκτούν νόημα και βάθος, τα ρηχά συναισθήματα δεν ανήκουν σε αυτήν
την περίοδο.

Προσωπικό έτος 2 (αντιστοιχία με ζώδιο… Ζυγός, τυχεροί λίθοι Φεγγαρόπετρα, Χρυσός).

Προσωπικό έτος 8 (αντιστοιχία με ζώδιο… Αιγόκερως,
τυχεροί λίθοι Διαμάντι, Ροζ Χαλαζίας).

Αυτή είναι η κατάλληλη χρονιά για να ανασυνταχθείτε. Θα
είναι διάστημα αναμονής και καθυστερήσεων και όχι για να
πραγματοποιήσετε γρήγορα αυτά που θέλετε. Είναι περίοδος για να συνδεθείτε με τους άλλους και το μάθημα είναι η
συνεργασία. Μπορεί να παντρευτείτε ή να αποφασίσετε μια
ουσιαστική δέσμευση. Η χρονιά 2 είναι στο μεγαλύτερο μέρος της ήρεμη και τη χαρακτηρίζει η ισορροπία.

Αυτή η χρονιά προσφέρεται για να κατανοήσετε τη δύναμή σας και τις δυνατότητες που έχετε, ώστε να λάμψετε
στο κοινωνικό σας περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε αυτήν την
περίοδο για να διαχειριστείτε με επιτυχία ένα οικονομικό,
κυρίως, θέμα. Θα ασχοληθείτε με την ενέργεια και τη δύναμη του χρήματος, αλλά θα πρέπει να δουλεύετε για το
καλό όλων και όχι μόνο για το προσωπικό σας όφελος. Θα
αντιμετωπίσετε την πρόκληση να ηγηθείτε και να αναλάβετε
πρωτοβουλίες.

Προσωπικό έτος 3 (αντιστοιχία με ζώδιο… Λέων, τυχερός λίθος Τοπάζι).
Μία τυχερή χρονιά, αφού οι δονήσεις δείχνουν ότι η χαρά
θα είναι σε απόσταση αναπνοής, αρκεί να την αφήσετε να
μπει στη ζωή σας. Διασκέδαση, κοινωνικές επαφές και δημιουργική έκφραση, όπως ζωγραφική, συγγραφή, δημόσιες
ομιλίες αλλά και εκμάθηση. Τα συναισθήματα θα έχουν την
τιμητική τους και θα μάθετε να εκφράζετε ό,τι υπάρχει στην
καρδιά σας, να βρίσκετε λέξεις και να λέτε αυτά που νιώθετε.
Προσωπικό έτος 4 (αντιστοιχία με ζώδιο… Ταύρος,
τυχεροί λίθοι Νεφρίτης, Σμαράγδι).

Προσωπικό έτος 9 (αντιστοιχία σε ζώδιο… Σκορπιός, τυχερός λίθος Οπάλι).
Είναι το έτος της συγκομιδής, των ανταμοιβών για όλες
τις προσπάθειες που έχετε κάνει κατά τα προηγούμενα έτη.
Εδώ θα θεριστούν οι καρποί από τους σπόρους που φυτέψατε το έτος 1. Αυτή η χρονιά αποτελεί το τέλος ενός κύκλου και η ενέργειά της αφορά στο να αφήσουμε κάποια
πράγματα να φύγουν από τη ζωή μας. Κλείνουν θέματα που
εκκρεμούν και έχουμε τη δυνατότητα να ονειρευτούμε τα
επόμενα 9 χρόνια που απλώνονται μπροστά μας.
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■ Η Αρρώστια της Νιότης του Φέρντιναντ
Μπρούκνερ στο Θέατρο Αμαλία, παραστάσεις
8-12 Φεβρουαρίου. Το ψυχογράφημα,
παρακολουθεί μια ομάδα νέων φοιτητών
ιατρικής, που μέσα στην υπεροψία και στην
απόγνωσή τους, προετοιμάζουν άθελά
τους το έδαφος για τα κηρύγματα της
εθνικοσοσιαλιστικής ναζιστικής ιδέας. Οι
χαρακτήρες, ακροβατώντας ανάμεσα στην
ιδιοφυΐα και στην παράνοια, στις σπουδές
και στα πειράματα, ανακαλύπτουν τα όρια
τους, φωτίζοντας σκοτεινές πτυχές του
υποσυνείδητου που θα θέλαμε να ξεχάσουμε…

πολιτιστική ατζέντα

■ ΑΝΑΦΟΡΑ στον Γκρέκο… Το Θέατρο
Αυλαία στο πλαίσιο του «2017 - Έτος Νίκος
Καζαντζάκης» σε συνεργασία με την εταιρία
παραγωγής «Γίνονται Έργα» παρουσιάζει
το κύκνειο άσμα του Νίκου Καζαντζάκη, το
αυτοβιογραφικό «Αναφορά στον Γκρέκο»
σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου για λίγες
μόνο παραστάσεις, από την Τετάρτη 1
Φεβρουαρίου στις 21.00. Η «Αναφορά στον
Γκρέκο», είναι το τελευταίο έργο του μεγάλου
Έλληνα συγγραφέα. Ένα είδος πνευματικής
αυτοβιογραφίας ή, όπως τη χαρακτηρίζει ο
ίδιος ο Καζαντζάκης, μια «αναφορά» με τη
στρατιωτική έννοια του όρου, σχετικά με τους
στόχους του και τις προσπάθειές του. Ξεκινά
από τα παιδικά του χρόνια και σταματά στην
ημέρα της «κρητικής ματιάς» και στη σύλληψη
της Οδύσσειας. Δεν αφηγείται το σύνολο της
ζωής του, αλλά παρουσιάζει τους σταθμούς
της πνευματικής του πορείας, χωρίς να
ακολουθεί την αυστηρή χρονολογική σειρά της
πραγματικής του βιογραφίας. Στην παράσταση
πρωταγωνιστούν ο Τάκης Χρυσικάκος, που
ερμηνεύει τον Νίκο Καζαντζάκη και πρόσωπα
του έργου του, καθώς και η Γεωργία Νταγάκη,
που με την λύρα και το τραγούδι συνομιλεί
με τους πρωταγωνιστές του, τον Καπετάν
Μιχάλη, τον Αλέξη Ζορμπά, τον Δομήνικο
Θεοτοκόπουλο και την ωραία Ελένη του
Ομήρου! Συμμετέχει ο εξαίρετος μουσικός
Χρυσόστομος Καραντωνίου παίζοντας κλασική
κιθάρα.
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■ ΤΙΘΑΣΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ… Το Ίδρυμα Κέντρο
Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
και το Σωματείο Φίλων του ιδρύματος,
πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
συνδιοργανώνουν την ενδιαφέρουσα έκθεση
με τίτλο «Τιθασεύοντας το φως», που έχει
σχέση με την ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη
της Φωτογραφίας. Τα εγκαίνια της έκθεσης
έγιναν στην αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του
ΝΟΗΣΙΣ. Η Έκθεση θα δέχεται επισκέπτες μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2017
■ Τον δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικών
εργαστηρίων για παιδιά, καθώς και νέα
εργαστήρια για ενήλικες, διοργανώνει το
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. το πρώτο
εξάμηνο του 2017. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν
μέχρι την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017. Στις
4 Φεβρουαρίου ξεκινά ο β΄ κύκλος των
εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά, τα
οποία έχουν ως άξονα την έκθεση έργων της
συλλογής του Σταύρου Τσιγκόγλου, που θα
φιλοξενήσει το Τελλόγλειο από τον Φεβρουάριο
έως τα τέλη Απριλίου 2017. Η συλλογή
περιλαμβάνει έργα σημαντικών καλλιτεχνών,
όπως οι Γιάννης Μόραλης, Γιώργος
Μπουζιάνης, Σπύρος Παπαλουκάς, Δημήτρης
Μυταράς, Joan Miro, Pablo Picasso και Salvador Dali.Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά
όλων των ηλικιών, από την προσχολική έως
την προεφηβεία και αποσκοπούν στην εισαγωγή
και εξοικείωσή τους με το μαγικό κόσμο της
τέχνης μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
■ Oι νέες παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος για τη χειμερινή θεατρική
περίοδο 2016-17 βρίσκονται σε εντατικό
ρυθμό προβών. Τρεις νέες πρεμιέρες έρχονται
σύντομα, αυτόν και τον επόμενο μήνα, στις
σκηνές του ΚΘΒΕ κι ένα νέο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ξεκινά στο Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Θεσσαλονίκη, η πολυπόθητη πόλη»,

λέξεις προσπαθώ να περισώσω τις, νωπές
ακόμη, αναμνήσεις από το Ισραήλ. Κάθε λέξη
τρία, τέσσερα γράμματα – εβραϊκά. Γράμματα
κόκκινα και μαύρα που κερδίζουν, ξανά, την
αυτονομία τους. Απλώνονται, συμπλέκονται,
γεμίζουν το λευκό χαρτί, φέρνουν χρώμα στη
ζωή...» σημειώνει ο καλλιτέχνης. Η έκθεση στο
Φουαγιέ του Μεγάρου θα διαρκέσει ως τις 2
Απριλίου

Η Θεσσαλονίκη μέσα από το βλέμμα του
Γ.Θ. Βαφόπουλου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη
Τσιλινίκου. Έναρξη: Πέμπτη 26 Ιανουαρίου
2017. Η Ασκητική» (Salvatores dei) του
Νίκου Καζαντζάκη στο Μικρό Θέατρο
Μονής Λαζαριστών, σε σκηνοθεσία Ανδρέα
Κουτσουρέλη: 28/1/2017 έως 5/2/201.
«Ανεμοδαρμένα ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ στο
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού. Έναρξη:
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017. Γκιακ» του
Δημοσθένη Παπαμάρκου στο Μικρό Θέατρο
Μονής Λαζαριστών, σε σκηνοθεσία Γεωργίας
Μαυραγάνη. Έναρξη: Σάββατο 18 Φεβρουαρίου
2017)
■ «Τερατάκια» στην Καρόλου Ντηλ με Ερμού
γωνία. Στις βιτρίνες του ΟΤΕ τα… βλέπεις…
φυλακισμένα μέσα στο γυαλί, σε λίγα
τετραγωνικά. Ο Γιώργος Τζινούδης με μια
επιτοίχια εικαστική παρέμβαση, συμμετέχει στην
έκθεση «Το Δικαίωµα να είσαι Άνθρωπος»,
µια σύµπραξη του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, του Ινστιτούτου Goethe
Θεσσαλονίκης και της Σχολής Καλών Τεχνών
του ΑΠΘ…
■ Η ΜέθΩδος των Τριών είναι ένα νέο
μουσικό σχήμα στην καλλιτεχνική σκηνή της
Θεσσαλονίκης. Η Σοφία Βουλγαρίδου στο
ακορντεόν μας θυμίζει τον πρωτότυπο ήχο απ’
τα παλιά ρεμπέτικα, η Σοφία Καλπουρτζή…
εκτονώνει την κλασική, μουσική της παιδεία,
μεταφέροντας μας σε ήχους που έχουμε ξεχάσει
και η Χριστίνα Σαμαρά με τη βελούδινη φωνή
της μας ταξιδεύει και αγγίζει τις ψυχές μας…
Σάββατο 28 Ιανουαρίου στη μουσική σκηνή
ΒΕΝΤΕΤΑ

■ Παραμυθιάσματα στο Μέγαρο. Η δράση
περιλαμβάνει ζωντανή διαδραστική ανάγνωση

παραμυθιών και βιβλίων, συνδυασμένη
με θεατρικές πρακτικές και μουσική.
Πιο συγκεκριμένα, το παρόν πρόγραμμα
απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρία και
δυσκολίες κίνησης, όρασης ή ακοής. Στόχος
είναι να μπορούν να ενσωματωθούν και να
λάβουν μέρος σε μια δράση παιδιά ειδικών
δεξιοτήτων, λειτουργώντας στο πλαίσιο της
ομάδας. Τα παιδιά μπορούν να είναι ανεξάρτητα
στον χώρο της δράσης, χωρίς παρουσία
γονέων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα,
ωστόσο, να βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από
την πλευρά του “Διαβάζω για τους άλλους”
θα υπάρχουν φροντιστές για τις ανάγκες
των παιδιών. Είσοδος ελεύθερη με σειρά
προτεραιότητας και ύστερα από δήλωση
συμμετοχής…
■ Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει
για… όλους! Αξίζει να μπείτε στο www.tch.
gr και θα τα βρείτε όλα, για μικρούς και
μεγάλους… Η περίοδος Ιανουαρίου - Ιουνίου
μας επιφυλάσσει ένα πολυσχιδές πρόγραμμα
με υψηλή καλλιτεχνική αξία, το οποίο
περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων με ιδιαίτερη
έμφαση σε θεματικές ενότητες που έχουν
ήδη δώσει το στίγμα τους, όπως η ενότητα
“Πόλεμος, Μετανάστευση, Προσφυγιά”, “Σινεμά
με θέα”, αλλά και περαιτέρω συμμετοχές
καταξιωμένων καλλιτεχνών και σχημάτων
σε κύκλους όπως η “Μουσική Δωματίου”.
Τέλος δυναμικό παρών έχουν θεματικές όπως
ο κύκλος “Θέατρο στο Μέγαρο”, διαλέξεις,
παλαιά μουσική, ζωντανές αναμεταδόσεις και
σινεμά, χορωδιακή μουσική και εκπαιδευτικοί
θεσμοί, εμφανίσεις νέων και καταξιωμένων
καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων και
εκδηλώσεις που τονίζουν την κοινωνική
ευαισθησία του Οργανισμού, απαρτίζουν
έναν πολυεπίπεδο προγραμματισμό που θα
κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού
και θα προκαλέσει την τακτική του προσέλευση
στο Μέγαρο. Σημαντικό ρόλο φυσικά στον
προγραμματισμό του Μεγάρου παίζει η MOYSA
(η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου).
Εκτός από τις προγραμματισμένες συναυλίες
της θα εντείνει τις παρεμβάσεις σε συλλόγους
φορείς και αναπάντεχους χώρους -εντός και
εκτός Μεγάρου- τις συνεργασίες της (side
by side) με άλλες ορχήστρες και φυσικά τη
συμμετοχή της στο 2ο MOYSA Summer School.
■ ΣΑΜΗΣ ΤΑΜΠΩΧ: ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ.
Κάθε έργο είναι και ένα γράμμα του εβραϊκού
αλφάβητου στην χειρόγραφη μορφή του. Τα
περισσότερα από αυτά τα γράμματα είχαν
εκτεθεί τον Μάρτιο του 1990 στο Ινστιτούτο
ΓΚΑΙΤΕ της Θεσσαλονίκης «Μέσα από τις

■ KinderDocs προβολές ντοκιμαντέρ για
παιδιά και νέους στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης στην Θεσσαλονίκη. Για
κρατήσεις σχολείων: Τμήμα Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα,
Δευτέρα έως Πέμπτη, 10.00-14.00, Τηλ.:
2103671067-9, Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικών
Προγραμμάτων Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Πέμπτη &
Παρασκευή, 13.00-15.00, Τηλ.: 2310 240002.
Όλο το πρόγραμμα www.kinderdocs.com
■ Ο Λάκης Λαζόπουλος με την Χρύσα Ρώπα,
από 1ης Μαρτίου 2017, θα βρίσκονται στο
θέατρο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, με το
έργο “Κι όμως αγαπιόμαστε!”. Ένα έργο που θα
αφήσει εποχή στο γέλιο... όπως υπόσχονται.
■ Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του
νέου του album με τον τίτλο ‘6’, το οποίο
καταγράφηκε ως μια από τις καλύτερες
δισκογραφικές προτάσεις της χρονιάς, ο
Απόστολος Ρίζος ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη
για μία μοναδική δυναμική εμφάνιση στο
Υπόγειο, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου.
■ Με χρώματα, αρώματα και γεύσεις από
την Κίνα θα «πλημμυρίσει» το Σάββατο, 11
Φεβρουαρίου, η πόλη της Θεσσαλονίκης για
να υποδεχτεί την κινέζικη Πρωτοχρονιά και
την έλευση του έτους του πετεινού. Η αρχή
θα γίνει στην πλατεία της ΧΑΝΘ, με τους
δράκους να κάνουν την εμφάνιση τους, ενώ
έχουν προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων και
επιδείξεις κουνγκ – φου. Στη συνέχεια, η γιορτή
θα μεταφερθεί στην περιοχή γύρω από την
οδό Αισώπου, στην παροικία των Κινέζων,
που θα έχει στολιστεί με τα κόκκινα κινεζικά
φαναράκια, ενώ η ημέρα της Πρωτοχρονιάς
θα «κλείσει» με δράσεις στην Πλατεία
Αριστοτέλους, παρουσία του δημάρχου
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. Από την
πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ –
HELEXPO, Κυριάκος Ποζρικίδης, επισήμανε ότι
γι΄ αυτή τη γιορτή θα υπάρξει κινητοποίηση των
Κινέζων απ’ όλη τη χώρα «Υπάρχουν έντεκα
κοινότητες σε όλη την Ελλάδα και θέλουμε να
συμμετέχουν. Η κινεζική πρωτοχρονιά θα είναι
η αρχή, καθώς η Κίνα θα είναι τιμώμενη χώρα
στην 82η ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο»

Karfitsa

•

Το πρόγραμμα

σινεμά

■ HOMOUTOPICUS IN CRISIS: To

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ

STER CINEMAS
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ XXX: THE RETURN OF XANDER CAGE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30, 20.50,
22.20, 23.10)
ΑΡΝΗΣΗ – DENIAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10, 22.30)
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.10, 23.20)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Η ΤΑΙΝΙΑ MAYA THE BEE
MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20 ΣΑΒ,ΚΥΡ:
και 16.20)
THE BYE BYE MAN
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50,
21.00)
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.10)
ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30,
22.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.00)
ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.40
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.20)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 22.40)
H ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ –
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και
16.10, 16.50)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.30)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.00, 17.50)

XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ - XXX: THE RETURN OF
XANDER CAGE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 20.00,
22.40)
ΑΡΝΗΣΗ – DENIAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.50
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 16.50)
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.10
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.20 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 18.50)
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE BEE
MOVIE, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και
16.20 ΚΥΡ: και 12.00, 14.10)
THE BYE BYE MAN
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 23.10 ΚΥΡ:
16.30)
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 22.30)
ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.00)
PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50)
ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 22.50)
Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.40, 21.00)
LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 21.30
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.30)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και
15.40, 16.00, 16.40, 18.50 ΚΥΡ: και 12.10, 12.20,
13.00)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 18.10
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 15.50 ΚΥΡ: και 13.20, 14.00)

Mουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
παρουσιάζει στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος
την έκθεση HOMO UTOPICUS IN
CRISIS, η οποία εγκαινιάσθηκε
εχθές, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου
2017 στις 20.00. Η έκθεση αφορά
την συνεύρεση μιας ομάδας 13
καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τη
Γαλλία, που συντάχθηκαν για να στοχαστούν και να διασταυρώσουν την
έννοια της ουτοπίας, με την κρίση που
βιώνει η Ελλάδα σήμερα. Επιπλέον
των έργων που θα παρουσιαστούν,
οι Γάλλοι καλλιτέχνες προσκαλούν το
κοινό στην συνάντηση « Ουτο-πίστες
» σε δύο διαδραστικές συναντήσεις με
workshops, και performances.
■ Την αυλαία τους ρίχνουν οι
εκθέσεις «Ο Ντελακρουά σκηνοθετεί
το ‘21» και «Ο Φιλιποτό δημιουργεί
το Πανόραμα της Πολιορκίας του
Παρισιού» του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ, την Τρίτη στις 31
XXX: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ - XXX: THE RETURN
Ιανουαρίου. Ενόψει της ολοκλήρωσής
OF XANDER CAGE
τους θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 30
και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου με διευ(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 20.10,
ρυμένο ωράριο, 9.00 έως 14.00 και
21.30, 22.30, 00.00, ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.50,
17.00 έως 21.00. Τις υπόλοιπες μέρες
16.20)
λειτουργούν ως εξής: Πέμπτη 9.00 έως
ΑΡΝΗΣΗ – DENIAL
14.00, Παρασκευή 9.00 έως 14.00 και
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20,
17.00 έως 21.00, Σάββατο και Κυριακή
22.40)
10.00 έως 18.00. Πληροφορίες στο τηλ.
ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ
2310991610.
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50,
■ Pisetzky στο Club Division: Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται για πρώτη φορά
21.10, 23.20)
τον Ιταλό DJ και παραγωγό Pisetzky στο
ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Η ΤΑΙΝΙΑ - MAYA THE
Club Division, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου
BEE MOVIE, μεταγλωττισμένο
στις 12.00 το βράδυ. Μαζί του στη βραδιά
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20,
οι resident dj της chicness, Chris low
18.20 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.00, 14.20, 15.20,
και Designer, οι Future of Matter kai o
16.30 ΚΥΡ: και 12.20)
Symmetric. Προπώληση: 5€
THE BYE BYE MAN
■ Ορφέας Περίδης και Λιζέτα Καλημέρη:
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.40)
Μία ακόμη συνεργασία των δύο τραγουδοποιών, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου και
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
ώρα 22.00, στο Block 33. Εισιτήρια: 13€
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.40,
(είσοδος), 11€ (προπώληση). Μετά την
20.40, 22.20, 23.00, 23.20)
αγορά εισιτήριου καθημένων απαιτείται
ASSASSIN’S CREED
κράτηση στο: 2310533533
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20,
■ Την τελευταία του παράσταση δίνει το
21.50, 00.20)
Σάββατο 28 Ιανουαρίου ο «ΠΙΝΟΚΙΟ ένα
ΣΙΩΠΗ - SILENCE
διαφορετικό αγόρι» στο Θέατρο Αμαλία. Η
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30)
ώρα έναρξης είναι στις 18.00 και οι τιμές
εισιτηρίων έχουν ως εξής: 7€ (γενική είσοΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
δος) , 5€ (ανέργων, πολυτέκνων, φοιτητικό,
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50,
οικογενειακό πάνω από 4 άτομα)
22.10)
■ Stand up Comedy «Δες το Θετικό+ΜωΗ ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ρό»: η νέα παράσταση του Λάμπρου Φισφή
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30,
που αναφέρεται στην καθημερινότητα, τα
20.45)
ασήμαντα πράγματα που μας ενοχλούν, τις
H ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ
αδυναμίες του ίδιου του ηθοποιού αλλά και
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – BALLERINA,
την πατρότητα. Μία διπλή παράσταση στο
Θέατρο Φαργκάνη Art, το Σάββατο 28 Ιανουμεταγλωττισμένο
αρίου και ώρες 19.30 και 21.30. Εισιτήρια:
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 14.00,
10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο)
16.00 ΚΥΡ: και 12.00)
■ Αμπερλουδαχαμίν: «Ξετυλίγοντας τη
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
μούμια»: ποιητικό έργο του Σαμσών Ρακά
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30,
μελοποιημένο από το Χαρίλαο Τρουβά που
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.40, 15.00, 16.10 ΚΥΡ:
έχει ως επίκεντρο την ποιητική πράξη. Στην
και 12.30)
εκδήλωση, που θα γίνει το Σάββατο 28
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!,
Ιανουαρίου και ώρα 22.00, θα διαβαστούν και
αποσπάσματα από τον μυστηριώδη Πάπυρο του
μεταγλωττισμένο
Δερβενίου σε επιμέλεια του ποιητή. Η είσοδος
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10,
είναι ελεύθερη με προαιρετική συνεισφορά και
18.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.20, 14.40,
ο τόπος διεξαγωγής το Piano Bar «Ιδέες».

VILLAGE CENTER

Mediterranean Cosmos

15.40 ΚΥΡ: και 12.10)
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ΠΑΟΚ

Φως στο… τούνελ!
Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα και από τα Γιάννενα την
Δευτέρα, διευρύνοντας έτσι το σερί των θετικών
του αποτελεσμάτων, καθώς μετράει πλέον οχτώ
νίκες σε εννέα ματς σε όλες τις διοργανώσεις
και μάλιστα ο Δικέφαλος έχει πετύχει 24 γκολ,
ενώ έχει δεχτεί μόλις ένα! Έτσι, ο «ασπρόμαυρος» σύλλογος αφήνει μια καλή πίσω του τις
κακές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς και τη
συνακόλουθη… μουρμούρα, δείχνοντας να έχει
βρει φως στο… τούνελ. Η νίκη στους Ζωσιμάδες
ήταν από τις πιο δύσκολες και πιο σημαντικές της
χρονιάς, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους, καθώς το σύνολο του Ίβιτς
επέστρεψε στην πεντάδα, συνέχισε το σερί του και
έδειξε ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Ο
Δικέφαλος, λοιπόν, γίνεται σιγά-σιγά πιο αποτελεσματικός. Και με την ίδια συνταγή θα ταξιδέψει
αύριο στο Αγρίνιο.

ΑΡΗΣ

Βαθμοί και ενίσχυση

Σε ανοδική πορεία βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος
παραμείνει στην 3η θέση και στο -4 από την
κορυφή, έχοντας, όμως, ένα ματς λιγότερο –
αυτό με τον Αγροτικό Αστέρα, που αναβλήθηκε
δύο φορές, λόγω του χιονιά. Οι «κίτρινοι», που
υποδέχονται σήμερα (15:00) τον ΟΦΗ θέλουν
να προσθέσουν άλλους τρεις βαθμούς στη φαρέτρα τους, στο πλαίσιο της επιστροφής τους
στα σαλόνια της Super League. Παράλληλα,θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ημέρες που
απομένουν για να βάλουν τις τελευταίες πινελιές στο ρόστερ τους. Άλλωστε, ακολουθεί μία
σειρά σημαντικών αγώνων για τον Άρη, με το
σύνολο του Νίκου Αναστόπουλου να θέλει να
βγει αλώβητο από αυτήν τη διαδικασία.

ΗΡΑΚΛΗΣ
Ζητείται ένα θαύμα!
Πιο ορατό από ποτέ φαντάζει πλέον το ενδεχόμενο υποβιβασμού του Ηρακλή στη Football
League, αφού δεν έφταναν μόνο τα οικονομικά
προβλήματα, που έχουν φέρει σε δυσχερή θέση
την ομάδα, ήρθε και η αφαίρεση των τριών
βαθμών από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ
να βάλει «ταφόπλακα» στον «γηραιό». Πλέον, η
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, με την ομάδα να
παραμένει «κολλημένη» στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

ΒΕΡΟΙΑ

Βρίσκει τα πατήματά της
Το πήγαινε-έλα στο ρόστερ της Βέροιας συνεχίζεται, όπως και η αγωνία στον διοικητικό τομέα, με
την ομάδα, να βλέπει με περισσότερη αισιοδοξία
το μέλλον, αν συνεχίσει στο ίδιο… τέμπο. Μάλιστα, αν δεν είχε αφήσει και τους δύο βαθμούς το
περασμένο σαββατοκύριακο στο Καυτανζόγλειο,
τότε η «Βασίλισσα» θα ήταν σε ακόμα καλύτερη
κατάσταση. Πάντως, είναι γεγονός πως οι προσθαφαιρέσεις στο έμψυχο υλικό απέδωσαν μέχρι
ενός σημείου… καρπούς.
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ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

Θέλει μια νέα αρχή

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

Προβληματισμός, μετά τη νέα ήττα από την Καλλιθέα, επικρατεί στον Αιγινιακό, γεγονός που ενισχύει
την άποψη ότι η ομάδα πρέπει να προχωρήσει στην
απόκτηση ποιοτικών παικτών, που θα την βοηθήσουν να πάρει βαθμούς. Η ομάδα της βόρειας
Πιερίας θέλει να κάνει μία νέα αρχή αύριο κόντρα
στον Παναιγιάλειο, καθώς έχει μείνει αρκετά πίσω
στη βαθμολογία (15η θέση).

Κέρδισαν τις εντυπώσεις
οι αθλητές του Πλάτωνα Σερρών

Δοκιμασία στη Νάουσα
για Καλαμαριά

Οι Σερραίοι αθλητές και αθλήτριες κέρδισαν τις εντυπώσεις, γεγονός που δείχνει για μία ακόμη φορά την πολύ
καλή δουλειά που κάνει ο Αλέξανδρος Καντζόγλου. Αναλυτικά, οι διακριθέντες αθλητές:

Επικίνδυνη έξοδο στη Νάουσα έχει ο πρωτοπόρος
του βαθμολογικού πίνακα του 1ου ομίλου, Απόλλων
Καλαμαριάς, ο οποίος δοκιμάζεται στην πόλη της
Ημαθίας, με στόχο να διατηρήσει τα κεκτημένα του.
Την ίδια ώρα, η δεύτερη ΑΠΕ Λαγκαδά, προσδοκά
ένα στραβοπάτημα των Ποντίων, ώστε να καλύψει
το -2 και να βρεθεί εκείνη στην κορυφή, με το έργο
της να είναι δύσκολο στο «Ανθή Καραγιάννη» κόντρα
στην Καβάλα.

ΧΡΥΣΑ: Σωτηρίου Γραμματούλα 3 χρυσά (απλό 19άρια,
διπλό 19άρια και 15άρια), Ζαγγελίδου Σταυρούλα/Κιοσσές
Ραφαήλ στο μικτό 15άρια.

Το αυριανό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής
(15:00): Μακεδονικός Φούφα-Ορφέας Ξάνθης,
Καβάλα-ΑΠΕΛ, Νάουσα-Απόλλων Καλ., Δόξα
Δράμας-Δόξα Προσκυνητών, Απόλλων Παραλιμνίου-Καμπανιακός, Νέστος Χρ.-Εορδαϊκός, Καρδία-Αλμωπός Αριδαίας.

Ακόμη συμμετείχαν και οι μικρότεροι, Κουτσούρης Ευθύμιος και Ρακιτζής Πασχάλης που κατάφεραν να περάσουν
στις 16αδες και αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 1ος όμιλος

Οχτώ μετάλλια, εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά, το ένα
ασημένιο και τα τρία χάλκινα, ήταν ο απολογισμός του
αθλητικού συλλόγου «Πλάτων Σερρών» στην πρόσφατη
διεθνή συνάντηση μπάντμιντον στο παγωμένο Χάσκοβο της
Βουλγαρίας, στην οποία έλαβαν μέρος επτά χώρες.

ΑΣΗΜΕΝΙΟ: Ζαγγελίδου Σταυρούλα στο διπλό 15άρια.
ΧΑΛΚΙΝΑ: Ρακιτζής Πασχάλης στο διπλό 35+, Κουλακίδης
Νικόλαος στο διπλό 19άρια και Σιδηρόπουλος Περικλής
στο μικτό 15άρια.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ - 2ος όμιλος

Το νέο «πρόσωπο»
της Πύδνας

«Οργασμός» μεταγραφικών κινήσεων στην Πύδνα
Κίτρους, με την ομάδα της Πιερίας να προσθέτει επτά
παίκτες στο ρόστερ της (Καθάριος, Πατσογιώργος,
Ντόσης, Τουλίκας, Σαμουηλίδης, Πιαστόπουλος,
Παπαδημητρίου Ι.) και να παρουσιάζει νέο «πρόσωπο» στη συνέχεια. Από την πλευρά του, ο Πιερικός,
που προσπαθεί ακόμα να βρει τα αγωνιστικά του
πατήματα, προέβη σε ενίσχυση του ρόστερ του (βλ.
Σεχολάρι, Καρτσαμπά, Τσιώμης), σε μία προσπάθεια
παραμονής του στην κατηγορία. Και δεν αποκλείεται
να γίνουν και άλλες προσθήκες μέχρι το φινάλε των
μεταγραφών (31/1).
Το αυριανό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής
(15:00): Απόλλων Λάρ.-Εθνικός Φιλ., Αμβρακία
Κωστακίων-Πύδνα Κίτρους, Πιερικός-Τηλυκράτης,
Ρήγας Φεραίος-Διαγόρας Σεβαστής, Ολυμπιακός
Βόλου-Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας, Θεσπρωτός-ΑΕ
Καραϊσκάκης, Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου-Αστέρας Πετρίτη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Με το… βλέμμα
στην επόμενη χρονιά
«Πέταξε» δύο πολύτιμους βαθμούς ο Πανσερραϊκός
την περασμένη αγωνιστική (0-0 με τον Πανθρακικό),
παραμένοντας στην 9η θέση, ωστόσο, ο νέος πρόεδρος των «λιονταριών», Κωνσταντίνος Νικόλτσιος,
προανήγγειλε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, που θα φέρουν τους Σερραίους και πάλι στη
Super League. Στο μεταξύ, η ομάδα θωράκισε την
εστία της, με την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου
τερματοφύλακα, Μποριβόγιε Ρίστιτς, που θα κάνει
ντεμπούτο στο αυριανό ματς στην Σπάρτη.

ΜΠΑΣΚΕΤ
«Βλέπει» μόνο νίκη με Ρέθυμνο
Μπορεί ο Άρης να έχει το μυαλό του στον μεγάλο τελικό
κυπέλλου της 19ης Φεβρουαρίου με τον Παναθηναϊκό,
ωστόσο, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των «κίτρινων» στο
πρωτάθλημα «τρέχουν». Έτσι, το σύνολο του Δημήτρη
Πρίφτη, ενισχυμένο με την προσθήκη του Τζάστιν Τζάκσον,
αντιμετωπίζει σήμερα το Ρέθυμνο, όπου δεν θέλει άλλες
βαθμολογικές απώλειες, μετά το «χαστούκι» από τα Τρίκαλα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Ρόδο
κόντρα στον τοπικό Κολοσσό και η αποστολή του κρίνεται
δύσκολη, απέναντι στους νησιώτες που με νίκη θα αποκτήσουν προβάδισμα για την 4η θέση.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
ΣΗΜΕΡΑ: 17:00 Λαύριο-ΑΕΚ, 17:00 Κόροιβος-Κύμη, 17:00
Απόλλων Π.-Τρίκαλα, 17:00 Άρης-Ρέθυμνο, 17:00 Κολοσσός-ΠΑΟΚ, 17:00 Δόξα Λευκάδας-Προμηθέας.
ΔΕΥΤΕΡΑ: 21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Karfitsa

Κερδισμένος ο Αρης
σε κάθε περίπτωση

Άρχισαν πριν από λίγες ημέρες οι αιτήσεις
συμμετοχής στο φετινό Olympus Marathon,
που θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου. Ήδη, από
τις πρώτες κιόλας ημέρες ο αριθμός των
συμμετεχόντων έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και μεταξύ αυτών είναι μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Ο Olympus
Marathon είναι ένας μοναδικός αγώνας
ορεινού τρεξίματος, με την εκκίνηση να
δίνεται με την ανατολή του ήλιου από τον
Αρχαιολογικό Χώρο του Δίον και ο τερματισμός να γίνεται στο κεντρικό πάρκο του
Λιτοχώρου. Πρόκειται για τη διαδρομή, που
ακολουθούσαν οι προσκυνητές της πόλης
του Δία, όταν ανηφόριζαν κάθε καλοκαίρι
στις κορυφές του Ολύμπου για να τιμήσουν
τον «πατέρα» των θεών. Σήμερα ο Olympus
Marathon μετουσιώνει αυτή την πορεία σε
υπέρτατο αθλητικό γεγονός, με τους δρομείς να ακολουθούν τα ίχνη της ιστορίας στο
θρυλικό «βουνό των θεών».

άποψη

Olympus Marathon: Τρέξε και εσύ στο βουνό των θεών!

ΣΤΙΒΟΣ
«Φουριόζος» ο Μουζενίδης,
έφυγε για το Πανευρωπαϊκό
Με… φόρα από το 2016 μπήκε στη νέα χρονιά ο Χαλκιδικιώτης, Οδυσσέας
Μουζενίδης, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους αθλητές πέρυσι. Στην
ημερίδα κλειστού στίβου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων με βολή στα 19,10 μ. και βελτίωσε
το 18.95 μ. του Κώστα Χατζημιχαήλ από τις 6 Φεβρουαρίου του 2016.
Παράλληλα, ο νεαρός αθλητής, ο οποίος πριν από λίγους μήνες έκανε την
καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην κατηγορία των παίδων με 21.41μ., έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων του Γκροσέτο.
Ο ίδιος δήλωσε στην Karfitsa: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος για την επίδοσή
μου σε αυτόν τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Πλέον, επόμενοι στόχοι είναι
το Βαλκανικό πρωτάθλημα, που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη και το
Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου ανδρών-γυναικών στο ΣΕΦ στις
18-19 Φεβρουαρίου». Και πρόσθεσε πως «στόχος μου κάθε φορά είναι να
κάνω ένα βήμα παραπάνω».

Βασίλης Μάστορας

Να σημειωθεί ότι δικαίωμα συμμετοχής
στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, που
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και πληρούν στο ελάχιστο τις αγωνιστικές προϋποθέσεις της διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας του Αρη με τον
Ολυμπιακό στο πλαίσιο της φάσης
των «16» του Κυπέλλου ανήκει στο
παρελθόν. Οι «κίτρινοι» θεωρητικά με
το ισόπαλο 1-1 βρίσκονται μέσα στο
παιχνίδι της πρόκρισης, αλλά ετούτο
είναι το τελευταίο που σκέφτονται.
Εχοντας ιεραρχήσει τους φετινούς
τους στόχους βάζουν ως άμεση προτεραιότητα τον προβιβασμό στη Super
League και όλα τα άλλα σε δεύτερη
μοίρα. Eτούτο τουλάχιστον δηλώνει σ’
όλους τους τόνους ο Νίκος Αναστόπουλος, προφανώς γιατί έχει και
τη σύμφωνη γνώμη του Θόδωρου
Καρυπίδη. Όλα αυτά σε θεωρητικό
επίπεδο γιατί ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Αρης τον Ολυμπιακό στον
αγώνα του «Κλ. Βικελίδης» μόνο
ομάδα η οποία είναι αδιάφορη
δεν έδειχνε. Το αντίθετο. Οι
ποδοσφαιριστές οι οποίοι
αγωνίσθηκαν έτρεξαν,
πάλεψαν και προσπάθησαν για το καλύτερο. Σε
ζηλευτό μάλιστα επίπεδο.
Αρα παρά τη θεωρητική
προσέγγιση του αγώνα του
Κυπέλλου, από τη στιγμή που στην
ψυχική διάθεση των ποδοσφαιριστών
δεν υπάρχει κουμπί με on και off
εκτιμώ ότι και στον δεύτερο αγώνα
με τον Ολυμπιακό ο Αρης δεν θα
πετάξει λευκή πετσέτα. Και αυτό
οφείλει να κάνει. Το εάν θα καταφέρει
να προκριθεί είναι άλλη ιστορία.
Σε κάθε περίπτωση οι «κίτρινοι» από
την πρώτη μάχη με τον Ολυμπιακό
βγήκαν μόνο κερδισμένοι. Κατάφεραν
να συσπειρώσουν τον κόσμο που
έζησε και πάλι στιγμές Super League,
μέτρησαν τη δυναμική του ρόστερ
τους, πήραν βαθμό λίαν καλό και
τέλος οι ποδοσφαιριστές κέρδισαν
ψυχολογία.
Υπήρξε και επιβεβαίωση της θεωρίας
ότι το ρόστερ του Αρη, λόγω της
ποιότητας του, έχει διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά όταν η ομάδα
αγωνίζεται κόντρα σε αντιπάλους από
τη Super League. Εντελώς διαφορετική εικόνα έχει όταν βρίσκει απέναντι
της ομάδες της Football League οι
οποίες για τη δόξα και τους βαθμούς
θέλουν να ρίξουν στο καναβάτσο τον
Αρη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν αποτελούν διαβατήριο για την επιτυχία
των «κίτρινων», σε ό,τι κι αν κάνουν
από εδώ και πέρα, τα κέρδη από τον
αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο μαραθώνιος της Football League έχει πολλές
δυσκολίες, κι αυτές θα πρέπει να
βρει τρόπο να τις διαχειριστεί ο Αρης
ο οποίος προς το παρόν κοιτάει τις
πλάτες των ομάδων που βρίσκονται
στην κορυφή.
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...γιατί κι εμείς σας «διαβάζουμε»
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Να γίνουν οι στιγμές μας... θέμα

