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ΚΡΑΤΗΘΕΊΤΕ!
Ο ΟΑΣΘ... «γκαζώνει»

#τα_ρέστα_μας_παρακαλώ! #ΔΕΘ
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Αυτοί που μπήκαν στον κόπο και 
διάβασαν το 3ο μνημόνιο αντιλαμ-
βάνονται πως η παρουσίαση από τον 
πρωθυπουργό του σχεδίου του για 
τη Δημόσια Διοίκηση δεν είναι τίπο-
τα περισσότερο από μία ανειλημμένη 
υποχρέωση στο πλαίσιο της τρίτης 
αξιολόγησης. Στην πράξη, άλλωστε, 
τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνησή 
του δείχνουν πως τα... τσιτάτα για το 
«αποκομματικοποιημένο Δημόσιο» 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από λό-
για του αέρα. Ειδικά το τελευταίο τρί-
μηνο, οι προσλήψεις ημετέρων –με τη 
μορφή συμβάσεων– έχουν χτυπήσει 
«κόκκινο», θυμίζοντας προεκλογική 
περίοδο περασμένων δεκαετιών!

Όλα δείχνουν ότι οι προσλήψεις στο 
Δημόσιο θα είναι το «βαρύ χαρτί» 
του κ. Τσίπρα κατά την ομιλία του στη 
ΔΕΘ, καθώς τα στενά δημοσιονομικά 
πλαίσια παραμένουν και η τρίτη αξι-
ολόγηση είναι ανοιχτή. Το ερώτημα 

που εύλογα γεννάται, πολλώ δε 
μάλλον μετά την αποκάλυψη ότι 
η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο ήταν 
και πάλι αναιμική (σ.σ. ο,8%), εί-
ναι εάν αυτό το «χαρτί» αρκεί για 

να βγει η οικονομία από το τέλμα. 
Η προφανής απάντηση είναι, όχι. Η 

χώρα «διψάει» για επενδύσεις, για 
φρέσκο χρήμα, για νέα πρότζεκτ, για 
αύξηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
και όχι για εικονική μείωση της ανερ-
γίας με «βολέματα» συγγενών και φί-
λων. 

Για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, δεν 
αρκεί ο πρωθυπουργός να δηλώνει 
–επειδή αυτό επιβάλλει το μνημόνιο– 
ότι η Ελλάδα θέλει την ιδιωτική πρω-
τοβουλία και βοηθάει το επιχειρημα-

τικό κλίμα. Οι πράξεις της σημερινής 
κυβέρνησης δείχνουν κάτι τελείως 
διαφορετικό, γι’ αυτό και εν όψει της 
επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στη 
χώρα μας πρέπει να κρατάμε και μι-
κρό καλάθι. Προφανώς ο Γάλλος πρό-
εδρος θα έρθει γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων τι θα πάρει και τι θα δώσει. 
Όμως –ειδικά ο κ. Μακρόν– δεν είναι 
ο πολιτικός που θα δώσει εντολές 
σε Γάλλους επιχειρηματίες να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα για πολιτικούς 
λόγους.

Το ζητούμενο αυτό, με το οποίο 
πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι 
υπουργοί και γενικοί γραμματείς, εί-
ναι η αλλαγή νοοτροπίας. Πρωτίστως 
η δική τους, καθότι ακόμη και σήμερα 
ορισμένοι πολιτεύονται με ιδεοληψίες 
και στερεότυπα άλλων δεκαετιών, δί-
νοντας ένα στίγμα αντιεπενδυτικό. Με 
δεδομένο ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κέρδισαν 
πολιτικό χρόνο με το κλείσιμο της 
δεύτερης αξιολόγησης, είναι ώρα να 
γίνουν οι αλλαγές που χρειάζονται για 
να πάρει μπρος η οικονομία. Τόσο σε 
πρόσωπα όσο και σε πολιτικές.

Απαιτούνται γενναίες μεταρρυθμίσεις 
–όχι άλλες μειώσεις μισθών και συ-
ντάξεων–, μείωση φορολογίας, πάτα-
ξη γραφειοκρατίας, δομικές αλλαγές 
στο σύστημα. Μπορεί να το κάνει; Αν 
ναι, έχει καθυστερήσει πολύ. Αν δεν 
μπορεί και απλά ασκεί πολιτική με 
επικοινωνιακά τρικ και με γνώμονα το 
κομματικό του ακροατήριο, τότε είναι 
άλλη συζήτηση... Στο χέρι του είναι να 
διαμορφώσει ένα περιβάλλον φιλικό 
στην επιχειρηματικότητα. 
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Ο πρωθυπουργός οφείλει να διαμορφώσει  
ένα περιβάλλον φιλικό στην επιχειρηματικότητα 

socialismata

Επιτέλους μουσείο φραπέ στην πόλη του... Δικαίωση με προσμονή χρόνων. Ό,τι 
έχει ο καθένας #χαλαρά

Προεκλογικό σκηνικό η Θεσσαλονίκη! Να πιέσουμε να κάνουμε τη ΔΕΘ... πάρκο 
εκλογών και υποψηφίων, δηλαδή Διεθνής Εκλογική Θεσσαλονίκη! Με επικοινω-
νιολόγους, γραφίστες, τυπογράφους, προγραμματιστές... Α και ψηφοφόρους άμα 
βολεύει! Πώς είναι η Μύκονος, δηλαδή,  ειδική στον υψηλό τουρισμό; Η Θεσσα-
λονίκη να γίνει εξπέρ στις υψηλές πολιτικές προσδοκίες  
#καλαμάκι_φραπέ_έχεις; #Φλαμπουράρης_και_η_φραπεδιά_του  
#ο_Λεβέντης_και_ο_φραπές_του_πείραζε #ο_πρώτος_διδάξας

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε θέσεις δημοσίου στα μέσα του 2018! Βρε χρυσέ μου, 
βρε καλέ μου, αφού ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σύμφωνα με επιστολή του προς το 
ΔΝΤ δεσμεύτηκε για… μείωση, αφού...

Λίγα 24ωρα πριν τα εγκαίνια άνοιξε ο χορός (ή ο χώρος) των παροχών #ΔΕΘ 
#προεκλογικές_πρόβες #δώστα_όλα #έστω_τα_μισά_από_αυτά_που_πήρατε

«Θέσεις στο δημόσιο  υπάρχουν»! Να δω στη ΔΕΘ τι θα πει... (Ακούς εκεί να 
εξαγγείλει -σε εκδήλωση της Αθήνας- ότι... ΘΑ γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο 
#τσίπρας  - Την Έκθεση γιατί την έχουμε ε; Κλέφτες θα γίνουμε;  
#εδώ_τα_καλά_προγράμματα_Θεσσαλονίκης

Πάντως, εγώ με τη μαμά μου όλο μαλώνουμε #Κόλλια #Νοτοπούλου  
#Τι_είναι_αυτό_που_φοράς; #πάχυνες_ε; - Η «κόρη» γιατί δεν ήταν στη συνέ-
ντευξη τύπου της «μαμάς»; Την ρώτησε κάποιος αν θέλει... «μαμά» την υφυπουρ-
γό ή δεν μπλεκόμαστε στα... «οικογενειακά» μέρες που είναι; #Καϊλή

Να τα λέμε κι αυτά. Στην... αποδόμηση (τους αριστερούς) δεν τους πιάνει κανείς 
#Καϊλή Στη δόμηση έχουν ένα θεματάκι #ΕΝΦΙΑ  
#στο_επόμενο_γκισέ_παρακαλώ

Πριν τα εγκαίνια της φετινής διοργάνωσης του εθνικού εκθεσιακού φορέα άνοι-
ξαν θέμα αντικατάστασης στελεχών #ΔΕΘαναιστακαλατους  
#ξερουναλλαζουνατζεντα #ιου #Ποζρικίδης_για_πάντα

Άμα δεν έχεις... αρμοδιότητες, μια τη «μαμά» της #Νοτοπούλου θα κάνεις, μια δι-
οικήσεις #ΔΕΘ θα... αλλάζεις και θα «ξαναλλάζεις» #Ποζρικίδης_για_παντα_λέμε 
#κόλλια_τσαρουχά #ανασχηματισμός; #Λαζαρίδης_ο_επόμενος_υφυπουργός;

SMS: Αν «φοβάσαι» την αντικατάσταση σου... αντικαταστάτες βλέπεις παντού 
#ψυχολογικό

Δηλαδή γιατί δεν είναι υποψήφιος και ο δήμαρχος Μπουτάρης; #περαστικά_λέμε 
Γιατί… μόνο ο πρωτευουσιάνος Καμίνης #από_Θεσσαλονίκη_ούτε_ένας;  
#άσε_ο_Βλάχος_είναι_πονηρός

Μήπως να ρωτούσε τον «Παπαστράτο» πώς τα καταφέρνει; Πώς κάνει... ζάφτι με 
εργαζόμενους και ταυτόχρονα κι άλλους... στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας; 
#σεμινάρια_διοίκησης #χαρουμενοι_πολιτες #ΟΧΙ_ΑΛΛΟΙ_ΦΟΡΟΙ - Μήπως να 
αρχίσει να ακούει αντί να μιλάει;

Nα, οι μεν κάνουν ότι περιμένουν λύσεις και οι δε ότι τις έχουν στο τσεπάκι τους 
#ΔΕΘ #χρονιά_της_Κίνας_2017 #κάνουμε_τους_Κινέζους_χρόνια

Τώρα που... ξεψαχνίζονται βιογραφικά -δικά μας και των παππούδων μας- να 
δούμε και των κυβερνώντων ε; #σε_εκλογές_πάμε… απλά δεν φθάνουμε ποτέ!

(#καλαμάκι_έχεις;)Η ανάπτυξη δεν έρχεται  
με συμβασιούχους…

Της @karapanagiotidu
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Ο ΟΑΣΘ, υπήρξε προϊόν μιας αναχρονιστικής επιλογής, 
της δεκαετίας του ‘60. Η τότε κυβέρνηση, αντί να 
εκσυγχρονίσει το ηλεκτροκίνητο τραμ και να καλύψει 
τις επεκτάσεις  με τρόλεϊ, ξήλωσε τις γραμμές του, και 
δημιούργησε, το ιδιότυπο μονοπώλιο του ΟΑΣΘ.

Έξι δεκαετίες λειτουργίας, με τροποποιήσεις και επε-
κτάσεις της σύμβασης, με βελτιώσεις και στρεβλώσεις, 
με χειρότερη την τελευταία, του 2008, που αδικαιολό-
γητα ψηφίστηκε στην βουλή δυο περίπου χρόνια πριν 
ολοκληρωθεί η προηγούμενη, ο ΟΑΣΘ, συνέβαλλε 
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης. 

Το καθεστώς λειτουργίας του ΟΑΣΘ, έπρεπε να αλλά-
ξει. Η αλλαγή των Αστικών Συγκοινωνιών, Θεσσαλο-
νίκης και Αθήνας, έπρεπε να είχε γίνει, εδώ και πολλά 
χρόνια. 

Οι Αστικές Συγκοινωνίες πρέπει να αλλάξουν και σε 
όλη τη χώρα, αφού, από το 2019 τίθεται υποχρεωτικά 
σε εφαρμογή ο Κοινοτικός Κανονισμός 1370/2007, 
που απελευθερώνει το καθεστώς των Αστικών και 
Υπεραστικών συγκοινωνιών και επιβάλει διεθνείς 
διαγωνισμούς.

Αντί, αυτής της επιλογής, η Κυβέρνηση επέλε-
ξε άλλη για μικροκομματικούς λόγους, παρ΄ 

ότι γνωρίζει, ότι το νομοσχέδιο που ψήφισε 
με την διαδικασία του επείγοντος, όχι μόνο 
δεν θα λύσει τα προβλήματα των Αστικών 
Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, αλλά θα 

δημιουργήσει περισσότερα.

 Οι τοπικές ηγεσίες, εκτός από τους φορείς 
των παραγωγικών τάξεων, δεν  παρουσίασαν 

ολοκληρωμένη πρόταση, κυρίως, για να τα έχουν 
με όλους καλά. Αυτό φάνηκε και με τις απουσίες του 
Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης από 
την συζήτηση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

Η κυβέρνηση, μη τηρώντας την σύμβαση, οδηγούσε 
τους εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας, ταλαι-
πωρώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της 
Θεσσαλονίκης. 

Μετά, έκανε μυστικές συμφωνίες με τους μετόχους 
του ΟΑΣΘ, για να μειώσουν αυτοί τους μισθούς και τα 
επιδόματα των εργαζομένων, αφήνοντας να πιστεύ-
ουν, ότι θα τα βρει, μαζί τους. 

Και ξαφνικά, με την διαδικασία του επείγοντος, ψηφίζει 
στην βουλή, υποτίθεται, την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ. 

Οι μέτοχοι, έκαναν προσφυγές στη Δικαιοσύνη, τις 
οποίες πιθανόν θα κερδίσουν, υποχρεώνοντας το 
δημόσιο σε μεγάλες αποζημιώσεις. 

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, νομίζουν, ότι η κυβέρνηση 
θα τους κάνει δημοσίους υπαλλήλους.

Όμως, πέρα από την μείωση του εισοδήματός τους 
άμεσα, το 2019 θα χάσουν και την δουλειά τους, γιατί 
θα καταργηθεί το νομικό σχήμα του ΟΑΣΘ, όπως 
προβλέπει ο νόμος και θα λειτουργήσει η κρατική 
εταιρεία ΑΣΥΘ. 

Το 2019, είτε θα γίνει, όπως ορίζει Κοινοτικός 
Κανονισμός, διεθνής διαγωνισμός για να ανατεθούν 
σε ιδιώτες οι αστικές συγκοινωνίες, είτε, η ΑΣΥΘ  θα 
ενταχθεί για ιδιωτικοποίηση στο Υπέρ-ταμείο, όπως οι 
Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας. 

Στην πρώτη περίπτωση, ο Ιδιώτης Πάροχος, που θα 
κερδίσει τον διαγωνισμό, θα προσλάβει, με δικά του 
κριτήρια, σίγουρα λιγότερους, λόγω και του Μετρό και 
με άλλες συμβάσεις. 

Στην δεύτερη, οι προσλήψεις στην ΑΣΥΘ, θα γίνουν με 
ΑΣΕΠ. 

Για λίγους μήνες, μέχρι τις πρόωρες εκλογές, η κυ-
βέρνηση, θα έχει πολιτικούς ομήρους, τους εργαζόμε-
νους, τις οικογένειές τους και την πόλη. 

Τα θύματα θα είναι, η πόλη, οι εργαζόμενοι και ο 
φορολογούμενος πολίτης. 

*Ο κ. Μαγκριώτης είναι συντονιστής της Κίνησης 
«Προοδευτικοί Πολίτες για την Ανάπτυξη της 
Κεντρικής Μακεδονίας» 

Ο ΟΑΣΘ, μικροκομματικό 
λάφυρο στη ΔΕΘ

άπ
οψ

η
Γιά

νν
ης

 Μ
αγ

κρ
ιώ

τη
ς*

Ένας Παππάς στο… τιμόνι του ΟΑΣΘ 
Το κοινωνικό πρόσωπο του ΟΑΣΘ επιθυμεί να βγάλει προς τα έξω ο νέος πρόεδρος του 

Οργανισμού, Στέλιος Παππάς και το νεοσυγκροτηθέν διοικητικό συμβούλιο. Προς αυτή την 
κατεύθυνση κινείται άλλωστε και η απόφαση για δωρεάν μετακίνηση των ανέργων, κάτι που ισχύει 

εδώ και καιρό για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. 

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του σε εκδήλωση της «Πρω-
τοβουλίας για τις Δημόσιες Ανθρώπινες Συγκοινωνίες» 
ο κ. Παππάς είπε πως: «οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι 
συγκοινωνίες είναι ένα κοινό αγαθό. Τα κοινά αγαθά 
πρέπει να είναι καθολικού χαρακτήρα, όπως είναι η 
υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι το δικαίωμα να 
μεταφέρεται ο πολίτης από το ένα άκρο της πόλης στο 
άλλο, να μεταφέρεται στη δουλειά του, στη διασκέδαση 
του. Είναι δικαίωμα. Να το καταγράψουμε λοιπόν, ως 
κίνημα, ότι είναι ένα δικαίωμα».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ συμπλήρωσε επίσης πως: «Επι-
χειρούμε να κάνουμε μια τομή, σε ένα δύσκολο φορέα. 
Απέχουμε πολύ από το να είμαστε καλά». «Καταρχήν για 
να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγεία, εννοώ να καθα-
ρίσουμε ένα πελατειακό κράτος, το οποίο στήθηκε κυ-
ρίως ως μηχανισμός και όχι ως φορέας εξυπηρέτησης 
των δικαιωμάτων των πολιτών και βεβαίως να μετατρέ-
ψουμε αυτόν τον φορέα σε ένα φιλικό φορέα προς τον 
πολίτη» ανέφερε στην ομιλία του και τόνισε ότι επιδίωξη 
είναι να αλλάξει η «κακή» εικόνα του οργανισμού, οι ερ-
γαζόμενοι «να αισθάνονται περήφανοι που προσφέρουν 
ένα κοινωνικό έργο»,  οι πολίτες «να αγαπήσουν το λε-
ωφορείο» και να γίνει «ένα στοιχείο πολιτισμού», όπως 
και να συμφιλιωθεί ο πολίτης με την ιδέα ότι η προσπά-
θεια γίνεται για να τον ωφελήσει και να τον εξυπηρετή-
σει. Σε ότι αφορά τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων 
τόνισε ότι «απλώς εφαρμόσαμε το νόμο» και πρόσθεσε 
ότι θα υπάρξει μέριμνα και για άλλες κατηγορίες πολι-
τών, όπως, άτομα με ειδικές ανάγκες, πρόσφυγες, παι-
διά, γέροντες, κ.α. 

 «Όλοι μαζί θα μπορέσουμε, στο τέλος του 2019, εγώ 
να σας αποχαιρετήσω πολύ φιλικά και συντροφικά και 
εσείς να έχετε ως προίκα ένα καινούργιο οργανισμό 
συγκοινωνιών, που σε συνδυασμό με τις άλλες μορφές 
αστικών συγκοινωνιών θα μπορούν να δώσουν ένα νέο 
πολιτισμένο περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη που το δικαι-
ούται». 

Ποιος είναι ο Στέλιος Παππάς;

Ο νέος πρόεδρος του ΟΑΣΘ είναι οικονομολόγος με μα-
κρά εμπειρία, πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου, αγωνιστής της Αριστεράς, ανήκει στο στενό 

περιβάλλον του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και είναι 
πατέρας του υπουργού Νίκου Παππάς. Γνωστός και για 
τις εμφανίσεις του στα τηλεοπτικά παράθυρα από την 
πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπε-
ρασπίστηκε και εξακολουθεί να υπερασπίζεται το έργο 
της κυβέρνησης της «πρώτης φοράς Αριστερά» την ώρα 
που άλλοι κορυφαίοι υπουργοί αρνούνταν προσκλήσεις 
των ΜΜΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στην ομιλία 
του ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης κατά την ανακοίνωση της 
τοποθέτησης Παππά στη θέση του προέδρου του ΟΑΣΘ: 
«Η τοποθέτησή του στην εν λόγω θέση έχει τη δική της 
σημειολογία. Δεν θα παίξουμε με την εκκαθάριση του 
ΟΑΣΘ και είναι κεντρική επιλογή και κεντρικό μήνυμα. 
Για αυτό και μπαίνει ένα ιστορικό στέλεχος του χώρου 
με μεγάλη εμπειρία στα οικονομικά» είχε πει ο υπουρ-
γός. Σημειώνεται πως ο κ. Παππάς προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του αμισθί. 

Τα μέλη του ΔΣ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι εφταμελές. Απο-
τελείται από τους: Ακρίτα Καϊδατζή, νομικό - πανεπι-
στημιακό, Μανώλη Λαμτζίδη, πρώην πρόεδρο του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς, Όλγα Γιάννη, 
δημοσιογράφο, Καλυψώ Γούλα, δικηγόρο, πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και πρώην 
αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου,  Γαβρι-
ήλ Αβραμίδη, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην βουλευτή των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων στην Α’ Θεσσαλονίκης και Φώτη 
Μπίμπαση, άνθρωπο της κοινωνίας με ενασχόληση με 
την τοπική αυτοδιοίκηση και χρόνιους αγώνες υπέρ των 
ΑμεΑ . Στα μέλη του ΔΣ θα προστεθεί και εκπρόσωπος 
των εργαζομένων, ο οποίος ωστόσο μέχρι σήμερα δεν 
έχει αποφασιστεί ποιος θα είναι. Καθήκοντα διευθύνο-
ντος συμβούλου ανέλαβε ο κ. Σάββας Παναγιωτίδης, 
πολιτικός μηχανικός και στο παρελθόν συνδικαλιστής 
στο ΤΕΕ. 
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Όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, τόσο ο πανικός κυρι-
εύει το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά από 
δυόμιση χρόνια ψεύτικων υποσχέ-
σεων και κυβερνητικής απραξίας τα 
περιθώρια ελιγμών για τον κ. Τσίπρα 
είναι σχεδόν μηδαμινά. Ως εκ τούτου, 
ο κ. Τσίπρας θα καταφύγει στη γνω-
στή μέθοδο της προπαγάνδας. Ψέμα 
στο ψέμα και τzάμπα υποσχέσεις. Το 
νέο του αφήγημα - όποιο και αν είναι 
αυτό - θα έχει έναν και μοναδικό 
στόχο: την εξαγορά πολιτικού χρόνου 
για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Η Δ.Ε.Θ. ήταν πάντα ένα προνομιακό 
πεδίο προπαγάνδας για την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Το 2015, στο 
επίκεντρο ήταν οι υποσχέσεις για την 
παροχή 14ης σύνταξης, τη θέσπιση 
κατώτατου μισθού στα 750 ευρώ και 
την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Το 2016, 
ανακοινώθηκε η μείωση του ΕΝΦΙΑ, 
η διατήρηση των συντάξεων στα 

ίδια επίπεδα και η έναρξη των 
εργασιών στην επένδυση του 

Ελληνικού. Δεσμεύσεις τις 
οποίες δεν τήρησε ποτέ. 

Στη Δ.Ε.Θ. του 2017, τα 
κυβερνητικά ψέματα θα 
περάσουν σε άλλο στάδιο. 

Αυτή τη φορά, ο Πρωθυ-
πουργός θα επιχειρήσει να 

πείσει τον ελληνικό λαό ότι δή-
θεν τελειώνουν τα Μνημόνια και ότι 

τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα θα 
απελευθερωθεί από τον «μνημονιακό 
ζυγό». Αλήθεια, ποιους ευελπιστεί να 
πείσει εκτός από το στενό κομματικό 
του ακροατήριο; 

Για πρώτη φορά στα χρονικά, Έλ-
ληνας πρωθυπουργός εξακολουθεί 
να λέει με επίγνωση τόσα ψέματα 
στον ελληνικό λαό, να απαξιώνει 
την πολιτική και τους πολιτικούς 
με τη στάση του και να υποτιμά τη 
νοημοσύνη των πολιτών. Και ο πλέον 
αφελής παρατηρητής, δεν μπορεί 
πια να τον παρακολουθήσει. Όσο και 
αν προσπαθεί να μας πείσει ότι έγινε 
ένας κανονικός πρωθυπουργός, δεν 
τα καταφέρνει. Αυτό που βλέπουμε 
τώρα, είναι ο «fake» Τσίπρας. Γιατί ο 
πραγματικός Αλέξης Τσίπρας είναι ο 
Παύλος Πολάκης. Ό,τι βλέπουμε είναι 
το μακιγιάζ που του πρόσθεσαν οι 
επικοινωνιολόγοι για να ξεφύγει από 
το κακό κυβερνητικό του παρελθόν. 

Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είναι ο πραγματικός Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Αυτά που ανακάλυψε 
εσχάτως ο Αλέξης Τσίπρας - όπως 
την αγάπη του για τις επενδύσεις, την 
αξιοκρατία, το καλό και το λειτουρ-
γικό κράτος- ο Πρόεδρος της Ν.Δ. 
θα τα κάνει πράξη, όχι γιατί του το 
λένε οι επικοινωνιολόγοι του ή γιατί 
του το επιβάλλει η τρόικα, αλλά γιατί 
τα πιστεύει. Αυτό θα είναι το θετικό 
μήνυμα για το μέλλον του ελληνικού 
λαού που ο επόμενος πρωθυπουρ-
γός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα 
αναλύσει με νούμερα, στοιχεία και 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στη 
φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό 
που συνηθίζει να κάνει, τα τελευταία 
χρόνια, ο «fake» Τσίπρας. 

*Ο κ. Γεωργιάδης είναι αντιπρόε-
δρος της ΝΔ

O “fake” Τσίπρας στη ΔΕΘ 
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#οικονομία

«H Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει προκειμένου να επανέλθει στην κανονι-
κότητα, να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης. Ο 
δρόμος αυτός είναι στρωμένος με αγκάθια. Η ύφεση, οι υψηλότεροι φόροι, οι αυξημένες 
ασφαλιστικές εισφορές, η έλλειψη ρευστότητας, δημιουργούν συνεχώς νέες ασφυκτι-
κές πιέσεις στην αγορά. Οι πιέσεις αυτές ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ένα νέο κύμα 
πτωχεύσεων επιχειρήσεων, με συνέπεια την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στο 
αμέσως επόμενο διάστημα.  Ενδεικτικός της κατάστασης είναι ο βαρύς φόρος, που πλη-
ρώνει στο βωμό της κρίσης, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δη η βιοτεχνία της 
Θεσσαλονίκης. Σε διάστημα οκτώ ετών, μετρά 14.180 λουκέτα, την ώρα που στο δυναμι-
κό του βιοτεχνικού επιχειρείν, προστέθηκαν μόλις 5.527 νέες επιχειρήσεις» αναφέρεται 
στο υπόμνημα του επιμελητηρίου. «Η Ελλάδα χρειάζεται εθνικό σχέδιο, σύνεση, συναίνε-
ση και συνεργασία. Ένας τέτοιος εθνικός στόχος δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί με αυ-
ξήσεις φορολογικών συντελεστών σε μια διαρκώς συρρικνούμενη βάση. Εάν η πολιτική 
ηγεσία της χώρας δεν συνειδητοποιήσει αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια, όλοι μαζί είμαστε 
καταδικασμένοι να αποτύχουμε» υπογραμμίζει το ΒΕΘ.

Η πρότασή του ΒΕΘ για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους τομείς:

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Στην Ελλάδα, ένας επιχειρηματίας ή επενδυτής καλείται σήμερα να πληρώσει 29% φόρο 
επιχειρήσεων, 15% φόρο μερισμάτων, 5-10%  εισφορά αλληλεγγύης, ΕΝΦΙΑ επιχει-
ρήσεων, φόρο επιτηδεύματος, ασφαλιστικές εισφορές 26,95%, υψηλούς φόρους στην 
ενέργεια και στην τηλεφωνία. Και όλα αυτά, ενώ ο ΦΠΑ έχει φθάσει στο 24%.  

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: 

- Καθιέρωση ενιαίου flat rate συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις. 
Ο συντελεστής αυτός δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 20%, ώστε να είναι στοιχειωδώς αντα-
γωνιστικός σε σύγκριση με άλλες χώρες.

-Σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. 

  Βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χωρίς συνθήκες επαρκούς χρηματοδότησης της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορούν να υπάρξουν νέες επενδύσεις και θέσεις ερ-
γασίας, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη.  Κατά γενική ομολογία η ύπαρξη των capital 
controls από το καλοκαίρι του 2015, μόνο καταστροφική και οδυνηρό ράπισμα στην 
πραγματική οικονομία  μπορεί να θεωρηθεί. Επιπρόσθετα πρέπει να δοθούν κίνητρα για 
την επιστροφή των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. 

Βιώσιμο ασφαλιστικό

Το σύστημα ασφάλισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από το στόχο της ανά-
πτυξης. 

Γι’ αυτό, επισημαίνει το ΒΕΘ, στηρίζει πρωτοβουλίες και δομικές αλλαγές που θα στηρί-
ξουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Συγκεκριμένα:

-Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 

-Το πάγωμα των παλαιότερων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ όταν ο ασφαλισμένος αποπλη-
ρώνει τις τρέχουσες οφειλές του. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κατορθώσει 
να πληρώσει τις παλαιότερες υποχρεώσεις του να αφαιρούνται από τον ασφαλιστικό του 
χρόνο. 

-Τη θέσπιση μπόνους για τους συνεπείς ασφαλισμένους του Οργανισμού.

-Τη μεγαλύτερη ευελιξία, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, για την χορήγηση 
ασφαλιστικής ενημερότητας.

Συρρίκνωση του κράτους, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 
και αποτελεσματικότερος έλεγχος των κρατικών δαπανών

Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων

-Θέσπιση δύο μόνο συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, 22% και 33%, για όλα τα είδη 
εισοδημάτων.

-Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του παραεμπορίου και σύσταση Ειδικού Σώματος 
Δίωξης.  

Αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων σε ορθολογικές βάσεις 

Διαρθρωτικές αλλαγές

Ολοκλήρωση του κτηματολογίου και του χωροταξικού σχεδιασμού, απλοποίηση και 
κωδικοποίηση της νομοθεσίας, επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, δη-
μιουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων, διαμόρφωση συνθηκών για μια 

πραγματική ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, που θα λειτουργεί σε όφελος προμηθευτών 
και καταναλωτών. 

Στήριξη Εξαγωγών 

-Κινητοποίηση των πόρων του αναπτυξιακού νόμου και των κοινοτικών πόρων, για τη 
στήριξη επενδύσεων και δικτύων πώλησης και προβολής των επιχειρήσεων με εξαγω-
γικό προσανατολισμό. 

- Επέκταση προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και παροχής εγγυήσεων σε επιχειρή-
σεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τους. 

Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ανάπτυξη και ταχεία υλοποίηση συγκεκριμένων projects προσέλκυσης επενδύσεων

Λύση στο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ, τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγ-
ματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 59,9% των δανείων, συνολικού 
ύψους 39,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 60% ή, με άλλα λόγια, δύο στις τρεις ΜμΕ 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.

Ο μηχανισμός εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μπορεί σαφώς να υπηρετήσει αυτό το 
στόχο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις, με μη εξυπηρετούμενο δανεισμό 
αλλά με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να παραμεί-
νουν στη ζωή. Είναι γι’ αυτό κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρ-
μογή του σχετικού πλαισίου στην πράξη.

Τα Επιμελητήρια μπορούν και πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία δια-
χείρισης και εποπτείας, αφού διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και δομή, αλλά και την 
τοπική γνώση και παρουσία, ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα και ευέλικτα τα πρακτικά 
ζητήματα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και εμπλοκές.

Διαμόρφωση σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης

Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στις παραμεθόριες περιοχές

«Η ανάπτυξη που αποτελεί ζωτική ανάγκη για τη χώρα δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. 
Δεν θα προκύψει ούτε με εξαγγελίες, ούτε με διαβεβαιώσεις, ούτε με ευχολόγια από το 
βήμα της ΔΕΘ.  Προϋποθέτει  γενναίες αποφάσεις, τολμηρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις, 
που θα υλοποιηθούν με συνέπεια, πέρα από ιδεολογικές παρωπίδες και μικροπολιτικές 
στρατηγικές. Σε αυτές τις προκλήσεις είναι ανάγκη να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες 
μας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση και πολίτες. Δεν 
έχουμε την πολυτέλεια για άσκοπες πολιτικές αντιπαραθέσεις και ιδεολογικούς διαχωρι-
σμούς» καταλήγει το υπόμνημα.

Έργα αντί υποσχέσεων ζητά το ΒΕΘ από τον πρωθυπουργό 
«Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΊ ΟΥΤΕ ΜΕ ΔΊΑΒΕΒΑΊΏΣΕΊΣ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΥΧΟΛΟΓΊΑ»

Την ανάγκη να ξεπεραστούν οι ιδεολογικές αγκυλώσεις, τα πολιτικά ψευτοδιλήμματα, που συχνά είναι εκτός 
τόπου και χρόνου και παράλληλα να υλοποιηθούν αναπτυξιακές πολιτικές αντί για εξαγγελίες που διαψεύδονται, 

επισημαίνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) με υπόμνημα, που απέδωσε στον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα κατά την πρόσφατή έλευσή του στη Θεσσαλονίκη. 

Για να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ χρειάζεται να διασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες 
στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον:

- Χρειάζεται να ενισχυθεί το αίσθημα της οικονομικής σταθερότητας στη 
χώρα, ώστε να αποκατασταθεί η επενδυτική και η καταθετική εμπιστοσύνη. 

-Χρειάζεται να συνδυαστούν οι δράσεις του ΕΣΠΑ με επιτάχυνση των διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και με ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης στον 
τομέα των αποκρατικοποιήσεων. Χρειαζόμαστε μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα 
οποία θα στηρίζονται στη σύμπραξη του δημοσίου με ιδιώτες επενδυτές. 

ΕΣΠΑ
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#οικονομία

«Η πρωτόγνωρη, σε επιπτώσεις και χρονική 
διάρκεια οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση, που πλήττει την ελληνική οικονομία 
και κατ’ επέκταση την κοινωνία, χτύπησε 
πρωτίστως τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις.  Σε μια περίοδο που αναζητούνται απε-
γνωσμένα να βρεθούν τρόποι τόνωσης της 
ανύπαρκτης αγοραστικής δύναμης και ψυ-
χολογίας του Έλληνα, σε μια περίοδο, κατά 
την οποία οι Μικρομεσαίες εμπορικές επιχει-
ρήσεις, όσες έχουν παραμείνει εν λειτουργία, 
δίνουν τον ύστατο αγώνα επιβίωσης, η Πολι-
τεία οφείλει να χαράξει ένα αποτελεσματικό 
σχέδιο εξόδου από την κρίση το οποίο θα 
λαμβάνει υπόψιν τον παράγοντα Μικρομε-
σαία εμπορική επιχείρηση».

Τα παραπάνω, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 
στο υπόμνημα με τις θέσεις του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατα-
τέθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση του 
Πρωθυπουργού κου Αλέξη Τσίπρα με τους 
Παραγωγικούς Φορείς της πόλης μας, στην 
οποία παρέστη ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Θ. Πα-
ντελής Φιλιππίδης.

Τι ζητούν οι καταστηματάρχες; 

Τα θέματα που τίθενται ως απαραίτητη προϋ-
πόθεση, προκειμένου να πάρει μια ώθηση η 
αγορά και κατ’ επέκταση η ελληνική οικονο-
μία, είναι, μεταξύ άλλων:

• Να πάψει να λειτουργεί ένα κράτος που να 
τιμωρεί την ελληνική επιχειρηματικότητα, 
αλλά και κάθε Έλληνα, με υπερτροφικούς 
φόρους, πρόστιμα, κυρώσεις, κατασχέσεις. 

Να ληφθούν Νομοθετικά μέτρα για προστα-
σία των Οφειλετών:

• Κατάργηση των άδικων κατασχέσεων και 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

• Άμεση απόσυρση των σχετικών διατάξεων 
του Ν.4335/2015 που αφορούν στα μέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς) για την οφειλή ληξιπρόθε-
σμων οφειλών στο Δημόσιο, καθώς και στην 
απόσυρση της πρόσφατης σχετικής εγκυκλί-
ου της Α.Α.Δ.Ε.

• Ακατάσχετο επιχειρησιακό λογαριασμό, για 
να μην στραγγαλιστεί η λειτουργία των επι-
χειρήσεων. 

• Αναγκαιότητα λήψης μέτρων για το διακα-
νονισμό τραπεζικών οφειλών επιχειρήσεων 
και καταναλωτών. 

• Επιβολή ενός ρεαλιστικού πλαφόν στις δι-
εκδικήσεις των κόκκινων αλλά και πράσινων 
δανείων από τα funds. Δεν είναι δυνατόν να 

αγοράζονται τα δάνεια στο 10% - 15% της 
αξίας τους και να διεκδικείται το 100%. Προ-
τεινόμενο πλαφόν, έως 30% επί της αξίας 
αγοράς του δανείου από το fund.

• Διαμόρφωση ενός δικτύου προστασίας για 
τις εκατοντάδες υπερχρεωμένες μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις οι οποίες κινδυνεύουν να 
οδηγηθούν στο κλείσιμο.

• Διακανονισμός όλων των μέχρι σήμερα εκ-
κρεμών φορολογικών, τελωνειακών και κοι-
νωνικοασφαλιστικών οφειλών με ρύθμιση 
των οφειλομένων και με βάση τη φοροδοτι-
κή - ταμειακή ικανότητα της επιχείρησης, ο 
οποίος θα αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις και 
όχι μόνον σ’αυτές που έχουν τη δυνατότητα 
να αποδείξουν ότι είναι βιώσιμες. Πρέπει να 
δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις να επιβιώσουν.

• Ένα σταθερό, δίκαιο, κοινωνικά αποδεκτό 
και βιώσιμο φορολογικό σύστημα, το οποίο 
δεν θα καταφεύγει συχνά σε άδικες εισπρα-
κτικές διαδικασίες, αλλά θα συνδράμει τις 
υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυ-
χθούν και να διαδραματίσουν το ρόλο τους 
σε μια νέα οικονομία και θα συμβάλλει στην 
προσέλκυση νέων επενδύσεων. ΄Ενα αντα-
γωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις μεσαί-
ες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 
οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολο-
γικούς συντελεστές.

• Η άμεση, συνεπής και συστηματική επι-
στροφή του Φ.Π.Α. προς τις επιχειρήσεις 
έστω και με συμψηφισμό λοιπών υποχρεώ-
σεων προς το Κράτος.

• Η Καταγραφή και απόδοση του οφειλόμε-
νου Φ.Π.Α. σε πραγματικό χρόνο.

• Η Κατάργηση της απελευθέρωσης λειτουρ-
γίας των καταστημάτων τις Κυριακές 

 • Η άρση των Capital Controls

Τελικός χαμένος ο… καταναλωτής

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επι-
σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει 
να δείξει πολιτική βούληση, ικανότητα, απο-
τελεσματικότητα, ταχύτητα και διαφάνεια 
και ζητά   να εμπιστευτεί την αγορά και τους 
Φορείς που την εκπροσωπούν, αντιλαμβα-
νόμενη τη σοβαρότητα των θέσεων που  κα-
ταθέτουν για την επιβίωση  χιλιάδων Μικρο-
Μεσαίων Επιχειρήσεων, τη διατήρηση  των 
θέσεων εργασίας που απασχολούν, αλλά και 
την στήριξη της κατανάλωσης , αφού η ιστο-
ρία έχει αποδείξει ότι από τα «ολιγοπώλια» 
στο τέλος ο  χαμένος είναι ο καταναλωτής.

H... αντεπίθεση των εμπόρων Θεσσαλονίκης
«Στη χώρα μας,  η ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία βρίσκεται σε μια δίνη απόγνωσης, χωρίς περιθώρια αισιοδοξίας, βασίστηκε σε εταιρίες μικρού 
και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες κάλυπταν ένα αξιοσημείωτο εύρος δραστηριοτήτων και διέθεταν ανέκαθεν τη μερίδα του λέοντος στην απασχόληση».
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Η Διεθνής  Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε το 1926, 
ως εμποροπανήγυρις σήμερα είναι ένα εμπορικό και 
οικονομικό γεγονός με διεθνή απήχηση. Όμως η παρά-
δοση που ξεκίνησε το 1953 να εγκαινιάζει την Έκθεση ο πρωθυπουργός της 
χώρας, έχει προσδώσει στον θεσμό μια σημαντική πολιτική διάσταση. Η Θεσ-
σαλονίκη γίνεται το κέντρο πολιτικών εξελίξεων, και η παρουσία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης στην πόλη, της προσδίδει κύρος, αλλά και αναγκάζει τους 
πολιτικούς να ασχοληθούν ιδιαίτερα με τη Βόρεια Ελλάδα και να εξαγγείλουν 
έργα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Είναι ένας θεσμός καθιερωμένος και σημαντικός για την πόλη και παρόλη 
την αναστάτωση που φέρνει, με τους πολλούς επισκέπτες, αλλά και τα μέτρα 
ασφαλείας λόγω της παρουσίας πολλών πολιτικών προσώπων, μέτρα  που 
κάποιες φορές είναι υπερβολικά, η προστιθέμενη αξία για την πόλη είναι πολύ 
μεγάλη.

Στην φετινή ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός ετοιμάζει όπως είθισται τις εξαγγελίες για 
την πολιτική της κυβέρνησης στα μέτωπα της οικονομίας, και των εργασια-
κών ρυθμίσεων, αλλά και της Παιδείας, του περιβάλλοντος, της Υγείας.

Το κύριο βάρος πιστεύω  θα δοθεί στην φορολογία  και  στην προστασία της 
εργασίας.

Φυσικά είναι αναμενόμενο ο πρωθυπουργός να αναφερθεί στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αλλά και στην αντικομουνιστική υστερία, που ξέσπασε από τη ΝΔ, και 
μάλιστα από σοβαρούς κεντροδεξιούς της παράταξης, με αφορμή το 

φιάσκο του συνεδρίου στην Εσθονία, χώρα γνωστή για το φιλοναζι-
στικό παρελθόν της, όπως και από τμήμα αυτού του περίεργου πια 

συμφύρματος που αυτοχαρακτηρίζεται κεντροαριστερά.

Όμως φέτος θα είναι και χρονιά απολογισμού του κυβερνητικού 
έργου σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και την 

ευρύτερη περιοχή.

Εξάλλου, πολλά μπορούν να ειπωθούν που είναι απτή πραγματικό-
τητα και όχι λόγια του αέρα.

Οι σήραγγες των Τεμπών, ένα έργο που καρκινοβατούσε χρόνια, ταλαιπωρώ-
ντας τους χρήστες, οι οποίοι πλήρωναν αλμυρό τίμημα για το θα, είναι  εδώ 
και λίγους μήνες γεγονός. Αλλά και οι υπόλοιποι οδικοί άξονες, Μωρέας και 
Ιόνια Όδός, έπαψαν να είναι όνειρα θερινής νυκτός, ή να μετατρέπονται σε 
ακριβοπληρωμένες παγίδες θανάτου, όπως ήταν επί χρόνια ο δρόμος Αθή-
να-Πάτρα, και επιτέλους γίνονται σύγχρονοι ασφαλείς, άνετοι και γρήγοροι 
αυτοκινητόδρομοι.

Ο νέος νόμος για την παιδεία, μετά από μακρά περίοδο διαβούλευσης και 
έντονων αντιπαραθέσεων, είναι πια γεγονός και υπηρετεί το δημόσιο,  δημο-
κρατικό πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο υψηλού επιπέδου, αναγνωρισμένου 
διεθνώς, που είναι προσβάσιμο σε όλους.

Το ΜΕΤΡΟ προχωράει με ταχείς ρυθμούς και πρώτη φορά οι κάτοικοι της 
πόλης πιστεύουν πως το έργο θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια, και δεν 
θα είναι μια άλλη μεγάλη τρύπα, που αναστάτωσε την πόλη χωρίς να γίνει στο 
τέλος τίποτα.

Ο ΟΑΣΘ από-ιδιωτικοποιείται, ο νόμος ψηφίστηκε, η νέα διοίκηση του ορ-
γανισμού έδωσε δείγματα γραφής αμέσως μόλις ανέλαβε, προσθέτοντας 70 
επιπλέον λεωφορεία, και δωρεάν μετακίνηση στους ανέργους.

Το στρατόπεδο Παύλου Μελά έχει δοθεί στην πόλη, και θα αποτελέσει πνεύ-
μονα πρασίνου αλλά και χώρο πολιτισμού και αναψυχής, που ευχόμαστε να 
είναι εφάμιλλο της νέας παραλίας.

Το γραφείο πρωθυπουργού, πλέον καθιερωμένος και αποδεκτός θεσμός 
στην πόλη, έχει να επιδείξει έργο σε πολλά επίπεδα.

Και πιστεύω, θα υπάρξουν και νέες εξαγγελίες που θα αφορούν το αναπτυξι-
ακό μέλλον της πόλης, και της ευρύτερης περιοχής.

Από την άλλη μεριά η αξιωματική αντιπολίτευση, ψάχνει απεγνωσμένα να 
βρει το βηματισμό της, μη έχοντας πρόγραμμα και προτάσεις, αλλά εξαντλού-
μενη  στην καταγγελία των κυβερνητικών πεπραγμένων, ενώ ο κ. Μητσοτά-
κης αφού δεν του βγήκε η απαξίωση των αναπτυξιακών συνεδρίων σε όλες 
τις περιφέρειες της χώρας, ανακοινώνει την παρουσία του σε 14 περιοχές, 
στην περίοδο της έκθεσης, για τη συζήτηση των τοπικών προβλημάτων.

Ας περιμένουμε λοιπόν μια ακόμα επιτυχημένη Διεθνή Έκθεση, που εκτός 
από τα δεδομένα οφέλη προβολής της πόλης,  είναι μια τονωτική ένεση στην 
οικονομία της και αυτό το γνωρίζει ο εμπορικός κόσμος της πόλης, παρόλες 
τις γκρίνιες για τις διαδηλώσεις, το κλείσιμο των δρόμων (εξάλλου η μείωση 
της ταλαιπωρίας είναι φανερή τα τελευταία δύο χρόνια) ή τις δυσκολίες στη 
μετακίνηση.

 Όσο για τις διαμαρτυρίες και  τα συλλαλητήρια, είναι δημοκρατικό δικαίωμα 
των εργαζομένων, και είναι ευκαιρία να ακούσει η κεντρική εξουσία, τις 
ιδιαίτερες αντιδράσεις των πολιτών της άλλης μισής Ελλάδας, που είναι η 
Βόρεια Ελλάδα.

* Η κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής δημοτικής παράταξης  «Θεσσαλο-
νίκη Ανοιχτή Πόλη» και CEO της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Και πάλι η ΔΕΘ!
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Κι άλλο θανατηφόρο εργατικό  
ατύχημα στις Σκουριές

Ένα ακόμα θανατηφόρο ατύχημα εργαζομένου, το τέταρτο τα τελευταία χρόνια, 
σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρίας μετρά η επένδυση χρυσού 

στη Βόρεια Χαλκιδική. Συγκεκριμένα ένας 46χρονος έχασε τη ζωή του ενώ 
πραγματοποιούσε εργασίες στο Λάκκο Καρατζά στην περιοχή των Σκουριών. Ο 

άτυχος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε στο δάσος στο πλαίσιο 
της αποψίλωσης που πραγματοποιείται στην περιοχή. 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικός 
Χρυσός, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος  διερευ-
νώνται από το τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της εται-
ρείας, ενώ ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει οι έρευνες 
από την Αστυνομία και την Επιθεώρηση Μεταλλείων 
Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα 
την περασμένη Τετάρτη στο σημείο όπου έλαβε χώρα 
το τραγικό περιστατικό βρέθηκαν και εκπρόσωποι 
της Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να ερευνή-
σουν τα αίτια του δυστυχήματος και να συγκεντρώ-
σουν πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες. 

Τι λέει η εταιρία; 

«Η απόκριση του νοσηλευτικού προσωπικού και της 
Ομάδας Διάσωσης της εταιρείας και η μεταφορά του 
46χρονου, στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου ήταν 
άμεση. Η Ελληνικός Χρυσός και η Eldorado Gold θέ-
τουν ως πρώτη προτεραιότητα τις υψηλότερες προ-
διαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας για το σύνολο των 
εργαζομένων στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των έρ-
γων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολού-
νται στους συνεργαζόμενους εργολάβους. Ο Πρό-
εδρος της Ελληνικός Χρυσός κ. Eduardo Mοura και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτρης 
Δημητριάδης, εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, διαβεβαιώνο-
ντας τους οικείους του για την αμέριστη συμπαρά-
σταση της εταιρείας σε κάθε τους ανάγκη» αναφέρει 
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της εταιρίας. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος εργα-
ζόμενος ήταν πατέρας δυο παιδιών (και μάλιστα δι-
δύμων) και καταγόταν από την περιοχή της Μεγάλης 
Παναγιάς. Ήταν υπάλληλος εργολαβικής επιχείρησης 
με την οποία συνεργάζεται η «Ελληνικός Χρυσός», 
ενώ οι συνάδελφοί του μιλούν γι’ αυτόν με τα καλύ-
τερα λόγια. «Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, με μεγάλη 
εμπειρία στη δουλειά που έκανε. Δυστυχώς η άτυχη 
στιγμή του στέρησε τη ζωή» αναφέρει μεταξύ άλλων 
στην Karfitsa ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
Χαλκιδικής, Χρήστος Εφραιμίδης. Σύμφωνα με τον κ. 
Εφραιμίδη «ήταν ένας υλοτόμος που είχε συμφωνή-
σει με την Ελληνικός Χρυσός. Την ευθύνη δεν την είχε 
η εταιρία αλλά ο εργολάβος. Δούλευε στα ξύλα και 
τον πλάκωσε το δέντρο».

Είχαν προηγηθεί άλλα τρία περιστατικά

Το εν λόγω ατύχημα είναι το τέταρτο θανατηφόρο 
που σημειώνεται σε χώρους όπου δραστηριοποιεί-
ται η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» ή οι προηγούμενες 
εταιρίες μέσα σε μια δεκαετία. Το πρώτο σημειώθηκε 
τον Οκτώβριο 2009 όπου ο υπάλληλος Χ.Δ. έχασε τη 
ζωή του, λίγα χρόνια αργότερα ένας άλλος εργαζό-
μενος ο Π.Χ. τραυματίστηκε βαριά, τον Φεβρουάριο 
του 2016 ένας 52χρονος εργαζόμενος στο μεταλλείο 
των «Μαύρων Πετρών» με ειδικότητα γομωτή πυρο-

δότη έχασε τη ζωή του την ώρα που βρισκόταν στην 
εργασία του και τέλος, ο 46χρονος υλοτόμος που κα-
ταπλακώθηκε από δέντρο.

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του άτυχου υπαλλή-
λου οι οικείοι του και οι συνάδελφοί του. Παρών εκ 
μέρους της «Ελληνικός Χρυσός» ήταν ο Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Ελληνικός Χρυσός, Κώστας Γεωργαντζής ο οποίος 
επανέλαβε την πρόθεση της εταιρίας καναδικών συμ-
φερόντων να σταθεί στο πλευρό της συζύγου και των 
παιδιών του.

«Δύσκολες οι συνθήκες εργασίας»  
λένε μεταλλωρύχοι 

Μιλώντας στην Karfitsa ο Γενικός Γραμματέας του 
Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής και πρόεδρος ενός 
εκ των δυο σωματείων εργαζομένων που υπάρχουν, 
Χρήστος Ζαφειρούδας αναφέρει πως «είναι ένα θλι-
βερό γεγονός. Όλοι οι εργαζόμενοι σε τέτοια δύσκολα 
επαγγέλματα δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες. 
Πολλοί δίνουν και τη ζωή τους για το μεροκάματο». 
Ο ίδιος συμπληρώνει πως: «το επάγγελμα του μεταλ-
λωρύχου βρίσκεται στην κορυφή των βαρέων και αν-
θυγιεινών επαγγελμάτων. Δυστυχώς η Πολιτεία μας 
αναγκάζει να εργαζόμαστε μέχρι τα 57 για να βγούμε 
στη σύνταξη. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ήρθαν παι-
διά 20 ετών και δουλεύουν 35 χρόνια ολόκληρα κάτω 
από δύσκολες συνθήκες. Μάλλον κάποιοι θέλουν να 
καταργήσουν το επάγγελμα του μεταλλωρύχου και 
να μην εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό μας πλούτο» 
καταλήγει ο κ. Ζαφειρούδας. 

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που επικρατούσαν την 
ώρα του ατυχήματος και εάν είχαν τηρηθεί όλοι οι 
κανόνες ασφαλείας, εργαζόμενοι αναφέρουν στην 
Karfitsa πως: «η εταιρία επιμένει στην τήρηση όλων 
των κανόνων ασφαλείας». 
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■ Την έκδοση υπουργικής απόφασης για 
τη διευθέτηση των χρεών προς την κοι-
νωνική ασφάλιση προαναγγέλλει ο υφυ-
πουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος 
Πετρόπουλος. Η ρύθμιση θα αφορά στους 
ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές 
έως 20.000 ευρώ, ενώ ο μέγιστος αριθ-
μός δόσεων θα είναι 120 αναλόγως του 
οικονομικού προφίλ του οφειλέτη. Ανα-
φερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου για τις εισφορές των επιστημόνων, 
ο κ. Πετρόπουλος σημειώνει ότι με το 
νέο σύστημα, το ύψος της εισφοράς συν-
δέεται με την πραγματική δραστηριότητα 
και το πραγματικό εισόδημα και όχι με 
τα εικονικά εισοδήματα. Εξηγεί ότι με τη 
ρύθμιση αυτή, μηχανικοί και δικηγόροι θα 
καταβάλλουν εισφορές εφόσον ξεκινούν 
-και για όσο διατηρούν- την επαγγελματι-
κή τους δραστηριότητα στις ΔΟΥ. Στο ίδιο 
νομοσχέδιο, προσθέτει, περιλαμβάνονται 
διατάξεις για την επίσπευση της απονο-
μής των επικουρικών συντάξεων και για 
την εξαγορά πλασματικών ετών για τους 
αγρότες με χαμηλότερο αντίτιμο σε σχέση 
με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους.

■ Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοι-
χεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, το πρώτο εξάμηνο του έτους 
οι Έλληνες αγόρασαν 56.000.000 λίτρα 
λιγότερα βενζίνης καθώς ο όγκος πωλή-
σεων στις βενζίνες μειώθηκε κατά 4% σε 
ετήσια βάση. Την ίδια ώρα τα στοιχεία για 
τις πωλήσεις σε σούπερμαρκετ δείχνουν 
απώλεια της τάξης του 1% καθώς στα 
γαλακτοκομικά υπήρξε μείωση πωλήσε-
ων κατά 3,5%, στα καθαριστικά η πτώση 
κινείται στο 4,9% και σε είδη προσωπικής 
υγιεινής στο 4,6%. Όπως επισημαίνεται ο 
δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχει 
πλέον επιστρέψει στα επίπεδα του Φε-
βρουαρίου του 2015…

■ Στην… αυστηροποίηση της νομοθεσίας 
για όσους βιαιοπραγούν κατά των ελε-
γκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και παρεμποδίζουν τους 
φορολογικούς ελέγχους, αναμένεται να 

προχωρήσει η ηγεσία της ανεξάρτητης 
αρχής και του υπουργείου Οικονομικών. 
Πρόκειται για μία κίνηση στην οποία προ-
σανατολίζεται να προχωρήσει ο διοικητής 
της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και συνιστά 
απάντηση στην έξαρση των επιθέσεων 
κατά των ελεγκτών. Παράλληλα, εξετάζε-
ται και η αλλαγή του τρόπου διενέργειας 
των ελέγχων, με στόχο τη μεγέθυνση του 
φορολογικού αποτελέσματος. Οι έλεγ-
χοι της ΑΑΔΕ στους τουριστικούς προ-
ορισμούς και στα νησιά, θα συνεχιστούν 
κανονικά έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, 
όπως προβλέπεται. Για την αποφυγή νέων 
κρουσμάτων βίας, αναμένεται να θεσπι-
στεί άμεσα ένα αυστηρότερο ποινολόγιο 
για τους εμπλεκόμενους δράστες…

■ Άλλη μια αρνητική πρωτιά καταγράφει 
η Ελλάδα, καθώς αποτελεί τη χώρα με το 
υψηλότερο ποσοστό παραοικονομίας σε 
σχέση με το ΑΕΠ, σε όλο τον κόσμο. Σε 
21,5% του ΑΕΠ ανέρχεται η παραοικονο-
μία στην Ελλάδα για το 2017, σύμφωνα με 
στοιχεία που επικαλείται σε δημοσίευσή 
του το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
και τα οποία προκύπτουν από μελέτη του 
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών 
Ερευνών του πανεπιστημίου του Τούμπι-
γκεν στη Γερμανία. Μεταξύ των ανεπτυγ-
μένων χωρών που επικαλείται η μελέτη, 
η οποία διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο, 
η χώρα μας καταλαμβάνει την πρωτιά σε 
ό,τι αφορά τη «σκιώδη» οικονομία, μπρο-
στά από την Ιταλία -όπου η παραοικονο-
μία ανέρχεται σε 19,2% του ΑΕΠ- και την 
Ισπανία (17,8%). Ακολουθούν Νορβηγία 
(12,2% του ΑΕΠ), Γερμανία (10,4%), Κα-
ναδάς (9,8%), Αυστραλία (9,4%), Ηνωμένο 
Βασίλειο (9,4%), Ιαπωνία (8,6%), Ολλαν-
δία (8,4%), Ελβετία (6%) και ΗΠΑ (5,4%). 
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ, ως σκιώδης οικονομία περι-
γράφονται οι συναλλαγές επιχειρήσεων 
και ιδιωτών «εκτός βιβλίων», με μετρητά, 
προκειμένου να αποφευχθεί η είσπραξη 
φόρων και δίχως να ακολουθούνται τυπο-
ποιημένες επιχειρηματικές πρακτικές.
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ΦΑΣΚΕΛΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ μετρούν στην 
κυβέρνηση, κυρίως εξαιτίας του ΕΝΦΙΑ 
και του Ασφαλιστικού που «δοκιμά-
ζουν» τις αντοχές του επιχειρηματικού 
κόσμου, σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον 
χωρίς καμία σανίδα σωτηρίας! Οι 
τιμωρητικές διατάξεις διαδέχονται η μία 
την άλλη, οι κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών συνεχίζονται με ρυθμούς 
1.000 ημερησίως την ίδια ώρα που οι 
εργαζόμενοι έχουν ήδη εξασφαλισμένη 
την μείωση των συντάξεών τους με τον 
γνωστό Νόμο Κατρούγκαλου, ενώ οι 
σημερινοί συνταξιούχοι αναμένουν να 
δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται 
κατά 18% από 1.1.2019. «Με θετικό 
πρόσημο για όλους τους εργαζόμενους 
και την κοινωνία είναι το νομοσχέδιο για 
τις αλλαγές στα εργασιακά» είπε ο υφυ-
πουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, 
που δεν σταματά να μετρά συγχαρητήρια 
με... φάσκελα για την πολιτική του! Είναι 
ο ίδιος, που πέρυσι στη συνάντησή του 
με τους προέδρους των επαγγελματιών 

κατά την ομιλία του στον Ο.Ε.Ε.Θ. που 
του... «ξέφυγε» η φράση «καλά 

που πεθαίνουν κάποιοι συνταξι-
ούχοι και γλυτώνουμε (!) κά-
ποιες καταβολές συντάξεων» 
και μετά έγινε ο χαμός από 
φάσκελα και διαμαρτυρίες!  

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΜΕ... ΔΙΑΓΡΑΜ-
ΜΙΣΕΙΣ Πλησιάζουν τα εγκαίνια 

της 82ης Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης και όπως κάθε χρόνο 
βγαίνουν τα ασφαλτικά μηχανήματα για 
να φτιάξουν τους δρόμους. Μόνον που 
αυτή τη φορά τα χρήματα δεν επαρ-
κούν, κι έτσι οι αρμόδιοι αποφάσισαν 
να κάνουν «μπαλώματα» σε ορισμένα 
σημεία των δρόμων -όχι σε όλους τους 
δρόμους, αλλά μόνον από εκεί που θα 
περάσει ο πρωθυπουργός. Για παράδειγ-
μα, στην Βασ. Όλγας και την λεωφόρο 
Στρατού, άντε και κανένα κομματάκι 
στην παραλιακή... προκαλώντας θύελλα 
διαμαρτυριών των καταστηματαρχών, 
αλλά και των διερχόμενων οδηγών, με το 
εύλογο ερώτημα «γιατί αυτή η δουλειά 
δεν γίνεται πριν τον 15Αύγουστο, τότε 
που είναι άδεια η πόλη και γίνεται κάθε 
φορά όταν όλοι έχουν επιστρέψει, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται κυκλοφο-
ριακό χάος»... Σημείωση: Οι οδηγοί που 
διέρχονται με τα οχήματά τους από την 
οδό Μοναστηρίου, δεν κινδυνεύουν 
από τέτοιου είδους «οχλήσεις» γιατί δεν 
υπάρχουν χρήματα για άλλη πίσσα! Εκεί, 
οι οδηγοί θα συνεχίσουν να διέρχονται 
τις λακκούβες του δρόμου κανονικά, σαν 
να κάνουν... ροντέο!

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ... Μια εντυπω-
σιακή θεατρική παράσταση αναμένεται 
στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Σεπτεμβρί-
ου στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου με 
τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ - Η μητέρα του Μέγα 
Αλέξανδρου» στην οποία για πρώτη 
φορά παρουσιάζονται πτυχές από την 
πολυτάραχη ζωή της Ολυμπιάδος. Με 
μια πλειάδα ηθοποιών του Κ.Θ.Β.Ε. και 
του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, σε σκηνοθεσία 
Νίκου Βεργίδη και με την υποστήριξη 
του δήμου Θεσσαλονίκης, της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων, του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας και της UNESCO.

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Έως και τις 8/9, θα μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για πρόσλη-
ψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε). Οι υποψήφιοι 
όλων των ειδικοτήτων, όπως αναφέρει σε 
σχετική σημερινή της ανακοίνωση η ΕΥΑΘ 
ΑΕ, θα πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών, 
ενώ συνολικά θα προσληφθούν 41 άτομα. 
Η κατάθεση της αίτησης, μπορεί να γίνει 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατίας 127 Τ.Κ. 
54635, Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Προσωπι-
κού-Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, υπόψη 
κας Δ. Βεργίνη, ή Μ. Τριανταφυλλίδου από 
08:30 έως 13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-
966761 ή 2310-966762).

■ H Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσα-
λονίκης Α.Ε. με έδρα τη Σίνδο ΒΙΠΕΘ Θεσ-
σαλονίκης τηλ. 2310798685, ανακοινώνει, 
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυ-
ψη αναγκών του προγράμματος διατήρηση 
γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία βοοει-
δή (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ), στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 
«Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του 
Υπομέτρου 10.2. Μέτρο 10, του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμ-
βάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο 
της ΕΑΣΘ ΑΕ ή από το διαδίκτυο από τον 
ιστότοπο: www.easth.gr ή να ζητήσουν 
να τους αποσταλούν μέσω e-mail : info@
easth.gr.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, πλήρους απασχόλησης (8ωρη ερ-
γασία), συνολικά 22 ατόμων για την αντι-
μετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών πε-
ριστάσεων του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και 
του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφρο-
δισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονί-
κης, που εδρεύει στο δήμο Θεσσαλονίκης. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-
ρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 49, Τ.Κ 54642 – ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ απευθύνοντας την στο Τμήμα 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 
Επικοινωνίας:2310-892207, 2310-892242).

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη ωρομί-
σθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού - δι-
δακτικού προσωπικού για την λειτουργία 
τμημάτων - δραστηριοτήτων της επιχείρη-
σης για το σχολικό έτος 2017-2018 με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού 42 ατόμων, 
ανακοίνωσε ο δήμος Παύλου Μελά. Οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολό-
κληρη την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του 
δήμου ή να την παραλάβουν από τα γραφεία 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (Δ/νση: Λα-
γκαδά 293, 1ος όροφος, τηλ. 2310 662-944, 
642-405).

Νέες θέσεις εργασίας
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Μετά από την περσινή παραλαβή των βραβεί-
ων Πολιτικής Οικονομικής Στήριξης και Ειδι-
κών Εκπαιδευτικών Αναγκών για το πρώτο 
πανελλαδικά πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων 
με αναπηρία όρασης, δύο ακόμη βραβεία έρ-
χονται για να προστεθούν στη φαρέτρα του ΙΕΚ 
ΑΚΜΗ, στην τελετή απονομής των Education 
Business Awards 2017, του θεσμού που επι-
βραβεύει τις καλές πρακτικές στο χώρο της Εκ-
παίδευσης και διοργάνωσε η εταιρεία Boussias 
Communications. Συγκεκριμένα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ 
τιμήθηκε με τα βραβεία: Χρυσό βραβείο στην κα-
τηγορία  Κτίριο – Εγκαταστάσεις και Χρυσό βρα-
βείο στην κατηγορία  Διασύνδεση με την Αγορά 
Εργασίας. Τα δύο βραβεία παρέλαβαν ο Γενικός 
Διευθυντής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, κ. Τσίμπης και ο Δι-
ευθυντής Σπουδών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στη Θεσσα-
λονίκη, κ. Τραγουδάρας! Τα Education Business 
Awards επιβραβεύουν τους Εκπαιδευτικούς 
Οργανισμούς που συστηματικά επενδύουν και 
καινοτομούν, ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο της 
Ελλάδας να αποδώσει στην κοινωνία το σύνολο 
της σοφίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των 
ταλέντων και των εμπνεύσεων που οδηγούν 
στην καινοτομία και την πρόοδο.

Την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια 
Ζωή και τη Φύση ΚΑΛΛΙΣΤΩ στηρίζει για 8η 
συνεχή χρονιά η INTERLIFE Ασφαλιστική στο 
πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης που υλοποιεί για το Περιβάλλον. Οι  
χορηγίες της εταιρίας αφορούν στην ασφάλιση 
των εθελοντών αλλά και των οχημάτων της Ορ-
γάνωσης που χρησιμοποιούνται στα εθελοντικά 
προγράμματα, τη δασοπροστασία, το monitoring 
των άγριων ζώων κ.α. 

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ δημιουργήθηκε το 2004 στη Θεσ-
σαλονίκη από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία 
και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά θέματα. Βα-
σικοί σκοποί της Οργάνωσης είναι η μελέτη, η 
προστασία και η διαχείριση πληθυσμών και βι-
οτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, της αρκού-
δας, του λύκου και άλλων απειλούμενων ειδών 
της άγριας πανίδας. Αξίζει να αναφερθεί πως η 
INTERLIFE στηρίζει τα προγράμματα εθελοντι-
κής εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση με στόχο 
την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή 
των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του 
περιβάλλοντος. Παράλληλα, στηρίζει χορηγικά 
την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα 
(Bear Emergency Team – BET) η οποία επεμβαί-
νει κάθε φορά που κάποιο άγριο ζώο βρίσκεται 
σε κίνδυνο (περιπτώσεις τροχαίου, λαθροθηρίας 
κλπ) αλλά και σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης 
ζώων και ανθρώπων.

Η INTERLIFE εκτιμά το έργο της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και 
συνδράμει οικονομικά και ηθικά στην υλοποίηση 
των δράσεων προστασίας του Περιβάλλοντος με 
στόχο να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των 
αποτελεσμάτων των δράσεών της.

Μπορεί, τουλάχιστον, ημερολογιακά, να 
πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, 
ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες και το χάδι 
του ήλιου, μας επιτρέπει να παρατείνουμε 
την παραμονή μας στη θάλασσα και στις πα-
ραλίες.

Έτσι λοιπόν, τα «Karavakia Thessaloniki 
Waterbus», με το κλασικό μότο «Κάθε Μέρα 
Θάλασσα», συνεχίζουν κανονικά τα  θαλασ-
σινά τους δρομολόγια και το Σεπτέμβριο! 
«Πιστοί στα καθημερινά μας δρομολόγια, 
από την έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης – 
τον Ιούνιο- έως και σήμερα, συνεχίζουμε με 
τους ίδιους αμείωτους ρυθμούς, και το Σε-
πτέμβριο» τονίζει ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
της «Karavakia Thessaloniki Waterbus» Νί-
κος Τσαμασλής.

Ο «Κωνσταντής» και ο «Άγιος Γεώργιος», 
έχοντας αφετηρία τους το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης, και κάνοντας στάση στο Λευκό 
Πύργο, προσεγγίζουν καθημερινά τις κοντι-
νές και βραβευμένες, με τη «Γαλάζια Σημαία» 
ακτές της Περαίας και των Νέων Επιβατών, 
με 20 συνολικά δρομολόγια.  Αντίστοιχα, η 
αναχώρηση από τους Νέους Επιβάτες και 
την Περαία, μεταφέρουν το επιβατικό κοινό 
στη Θεσσαλονίκη, σε 50 λεπτά της ώρας.  Σ’ 
ότι αφορά τις ώρες αναχώρησης, παραμέ-
νουν ως έχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της θε-
ρινής σεζόν. 

Συγκεκριμένα, από Θεσσαλονίκη, αναχω-
ρήσεις πραγματοποιούνται τις εξής ώρες: 
10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,18.00, 
19.30, 20.30, 21.30. 

Αντίστοιχα, από Νέους Επιβάτες και Πε-
ραία, οι ώρες αναχώρησης είναι 09.30, 11.00, 
12.30, 13.30, 15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30 
και 21.30.

Το εισιτήριο κοστίζει 3,50 ευρώ το άτομο, 
ανά διαδρομή, και το μειωμένο 2,50 ευρώ/
διαδρομή. 

Ο χρόνος της διαδρομής υπολογίζεται σε 50 
λεπτά της ώρας. 

Άλλαξαν, από την 1η Σεπτεμβρίου, οι τρόποι 
με τους οποίους θα μπορούν οι πολίτες να 
κλείνουν τα ραντεβού τους στα εξωτερικά 
ιατρεία του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Συγκεκρι-
μένα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στο εξής 
τρεις επιλογές για τον προγραμματισμό των 
ραντεβού τους: 1.Να καλούν στον πενταψή-
φιο αριθμό 14741, από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή, κατά τις ώρες 08:00- 20:00. Η χρέ-
ωση είναι  1,029 ευρώ από σταθερό και 1,66 
ευρώ από κινητό τηλέφωνο, για διάρκεια 
κλήσης 5 λεπτών. 2.Να καλούν στο 2313 32 
3333 με κόστος αστικής χρέωσης, καθώς το 

Γραφείο Ραντεβού του Νοσοκομείου θα αντικατασταθεί από Τηλεφωνικό Κέντρο. Στη συγκεκριμένη 
τηλεφωνική γραμμή οι πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 
τις 08:30 το πρωί έως τις 15:00 μετά το μεσημέρι.  3.Να κλείνουν ραντεβού μέσω ίντερνετ, χρησιμο-
ποιώντας την διαδικτυακή πλατφόρμα του Νοσοκομείου, www.gnpap.gr, η οποία είναι διαθέσιμη σε 
όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Συνάντηση με τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Γεώργιο 
Αρβανιτίδη, πραγματοποίησε ο Γενικός Διευ-
θυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσα-
λονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) κ. Λε-
ωνίδας Μπακούρας με στελέχη της Εταιρείας.

Ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ενημέρωσε αναλυ-
τικά τον κ. Αρβανιτίδη για τη διακριτή λειτουρ-
γία της εταιρείας ως Διαχειριστή του Δικτύου 
Διανομής Φυσικού Αερίου από 30/12/2016, με 
νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό από οποια-

δήποτε ενεργειακή δραστηριότητα Μεταφοράς, Παραγωγής και Εμπορίας, με Άδεια Διανομής 
& Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εντός των ορίων της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού 
Θεσσαλονίκης και της διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Μπακούρας και τα στελέχη της Εταιρείας παρουσίασαν στον κ. Αρβανιτίδη 
τους κύριους άξονες του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ  που αφορούν την αύξηση 
της διείσδυσης του φυσικού αερίου, των νέων συνδέσεων και των όγκων διανομής, την τήρηση 
των κανόνων και προδιαγραφών ασφαλείας του Δικτύου Διανομής, των εγκαταστάσεων φυσι-
κού αερίου, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές και τους Χρή-
στες Διανομής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τήρηση των Αδειών και του ρυθμιστικού πλαι-
σίου καθώς και στην πρωτοπορία για τη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων στο ρυθμιζόμενο 
περιβάλλον της Διανομής. Επιπλέον, επισημάνθηκε η πλήρης οργανωτική και λειτουργική αυ-
τονομία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε συνδυασμό με τη διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Διανομής κατά τον 
πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Διανομής.

Ο κ. Αρβανιτίδης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερί-
ου, με σκοπό τη δυνατότητα σύνδεσης με το Δίκτυο φυσικού αερίου σε ακόμα περισσότερους 
κατοίκους και ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό της επέκτασης του Δικτύου από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
σε υφιστάμενες και σε 12 νέες περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα της  Θεσσαλονίκης και 12 
νέες περιοχές στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας (συνολικά για την περίοδο 2017-2021 427 χλμ 4 
bar και 11 χλμ 19 bar).

Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα της  Θεσσαλονίκης οι νέες περιοχές Ανάπτυξης του 
Δικτύου είναι οι ακόλουθες: Λαγκαδάς του Δήμου Λαγκαδά (CNG), Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα 
(CNG), Τρίλοφος-Πλαγιάρι και Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, Φίλυρο, Εξοχή και Χορτιάτης του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Μηχανιώνα – Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού και Κουφάλια (CNG) – 
Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος.

Επιπλέον, ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Αρβανιτίδης επε-
σήμανε την σταθερή πολυετή παρουσία της Εταιρείας στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλο-
νίκης μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων ανάπτυξης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου 
και σχολίασε ότι ως γνώστης των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η επέκταση του δικτύου 
δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να επωφεληθούν από την χρήση φυσικού αερίου σε οικο-
νομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Τέλος, ευχαρίστησε την  ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την αποτελεσματική  
της συνεργασία με τις αρχές και τους Τοπικούς Φορείς καθώς και για την κοινωνική της δράση.

Βραβεία εκπαιδευτικής αριστείας 
στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Πολυετής χορηγία της Interlife 
στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

Τα «Καραβάκια» αρμενίζουν και 
το Σεπτέμβριο!

Αλλαγές στα ραντεβού του Παπαγεωργίου

Συγχαρητήρια του Γιώργου Αρβανιτίδη  
στη διοίκηση του αερίου Θεσσαλονίκης

#αυτό_το_μάθατε;
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Μετά τα 50 όλοι οι άνδρες αρχίζουν να 
έχουν ενοχλήσεις κατά την ούρηση σε βαθ-
μό που ποικίλει από άνδρα σε άνδρα και ο 
πιο συχνός λόγος είναι η αρχόμενη υπερ-
πλασία του προστάτη.

Η υπερπλασία του προστάτη είναι μία αποκλει-
στικά καλοήθης νόσος που:

■ δεν εξαλλάσσεται σε καρκίνο του προστάτη  
■ δεν προέρχεται από παλαιότερες προστατί-
τιδες 

Ο προστάτης βρίσκεται ανατομικά μετά την ου-
ροδόχο κύστη, έχει όγκο περίπου 20-25 κυβικά 
εκατοστά και από μέσα του διέρχεται η ουρή-
θρα. Η υπερπλασία του προστάτη αρχίζει περί-
που μετά τα 40 έτη και σταδιακά έχει ως απο-
τέλεσμα την διόγκωση και τη σκλήρυνση του 
προστάτη με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η ροή 
των ούρων μέσα από την ουρήθρα. 

Συμπτώματα της νόσου είναι:

■ Συχνουρία 
■ Νυκτουρία (όταν μας ξυπνάει το αίσθημα 
της ούρησης) 
■ Επιτακτική ούρηση (αδυναμία αναβολής της 

ούρησης με πιθανή απώλεια ούρων) 
■ Μειωμένη ροή 
■ Δυσκολία έναρξης 
■ Διακεκομμένη ούρηση 
■ Απώλεια σταγόνων μετά το τέλος της 
ούρησης 
■ Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης 
■ Μεγάλο υπόλοιπο ούρων μετά την ούρηση 
■ Επίσχεση ούρων (αδυναμία ούρησης με 
έντονο πόνο)

Η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και το με-
ταβολικό σύνδρομο αποτελούν παράγοντες 
κινδύνου γρηγορότερης εμφάνισης της νόσου.

Το αλκοόλ, ο καφές και τα καυτερά (πικάντικα) 
δυσκολεύουν την ούρηση σε άνδρες με υπερ-
πλασία του προστάτη.

Η θεραπεία περιλαμβάνει:

■ Ενεργητική παρακολούθηση (σε ήπια 
συμπτώματα) 
Περιλαμβάνει τακτική ουρολογική εκτίμηση, 
αλλαγές στον τρόπο ζωής του ασθενή, π.χ. 
έλεγχο των υγρών και περιορισμό τους 3 ώρες 
πριν την νυκτερινή κατάκλιση, ούρηση πριν 
κοιμηθούμε, αποφυγή καφέ και αλκοόλ, θερα-
πεία δυσκοιλιότητας, έλεγχος των φαρμάκων 
για άλλες παθήσεις που πιθανώς επιδεινώνουν 
τα συμπτώματα. 

■ Φαρμακευτική αγωγή (σε μέτρια-έντονα 
συμπτώματα)

Περιλαμβάνει:

✓ Αποκλειστές των α-αδρενεργικών υπο-
δοχέων. Πιθανές παρενέργειες: ορθοστατική 
υπόταση, αδυναμία εκσπερμάτισης. 
✓ Αναστολείς του ενζύμου 5α-αναγωγάση 
που σκοπό έχουν την μείωση του όγκου του 
προστάτη. Πιθανές παρενέργειες: μείωση 

ερωτικής επιθυμίας, στυτική δυσλειτουργία. 
Προκαλούν πλασματική μείωση του PSA. 
Χορηγούνται κυρίως σε άνδρες με προστάτη 
πάνω από 35 κυβικά εκατοστά. 
✓ Φάρμακα που ελέγχουν τις συσπάσεις της 
κύστης σε άνδρες με επιτακτικότητα στην ού-
ρηση ή και απώλεια ούρων. Πιθανές παρενέρ-
γειες: ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, υπέρταση. 
✓ Φυτικά σκευάσματα (Serenoa repens, 
Pygeum africanum)

■ Χειρουργική θεραπεία (όταν τα φάρμακα 
δεν ελέγχουν πια τη νόσο)

Με τις σύγχρονες μεθόδους αποτελεί πλέον μία 
γρήγορη και σχετικά ανώδυνη επέμβαση, μίας 
ημέρας νοσηλείας. Συνήθως δεν έχει ιδιαίτερες 
επιπλοκές. Δεν προκαλεί στυτική δυσλειτουρ-
γία ή ακράτεια ούρων όπως τα χειρουργεία για 
τον καρκίνο του προστάτη, αλλά παύει να εμφα-
νίζεται σπέρμα μετά την εκσπερμάτιση.

Υπερπλασία προστάτη
Του Φώτη Δημητριάδη*

*Φώτης Δημητριάδης

Εκλεγμένος Επίκουρος  
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χηλής 3, Καλαμαριά

#υγεία

Η Visual Hellas σας προσφέρει 
επιλογές από τις μεγαλύτερες διεθνείς 
συλλογές rights managed, royalty free, 
editorial εικόνων και clips. Πρόκειται για 
εικόνες με στυλ και υψηλή δημιουργικό-
τητα. Η ευελιξία στις τιμές σάς παρέχει 
τη δυνατότητα να προσαρμόζετε το 
κόστος στον εκάστοτε προϋπολογισμό 
σας. Η Visual Hellas αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά καταξιωμένα πρακτορεία 
stock images, ειδησεογραφικά καθώς 
και συνδρομητικά ανάμεσά τους είναι το 
Masterfile, το Stockfood, το Alamy, 
το Χ17, το Startraks, το Afp και το 
Shutterstock. Τα αρχεία της Visual 
Hellas καθημερινά εμπλουτίζονται 
με νέο υλικό rights managed, royalty 
free, paparazzi, αλλά και footage. Για 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνείτε με την Visual Hellas, 
στο 210 3611064 ή ηλεκτρονικά στο 
sales@visualhellas.gr
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#opinions

Η Κεντροαριστερά  δείχνει να συγκεντρώνει και πάλι μετά από καιρό 
το ενδιαφέρον. Οι πολιτικές διεργασίες που έχουν δρομολογηθεί 
για να υπάρξει μια υπέρβαση από το τέλμα, την πολυδιάσπαση 
και τον κατακερματισμό φαίνεται να δίνουν ελπίδα σε ένα μεγάλο 
κοινωνικό ακροατήριο που αισθανόταν βαθειά απογοητευμένο. Η 
μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, η Κεντροαριστερά, το Προοδευτικό 
Κέντρο – όπως θέλετε το λέτε – προσπαθεί να βρει τον βηματισμό 
της, τον πρωταγωνιστικό της ρόλο μετά από ένα διάστημα που 
βρέθηκε αποδεκατισμένη από τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και τα δικά 
της λάθη, καθυστερήσεις, ολιγωρίες. Η υποψηφιότητα Καμίνη και 
η συμμετοχή του Σταύρου Θεοδωράκη στις διεργασίες αντικειμε-
νικά προσδίδει χαρακτηριστικά μιας μεγαλύτερης ευρύτητας στην 
προσπάθεια και αυτό τροφοδοτεί μια μικρή καταρχήν ,αλλά μάλλον 
αυξανόμενη δυναμική.

Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός όλη αυτή η διεργασία. Πριν  
απ΄ όλα γιατί η υπέρβαση από την κρίση και την παρακμή 

προϋποθέτει μια ανασύνταξη του πολιτικού τοπίου, μια 
ισχυρή Κεντροαριστερά από την μία και μία ισχυρή  
Κεντροδεξιά από την άλλη. Προϋποθέτει μια πολιτική 
κανονικοποίηση, με την δημιουργία ενός νέου δίπο-
λου που θα συνοδεύεται από την στρατηγική ήττα των 

δυνάμεων του λαϊκισμού.

Ασφαλώς πολλά γίνονται κάπως ανορθόδοξα στην 
διαδικασία ενοποίησης των δυνάμεων του Κέντρου και της 

Κεντροαριστεράς και οπωσδήποτε καθυστερημένα. Για παράδειγ-
μα είναι ανορθόδοξο ότι πρώτα εκλέγεται αρχηγός και μετά θα συ-
ζητηθούν τα πολιτικά, προγραμματικά, οργανωτικά θέματα του νέου 
φορέα. Επίσης είναι ανορθόδοξο να μην υπάρχει ήδη ένα κέλυφος, 
μια δομή, να μην έχει καταληχτεί αν ο νέος φορέας θα είναι ενιαίος η 
πολυκομματικός. Ωστόσο, η διαδικασία είναι ελπιδοφόρα και οι πρω-
ταγωνιστές της γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για την τελευταία 
ευκαιρία. Ήδη έχουν μεσολαβήσει πολλές προσπάθειες που ναυάγη-
σαν. Μάλλον όμως ο ρεαλισμός, η συνείδηση της πραγματικότητας 
και των δυσκολιών θα λειτουργεί ως πίεση προς όλους.

Αυτό που δεν κατανοώ , είναι διάφορες παρεμβάσεις που προσπα-
θούν να θέσουν ψεύτικα διλλήματα. Τίθεται το ερώτημα για παρά-
δειγμα αν ο νέος φορέας θα είναι με τον Κυριάκο ή τον Αλέξη! Με 
κανένα δεν θα είναι ασφαλώς. Αλλιώς, θα μπορούσε να πάει ή στον 
έναν ή στον άλλο. Φοβάμαι πάντως ότι αυτό το βαρύγδουπο δίλημμα 
δεν είναι πάντα και τόσο αθώο. Συνδέεται με την πρόθεση κύκλων 
να αναβιώσουν σχήματα της δεκαετίας του ΄70 ή του ΄80 που καμία 
αξία δεν έχουν αυτή την στιγμή. Με την προσπάθεια να αναβιώσει 
η διαχωριστική γραμμή αριστερά- δεξιά θεωρώντας βέβαια ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, άρα και προνομιακός συνομιλητής. Μάλλον 
όσοι τα λένε αυτά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία όσων άντεξαν και ψήφισαν ΠΑΣΟΚ ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ και ΠΟΤΑΜΙ δεν θέλουν να ακούν για τον ΣΥΡΙΖΑ 
και ότι παρόμοια αισθάνεται το 80% των πολιτών.

Η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη πρέπει να εμφανιστεί ως δυνα-
μική, ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική δύναμη ενότητας και εθνικής ευ-
θύνης και γι’ αυτό και οφείλει να δει την πρότασή της για την έξοδο 
από την κρίση, να βάλει τομή στα ψέματα, τον λαϊκισμό ανοίγοντας 
μέτωπο σε όλες αυτές τις παθογένειες. Οφείλει δε να ξεκαθαρίσει 
ότι παλεύει για την δεύτερη θέση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αφήσει 
κανένα περιθώριο παλινόρθωσης των δυνάμεων του διχασμού και 
των αυταπατών που έκαναν τόσο ζημιά στην χώρα και την κοινωνία. 
Έχει χρέος να μην αφήσει περιθώρια πολιτικής αποσταθεροποίησης 
που είναι σαφές ποιους ευνοεί, μη επιτρέποντας συνθήκες ακυβερ-
νησίας ή επανάληψης του 2014.

Το καλό είναι ότι όλοι οι υποψήφιοι αρχηγοί κυμαίνονται σ’ αυτές τις 
θέσεις. Το επικίνδυνο είναι ότι ήδη έχουν στηθεί οι εστίες υπονό-
μευσης. Από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ ,αλλά και τους «πρόθυμους», γιατί 
γνωρίζουν καλά ότι ανοδική, δυναμική πορεία της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ οδηγεί στην παραπέρα συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Και κάποιοι δεν το θέλουν…

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Περί κεντροαριστεράς
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Κομμουνιστής δεν είμαι, ούτε και ήμουν ποτέ. 
Πιστεύω σε ένα καπιταλιστικό μοντέλο με κοινω-
νικό πρόσωπο. Όμως ως άνθρωπος και απόγονος 
θυμάτων του Ολοκαυτώματος, παρακολουθώ με 
φρίκη την προσπάθεια εξίσωσης του ναζισμού με 
τον κομμουνισμό, στον βωμό μιας μάταιης πολιτικής 
αντιπαράθεσης.

Η προσπάθεια αυτή είναι ανήθικη και άκρως επικίν-
δυνη, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η οποία 
δυστυχώς, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα του 
Anti Defamation League, είναι η χώρα της οποίας οι 

πολίτες έχουν τα περισσότερα αντισημιτικά αισθήμα-
τα (σε ποσοστό 69%!).

Φυσικά και όλα τα ολοκληρωτικά καθε-
στώτα έχουν διαπράξει εγκλήματα. Όμως 
η όποια προσπάθεια σύγκρισης των 
εγκλημάτων του ναζισμού με άλλων 
καθεστώτων είναι όχι μόνο ανιστόρητη 
αλλά και επικίνδυνη.

Μπορεί να εκληφθεί μόνο ως μια προσπά-
θεια «ξεπλύματος» των ακραίων στοιχείων που 

έχουν εισχωρήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή της 
Ελλάδας. Και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή 
ιστορική τους βάση, έτσι ώστε να μαθαίνουν οι νεότε-
ροι και να μην ξεχνούν οι παλιότεροι, οι ναζί οργάνω-
σαν με απόλυτη λεπτομέρεια το μεγαλύτερο έγκλημα 
της ιστορίας της ανθρωπότητας, το Ολοκαύτωμα.

Η Θεσσαλονίκη είχε το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό 
εξόντωσης Εβραίων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 
που ζούσαν 100.000 Εβραίοι, σήμερα ζουν μόνο 
4.500. Από τους λίγους που σώθηκαν, οι περισσότεροι 
σώθηκαν χάρη στο κουράγιο και την αυτοθυσία των 
αριστερών και κομμουνιστών συμπατριωτών τους.

Οι ίδιοι αυτοί αριστεροί και κομμουνιστές συμπατριώ-
τες τους κατέληξαν μετά τον πόλεμο στις εξορίες και 
στις φυλακές, ενώ οι συνεργάτες των Γερμανών κυ-
βέρνησαν την Ελλάδα για δεκαετίες και μάλιστα έγιναν 
υπουργοί, δήμαρχοι, νομάρχες, δικαστές κ.λπ.

Την Ελλάδα κυβέρνησαν οι Χίτες και οι Ταγματα-
σφαλίτες, ενώ οι αριστεροί και οι κομμουνιστές που 
διέσωσαν τους Εβραίους κυνηγήθηκαν ανελέητα. Ο 
κομμουνισμός έχει βάση του «Το Κεφάλαιο» του Μαρξ, 
ενώ ο ναζισμός το «Αγών μου» του Χίτλερ. Πώς μπο-
ρεί λοιπόν να συγκρίνει κανείς τις δύο ιδεολογίες;

Το ότι τα κομμουνιστικά καθεστώτα εξελίχθηκαν σε 
ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 
ότι ο κομμουνισμός είναι μια δολοφονική και μισάν-
θρωπη ιδεολογία. Ο ναζισμός όμως είναι μόνο αυτό. 
Τίποτε άλλο. Και όσο και να προσπαθούν διάφοροι, 
δήθεν πατριώτες, νεοναζί πολιτικοί να ονομάσουν 
την ιδεολογία τους «ακτιβισμό της Δεξιάς», η ιστορική 
αλήθεια δεν αλλάζει.

Η ντροπή ανήκει στα κόμματα που τους δίνουν στέγη, 
διότι οι ίδιοι είναι ανίκανοι να αισθανθούν ντροπή. 
Η ευθύνη όμως να σταματήσει η επιρροή αυτής της 
άρρωστης ιδεολογίας στην πολιτική και στη δικαιοσύ-
νη είναι όλων των ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών. 
Δηλαδή και δική σου.

*Ο κ. Μιωνής είναι συνεπικεφαλής του Task 
Force for Antisemitism of the Jewish Agency και 
πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισρα-
ήλ-Ελλάδας

Επικίνδυνη η εξίσωση του 
ναζισμού με τον κομμουνισμό
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Μετά την αναμενόμενη ψήφιση σε λίγο 
καιρό της απλής αναλογικής, στις επόμενες 
εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα 
τελεστούν τα «εγκλήματα» της ακυβερ-
νησίας, συναλλαγής, αποδυνάμωσης του 
θεσμικού ρόλου Περιφερειαρχών, Δη-
μάρχων, πλειονοψηφήσαντος δημοτικού 
συνδυασμού, μπλοκαρίσματος αποφάσεων 
και άλλα τραγελαφικά. 

Ένα «έγκλημα», με θύματα χιλιάδες πολί-
τες, κυρίως ασθενέστερων κοινωνικών τά-
ξεων, που θα βλέπουν το θεσμικό όργανο 

των ΟΤΑ να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις 
καθημερινές τους ανάγκες λόγω 

νέων εκλογικών αγκυλώσεων. 

Πολύ απλά, η μέχρι τώρα 
Κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ 
πάει περίπατο! Η αντίληψη 
της κυβέρνησης ότι με 
την προώθηση της απλής 

αναλογικής θα δημιουργηθούν 
συνθήκες συνεργασίας, κουλ-

τούρα συναινέσεων, δημιουργική 
αντιπολίτευση και ισότιμες στρατηγικές 

συμμαχίες, ισοδυναμεί μεν, με τα ταυτοτικά 
στοιχεία της Αριστεράς, ακολουθώντας τον 
εκσυγχρονιστικό οίστρο της, αλλά όμως σε 
λάθος πεδίο εφαρμογής. Η απλή αναλογική 
θα μετατρέψει έναν ζωντανό και δυνατό 
τοπικό οργανισμό σε νεκρή φύση, σε κενό 
αέρος. Η επιδιωκόμενη για την κυβέρνηση 
συμμετοχική αυτοδιοίκηση θα μετατρα-
πεί αναγκαστικά σε ετεροδιοίκηση για να 
υλοποιήσει και το πιο απλό έργο σε ένα 
Δήμο, μια Περιφέρεια. Οι προφανείς λόγοι 
αύξησης της επιρροής του Κυβερνώντος 
κόμματος στην Αυτοδιοίκηση και οι μικρο-
κομματικές σκοπιμότητες θα επισύρουν 
σεισμικές αλλαγές και στην κυβέρνηση και 
στην Αυτοδιοίκηση. 

Οι προτεινόμενες θεσμικές ασφαλιστικές 
δικλείδες για τη θεραπεία του αδιέξοδου 
της Κυβερνησιμότητας, όπως «προδιαβου-
λεύσεις» των τοπικών νομοσχεδίων, άρ-
νηση ψήφου για δημιουργία πλασματικής 
πλειοψηφίας, δημοσιότητα των συνελεύ-
σεων για πίεση από την κοινή γνώμη ή και 
τοπικά δημοψηφίσματα, θα περιπλέξουν 
περισσότερο το σύστημα της Κυβερνησι-
μότητας των ΟΤΑ.

Οι «μικροί παίκτες» των ΟΤΑ θα πετροβο-
λάνε ό,τι κινείται στο όνομα της αντίδρασης 
στα συμβούλια.

Το μοίρασμα της τράπουλας για τον έλεγχο 
της αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνει αλλιώς, 
διαφορετικά οι αξιωματούχοι των ΟΤΑ, θα 
έχουν διακοσμητικό ρόλο στις περιοχές 
ευθύνης τους. 

Οι εκλογές των ΟΤΑ το 2019 θα είναι οι 
πρώτες… κάλπες που θα εγκαινιάσουν το 
νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογι-
κής και θα διαπιστώσουμε πόσο θα αλλάξει 
η λειτουργία του θεσμού αν και σύμφωνα 
με τη λαϊκή ρήση «χωριό που φαίνεται 
κολαούζο δεν θέλει». Μια πραγματική 
«νάρκη» στα θεμέλια των ΟΤΑ.

*Ο κ. Παπαμιχαήλ είναι επικοινωνιο-
λόγος 

«Έγκλημα»  
στην Αυτοδιοίκηση
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#πόλη

Μιλώντας στην εφημερίδα Karfitsa, ο κ. 
Λαμτζίδης υπογραμμίζει πως η διοίκηση 
του δήμου Καλαμαριάς δεν κατήγγειλε το 
περιστατικό στην αστυνομία, παρά «έμεινε 
άπραγη, δείχνοντας αδιαφορία και αμέλεια. 
Το οικόπεδο δεν είναι περιφραγμένο, μπορεί 
ο δήμος να καθαρίσει το χώρο, που αποτελεί 
πλέον εστία ρύπανσης για τους δημότες αλλά 
και για το ίδιο το περιβάλλον». Ο κ. Λαμτζί-
δης μάλιστα περιγράφει πως κάτοικοι που 
μένουν κοντά στο συγκεκριμένο οικόπεδο 
που περικλείεται από τις οδούς Πόντου- Ρο-
δοπόλεως- Μετρών, δεν πλησιάζουν γιατί 
φοβούνται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τα άτομα που μένουν παράνομα μέσα 
στο συγκεκριμένο οικόπεδο, είναι μέλη κυ-
κλώματος Ρομά. «Αν δεν είχα κάνει εγώ την 
αρχική καταγγελία, ο δήμαρχος θα είχε μείνει 
άπραγος», τονίζει ο κ. Λαμτζίδης, περιγρά-
φοντας πως από το 2015 είχε προηγηθεί μη-
νυτήρια αναφορά (ΕΓ 18-16/69) του, με βάση 
την οποία, τα αρμόδια όργανα κατέληξαν ότι 
στην έκταση που περικλείεται από τις οδούς 
Πόντου - Ροδοπόλεως - Μετρών (στο ύψος 
του εργοταξίου του ΜΕΤΡΟ) υπήρχαν στις 
αρχές Ιανουαρίου 2016 δύο μισοερειπωμένα 
κτίσματα, το ένα προς την πλευρά της οδού 
Πόντου -που σήμερα έχει κατεδαφιστεί- και 
το άλλο προς την πλευρά της οδού Μετρών. 
Στο πρώτο κτίσμα εξακριβώθηκε ότι έμενε 
ένας μεσήλικας άστεγος, που είχε γεμίσει 
την αυλή με στερεά μεταλλικά απορρίμματα, 
ενώ για τις ανάγκες της εγκατάστασής του 
είχε κατασκευάσει έναν αυτοσχέδιο πλα-
στικό αγωγό μήκους 20 μέτρων, μέσω του 
οποίου αποβαλλόταν τα οικιακά λύματα σε 
αυτοσχέδιο βόθρο! «Το άτομο αυτό συνελή-
φθη, παραπέμφθηκε να δικαστεί για το αδί-
κημα της υποβάθμισης περιβάλλοντος και 
τελικά καταδικάστηκε για απλή παράβαση 
του Υγειονομικού Κανονισμού με φυλάκιση 
10 ημερών με τριετή αναστολή. Αυτό όμως 
το κτίσμα, λόγω απαλλοτρίωσης, ανήκε στο 
δήμο από το 2013», τονίζει ο κ. Λαμτζίδης.

 «Να προσφύγει στον εισαγγελέα»! 

Σύμφωνα με τον κ. Λαμτζίδη, ο δήμαρχος 
Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης, θα 

έπρεπε να είχε ήδη προσφύγει στον εισαγγε-
λέα προκειμένου να καταγγείλει τη ρύπανση 
περιβάλλοντος στην περιοχή. «Υπάρχει κίν-
δυνος εκτεταμένης ρύπανσης. Ο δήμος έχει 
την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες 
αρχές της περιφέρειας. Όπως και συνέβη 
στην πρώτη περίπτωση, όπου ο άστεγος συ-
νελήφθη», σημειώνει ο κ. Λαμτζίδης. Ο ίδιος 
μάλιστα λέει χαρακτηριστικά πως «ο δήμαρ-
χος δε μπορεί να στρουθοκαμηλίζει και να 
πράττει μετά από δικές μας καταγγελίες». 
Σύμφωνα με τον κ. Λαμτζίδη, στη σχετική έκ-
θεση υγειονομικού ελέγχου που συντάχθη-
κε – μετά από έγγραφο των υπηρεσιών του 
δήμου Καλαμαριάς- διαπιστώθηκε ότι «εντός 

του οικοπέδου υπάρχει διώροφο κτίσμα με 
ανοίγματα που παρουσιάζει εικόνα εγκατά-
λειψης. Την ώρα της αυτοψίας ήταν μέσα στο 
χώρο πέντε αλλοδαποί που δεν μιλούσαν την 
ελληνική η αγγλική γλώσσα και δεν κατέστη 
δυνατό να διευκρινιστεί αν χρησιμοποιούσαν 
το κτίσμα ως κατοικία. Δεν υπήρχε παροχή 
νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ διαπι-
στώθηκε η ύπαρξη αυτοσχέδιου πρόχειρου 
αποχωρητηρίου στην αυλή (λάκκος με αν-
θρώπινα περιττώματα και ούρα στο έδαφος)! 
Η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί εστία 
ανάπτυξης τρωκτικών και εντόμων και αν-
θυγιεινή εστία που εγκυμονεί κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει 

να επέμβουν άμεσα και ο δήμος να επιδείξει 
εγρήγορση και την ανάλογη περιβαλλοντική 
ευαισθησία, διότι εξακολουθεί να απειλείται 
η  δημόσια υγεία και να υποβαθμίζεται σοβα-
ρά στο περιβάλλον».

Εστία ρύπανσης στην «καρδιά» του δήμου Καλαμαριάς
ΕΚΑΤΕΡΏΘΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΊΕΣ ΑΠΟ… ΔΊΟΊΚΗΣΗ ΚΑΊ ΑΝΤΊΠΟΛΊΤΕΥΣΗ  

«Βγήκαν τα μαχαίρια» μεταξύ της διοίκησης του δήμου Καλαμαριάς και της μείζονος αντιπολίτευσης «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς», 
με φόντο… σοβαρή εστία ρύπανσης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το δημαρχείο. Όπως καταγγέλλει ο επικεφαλής της ΡΕΚΚ Μανόλης 

Λαμτζίδης, «σε εγκαταλειμμένο οίκημα ακριβώς δίπλα από τα έργα του ΜΕΤΡΟ στην περιοχή της Πόντου, έχουν εγκατασταθεί άστεγοι που 
συλλέγουν, αποθηκεύουν και κατεργάζονται στερεά απόβλητα (κυρίως μεταλλικά αντικείμενα), τα οποία, στη συνέχεια, προφανώς εμπορεύονται».

Της Έλενας Καραβασίλη 

Από την πλευρά του ο κ. Μπακογλίδης διαβεβαίωσε 
πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, 
«όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε φορά και όπως 
έχει γίνει και κατά το παρελθόν στο Κόδρα. Οι υπη-
ρεσίες του δήμου ζήτησαν από τα άτομα αυτά να φύ-
γουν από το χώρο έτσι ώστε μέσα στο σαββατοκύ-
ριακο ο χώρος να καθαριστεί. Παρών σε αυτό, ήταν 
και περιπολικό της αστυνομίας. Το συγκεκριμένο 
οικόπεδο το έχουμε ήδη καθαρίσει τρεις με τέσ-
σερις φορές, όμως είναι ιδιωτικό. Παρότι βάζουμε 
σύρματα στα παράθυρα και φτιάχνουμε περίφραξη, 
την παραβιάζουν και εγκαθίστανται μέσα στο χώρο 
παράνομα». Ο δήμαρχος Καλαμαριάς μιλώντας στην 
Karfitsa,  κάνει λόγο για ένα γενικότερο φαινόμενο 
με το οποίο «πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική 
Πολιτεία. Αντίστοιχη κατάσταση, με ανθρώπους που 
μένουν παράνομα σε ιδιωτικούς χώρους, έχουμε 
και μέσα στο στρατόπεδο Κόδρα αλλά και σε εγκα-
ταλελειμμένα σπίτια που βρίσκονται στις παρυφές 
των ορίων της Καλαμαριάς και… τελούν υπό κα-
τάληψη», σημειώνει ο κ. Μπακογλίδης. Τέλος, ο 
δήμαρχος Καλαμαριάς, με σχετική ανακοίνωση, 
χαρακτήρισε τον επικεφαλής της ΡΕΚΚ, «καταγγε-
λιολόγο-επίδοξο δημάρχο Καλαμαριάς», ο οποίος 
«θεωρεί ότι για κάθε παραβατική συμπεριφορά που 
εκδηλώνεται από τους πολίτες εντός των ορίων του 
δήμου Καλαμαριάς, υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος.

 «Η πολιτεία να αναλάβει  
τις ευθύνες της» 
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Στους ρυθμούς της 82ης ΔΕΘ έχει μπει 
για τα καλά η Θεσσαλονίκη. Οι άνθρω-
ποι της - Τζήκας και Ποζρικίδης - δου-
λεύουν από την αρχή του χρόνου για 
να χαρεί η πόλη και οι επισκέπτες της 
την Έκθεση και τον μοναδικό εθνικό 
εκθεσιακό φορέα της χώρας. Φέτος 
τιμώμενη χώρα είναι η Κίνα και έτσι 
η ΔΕΘ με τη σύμφωνη γνώμη του δη-
μοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
δίνει τον ανάλογο τόνο στο κέντρο της 
πόλης, τοποθετώντας... 5.000 κινέζι-
κα φαναράκια αλλά και λάβαρα. Μια 
πρώτη γεύση για το πώς θα στολιστεί 
η πόλη, ανέβασε στο προσωπικό του 
λογαριασμό ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΘ Κυριάκος Ποζρικίδης. Σημει-
ώνεται πως ο συγκεκριμένος διάκο-
σμος θα τοποθετηθεί περιμετρικά του 
εκθεσιακού κέντρου καθώς και στην 
οδό Τσιμισκή. Όσο για τη δυτική πλευ-
ρά της πόλης, υπάρχει πάντα η οδός 
Αισώπου και τα κινέζικα που κάνουν 
- και λόγω μνημονίων - θραύση εδώ 
και χρόνια. Μάλιστα όπως είχε αποκα-
λύψει στο παρελθόν το karfitsa.gr η 
κινέζικη κοινότητα ψάχνει οικόπεδο 
για κινέζικο σχολείο!

#karfitsomata

Οι ταχύτητες με τις οποίες οφείλει να κινηθεί η κυβέρνηση, πρωτόγνωρες 
για τα ελληνικά δεδομένα, αποτελούν τον κύριο παράγοντα επιτυχίας. 
Αυτές, σε συνδυασμό με μια άλλη αναπτυξιακή κουλτούρα μπορούν να 
δώσουν άμεσα αποτελέσματα ακόμη και στη βραχυχρόνια περίοδο.

Οι πολιτικές υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), των Τεχνο-
λογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τα μέτρα υπέρ της προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων, κινούνται εύλογα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η οικονομία 
όμως απαιτεί θεαματικές προσπάθειες αναζωογόνησης της.  

Οι προσπάθειες με σκοπό την απλούστευση της αδειοδότησης των επεν-
δύσεων και των φορολογικών διαδικασιών αποτελούν δυο κύρια βήματα 

ικανά να δημιουργήσουν το απαραίτητο φιλικό περιβάλλον πάνω στο 
οποίο θα κτιστεί η οποιαδήποτε πολιτική επενδύσεων. Δίνουν το 

σήμα ότι κάτι ουσιαστικό αλλάζει. 

Απομένουν ακολούθως να τεθούν σε εφαρμογή οι κύριες 
στρατηγικές επιλογές. Τόσο η οικονομική θεωρία, όσο και η 
παγκόσμια εμπειρία οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: Όποια χώρα 
θέλει να αναπτύξει ένα δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα, 
αυτό μπορεί να το κάνει. Ή διαφορετικά αν μια χώρα, θέλει να 

αναπτύξει έναν κλάδο ή ένα προϊόν, όπου παρουσιάζει υστέρη-
ση, αυτό είναι εφικτό. 

Έχοντας το παραπάνω υπόψη σημειώνεται το εξής: Καρδιά της ηλεκτρο-
μηχανικής είναι η αεροναυπηγική. Πριν κάποια χρόνια η ΕΑΒ ήταν η κυρί-
αρχή βιομηχανία του είδους της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει όλα 
τα εχέγγυα να κατακτήσει την πρότερη θέση της, δίνοντας ζωή σε δεκάδες 
επιχειρήσεις της ηλεκτρομηχανικής όλης της χώρας

Από την άλλη, πέρα από τον τουρισμό και την ενέργεια, δεκάδες προκλή-
σεις μπορούν να οδηγήσουν στην αναβίωση την ελληνική βιομηχανία, από 
τα ναυπηγεία, την κλωστοϋφαντουργία, τα οχήματα κ.ά. Μικρές μονάδες 
που ήδη λειτουργούν σε κλάδους με χαμηλή συμμετοχή στην εγχώρια 
παραγωγή (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία NAMCO) αποδεικνύουν τα προανα-
φερθέντα. Αρκεί να υιοθετηθεί μια ανάλογη πολιτική κινήτρων, συμβατή με 
το κοινοτικό δίκαιο, συνοδευόμενη από μια πολιτική εξωστρέφειας.

Από την άλλη μεγάλες επενδύσεις σε εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες 
και όχι σε δρόμους και γεφύρια, μπορούν να καλύψουν μέρος των 80 δις 
ευρώ που χρειάζονται για επενδύσεις τα επόμενα πέντε χρόνια. Τουριστι-
κά χωριά, μια νέα Σαντορίνη σε περιοχή με μηδενική σημερινή αξία κ.ά. 
αποτελούν μέρος μιας σειράς τέτοιων προτάσεων.

Επιλογές λοιπόν υπέρ της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, δημιουρ-
γώντας νέα, δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ή αναδεικνύοντας τα υφι-
στάμενα παραδοσιακά, χαράσσουν το σημείο εκκίνησης κάθε προσπάθειας. 

Η εξειδίκευση ιδεών και απόψεων ανά περιφέρεια μπορεί να συζητείται για 
καιρό. Ο καθορισμός όμως κεντρικών επιλογών στρατηγικής σημασίας και 
η άμεση εφαρμογή τους, δεν μπορεί να περιμένει.     

H επενδυτική πολιτική της χώρας οφείλει να κινηθεί σε άλλη γραμμή πλεύ-
σης. Πηγή της πολιτικής είναι ο άνθρωπος και ο τρόπος της σκέψης του. 
Ό,τι δεν μπόρεσαν να επιτύχουν οι κυβερνόντες πολιτικοί στα παλαιότερα 
χρόνια της ευμάρειας ή της κρίσης είναι πρακτικά αδύνατο να το ολοκλη-
ρώσουν, αν και όποτε ξαναέρθουν οι ίδιοι στην εξουσία. Δύσκολα κάποιος 
απαλλάσσεται από τις καταβολές που τον διαπότισε το παρελθόν του. 

Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι πολιτικοί παλαιάς κοπής, πολιτικά τζάκια 
και οικογένειες που νέμονται την εξουσία για χρόνια, (βλ. ΗΠΑ, Τουρκία, 
Πακιστάν, Συρία, Ελλάδα κ.λπ)  όχι απλά δεν οδήγησαν στην άνθηση την 
οικονομία της χώρας τους, αλλά ενίοτε την οδήγησαν σε περιπέτειες. 

Διεθνώς παρατηρείται ότι νέοι πολιτικοί, που κινούνται όμως στις σιδηρο-
τροχιές της πολιτικής φαμίλιας, αποδεικνύονται υποδεέστεροι των προ-
γόνων τους. Το ίδιο ισχύει και με τους αιωνόβιους πολιτικούς, που έχουν 
εχθρό την καινοτομία, ζώντας σε καθεστώς απαρχαιωμένων αντιλήψεων 
και  ατολμίας,  χαρακτηριστικά που διαπερνούν κάθε κουρασμένο και εκτός 
σύγχρονων αντιλήψεων μυαλό.

*Ο κ. Μάρδας είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης και πρώην 
υφυπουργός Εξωτερικών 

Η επενδυτική στρατηγική: 
Μια άλλη λογική
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Καλά και... δημοτικά κρασιά

H βόλτα που προτείνει στον πρωθυπουργό 
ένας πρ. υπουργός Μακεδονίας-Θράκης

Στα χρώματα της... Κίνας

Η «Γοργόνα» του δήμου Θεσσαλονίκης, το κρασί 
από τα σταφύλια του αστικού αμπελώνα της πό-
λης ταξίδεψε μέχρι την Κοπεγχάγη με αφορμή τη 
δεύτερη Παγκόσμια Διάσκεψη Πολιτικής Τροφί-
μων (World Food Summit 2017- Better Food for 
MorePeople). Στη διάσκεψη παρουσιάστηκε η 
πόλη της Θεσσαλονίκης στην ειδική «Συνάντηση 
των Πόλεων» καθώς και η τουριστική στρατηγική 
της διοίκησης του δήμου με άξονα την καθιέρω-
ση της Θεσσαλονίκης ως γαστρονομικού προορι-
σμού, μέσα και από τις δράσεις του Thessaloniki 
Food Festival, μια από τις προτεραιότητες της 
διοίκησης Μπουτάρη. Ο αστικός αμπελώνας και 
ο αστικός λαχανόκηπος είναι πρότυπες πιλοτι-
κές δράσεις, τόσο για την αναβάθμιση της πόλης, 
όσο για τη δυνατότητα συνεργασίας της διοίκη-
σης του δήμου και των κατοίκων της γειτονιάς 
με στόχο την εναλλακτική δραστηριοποίησή τους  
στο άμεσο περιβάλλον τους. Για την ιστορία, ο 
αστικός αμπελώνας φυτεύτηκε το 2013 με δυο 
λευκές και δυο ερυθρές ποικιλίες και έχει ήδη 
δώσει τα πρώτα λευκά και ερυθρά κρασιά, τα 
οποία προορίζονται για φιλανθρωπικές δράσεις. 
Ο αστικός λαχανόκηπος δημιουργήθηκε το 2014 
με τη πρωτοβουλία της δράσης «Kipos3» και 
καλλιεργείται από τους κατοίκους της γειτονιάς...

■ Μετά το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, ένα ακόμα πρώην στρατόπεδο αναμένεται να απο-
δοθεί στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, το οποίο 
όπως έχει δεσμευτεί ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης θα δοθεί στους κατοίκους 
της Καλαμαριάς και τον ομώνυμο δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη Δευτέρα ανα-
μένεται να επισκεφτεί το πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης η υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Παπανάτσιου η οποία αφού συναντηθεί με την διευθύντρια του γραφείου, Κατερίνα Νοτοπούλου 
θα βρεθεί το απόγευμα μαζί της στον χώρο. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η απόδοση του 
πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην τοπική κοινωνία της Καλαμαριάς θα είναι μια από τις εξαγγελίες 
Τσίπρα στην 82η ΔΕΘ.

Δριμεία κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα ασκεί ο ανα-
πληρωτής Τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΔ Θεόδωρος 
Καράογλου για την παρουσία του πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και τα όσα δήλωσε μετά τη συνά-
ντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. «Εάν 
υπήρχε… ψεματόμετρο, φέτος θα το είχε τερματίσει» 
είπε ο βουλευτής αναφερόμενος στον πρωθυπουργό! 
Πρόσθεσε ότι «ο κ. Τσίπρας προσβάλλει για πολλοστή 
φορά τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας την εκ νέου 
ως μέσο για την πολιτική του επιβίωση. Εάν του είναι 
δύσκολο να αποχωριστεί την εξουσία, ας βγει από το 
Διοικητήριο και το πρωθυπουργικό του γραφείο και ας 
περπατήσει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να δει 
τα κλειστά καταστήματα στους κεντρικούς εμπορικούς 
δρόμους της πόλης, να επισκεφθεί τον αύλειο χώρο 
του Α.Π.Θ. όπου κυριαρχεί η ανομία, να φτάσει μέχρι τη 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου που ερημώνει και μετατρέπεται σε απέ-
ραντο hot spot ή να στηθεί στην ουρά στα απαξιωμένα 
και εγκαταλελειμμένα Κέντρα Υγείας της Χαλάστρας, 
των Κουφαλίων και των Διαβατών» είπε ο πρώην 
υπουργός και νυν βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης.
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«Σε αυτή την μάχη θέλουμε να τον έχουμε δίπλα μας, να μας (...) προστατέψει 
ώστε να μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε την δουλειά μας». Στη σύσκε-
ψη του περασμένου Σαββάτου, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κυρίως... 
άκουσε τα προβλήματα των εκπροσώπων των φορέων. Ανάμεσα σ’ αυτά 
ήταν και του προέδρου του συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και 
Χαλκιδικής Μιχάλη Κούπκα ο οποίος κατά την έξοδο του είπε ότι  «με τον 
πιο εμφατικό τρόπο τονίσαμε στον πρωθυπουργό ότι η μάχη κατά της φορο-
διαφυγής δεν είναι μια μάχη... επικοινωνιακής  φύσεως. Είναι μια μάχη που 
δίνεται με σκληρότητα καθημερινά επί της ουσίας. Σε αυτή την μάχη θέλουμε 
να έχουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δίπλα μας, να μας θωρακίσει και να μας 
προστατέψει και κυρίως να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες και εκείνο το 
πλαίσιο ώστε να μπορούμε με (...) ασφάλεια να κάνουμε την δουλειά μας». 
Στη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός Οικονομίας, Στέργιος Πιτσιόρλας, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος και ο υπουργός 
Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης...

Kαλοκαιρινά νούμερα αναμένεται να αγγίξουν τα ξενοδο-
χεία την περίοδο της φετινής ΔΕΘ. Οι εκτιμήσεις μιλούν για 
πληρότητα στο... 90%!  Ήδη, στο κέντρο της πόλης είναι 
δύσκολο να βρει κάποιος δωμάτιο -περισσότεροι από 1.500 
εκθέτες ετοιμάζονται- ενώ, όπως εκτιμούν οι ξενοδόχοι της 
Θεσσαλονίκης «τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά όχι μόνο το 
πρώτο Σαββατοκύριακο αλλά μέχρι το τέλος της Έκθεσης!» 
Φέτος τιμώμενη χώρα είναι η Κίνα και αναμένονται ήδη αρ-
κετοί, αφού και η κινεζική κοινότητα της Θεσσαλονίκης (βλ 
οδό Αισώπου) είναι η μεγαλύτερη σε όλη τη χώρα! Άλλωστε 
«οι προοπτικές στην ανάπτυξη του τουρισμού από την Κίνα, 
είναι πολύ καλές» και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΘ-
HELEXPO, Κυριάκο Ποζρικίδη. Επίσης, πολύ θετική εξέλιξη 
θεωρείται η απευθείας πτήση της Air China, που ενώνει την 
Αθήνα με το Πεκίνο και αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμ-
βριο!

«Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, δεν αλ-
λάζει την πραγματικότητα της ελληνικής, αλλά και της τοπικής 
κοινωνίας. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος στη συνάντηση που είχε 
με τους παραγωγικούς φορείς, θα χρειαστεί υπομονή... άλλων 
δύο ετών» δήλωσε ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών 
της ΝΔ βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και επικεφαλής δημοτικής 
παράταξης στον κεντρικό δήμο Σταύρος Καλαφάτης. Έτσι, στα 
εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. «Θα ακούσουμε, πάλι, για το γραφείο του 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αν και η κυβέρνηση δεν ήθε-
λε ούτε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Δεν θα πει κουβέντα 
για το ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για το αρχαιολογικό 
έργο στην πλατεία Αριστοτέλους και τη Βενιζέλου. Θα επαναλά-
βει τα περί... αποϊδιωτικοποίησης του ΟΑΣΘ και θα προτάξει 
την απόδοση των στρατοπέδων στην τοπική κοινωνία και την 
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου. Θα ξεχάσει, βεβαίως, 
ποιοι έβαλαν τα θεμέλια κι εκκίνησαν αυτές τις διαδικασίες... 
(κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου)». Να σημειωθεί ότι ακόμη δεν 
μάθαμε ποιος καθαρίζει τον κόλπο Θεσσαλονίκης...

#karfitsomata
Όλοι στη Θεσσαλονίκη...

Ποιος καθαρίζει τελικά τον Θερμαϊκό;

SOS... εφοριακών στον πρωθυπουργό! 

«H δυσκολία της ΝΔ  
προέρχεται από τη... ΝΔ» 

Μετά τη σχετική δήλωση του πρώην 
προέδρου της ΝΔ Θεσσαλονίκης Δη-
μήτρη Τσάμη στo Karfitsa.gr άνοιξαν 
πολλές συζητήσεις. «Ο πυρήνας του 
προβλήματος που αντιμετωπίζει η ΝΔ 
είναι ότι παρά τα όσα προβάλει η ίδια και 
μάλιστα συχνά-πυκνά δια του προέδρου 
της (είπατε ψέματα, δεν μπορείτε να ολο-
κληρώσετε ούτε όσα υπογράφετε, φέρα-
τε 4ο μνημόνιο, διαλύετε τη μεσαία τάξη, 
εκλογές τώρα, φύγετε, παραιτηθείτε) 
εμπεδώνεται στην κοινωνία… αίσθηση 
τραγικής μεν αλλά υπαρκτής σταθερό-
τητας, που «δίνει αέρα» στους φανερούς 
και στους κρυφούς υποστηρικτές της 
κυβέρνησης» σχολίασε απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση και πρόσθεσε ότι «από 
την άλλη, «παγώνει» τη διάθεση των 
αντιδρώντων καθώς… «ξεμένουν από 
προτάσεις και δράσεις δομικής αντιπο-
λίτευσης» (κραυγαλέο παράδειγμα απο-
τυχημένου συμβολισμού η έμπρακτη… 
αποδοχή του πρωθυπουργικού γραφεί-
ου Θεσσαλονίκης από βουλευτές της ΝΔ 
και δημάρχους*, η πρόσφατη τριβή με 
τους περιφερειάρχες για τα «αναπτυξια-
κά» συνέδρια, οι δύο γραμμές στο Εσθο-
νικό ζήτημα, η άνευ επιχειρημάτων και 
αντιπρότασης εναντίωση στην αλλαγή 
στον ΟΑΣΘ). Με αυτές τις συνθήκες δεν 
μπορεί να διαμορφωθεί ρεύμα ελπίδας 
και αισιοδοξίας. Αν δεν μπορέσει – που 
δύσκολο το βλέπω- η ΝΔ να ξεπεράσει 
τη δυσκολία που εν πολλοίς προκαλεί 
η… ίδια στον εαυτό της θα εξακολουθεί 
να χαίρεται με τις δημοσκοπήσεις αλλά 
να αγωνιά για τις προοπτικές της» τόνισε 
ο κ. Τσάμης.

*Να θυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο 
ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος 
Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι θα… κα-
ταργήσει το πρωθυπουργικό γραφείο 
Θεσσαλονίκης (όταν γίνει κυβέρνηση η 
ΝΔ) όμως παρά τη συγκεκριμένη δή-
λωση, βουλευτές του και δήμαρχοι (που 
υποστηρίχθηκαν από το κόμμα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης) με συναντή-
σεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας στο 
«Μαξίμου Θεσσαλονίκης» το αποδέχο-
νται… εμπράκτως – όπως σημειώνει ο κ 
Τσάμης…

Την επόμενη εβδομάδα ανα-
μένεται να αποφασίσει εάν θα 
είναι υποψήφιος αρχηγός για 
τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, 
ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τικής Αριστεράς, Θανάσης 
Θεοχαρόπουλος. Ο βουλευτής 
κρατά κλειστά τα χαρτιά του 
και περιμένει να εκδηλωθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες 
υποψηφιότητες προκειμένου 
να… ζυγίσει και να μετρήσει 
τις δυνάμεις του, τους φίλους, 
τους «συντρόφους» και τους… 
εχθρούς. Μέχρι τότε, οι στενοί 
του συνεργάτες εισηγούνται 
στον πολιτικό αρχηγό να τηρή-
σει… σιγήν ιχθύος. 

SMS

■ Στην Καλαμαριά για θαλασσινά 
πήγαν βουλευτές και υπουργοί 
του ΣΥΡΙΖΑ τον... πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα μετά τη... δουλειά 
στο Μαξίμου Θεσσαλονίκης το 
περασμένο Σάββατο. Όπως μάθα-
με  από το karfitsa.gr, το μαγαζί  
ήταν επιλογή του υφυπουργού 
Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη ο 
οποίος και στο παρελθόν έχει… 
«τραπεζώσει» στο ίδιο μαγαζί 
κυβερνητικούς και συντρόφους. 
Το μενού περιελάμβανε «μύδια, 
καλαμάρια, λευκό... χύμα κρασί 
και πλούσιο επιδόρπιο» όπως είπε 
στον Αλέξη Τσίπρα ο μαγαζάτο-
ρας. Σύμφωνα με καλά πληρο-
φορημένες πηγές, έσπευσαν να 
φωτογραφηθούν με τον πρωθυ-
πουργό παιδιά που απολάμβαναν 
το φαγητό τους. Τον λογαριασμό 
δεν μάθαμε ποιος τον πλήρωσε… 
ΥΓ:  Πριν τη συνάντησή του με 
τους φορείς της Θεσσαλονίκης ο 
Αλέξης Τσίπρας πέρασε ορισμένες 
ώρες με τη σύντροφό του Περι-
στέρα Μπαζιάνα… χαλαρά. Όπως 
σχολιάζουν στην στήλη αυτόπτες 
μάρτυρες οι δυο τους γευμάτισαν 
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη με 
θέα την Νέα Παραλία και τον 
Θερμαϊκό Κόλπο. Λέτε να είχε 
ενημερωθεί προηγουμένως από 
τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ για 
τα σχέδιά του για την κατασκευή 
ιδιωτικής μαρίνας και ενυδρείου 
μπροστά από το πεντάστερο 
ξενοδοχείο της πόλης και να το… 
φανταζόταν;

Σε ενδεχόμενο ανασχηματισμό 
αναμένεται να λάβει υπουργικό 
θώκο ένας Θεσσαλονικιός 
πρωτοεκλεγμένος το 2015. 

SMS
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Με αφορμή την δοκιμα-
στική έξοδο της Ελλάδας 
στις αγορές, στου Μαξίμου 
ετοιμάζονται να εμφανίσουν 
δημοσκόπηση στην οποία 
θα γράφουν ότι ο κόσμος 
είναι ικανοποιημένος από τις 
κινήσεις της κυβέρνησης και 
αισιόδοξος ότι η χώρα βγαίνει 
από τα μνημόνια. 
Οι φήμες θα οργιάζουν ότι η 
δημοσκόπηση θα παρουσια-
στεί από ΜΜΕ φίλα προσκεί-
μενα στην κυβέρνηση. Κρατη-
θείτε: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προηγείται 
με  ποσοστό 24 % με την ΝΔ 
να ακολουθεί με 23,6%.
Όλοι οι δυσαρεστημένοι και οι 
αναποφάσιστοι, «ξυπνούν» ως 
εκ θαύματος και εμπιστεύο-
νται τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝ.ΕΛ. Απίστευτα πράγματα 
που ξεπερνούν τα όρια της 
επιστημονικής φαντασίας και 
της συστημικής προπαγάνδας. 

Οι σύμβουλοι του Αλέξη 
Τσίπρα πιστεύουν ότι με αυτό 
τον τρόπο θα δημιουργή-
σουν παράσταση νίκης και 
θα διαμορφώσουν κλίμα στο 
εσωτερικό της ελληνικής κοι-
νωνίας, μόνο που το αφήγημα 
του κ. Τσίπρα περί εξόδου 
στις αγορές δεν έχει ουδεμία 
σχέση με την έξοδο από τα 
μνημόνια. 

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

■ Κάθε Πέμπτη μαθαίνουμε πως θα 
συνεδριάζει το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο του κρατικοποιημένου πλέον 
ΟΑΣΘ. Η τελευταία συνεδρίαση είχε 
πολλές ειδήσεις, τις οποίες μετέφερε 
στους δημοσιογράφους ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σω-
κράτης Φάμελλος που ήταν παρών 
στη συνεδρίαση. Και διπλασιασμό των 
«έξυπνων» στάσεων θα δούμε σε λί-
γες βδομάδες, και καμιά κατοσταριά 
λεωφορεία περισσότερα στους δρό-
μους της Θεσσαλονίκης, και περίπτε-
ρο του Οργανισμού στην 82η ΔΕΘ. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού δε, θεωρούν θετική την 
παρουσία του ΟΑΣΘ στο περίπτερο 15 
των κρατικών συμμετοχών, καθώς 
όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «θα 
μπορεί να το επισκέπτεται ο κόσμος 
προκειμένου να ενημερωθεί για τις 
δράσεις του υπό εκκαθάριση ΟΑΣΘ 
αλλά και την κοινωνική πολιτική που 
σκοπεύει να ακολουθήσει». Πληρο-
φορίες επίσης αναφέρουν ότι τη συμ-
μετοχή του ΟΑΣΘ θα την πληρώσει 
το… ΜΕΤΡΟ του Μυλόπουλου, μιας 
και αποφασίστηκε τελευταία στιγμή, 
ο Οργανισμός δεν έχει χρήματα καλά 
καλά για τους εργαζομένους του όχι 
για χαρές και πανηγύρια, και τρίτον, το 
υπουργείο εκτιμά ότι οι συγκοινωνίες 
της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να λογί-
ζονται ως σύνολο και όχι κάθε μέσο 
ξεχωριστά…

■ «Μα καλοκαιριάτικα και ενώ έχουν 
επιστρέψει οι περισσότεροι Θεσσα-
λονικείς στην πόλη, τότε θέλησαν να 
βγάλουν τις μπουλντόζες στους δρό-
μους για να κάνουν έργα στη Β. Όλ-
γας»;  Με την απορία αυτή έμειναν την 
τελευταία βδομάδα οι περισσότεροι 
Θεσσαλονικείς, χωρίς βέβαια κανένας 
από τους υπεύθυνους του δήμου Θεσ-
σαλονίκης να μπορεί να τους απαντή-
σει για ποιο λόγο δεν έγιναν τα έργα σε 
μια από τις βασικότερες αρτηρίες της 
πόλης πριν το δεκαπενταύγουστο. Το 
μποτιλιάρισμα, οι κόρνες και ο εκνευ-
ρισμός θύμισαν στο βουλευτή της ΝΔ 
και επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης Σταύρο Καλαφάτη «το… αλάτι 
που πάγωσε» στα μηχανήματα του 
δήμου Θεσσαλονίκης τον περασμέ-
νο χειμώνα. «Μετά το χειμώνα που 
ο δήμος Θεσσαλονίκης βρέθηκε με 

χιλιάδες οδηγούς-πεζούς να ταλαιπω-
ρούνται σε 3 πόντους χιόνι, στοιχη-
μάτιζα ότι καλοκαιριάτικα η Διοίκηση 
δεν μπορούσε να επαναλάβει ανάλογο 
«κατόρθωμα». Να όμως που βρήκε 
τρόπο, περιμένοντας να γυρίσουν όλοι 
από τις καλοκαιρινές άδειες, για να ξε-
κινήσει» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. 
Καλαφάτης στο facebook.

■ Σύμφωνο συνεργασίας με το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
υπέγραψε το Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, εκεί όπου τώρα τελευταία 
συχνάζει και ο… Αλέξης Τσίπρας. Το 
Σύμφωνο Συνεργασίας περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση από 
κοινού εκδηλώσεων (σεμιναρίων, δι-
ημερίδων, εργαστηρίων συνεδρίων 
κ.ά.), καθώς και πολιτιστικών, εκπαι-
δευτικών και άλλων δράσεων, τη δι-
άθεση συνδρομητικών εισιτηρίων για 
τις παραστάσεις που είναι παραγωγές 
του ΟΜΜΘ στα μέλη της πανεπιστημια-
κής κοινότητας του ΑΠΘ, τη φιλοξενία 
ευέλικτων παραστάσεων ή αναλογίων 
του ΟΜΜΘ σε αίθουσες του ΑΠΘ, τη 
συμμετοχή του ΟΜΜΘ σε εορταστικές 
εκδηλώσεις του ΑΠΘ, τη συμμετοχή 
του ΑΠΘ στις εκδηλώσεις του ΟΜΜΘ 
στο πλαίσιο του «Έτους Σαίξπηρ», την 
οργάνωση σεμιναρίων για την εκ-
παίδευση εκπαιδευτών και την αξιο-
ποίηση της Δομής Διά Βίου Μάθησης 
ΑΠΘ για οργάνωση προγραμμάτων, 
την ανάδειξη του Αρχείου της Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ σε χώρους του 
ΟΜΜΘ, την αξιοποίηση της Ορχήστρας 
του ΑΠΘ και τη θεσμοθέτηση ετήσιας 
συναυλίας των ορχηστρών των πανε-
πιστημίων της πόλης στον ΟΜΜΘ.

■ Στις παραλίες της εκλογικής της 
περιφέρειας, της Β’ Θεσσαλονίκης πέ-
ρασε όλο το καλοκαίρι η ανεξάρτητη 
βουλευτής Κατερίνα Μάρκου, η οποία 
βρήκε λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί 
και να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις 
της. Βλέπετε, ο χειμώνας τόσο για την 
ίδια όσο και για τους άλλους ανεξάρ-
τητους της Βουλής θα είναι… δύσκο-
λος αφού θα πρέπει να αποφασίσουν 
αν και με ποιο κόμμα θα πολιτευτούν 
στις επόμενες εκλογές. Οι ψίθυροι για 
την πρώην βουλευτή της ΔΗΜΑΡ και 
πρώην βουλευτή του Ποταμιού λένε 
ότι «είναι δεδομένη η προσχώρησή 

της στη Νέα Δημοκρατία».

■ Την ικανοποίησή της για την ψήφιση 
του προγράμματος των «Δημητρίων» 
και τη διατήρηση του θεσμού εξέφρα-
σε σε ανακοίνωσή της… λίγο καθυστε-
ρημένα χρονικά και η παράταξη της 
Ρίας Καλφακάκου «Ανοικτή Πόλη». 
Αναφέρει η δημοτική ομάδα μεταξύ 
άλλων: «Είναι αναγκαίο, κοιτώντας 
πλέον προς το μέλλον, να παρθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην ξα-
ναβρεθεί η διοργάνωση του φεστιβάλ 
σε τέτοια μετέωρη κατάσταση και να 
εξασφαλιστεί ο σωστός τρόπος διαχεί-
ρισης αλλά και η κατάλληλη πολιτιστι-
κή του κατεύθυνση ώστε να ανταπο-
κρίνεται στο σφυγμό και στις ανάγκες 
του συνόλου των δημοτών της Πόλης 
μας». Υπενθυμίζεται πως η παράταξη 
της ΣΥΡΙΖΑίας αυτοδιοικητικής στην 
σχετική (δεύτερη) ψηφοφορία είχε 
ψηφίσει θετικά την εισήγηση της διοί-
κησης κάτι που πολλοί «γαλάζιοι» εξέ-
λαβαν ως… στήριξη του κυβερνητικού 
ΣΥΡΙΖΑ στον Γιάννη Μπουτάρη. Τα σε-
νάρια πάντως, ξεκίνησαν για άλλη μια 
φορά να δίνουν και να παίρνουν…

■ Μπορεί οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2019 να αργούν, ωστόσο μερικοί 
αιρετοί σε δήμους της Θεσσαλονίκης… 
σαν των φρονίμων τα παιδιά έτσι κι αυ-
τοί πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Πριν 
λίγες ημέρες ανακοίνωσε την υποψη-
φιότητά του για το δήμου Ευόσμου 
Κορδελιού ο Γιάννης Καμαρινός, ο 
οποίος δεν αρκέστηκε μόνο στην ανα-
κοίνωση αυτή αλλά δημιούργησε και 
το εκλογικό του κέντρο. Υπενθυμίζεται 
πως ο κ. Καμαρινός στις εκλογές του 
2014 εξελέγη με το ψηφοδέλτιο του 
σημερινού δημάρχου Πέτρου Σούλα, 
από την παράταξη του οποίου ανεξαρ-
τητοποιήθηκε. Το μόνο σίγουρο είναι 
πως το 2019 ο Καμαρινός θα βρει απέ-
ναντί του τον Σούλα, ο οποίος μέσα σε 
μια θητεία μετρά επιτυχίες στην αντι-
μετώπιση φαινομένων και περιστατι-
κών όπως είναι ο χιονιάς, η βόμβα κ.α.

■ «Πάλι μεγάλα λόγια για μείωση των 
φόρων, αλλά μετά το 2019, πάλι υπο-
σχέσεις για βελτίωση της οικονομίας, 
πάλι χαμόγελα και γλυκανάλατα σχό-
λια την ώρα που η Αγορά βουλιάζει 
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στε-

νάζουν μη γνωρίζοντας εάν θα υπάρ-
χουν αύριο» Σε δηλώσεις του για τη 
συνάντηση του Πρωθυπουργού με 
τους εκπροσώπους φορέων της Θεσ-
σαλονίκης, ο Πρόεδρος του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Μιχάλης Ζορπίδης είπε ότι «δυστυχώς 
η συνάντηση μας με τον κ. Τσίπρα ήταν 
μία από τα ίδια! Του ζητήσαμε να νο-
μοθετήσει επιτέλους τον ακατάσχε-
το επιχειρηματικό λογαριασμό, τον 
οποίο είχε εξαγγείλει πέρυσι. Τόσο 
στην ομιλία του στη ΔΕΘ όσο και στις 
αντίστοιχες συναντήσεις πέρυσι, μας 
είχε διαβεβαιώσει ότι το μέτρο θα ψη-
φιστεί. Φέτος, μας είπε ότι θα το θέσει 
στην Τρόικα για να πάρει την έγκριση 
της! Αναρωτιέμαι τι σημασία και τι αξία 
έχουν τέτοιες συναντήσεις...» είπε ο κ. 
Ζορπίδης που πήγε σε πολλές τέτοιες 
συναντήσεις.

Μετρό δεν έχουμε, βαγόνια όμως... 
Το πρώτο βαγόνι του μετρό έφτασε στη Θεσσαλονίκη στο χώρο της 
Διεθνούς Εκθέσεως. Πρόκειται για ένα νέο, υπερσύγχρονης τεχνολογίας 
βαγόνι, χωρίς... οδηγό - όπως είχε προαναγγείλει σε συνεντεύξεις του ο 
πρόεδρος της «Αττικό Μετρό» Γιάννης Μυλόπουλος. «Θα κυκλοφορήσει 
δοκιμαστικά το 2019 και εμπορικά το 2020, οπότε και θα ξεκινήσει η 
λειτουργία του Μετρό, στη Θεσσαλονίκη». Οι επισκέπτες της 82ης ΔΕΘ θα 
μπορούν να το δουν και να το επισκεφτούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 
από τις 9 έως 
τις 17 Σεπτεμ-
βρίου. Θα 
βρίσκεται στην 
επάνω είσοδο 
της Έκθεσης 
(είσοδος από 
Εγνατία). 

■ Συνεχίζει τον αγώνα του για τους Έλληνες του 
εξωτερικού ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και 
αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας 
Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Με αφορμή την 
επιστολή που έστειλε ο σύλλογος γονέων του Ελλη-
νικού Λυκείου Μονάχου όπου εκφράζει την αγωνία 
του για την καθυστέρηση των αποσπάσεων εκπαι-
δευτικών, αλλά και τη διακοπή των ήδη υπηρετού-
ντων στο Λύκειο Μονάχου, λίγο πριν την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς, ο κ. Αναστασιάδης κατέθεσε 
σχετική ερώτηση στον υπουργό Παιδείας. Μεταξύ 
άλλων ζητά να μάθει σε ποιες ενέργειες θα προβεί η 
πολιτική ηγεσία και πως θα αντιμετωπίσει  το πρό-
βλημα, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή παροχή 
εκπαίδευσης  στους Ελληνόπαιδες του Μονάχου.

«Τα... σαΐνια του Αλέξη»

■ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 
η «6η Εμπορική Έκθεση Ν. 
Μουδανιών EXPO 2017» στην 
προβλήτα Νέων Μουδανιών 
από το δήμο Ν. Προποντίδας, 
τον Οργανισμό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του δήμου, το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής και το 
Σύλλογο Εμπόρων και Επαγ-
γελματιών Νέων Μουδανιών. 
«Η επιτυχία οφείλεται τόσο 
στη μεγάλη συμμετοχή του 
κόσμου που γέμισε ασφυχτικά 
την προβλήτα όσο και από τη 
συμμετοχή των επαγγελματιών. 
Στο πρόγραμμα των εκδηλώ-
σεων συμμετείχαν η Δημοτική 
Φιλαρμονική Μουδανιών, το 
“Χορευτικό της Παρέας” του 
Π.Σ. Ν.Μουδανιών “Ο Φάρος”, 
ο Σύλλογος Ποντίων Ν.Μουδα-
νιών “Αλέξανδρος Υψηλάντης”, 
η σχολή χορού “Judit”, o Α.Σ. 
Ν.Τρίγλιας “Πρωτέας”, ο Σύλλο-
γος Γυναικών Ν. Σιλάτων, η η 
σχολή χορού “Dance Academy”, 
ο Α.Σ. “ΆΡΜΑ” Σημάντρων 
Χαλκιδικής, ο Α.Σ. Μακεδονική 
Φάλαγγα Ν.Μουδανιών» δήλω-
σε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος 
της περιοχής Μανώλης Καρράς. 
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■Πέρασαν 73 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα της 2ης Σεπτεμβρίου του 1944 και ο δήμος 
Πυλαίας – Χορτιάτη διοργανώνει και φέτος από την Πέμπτη 31 Αυγούστου τριήμερο 
αφιέρωμα Μνήμης για τα 149 θύματα του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη. Σε μήνυμα του 
ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει «Η τραγωδία του Ολοκαυτώ-
ματος δε θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας και την καρδιά μας. Τιμώντας τους νεκρούς 
μας, τους δικούς μας ήρωες έχουμε παράλληλα ένα ιερό καθήκον. Να διατηρήσουμε την 
ιστορική μας Μνήμη, να διδάξουμε αυτά τα γεγονότα στα παιδιά μας. Να τα μάθουμε να 
αντλούν δύναμη και κουράγιο από τους ήρωες μας και να οπλιστούν με αγωνιστικότητα, 
πείσμα και πίστη στα ιδανικά μας» υπενθυμίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Πυλαί-
ας – Χορτιάτη εξέδωσε -και θα επανατυπώσει  όταν εξαντληθεί- επετειακό λεύκωμα που 
απεικονίζει την ζωντανή ιστορία του τόπου.

■Στην υπογραφή των συμβάσε-
ων σύνδεσης φυσικού αερίου για 
τα δημοτικά κτίρια σε Φίλυρο και 
Χορτιάτη, προχώρησε η Δημοτική 
Αρχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιά-
τη, σε συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε με την Εταιρεία Διανομής 
Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας 
Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ). Στη συνάντηση 
παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πυλαί-
ας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
κ. Λεωνίδας Μπακούρας και ο Διευ-
θυντής Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος. Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη 
κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ανέφερε ότι η σύνδεση των δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου, 
ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλές ανάγκες θέρμανσης όπως το Φίλυρο και ο Χορτιάτης, θα συνει-
σφέρει στον περιορισμό των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπορεί να επιτευχθεί από 
τέτοιες δράσεις οι οποίες έχουν άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα συμβάλουν και 
στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
κ. Λεωνίδας Μπακούρας, επεσήμανε ότι οι εργασίες επέκτασης του δικτύου, έχουν προχωρήσει 
σε σημαντικό βαθμό και εξελίσσονται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής. 
Συμπλήρωσε επίσης, ότι έως τις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών και η 
αεριοδότηση του δικτύου, ώστε να επωφεληθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις με τα πλεονε-
κτήματα του φυσικού αερίου. 

«Γαλάζιες μηχανές» 
στο φουλ ενόψει ΔΕΘ
Με μπαράζ εκδηλώσεων και την παρουσία κορυ-
φαίων στελεχών της ΝΔ θα προσπαθήσει το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να κλέψει 
την παράσταση» στη φετινή ΔΕΘ. Το πρόγραμμα 
θα έχει επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη - τουλάχιστον... 
γεωγραφικά - όμως θα υπάρξουν εκδηλώσεις 
κεντρικού πολιτικού ενδιαφέροντος όπως αυτή 
της κας Ντόρας Μπακογιάννη σε ξενοδοχείο της 
πόλης, με θέμα το κόστος διακυβέρνησης από 
το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως μας λένε κομματικοί σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, θα γίνουν συνολικά 33 εκδη-
λώσεις σε νομούς της βόρειας Ελλάδας με τη 
συμμετοχή ΟΝΝΕΔ κι άλλων θεσμικών οργάνων 
της ΝΔ. Έχουν δε, προγραμματιστεί και δεκάδες 
επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους ενώ το γενι-
κό πρόσταγμα έχει ο γραμματέας του κόμματος, 
Λευτέρης Αυγενάκης. Κεντρικό σύνθημα είναι... 
«να αναδειχτούν τα ψέματα της κυβέρνησης Τσί-
πρα  αλλά και η εναλλακτική διακυβέρνησης της 

χώρας, που προσφέρει η ΝΔ». Ήδη μια πρώτη 
γεύση έχει δώσει το κόμμα, με την ανάδειξη των 
«13 ψεμάτων Τσίπρα» με σχετική ανακοίνωση την 
περασμένη εβδομάδα. Εκτός από τη μείωση των 
φόρων - που παίζει από πέρισυ πολύ δυνατά - ο  
πρόεδρος της ΝΔ θα μιλήσει και για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας μέσα από την κατάθεση (από 
τον κ. Μητσοτάκη στην κεντρική ομιλία του) ενός 
κοστολογημένου οικονομικού προγράμματος. Για 
την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, 
ο Κ. Χατζηδάκης «αποκάλυψε» ότι ο πρόεδρος της 
ΝΔ «θα περιγράψει το δικό μας μείγμα οικονομι-
κής πολιτικής, που στηρίζεται στο τρίπτυχο λιγό-
τεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες, επενδύσεις». ΥΓ: 
Πριν την εβδομάδα της ΝΔ στη ΔΕΘ ο πρόεδρος 
του κόμματος κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση 
τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 με τους εκπρο-
σώπους των παραγωγικών φορέων για τους 
οποίους «καίγεται να τους κερδίσει και να τους 
έχει δίπλα του ενόψει εκλογών» όπως σημειώ-
νουν παλιά στελέχη της ΝΔ... 

Συσκέπτονται στην Αθήνα  
για τη… Θεσσαλονίκη (βλ ΔΕΘ)

Χρόνια τώρα, οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι των κομ-
μάτων «ξέρουν… καλύτερα ποιο είναι το καλύτερο 
για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, χω-
ρίς τους… εκπροσώπους της (φωτο από σύσκεψη 
στην Αθήνα υπό τον κ Αυγενάκη, o οποίος έχει 
αναλάβει τις κομματικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο 
της ΔΕΘ). Βέβαια μια τυπική συνάντηση του εκά-
στοτε προέδρου με τους βουλευτές του κόμματος 
– για τα μάτια των φωτογράφων και των ψηφοφό-
ρων – πάντα γίνεται. Όμως εδώ μιλάμε για δουλειά 
μηνών και όχι για… ενσταντανέ ολίγων λεπτών. 
Ως ένα σημείο μπορεί να έχουν δίκιο, διότι «τα 
προσωπικά πολιτικά συμφέροντα βουλευτών και 
πολιτευτών (επανεκλογή κλπ) δεν επιτρέπουν στη 
θέαση μια καθαρής εικόνας ή έστω στη διαμόρφω-
ση μιας σταθερής στρατηγικής πέρα από πρόσωπα 
και (μωρο)φιλοδοξίες» όπως είπε στο karfitsa.gr 
πρώην υπουργός της ΝΔ: «Η κατάσταση αυτή… 
παγιώθηκε από τα ίδια τα στελέχη του κόμματος, πχ 
της ΝΔ, όπου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο προ-
τίμησαν στο παρελθόν -και δείχνουν να προτιμούν 
και σήμερα- να «παίζουν» ατομικά και όχι ομαδικά 
κυρίως σε προεκλογικές περιόδους».

Έτσι οι γκρίνιες, τα παράπονα και ορισμένες φο-
ρές τα… «αλληλοκαρφώματα» για έμπιστους -ή 
λιγότερο έμπιστους του εκάστοτε προέδρου- άνοι-
ξαν το δρόμο για τους «Αθηναίους» και για όσους 
μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις της… επαρχί-
ας ή της Θεσσαλονίκης (για χρόνια ήταν το ίδιο). 
Όπως σημειώνουν οι γνώστες των ΝΔκρατικών 
της περιφέρειας, η ηγεσία του κόμματος θα πρέ-
πει να εμπιστευθεί περισσότερο τα στελέχη αν όχι 
τους βουλευτές και τους πολιτευτές. «Να δώσει 
φωνή και λόγο σε όσους αποδεδειγμένα έχουν 
προσφέρει στην παράταξη και κυρίως σε όσους… 
έχουν δουλειά και δεν περιμένουν να… ζήσουν ή 
να κερδίσουν από τα κοινά και από μια ενδεχόμενη 
κυβέρνηση ΝΔ», λένε. Στο ερώτημα αν υπάρχουν 
τέτοια στελέχη στις… μέρες μας, πολλοί εξ’ αυτών 
απαντούν ότι «και βεβαίως υπάρχουν όμως δεν 
είναι αυτά που θα αυτοπαρουσιαστούν ή θα αυ-
τοπροβληθούν ως τέτοια. Δεν θα ζητήσουν μεσο-
λάβηση κάποιου άλλου για να προωθηθούν δίπλα 
στον πρόεδρο του κόμματος, ούτε θα περιμένουν 
στην ουρά και στη σειρά των κομματικών γραφείων 
ώστε κάποιος να τους προσέξει…».

Όμως η άλλη άποψη, ειδικά στις μέρες μας – μέσα 
στα κόμματα (που δείχνουν να μην έχουν προσαρ-
μοστεί στα νέα δεδομένα πχ έλλειψη εμπιστοσύνης 
από την κοινωνία, κλειστές κομματικές διαδικασίες, 
απουσία νέων στελεχών κλπ) μόνο… ευεργετικά 
θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ της ηγεσίας 
πχ της ΝΔ αλλά και των άλλων… υπό διαμόρφωση 
κομμάτων. 

Η σύνθεση δυνάμεων -που εκκωφαντικά σιωπούν 
στον ορυμαγδό των πολιτικών- μήπως θα έπρεπε 
να είναι το στοίχημα που «δεν θα χαθεί στη μετά-
φραση» μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μεταξύ 
κέντρου και περιφέρειας; Όχι τόσο για τα κόμματα 
-στην περίπτωση μας για τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- 
αλλά για την κοινωνία που δικαιούται να έχει εναλ-
λακτικές ακόμη και αν δεν τις χρησιμοποιεί…
 
 @karapanagiotidu

Η πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη 
πάντως, επανέφερε στα… δημοσιογραφικά γρα-
φεία και στα «πηγαδάκια» μια άτυπη κόντρα μετα-
ξύ των δυο κυριών του Διοικητηρίου. Ο λόγος για 
την Κατερίνα Νοτοπούλου και την Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά, υφυπουργό Εσωτερικών. Η δεύτερη 
ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ στο facebook 
μια φωτογραφία στο πλευρό του πρωθυπουργού 
δείχνοντας με αυτό τον τρόπο σε όσους την… αμφι-
σβητούν ποια είναι η Πρώτη Κυρία του Θερμαϊκού.

Συζήτησαν για τον... καιρό! 
Η βαρυχειμωνιά που στην περιοχή της Φλώρινας κρατάει περισσότερους μήνες από την υπό-
λοιπη Ελλάδα συζητήθηκε μεταξύ άλλων από τον πρωθυπουργό και τους αυτοδιοικητικούς στη 
Φλώρινα, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στις Πρέσπες μετά τη σύσκεψη-αστραπή στο πρωθυπουρ-
γικό γραφείο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τσίπρας ζήτησε να μάθει πόσο χαμηλά πέφτει η θερμοκρασία 
στην περιοχή τον χειμώνα και αν άρχισαν οι προετοιμασίες για την αντιμετώπισή του. Οι δήμαρχοι 
Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος, Αμυνταίου Κώστας Θεοδωρίδης και Πρεσπών Παναγιώτης Πα-
σχαλίδης τον ενημέρωσαν ότι η θερμοκρασία φτάνει και μέχρι 20, 25 και 30 βαθμούς... κάτω από 
το μηδέν.

■ Θετικό πρόσημο μα-
θαίνουμε πως δίνουν οι 
κυβερνητικοί στο έργο της 
Κατερίνας Νοτοπούλου. Στο 
κανονικό Μαξίμου, υπάρχει 
η αίσθηση πως το… Μαξίμου 
Θεσσαλονίκης τα πηγαίνει 
καλά καθώς προωθείται το 
έργο της κυβέρνησης στη 
Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε 
πως μετά τη ΔΕΘ η διευθύ-
ντρια του πρωθυπουργικού 
γραφείου της Θεσσαλονίκης 
θα κάνει τον απολογισμό της 
ενώπιων εκπροσώπων του 
Τύπου. 

■ Μπορεί ο Κοντονής να 
μην πήγε στην Εσθονία, ένας 
Βορειοελλαδίτης βρέθηκε 
εκεί και πιο συγκεκριμένα 
στο Ταλίν. Ο λόγος για τον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας που παραβρέ-
θηκε στη συνεδρίαση της 
επιτροπής των περιφερει-
ών της ΕΕ με την ιδιότητα 
του αντιπροέδρου. Από ότι 
μάθαμε η επίσημη πρώτη του 
νεαρού αιρετού «έκλεψε» τις 
εντυπώσεις...
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Οι βουλευτές αλλά και οι κυβερνητικοί παράγο-
ντες τους μήνες του καλοκαιριού είχαν τη δυνα-
τότητα να επισκεφτούν δήμους των εκλογικών 
τους περιφερειών. Μεταξύ άλλων, έγιναν απο-
δέκτες παραπόνων τόσο από δημάρχους όσο 
και από επικεφαλής παρατάξεων που πρόσκει-
νται στο ΣΥΡΙΖΑ για τα μεγέθη συγκεκριμένων 
δήμων και τις μεγάλες αποστάσεις που υπάρ-
χουν μεταξύ δημοτικών ενοτήτων στα όρια ενός 
δήμου. Οι βουλευτές στη συνέχεια διαβίβασαν 
τα αιτήματα των αυτοδιοικητικών στο γραφείο 
του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη που είναι και ο 
αρμόδιος για τις αλλαγές που θα υπάρξουν στον 
«Καλλικράτη». 

Περίπου 80 δήμοι ζητούν να… αλλάξουν 

Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν 325 
δήμοι. Η συνένωση που έφερε ο νόμος Ρα-
γκούση στο παρελθόν είχε προκαλέσει πολλές 
αντιδράσεις ανθρώπων της αυτοδιοίκησης για 
την κατάργηση εκατοντάδων δήμων ανά την 
επικράτεια. Στην πράξη η εφαρμογή του «Καλ-
λικράτη» ανέδειξε τα μεγάλα προβλήματα του, 
βασικό εκ των οποίων είναι η μεγάλη απόστα-
ση δημοτικών ενοτήτων στα όρια ακόμα και του 
ίδιου δήμου. Για παράδειγμα στη Β’ Θεσσαλονί-
κης και πιο συγκεκριμένα στο δήμο Λαγκαδά η 
απόσταση από το ένα όριο του δήμου μέχρι το 
άλλο είναι περίπου 100 χιλιόμετρα με την μέση 
ακτίνα κάθε περιοχής από το διοικητικό κέντρο 
του δήμου να απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα. 
Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα πολιτών 
έχει ζητήσει από κυβερνητικούς παράγοντες το 
«σπάσιμο» του δήμου σε δυο μικρότερους με 
την… «ανεξαρτητοποίηση» της περιοχής του 
Σοχού. Το σχετικό αίτημα για τη δημιουργία ενός 
νέου δήμου Σοχού και την διατήρηση του υπο-
λοίπου δήμου Λαγκαδά ως έχει, βρίσκεται ήδη 
στα χέρια του Πάνου Σκουρλέτη. Σε δηλώσεις 
του στην Karfitsa ο δήμαρχος της περιοχής 
Γιάννης Καραγιάννης δηλώνει πως επίσημα ο 
δήμος δεν έχει καταθέσει τέτοιο αίτημα. Αντί-
στοιχο πρόβλημα λόγω μεγάλης απόστασης 
αλλά και… διαφορετικών χαρακτηριστικών των 
περιοχών συναντά κανείς και στο δήμο Βόλβης 
επίσης στη Β’ Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες συνολικά αιρετοί από 
80 δήμους σε όλη τη χώρα ζητούν το «σπάσιμο» 
τους σε μικρότερους δήμους, κάτι που ωστό-
σο δεν φαίνεται πως θα γίνει αποδεκτό από τον 
υπουργό Εσωτερικών. «Αν αλλάξει κάτι θα αλ-

Σκέψεις και… εισηγήσεις για «σπάσιμο» μεγάλων δήμων! 
«Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΕΊ ΣΕ ΜΊΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΏΝ»

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να είναι έτοιμο και να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αλλαγές στον υπάρχον νόμο 
«Καλλικράτη». Σύμφωνα με όσα δηλώνει στην Karfitsa o γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης Μήτσος Δημητριάδης «θεωρείται βέβαιο ότι οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνουν με απλή 

αναλογική, κάτι που θα επιτρέπει τη συνεργασία πολλών αυτοδιοικητικών σχημάτων στους δήμους». Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες μας ο αρμόδιος υπουργός Πάνος Σκουρλέτης δέχεται εισηγήσεις 
από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και βουλευτές τόσο της Κουμουνδούρου όσο και των Ανεξάρτητων Ελλήνων να προχωρήσει σε «σπάσιμο» μεγάλων δήμων σε μικρότερους. 

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Σκέψεις και… εισηγήσεις για «σπάσιμο» μεγάλων δήμων! 
λάξει σε πέντε με έξι δήμους σε όλη τη χώρα το πολύ και αυτό 
θα συμβεί κυρίως σε νησιωτικούς δήμους όπου υπάρχει σοβα-
ρό πρόβλημα στην διοίκησή τους λόγω αποστάσεων και φυ-
σικά της… θάλασσας που χωρίζει τις περιοχές» αναφέρει στην 
Karfitsa κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη. 
Σύμφωνα με τον ίδιο «πολλοί δήμοι έχουν να διαχειριστούν με-
γάλα ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα σε διάφορες περιοχές. Εάν οι 

δήμοι σπάσουν τα χρήματα μπορεί και να χαθούν» συμπληρώνει 
το ίδιο στέλεχος. 

Πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο; 

Στις τάξεις της Κουμουνδούρου πάντως οι απόψεις διίστανται. 
Πολλοί θεωρούν βέβαιο πως οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα 
γίνουν με απλή αναλογική ενώ άλλοι, προεξοφλούν ότι το νομο-
σχέδιο που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί από την κυβερνητική 
πλειοψηφία θα προβλέπει αλλαγές στη στελέχωση ψηφοδελτί-
ων και την ανακοίνωση υποψηφιοτήτων. Είναι χαρακτηριστική 
η φράση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης «τίποτα δεν θα 
γίνει στο τέλος. Οι αλλαγές δεν θα είναι πολλές και σημαντικές» 
αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι απόψεις όμως διίστανται και για 
τις αλλαγές στο χωροταξικό των δήμων. Άλλοι θεωρούν ότι οι 
αλλαγές θα κατατεθούν και θα ψηφιστούν μαζί με το νομοσχέ-
διο για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλοι ότι αυτό θα συμβεί σε 
χρόνο μεταγενέστερο. 

Περιοχές της Θεσσαλονίκης που… «σπάνε» 

Μιλώντας στην Karfitsa ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επι-
τροπής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης, Μήτσος Δημητριάδης δηλώ-
νει: «Σε επίπεδο Α΄ Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει κάποιος δήμος 
μεγάλος. Προβληματισμός υπάρχει στη Β’ Νομαρχιακή γιατί 
εκεί οι δήμοι είναι τεράστιοι, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με 
το δήμο Βόλβης και το δήμο Λαγκαδά. Υπάρχουν αιτήματα για 
«σπάσιμο» δήμων σε πολλές περιοχές αλλά θα γίνουν αποδεκτά 
με φειδώ μόνο λίγα και αυτό γιατί η κουβέντα θα περιστραφεί 
γύρω από το χωροταξικό και δεν θα συζητηθούν οι μεγάλες αλ-
λαγές που θέλουμε να επιφέρουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Οι 
εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική, με δεύτερη Κυριακή, θα 
υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια και οι δυο επικρατέστεροι θα 
πάνε στο δεύτερο γύρω όπως συμβαίνει και τώρα. Ωστόσο, η 
εκλογή των δημοτικών συμβούλων θα γίνει με απλή αναλογική. 
Ο πρώτος συνδυασμός δεν θα παίρνει τα 3/5 αλλά θα εκλέγει 
δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με τα ποσοστά που συγκέ-
ντρωσε. Οι δήμαρχοι έτσι θα αναγκαστούν σε πολιτικές που θα 
συσπειρώνουν χώρους. Δεν πιστεύω πως θα υπάρξει ζήτημα… 
ακυβερνησίας» σχολιάζει ο κ. Δημητριάδης. Σε ό,τι αφορά τις 
στηρίξεις του ΣΥΡΙΖΑ σε εν ενεργεία δημάρχους το 2019, όπως 
για παράδειγμα ακούγεται ότι θα πράξει στο δήμο της Θεσσαλο-
νίκης και το Γιάννη Μπουτάρη, το κομματικό στέλεχος αναφέρει 
πως «καμία τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής». 

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Ερμίδης, Γραμματέας της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει και 
αυτός τις πληροφορίες της Karfitsa. «Όταν έγινε ο Καλλικράτης 
και δημιουργήθηκε το καινούριο χωροταξικό, δημιουργήθηκαν 
νέοι δήμοι πολλοί μεγάλοι, όπως συμβαίνει με το Λαγκαδά και 
τη Βόλβη. Ξέρω ότι και στις δυο περιοχές υπάρχουν φωνές που 
ζητούν το σπάσιμο των δήμων και τη δημιουργία νέων. Ως Β’ 
Νομαρχιακή είχαμε διοργανώσει μια ημερίδα για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση εκεί μας είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι η κυβέρνηση 
θα προχωρήσει με φειδώ στην αναθεώρηση του χωροταξικού» 
συμπληρώνει ο κ. Ερμίδης. Και καταλήγει: «οι αλλαγές θα πρέ-
πει να έχουν στόχο την διεύρυνση της Δημοκρατίας, τη συμμε-
τοχή στη διοίκηση, την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας στη 
διαχείριση των οικονομικών. Ο νέος νόμος στοχεύει σε μια νέα 
κουλτούρα συνεργασιών». 

Η σημερινή κυβέρνηση αφού «έλυσε» όλα τα προβλή-
ματα που απασχολούν τους Έλληνες, καταπιάσθηκε 
με το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών, 
την προσευχή στα σχολεία, την έπαρση της ελληνικής 
σημαίας, την κατάργηση της αριστείας και τον δια κλη-
ρώσεως ορισμό των σημαιοφόρων, σαν να ήταν αυτά τα 
πραγματικά προβλήματα της ελληνικής παιδείας και της 
εκπαίδευσης. Όλα αυτά, όμως, ήταν λυμένα με βάση το 
Σύνταγμα της Ελλάδας, τους σχετικούς νόμους και τις 
σχετικές εγκυκλίους για την εκπαίδευση. 

Μένω ιδιαίτερα στο ζήτημα της αριστείας κατά της οποίας 
βάλει ο πανεπιστημιακός νυν υπουργός Παιδείας, επειδή 
δήθεν η αριστεία στρέφεται κατά της αρχής της ισότητας 
των μαθητών των σχολείων μας. Δεν πιστεύω ότι οι νυν 
κυβερνώντες αγνοούν την διαφορά μεταξύ αριστείας 

και ισότητας. Τουλάχιστον δεν την αγνοούν όλοι. Πολύ 
περισσότερο δε ο υπουργός παιδείας. Γιατί λοιπόν 

γίνονται όλα αυτά; Από ιδεοληψία ή λαϊκισμό; 
Και από ιδεοληψία, απευθυνόμενοι στο 
αριστερό ακροατήριό τους και από λαϊκισμό 
απευθυνόμενοι στους μη άριστους που 
είναι περισσότεροι. Αδιαφορώντας για το ότι 
έτσι εξισώνονται οι μαθητές προς τα κάτω. 

Τους οδηγεί μακριά από την άμιλλα και τον 
συναγωνισμό (την από κοινού προσπάθεια και 

αγώνα), δηλαδή μακριά από την επιθυμία για 
δημιουργικές επιδόσεις. 

Με αφορμή το ζήτημα του ποιος μαθητής θα είναι 
σημαιοφόρος, η κυβέρνηση επέβαλε τον δια κληρώσεως 
ορισμό σημαιοφόρου δηλαδή μια ισότητα «τυχερή», του 
τζόγου. Φυσικά η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει, κατ’ 
εφαρμογή της αρχής της ισότητας, ίσες ευκαιρίες για 
όλους του πολίτες και όλους τους μαθητές. Ταυτόχρονα 
όμως είναι αυτονόητη, θεμιτή και ωφέλιμη και για τους 
μαθητές και για την κοινωνία η επιδίωξη της αριστείας. 
Η ισότητα παρέχεται από την πολιτεία, ενώ η αριστεία 
είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα (αγώνισμα), είναι μία 
κατάκτηση και ως τέτοια πρέπει να αναγνωρίζεται, να 
επιβραβεύεται. 

Τί κρίμα, η πολιτεία να διδάσκει στους μαθητές την παραί-
τηση από την μεγαλύτερη, την καλύτερη προσπάθεια και 
να τους δείχνει το δρόμο της μικρότερης προσπάθειας!

Αλήθεια ο υπουργός παιδείας έχει ακούσει ή έχει διαβά-
σει κάτι από όσα παραθέτουμε: 

(α) «εἶς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι» («ένας για μένα αξίζει 
για μύριους, αν είναι άριστος», Ηράκλειτος), 

(β) «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων» 
(Όμηρος), 

(γ) «οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλουσιν ἄρχειν οἱ ἀγαθοὶ 
οὔτε τιμῆς… οὐδ’ αὖ τιμῆς ἕνεκα• οὐ γάρ εἰσι φιλότιμοι.» 
(«Οι άριστοι δεν επιζητούν την τιμή της εξουσίας, ούτε 
τη θέλουν για να ωφεληθούν χρήματα από αυτήν… ούτε 
πάλι την επιζητούν για την τιμή, επειδή δεν είναι φιλόδο-
ξοι», Πλάτων «Πολιτεία»)

(δ) «Δεῖ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν βουλόμενόν τι 
ποιῆσαι τὴν πόλιν ἡμῶν ἀγαθὸν τὰ ὦτα πρῶτον ὑμῶν 
ἰάσασθαι• διέφθαρται γάρ• οὕτω πολλὰ καὶ ψευδῆ καὶ 
πάντα μᾶλλον ἢ τὰ βέλτιστ´ ἀκούειν εἴθισθε.» («Όποιος 
θέλει, Αθηναίοι, να κάνει κάτι καλό στην πόλη σας, να 
σας γιατρέψει πρώτα τα αυτιά γιατί έχουν διαφθαρεί• 
τόσο έχετε συνηθίσει ν’ακούτε πολλά και ψεύτικα, παρά 
τα άριστα», Δημοσθένη, «Περί Συντάξεως»). 

Σταματώ εδώ λόγω περιορισμένου χώρου και εύχομαι 
ειλικρινά η κυβέρνηση να αναθεωρήσει άποψη. Θα είναι 
προς όφελός της και προς όφελος των μαθητών και της 
ελληνικής κοινωνίας. 

*Ο κ. Κυρίζογλου είναι Πρόεδρος της Περιφερει-
ακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δή-
μαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και τ. Δικηγόρος 
στον Άρειο Πάγο

Λαϊκισμός ή ιδεοληψία;
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Της Στελλίνας Μαργαριτίδου

Λένε πως κάθε φορά που αποτυγχάνεις  
δεν θα πρέπει να το βάζεις κάτω, αλλά να 
συνεχίσεις να προσπαθείς. Και αυτό γιατί αν 
σταματήσεις  την προσπάθεια είναι βέβαιο ότι 
απέτυχες. Αν συνεχίσεις  παρά τις προηγού-
μενες αποτυχίες, τότε υπάρχουν πιθανότητες  
να πετύχεις. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη 
και στην περίπτωση της πολύπαθης ελληνικής 
κεντροαριστεράς.

Οι αλλεπάλληλα αποτυχημένες προσπάθειες 
ανασύνταξής της δεν άφηναν περιθώρια ακόμη 
και στους πιο ονειροπόλους για αίσια κατάληξη 
του δράματος  της. Κι όμως. Η επιλογή του 
Νίκου Αλιβιζάτου ως επικεφαλής στην επι-
τροπή που θα διεξάγει τη διαδικασία  εκλογής 
του αρχηγού του νέου φορέα λειτούργησε ως 
η θρυαλλίδα των επερχόμενων εξελίξεων.  Ο  
Αλιβιζάτος ως πρόσωπο εγνωσμένου κύρους 
έπεισε με την παρουσία του πως η πρόθεση η 
εκλογή ηγεσίας από τη βάση να γίνει η απαρχή 
της νέας μεγάλης παράταξης είναι ειλικρινής.  
Η προσθήκη του Νικηφόρου Διαμαντούρου 
–το  όνομα του οποίου ακουγόταν έντονα 

και το  Νοέμβριου του 2011 ως δυνάμει 
Πρωθυπουργού- προσδίδει επίσης αξι-

οπιστία όχι μόνο στην επιτροπή αυτή 
καθεαυτή αλλά και στη διαδικασία 
εκλογής νέου αρχηγού στο δρόμο 
προς τη νέα παράταξη. 

Στην πραγματικότητα, αυτή τη φορά 
η προσπάθεια ανασυγκρότησης 

της κεντροαριστεράς ή αλλιώς του 
προοδευτικού ή φιλελεύθερου κέντρου 

ήταν καταδικασμένη να πετύχει. Κι αυτό για-
τί όλα τα συμβαλλόμενα μέλη ήξεραν ότι αυτή 
είναι και η τελευταία ευκαιρία της δημοκρατικής 
παράταξης. Η αδιανόητα αυτοκτονική στάση 
του Κουβέλη μετά την «Κίνηση των 58» να μην 
συμμετάσχει στο διάλογο για την ενοποίηση του 
χώρου, καθώς και η άρνηση του να διεκδικήσει 
την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2015 κόστισε 
στη ΔΗΜΑΡ την είσοδο στη Βουλή, η οποία 
στη συνέχεια και εξαερώθηκε.  Τα δίδακτρα  
του Κουβέλη ήταν αρκετά για να ωθήσουν τον 
Σταύρο Θεοδωράκη   να συμμετάσχει στη διαδι-
κασία όταν πείσθηκε για την φερεγγυότητα και 
την τελεσφόρηση της. Η έκπληξη της συμμετο-
χής Καμίνη αποτέλεσε τη χαριστική βολή της 
απόφασής του. 

Υπάρχει όμως και κάτι που υπερβαίνει όλα τα 
παραπάνω και αυτή τη φορά φαίνεται  πως 
το εγχείρημα θα πετύχει. Η γνώση όλων των 
πρωταγωνιστών του δράματος ότι  εάν και η 
προσπάθεια αυτή αποτύγχανε, τότε ο χώρος 
της δημοκρατικής παράταξης θα περιθωριο-
ποιούνταν στο πλαίσιο ενός ΚΚΕ του κέντρου.  
Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρούσαν 
αποκλειστικά για το κόμμα τους το ρόλο του 
ενός στο δίπολο της διακυβέρνησης της χώρας 
και ο ρόλος του χώρου θα ήταν συμπληρωμα-
τικός.  Ενδιάμεσοι ρόλοι ή ενδιάμεσοι  χώροι 
δυστυχώς δεν υπάρχουν στα πολιτικά συστή-
ματα. Κι αν υπάρχουν είναι για κομπάρσους.  
Όχι για την ιστορικά μεγάλη δημοκρατική 
παράταξη. 

Προβλήματα στο δρόμο προς το νέο φορέα 
είναι λογικό να προκύψουν και αναπάντητα 
ερωτήματα είναι προφανές ότι θα υπάρξουν. Η 
μεγάλη συμμετοχή όμως, η ίδια η διαδικασία 
της εκλογής  καθώς και το πρόσωπο του νέου 
αρχηγού είναι ικανές να τα υπερακοντίσουν 
όλα αυτά, καθώς κι «...εκείνα τα σκυλιά που 
χαλούν το φύτρο...». Οι  μόνοι που εξυπηρε-
τούν, άλλωστε, είναι ο Τσίπρας και ο Μητσο-
τάκης και θα πάρουν τις απαντήσεις τους 
σταδιακά.  Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τη 
νέα παράταξη. Και αυτό το κατάλαβαν πια όλοι. 
Και οι φίλοι της και οι εχθροί.

*Η κ. Δαλαμπούρα είναι γιατρός και μέλος 
της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
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#καινοτομία

Αυτά τα καλά καταρτισμένα στελέχη -στα οποία θα βασίσουν 
οι Γερμανοί τη νέα τους... Silicon Valley που θέλουν να δη-
μιουργήσουν στο Τεχνολογικό Πάρκο των Ιωαννίνων- είναι 
μόνο η αρχή ενός μεγάλου πλάνου επενδυτικών κινήσεων 
που ξεκίνησε αθόρυβα τον Ιούλιο του 2017 και θα κορυφω-
θεί έως το… 2020. «Υπάρχουν σχέδια επέκτασης μας στην 
Αμερικανική Ήπειρο και την Ασία, αλλά τα άμεσα σχέδια μας 
αφορούν στην Ελλάδα και το ελληνικό πλάνο έως το 2020», 
λέει  χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Τσιλιμπαρης.

Οι Έλληνες και οι Γερμανοί

Η εταιρεία Ρ&Ι ιδρύθηκε το 1968 και σήμερα -στοιχεία του 
2016- ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέτει εγκα-
ταστάσεις και παρουσία στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελ-
βετία, την Ολλανδία, τη Σλοβακία και από τον Ιούλιο, στην 
Ελλάδα.  Η Ρ&Ι είναι σήμερα πρωτοπόρος και κορυφαία 
στον τομέα του λογισμικού και στον τομέα του ανθρώπι-
νου δυναμικού και της διαχείρισης του. Όπως εξηγεί στην 
Κarfitsa ο εκπρόσωπός της «η εταιρία καλύπτει όλο το 
λογισμικό μηχανοργάνωσης και της διαχείρισης ανθρωπί-
νου δυναμικού, προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις για τη 
διαχείριση των ανθρώπων στην εποχή της ψηφιοποίησης. 
Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα Ιωάννινα για τη δημιουργία 
του νέου Κέντρου προγραμματισμού-ανάπτυξης της πλατ-
φόρμας προϊόντων HCM της Ρ&Ι στη Βόρεια Ελλάδα είναι η 
πλεονεκτική της θέση. Διαθέτουν ένα τοπικό οικοσύστημα 
που ευνοεί την καινοτομία και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών 

φορέων και εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρ-
χει θετικό επιχειρηματικό κλίμα, υποστηρικτικές δομές και 
ευέλικτη Τοπική Αυτοδιοίκηση». Το Τεχνολογικό Πάρκο 
των Ιωαννίνων άλλωστε (όπως και το ανάλογο της Θεσσα-
λονίκης θα πρόσθετε κανείς) διαθέτει όλη την απαραίτητη 
υποδομή για μια τέτοιων απαιτήσεων εταιρεία. Ταυτόχρονα 
η σύνδεση των Ιωαννίνων μέσω της Εγνατίας οδού με την 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Γερμανία, την Ευρώπη, και την 
Τεχνοπολη των Ιωαννίνων (την οποία ... ξέχασαν Έλληνες 
επενδυτές και Κράτος), ιδιαίτερα ελκυστική.

«Silicon Valley» στην Ελλάδα από… Γερμανούς
Ογδόντα με... 100 προγραμματιστές υψηλής ειδίκευσης αναζητά στη χώρα μας, μέσα στο 2018 η Ρ&Ι Ελλάς ΕΠΕ, 
ως θυγατρική της Ρ&Ι Personal & Informatik AE, της κορυφαίας εταιρείας λογισμικού που έχει έδρα τη Γερμανία.

Οι πρώτες 14 προσλήψεις προγραμματιστών έγιναν τον περασμένο 
Ιούλιο ενώ την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 60 υψηλόβαθμα στελέ-
χη της Εταιρίας από τη Γερμανία ήρθαν για τα επίσημα εγκαίνια της 
θυγατρικής στην Ελλάδα. «Αναζητούμε συνεργασίες με τα ελληνι-
κά πανεπιστήμια με τα ελληνικά κέντρα έρευνας, με τις ελληνικές 
επιχειρήσεις και θέλουμε να πάρουμε τους καλύτερους», λέει ο 
Ιωάννης Τσιλιμπαρης. Ποιος θα το πίστευε ότι μια Γερμανική εταιρία 
θα έβαζε ένα ακόμη λιθαράκι στην αναχαίτιση της διαρροής εγκε-
φάλων... Αλλά πριν προλάβουν να πανηγυρίσουν οι εκπρόσωποι 
φορέων, κομμάτων και κυρίως της κυβέρνησης, καλό είναι να συ-
νειδητοποιήσουμε πως για να επιστρέψουν τα καλύτερα μυαλά στον 
τόπο τους, θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε... μυαλά!

Οι πρώτες προσλήψεις
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#ανάλυση

ΔΕΗ: Οι αλλαγές στις εκπομπές ρύπων που 
προβλέπονται από την ΕΕ μέσω της Οδηγίας 
Βιομηχανικών Εκπομπών Ρύπων επιβάλουν 
τον άμεσο εκσυγχρονισμό των λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ και καθιστούν εκ των 
πραγμάτων λιγότερο ελκυστικές εκείνες που 
προορίζονται για άμεση ιδιωτικοποίηση. Η 
κυβέρνηση δεν έχει ιδέα που θα βρει τα λε-
φτά για να εκσυγχρονίσει τις μονάδες που θα 
κρατήσει η ΔΕΗ ενώ η επιχείρηση παλεύει 
με περίπου 2,5 δισ.  ανείσπρακτα χωρίς να 
μπορεί να διαχωρίσει τους «στρατηγικούς 
κακοπληρωτές»  από τους «αδυνατούντες να 
πληρώσουν». Ακόμη και ό,τι πετύχαμε στον 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Νίκο Ανδρου-
λάκη, δηλαδή να μπορεί η Ελλάδα να χρημα-
τοδοτηθεί από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, 
φαίνεται να χάνεται από την κυβερνητική 
αδυναμία να οχυρωθεί πίσω από την από-
φαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
Υπουργών. Κατά τα άλλα οι επενδύσεις έρ-
χονται.

ΣΚΟΥΡΙΕΣ: Η επένδυση στη Χαλκιδική για 
την εξόρυξη χρυσού βρίσκεται πλέον στην 
κόψη του ξυραφιού. Οι αδειοδοτήσεις κα-
θυστερούν και το περιεχόμενο της διαιτη-
σίας δεν είναι ακόμη γνωστό στην πλευρά 
της επιχείρησης. Αντί να υπάρχει εξ αρχής 
ένα σαφές και καθαρό πλαίσιο κανόνων για 
την εξόρυξη του χρυσού και ο επενδυτής 
να καλείται να το σεβαστεί μέχρι κεραίας με 
ταυτόχρονη υποχρέωση της κυβέρνησης να 
μην κωλυσιεργεί, στο Μαξίμου αποφάσισαν 
πως οι Σκουριές μπορούν να είναι μιντιακό 
θέατρο ασκήσεων αριστεροσύνης πάντα στις 
πλάτες 2.400 οικογενειών. Το μήνυμα που 
στέλνει η κυβέρνηση στους ενδιαφερόμε-
νους να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι ασα-
φές, ρευστό και τελικά καταστροφικό. Κατά 
τα άλλα οι επενδύσεις έρχονται...

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ: Από την αρχή του 
2015 μέχρι σήμερα το Επενδυτικό σχέδιο 
Γιούνκερ μόχλευσε στην Ευρώπη περισσό-
τερα από 300 δισ ευρώ. Η πρώτη του φάση 

ολοκληρώνεται το 2018, δηλαδή αύριο. Βα-
σικό εργαλείο για τη μόχλευση των κεφαλαί-
ων σε όλα τα Κράτη- Μέλη είναι οι Εθνικές 
Επενδυτικές- Αναπτυξιακές Τράπεζες. Όλες 
οι χώρες που χρησιμοποιούν πόρους του 
Σχεδίου Γιούνκερ έχουν ορίσει Αναπτυξιακές 
Τράπεζες. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση σχεδίαζε 
εδώ και ένα χρόνο να ορίσει το ΕΤΕΑΝ και οι 
δανειστές δεν είχαν καμία αντίρρηση, όπως με 
διαβεβαίωσε γραπτώς ο Επίτροπος Μοσχοβι-
σί. Τελικά η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα ιδρυθεί 
σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες το 
πρώτο εξάμηνο του 2018, καθώς αποτελεί και 

μέρος της συμφωνίας της δεύτερης αξιολό-
γησης. Στην κυβέρνηση θριαμβολογούν γιατί 
η Fraport και η Cosmote παίρνουν χρήμα-
τα απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων μέσω του Σχεδίου Γιόυνκερ και 
φροντίζουν να θολώσουν την εικόνα όταν το 
ερώτημα πάει στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Την ίδια περίοδο στη Βουλγαρία το σχέ-
διο Γιουνκερ αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό 
εργαλείο των μικρομεσαίων. Κατά τα άλλα οι 
επενδύσεις έρχονται...

ΔΗΜΟΣΙΟ: Η κυβέρνηση θερίζει ό,τι έσπει-
ρε στο Δημόσιο επιχειρώντας να επιβάλει 

μια αξιολόγηση με... ολίγη, που δεν πιστεύ-
ει. Το αποτέλεσμα είναι η παντελής αποτυχία 
του εγχειρήματος. Γιατί να είναι ελκυστική 
για επενδύσεις μια χώρα που οι υπάλληλοι 
του κράτους εξομοιώνονται προς τα κάτω, 
οι καλοί δεν επιβραβεύονται και όσοι έχουν 
χαμηλές επιδόσεις δεν μπορούν να πάρουν 
την ευκαιρία να επιμορφωθούν και να βελ-
τιωθούν. Ποιος μικρός ή μεγάλος επενδυτής 
θα κάνει το βήμα με ένα τόσο αγκυλωμένο 
κράτος; Στην Εσθονία που η κυβέρνηση ανα-
κάλυψε για να σηκώσει εμφυλιοπολεμική 
σκόνη, η ίδρυση εταιρείας γίνεται ηλεκτρονι-
κά και χωρίς προσωπική επαφή και οι πολί-
τες με την  ηλεκτρονική τους ταυτότητα δεν 
μπορούν να κάνουν μόνο τέσσερα πράγματα: 
να παντρευτούν, να χωρίσουν, να αγοράσουν 
και να πουλήσουν ακίνητο. Εδώ κατά τα άλλα 
οι επενδύσεις έρχονται...

Ο βασικός κανόνας της αγοράς για τις επεν-
δύσεις είναι πως «κανένας δεν βάζει τα λε-
φτά του σε ένα μαγαζί που κινδυνεύει να 
κλείσει». Η Ελλάδα μετά τη δραματική πε-
ριπέτεια του πρώτου εξαμήνου 2015 δεν 
κινδυνεύει να κλείσει. Όμως ο κυβερνήτης 
του μαγαζιού αλλάζει γνώμη συχνά πυκνά, 
για το εμπόρευμα, τις τιμές, τη σχέση με τις 
υπηρεσίες και παίρνει πάνω από τα μισά από 
όποιον τολμά να κερδίσει. Γιατί να έρθει ο με-
γάλος και ο μικρότερος επενδυτής να βάλει 
τα λεφτά του στην Ελλάδα τώρα; Γιατί να ανα-
λάβει το ρίσκο του παιχνιδιού της «τυφλόμυ-
γας»; Ποιός μπορεί να προβλέψει πως θα 
συμπεριφερθεί αυτή η κυβέρνηση μπροστά 
στο φάσμα της εκλογικής συντριβής; Απλώς 
θα περιμένει να αλλάξει η διεύθυνση του 
μαγαζιού. Γιατί εκείνος που έρχεται επιμένει 
στους σταθερούς κανόνες, δεν ποινικοποιεί 
το κέρδος και κυρίως γνωρίζει ότι ο ιδιωτι-
κός τομέας ματώνει, παράγει και οδηγεί τις 
χώρες της Ευρώπης στην ευημερία, όπως 
αποδεικνύουν πρόσφατα και οι αριθμοί.

*Η Μαρία Σπυράκη είναι Ευρωβουλευτής 
της ΝΔ και του ΕΛΚ.

«Τυφλόμυγα»

«ΠΟΊΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΊ ΠΏΣ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΊΦΕΡΘΕΊ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΊΚΗΣ ΣΥΝΤΡΊΒΗΣ;»

Το παιχνίδι των παιδικών μας χρόνων είχε κανόνες: Δεμένα μάτια, σκοτάδι. Εφόσον είχαμε καλή γνώση των χαρακτηριστικών των παιδιών της 
παρέας συνήθως μαντεύαμε την ταυτότητα του προσώπου. Ο καινούργιος στην παρέα έχανε μέχρι να μάθει... Με δεμένα τα μάτια και χωρίς να είναι 
καθόλου εξοικειωμένος με τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα,  ο Αλέξης Τσίπρας  παίζει «τυφλόμυγα» με τους επενδυτές μεγάλους και μικρούς. 
Και κατ΄ αρχήν φρόντισε να σβήσει τα φώτα... Κανένας  μεγάλος ή μικρός  επενδυτής δεν μπορεί καθαρά να διακρίνει τι βρίσκεται πού. Ποιοί είναι 
οι κανόνες και ποιες οι διαδικασίες και πότε μπορούν να αλλάξουν. Την ώρα που μεγάλα και μικρότερα έργα αλλά και υπάρχουσες βιομηχανίες και 

επενδύσεις κινδυνεύουν να σκάσουν.

Της Μαρίας Σπυράκη *
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Υπενθυμίζεται ότι στις 10/8/2017 δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2812/10.8.2017 της με 
αριθμ. 180036/952/10.8.2017 κοινής από-
φασης, με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και 
κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για 
την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με 
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απρι-
λίου 2015», η οποία στοχεύει στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας μετα-
φοράς, στην αλλαγή νοοτροπίας των κατανα-
λωτών προς τη χρήση σακουλών μεταφοράς 
προϊόντων πολλαπλών χρήσεων και όχι μιας 
χρήσης.

Ειδικότερα, ορίζεται ανταποδοτικό τέλος, 
ύψους 3 λεπτών (για το 2018) και 7 λεπτών 
από την 1.1.2019, ανταποδοτικού χαρακτήρα 
σε όλες τις λεπτές πλαστικές σακούλες μιας 
χρήσης (πάχους 0-50 μm) από την 1.1.2018, 
με εξαίρεση τις πλαστικές σακούλες μετα-
φοράς με πάχος μικρότερο από 15 μm, οι 
οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή πα-
ρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην 
τροφίμων.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η επιλογή της επα-
ναχρησιμοποιούμενης τσάντας από το κατα-
ναλωτικό κοινό ταυτίζεται με τον αντίστοιχο 
στόχο που έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, όμως απαιτείται μία σημαντική αλλα-
γή στις αγοραστικές συνήθειες του κοινού, η 
οποίο αναμφίβολα θα επηρεαστεί-υποβοη-
θηθεί και από την εφαρμογή του μέτρου της 
χρέωσης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα δύο στους 
τρεις καταναλωτές δηλώνουν ότι κατέχουν 
κάποιου είδους επαναχρησιμοποιούμενη 
τσάντα αλλά μόλις το 8% την χρησιμοποιεί 
συστηματικά (πάντα) και το 23% επαρκώς 
(συχνά). Ο βασικός λόγος φαίνεται ότι είναι 
ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί επαρκώς τα 
αντανακλαστικά τους καθώς 1 στους 2 δη-
λώνει ότι δεν τις χρησιμοποιεί επειδή δεν το 
θυμάται, κάτι που σημαίνει ότι και πάλι χρει-
άζεται οργανωμένη ενημέρωση των κατανα-
λωτών.

Εκτιμάται ότι συνολικά οι πλαστικές σακού-
λες για το σύνολο του λιανεμπορίου (οργα-

νωμένο λιανεμπόριο, μικρή λιανική και την 
εστίαση) ανά έτος στη χώρα ξεπερνούν 4,5 
δισεκατομμύρια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 
στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 400 σα-
κούλες ανά κάτοικο ανά έτος το 2016, αυξη-
μένες από την μέτρηση του ΙΕΛΚΑ του 2015 
η οποία ανέφερε 363 σακούλες ανά κάτοικο 

ανά έτος. Σημειώνεται ότι ακόμα και η συντη-
ρητική η εκτίμηση για 363 σακούλες φέρνει 
την Ελλάδα στην 1η θέση σε κατανάλωση, 
υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
των 175 τεμαχίων.

Παράλληλα όμως και σε αντίθεση με την 

πολύ υψηλή χρήση της πλαστικής σακούλας 
το 92% του κοινού συμφωνεί ότι οι σακού-
λες πρέπει να μειωθούν, ενώ μάλιστα το 64% 
θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτεί πλήρως η 
διάθεση τους. Φαίνεται πως το καταναλωτι-
κό κοινό στην πλειοψηφία του συμφωνεί με 
δράσεις στην κατεύθυνση της μείωσης της 
χρήσης της πλαστικής σακούλας. Υπάρχει 
όμως ένα σημαντικό ποσοστό περί το 1/3 
των καταναλωτών οι οποίοι χρειάζονται βοή-
θεια από τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμε-
νους φορείς (την πολιτεία, την επιχειρηματι-
κή κοινότητα και τις ενώσεις καταναλωτών) 
προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες 
συνθήκες και συνήθειες.

4,5 δισεκατομμμύρια πλαστικές τσάντες
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 1η ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Μόνο ένας στους δέκα καταναλωτές δηλώνει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί πλαστική σακούλα μετά την επιβολή τέλους στη χρήση από 1/1/2018, ενώ 
δύο στους τρεις καταναλωτές θεωρούν ότι πρέπει να απαγορευτεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ.

Η έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 530 ατόμων από όλη τη χώρα, έδειξε ότι 
μόλις ένας στους δέκα καταναλωτές είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει για τις πλαστικές σακούλες 
μίας χρήσης. Επίσης, ποσοστό 57% δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Ποσοστό 
33% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται οργανω-
μένες πρωτοβουλίες ενημέρωσης από την πολιτεία, την επιχειρηματική κοινότητα και τις ενώσεις καταναλωτών.

Ελλιπής ενημέρωση 
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Όπως αναφέρει στην Karfitsa η αντιδήμαρχος 
Λίνα Λιάκου, η οποία συνεργάζεται στενά για το 
παραπάνω εγχείρημα με τον Γενικό Γραμματέα 
του δήμου και υπεύθυνο του τομέα Καθαριό-
τητας, Θωμά Ψαρρά: «Ο δήμος Θεσσαλονίκης 
σύμφωνα με την στρατηγική του -Τοπικό Σχέ-
διο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων 
δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και την Στρατηγική 
«Θεσσαλονίκη 2030»- έχει ορίσει σαν προτε-
ραιότητα την αύξηση των ποσοστών της ανα-
κύκλωσης, της επανάχρησης υλικών που συ-
νήθως καταλήγουν στην χωματερή αλλά και 
την στροφή προς την κυκλική οικονομία με 
στόχο την περιβαλλοντική προστασία και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, 
η επανάχρηση επίπλων και αντικειμένων που 
διαφορετικά θα απορρίπτονταν, πέρα από τα 
περιβαλλοντικά, έχει οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας και 
προσφέρει αγαθά σε πολίτες που δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν» σχο-
λιάζει η αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας 
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του δήμου 
της Θεσσαλονίκης. 

Πέτυχε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις

Η βοήθεια για την δημιουργία του πρώτου κέ-
ντρου επανάχρησης ογκωδών έρχεται από τη 
Γερμανία όπου είναι καθιερωμένη η έννοια της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ως 
εμπειρογνώμονας για το εν λόγω εγχείρημα, 
από την Γερμανία είναι η RPG, μια ένωση 18 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης 
και της επαναχρήσης, με τις εταιρίες-μέλη της 
να απασχολούν περισσότερους από 1000 ερ-
γαζομένους και κύκλο εργασιών περίπου ένα 
εκατομμύριο ευρώ. Σημειώνεται πως τέτοια 
πρότυπα κέντρα επανάχρησης ογκωδών αντι-
κειμένων υπάρχουν σε πολλές πόλεις της δυ-
τικής και βόρειας Ευρώπης, με χώρες όπως 
η Σουηδία και η Γερμανία να κρατούν τα ηνία. 
Σημειώνεται πως στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί 
εδώ και λίγους μήνες πρόγραμμα επανάχρησης 
ρούχων και υποδημάτων τα οποία συγκεντρώ-
νονται σε γαλάζιους ειδικούς κάδους που βρί-
σκονται διάσπαρτοι στην πόλη. 

Σύμφωνα με την κ. Λιάκου «η πρόβλεψη για τον 
κύκλο εργασιών του κέντρου για τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας είναι περί τα εβδομήντα χι-
λιάδες ευρώ, με αύξηση κατά 25% τα επόμενα 
έτη. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίες, θωρείται 
ότι οι υπηρεσίες ανακύκλωσης απαιτούν πε-
νταπλάσιες θέσεις από την κλασική διαχείριση 
απορριμμάτων και συνεπώς θεωρείται δεδο-

μένη η αύξηση των θέσεων εργασίας».  Όπως 
η ίδια υποστηρίζει στις πρώτες σκέψεις της δι-
οίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης ο χώρος που 
θα δημιουργηθεί θα παραχωρηθεί σε εταιρίες 
και φορείς της κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας, όπου η κάθε εταιρία θα αναλάβει κάποιο 
πόστο (συλλογή, διαλογή, επανάχρηση, ταξι-
νόμηση) της συνολικής διαδικασίας. Το κέντρο 
θα διαθέτει πολλούς χώρους μεταξύ άλλων και 
εκείνους που θα προορίζονται για ενημέρωση, 
σεμινάρια και υλοποίηση projects παιδιών, μα-
θητών και φοιτητών. «Έχουμε βάλει στόχο το 
κέντρο να είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 
2018. Το πρότυπο αυτό κέντρο θα συμβάλει 
και στη μείωση του κόστους διαχείρισης των 
ογκωδών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας κ.α. Ο Γιάννης Μπουτάρης από την αρχή 
της θητείας του μιλούσε για την κοινωνική επι-
χειρηματικότητα και πλέον υλοποιούμε αυτή τη 
δέσμευση» λέει χαρακτηριστικά η κ. Λιάκου. 

8.500 τόνοι στα… σκουπίδια

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 συλλέχθηκαν 
8.500 τόνοι ογκωδών από το δήμο Θεσσαλο-
νίκης που κατέληξαν στην χωματερή, το οποίο 

δημιουργεί ένα επιπρόσθετο κόστος 230.000 € 
σε τέλη ταφής.  Η πρωτοβουλία αυτή  που έχει 
αναλάβει ο δήμος Θεσσαλονίκης τους τελευ-
ταίους μήνες γίνεται σε συνεργασία με φορείς 
ΚΑΛΟ (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας) που δρουν πάνω στο πεδίο αυτό στην Βόρεια 
Ελλάδα.  Συγκεκριμένα το κέντρο αυτό θα απο-
τελέσει μέρος ενός ευρύτερου δικτύου Πράσι-
νων Σημείων και κέντρων ανακύκλωσης μέσα 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης σύμφωνα και με 
τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό για τα 
Απόβλητα. Επίσης στο κέντρο θα διενεργούνται 
όλες οι απαραίτητες παραγωγικές διαδικασίες 
για την υποδοχή, αξιολόγηση και μεταποίηση/
επιδιόρθωση επίπλων και αντικειμένων που 
συνήθως καταλήγουν στα «ογκώδη απόβλητα» 
του δήμου. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο μπορεί 
ενδεχομένως να λειτουργήσει και το πωλητήριο 
των προϊόντων. 

Σημειώνεται πως το όλο εγχείρημα υποστηρί-
ζεται σε επίπεδο τεχνογνωσίας από την Ελλη-
νογερμανική Συνέλευση  ενώ η χρηματοδότηση 
για την υλοποίηση του θα ξεκινήσει με τις ίδιες 
δυνάμεις του δήμου με στόχο να διασφαλιστεί 
και περεταίρω χρηματοδότηση από Ευρωπαϊ-
κούς πόρους.

Πρότυπο κέντρο επανάχρησης αντικειμένων στη Θεσσαλονίκη
Ένα πρότυπο κέντρο επανάχρησης ογκωδών αντικειμένων που συλλέγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να δημιουργήσει το πρώτο εξάμηνο 
του 2018 η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη. Το κέντρο σύμφωνα με πληροφορίες θα κατασκευαστεί σε χώρο που ήδη υπάρχει και αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας, να μειώσει τα αντικείμενα που πετιούνται στα σκουπίδια και καταστρέφονται και να ενισχύσει στην πόλη την κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων 

που βρίσκονται σε καλή κατάσταση από συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη, όπως ακριβώς συμβαίνει στο εξωτερικό εδώ και χρόνια. 

Από αντίστοιχο κέντρο της Γερμανίας 

Του Βαγγέλη Στολάκη 
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 06/09
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 & Κωλέτ-
τη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 4K )
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 13:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 15:30, 
17:30, 19:30, 21:30 Σαβ-Κυρ: 11:30, 15:30, 17:30, 
19:30, 21:30)
BABY DRIVER 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:20)
Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 12:30, 
14:30, 16:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 18:30)
ATOMIC BLONDE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:45, 23:00)
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 14:40, 17:20, 20:10, 22:50 
Σαβ-Κυρ: 12:00, 14:40, 17:20, 20:10, 22:50)
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ - THE BOSS BABY 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 13:00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών με υπότιτλους: Πεμ-Τετ: 16:00, 
18:00)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:00)
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:10)
Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 12:45, 
15:00, 17:00, 19:00)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - THE HITMAN’S 
BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:00, 23:20)
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 11:45)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 14:00, 16:15, 18:45, 
21:15, 23:30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND D.T.S.)
ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 14:50)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 16:45 
Σαβ-Κυρ: 12:15, 16:45)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών 3D: Πεμ-Τετ: 19:10, 21:50)
Αίθουσα 8  (ΘΕΡΙΝΗ DOLBY DIGITAL DTS)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 20:30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:30)
Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Τομπάζη 15, 
Πυλαία, τηλ. 8018017837, 2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
19.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.30 ΚΥΡ: και 13.30, 15.30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.30)
Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.00 ΚΥΡ: και 12.00, 14.00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
20.10)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - THE HITMAN’S 
BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.15)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.10 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 
16.10)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
22.00)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.30 ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
LOGAN LUCKY 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.10)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.50)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.50, 22.30)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)

DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
19.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.00 ΚΥΡ: και 13.00, 15.00)
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.15)
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00, 23.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.10)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: www.
odeon.gr & www.i-ticket.gr)
Αίθουσα 1  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.00)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00, 23.00)
Αίθουσα 2  (DOLBY)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.10)
LOGAN LUCKY 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21. 00, 23.30)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.30)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.30)
ATOMIC BLONDE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 23.20)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.20)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.30, 23.00)
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
19.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.00)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.00)
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  

(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.15)
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - THE HITMAN’S 
BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.20)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.30, 21.50)
VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
ATOMIC BLONDE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:20, 22:45)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:45 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:15, 17:45)
BABY DRIVER 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:45, 22:15)

Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD CLASS)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:10, 22:30)
Αίθουσα 11  (ΘΕΡΙΝΗ)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:45)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 
20:30)
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:00 ΣΑΒ : 14:45, 17:00 ΚΥΡ : 12:20, 
14:45, 17:00)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 
18:45)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 14:15, 16:30 
ΚΥΡ : 12:00, 14:15, 16:30)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:00, 23:50)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιτς 
Παίζουν οι: Σαρλίζ Θίρον, Τζέιμς 
Μακαβόι, Σοφία Μπουτέλα, Μπιλ 
Σκάρσγκαρντ, Τζον Γκούντμαν, Τόμπι 
Τζόουνς, Έντι Μαρσάν, Τιλ Σβάιγκερ

Η βραβευμένη με Οσκαρ Σαρλίζ 
Θερόν είναι μία αδίστακτη τολμηρή 
και σέξι πράκτορας της MI6 που 
φθάνει στο Βερολίνο κατά τη διάρ-
κεια του Ψυχρού Πολέμου με μία 
μυστική αποστολή: να εξιχνιάσει τον 
φόνο ενός συναδέλφου της και να 
εντοπίσει μία χαμένη λίστα διπλών 
πρακτόρων. Θα πρέπει να χρησιμο-
ποιήσει όλα τα «ταλέντα» της για να 
παραμείνει ζωντανή και να φέρει 
εις πέρας την αποστολή της.

Σκηνοθεσία: Πάτρικ Χιουζ 
Παίζουν οι: Ράιαν Ρέινολντς, Σάμιουελ Λ. 
Τζάκσον, Γκάρι Όλντμαν, Σάλμα Χάγιεκ, Ελοντί 
Γιουνγκ, Χοακίμ Ντε Αλμέιντα, Κίρστι Μίτσελ, 
Ρίτσαρντ Ι. Γκραντ

Ο κορυφαίος σωματοφύλακας στον κόσμο (Ράιαν 
Ρέινολντς), καλείται να προστατεύσει τη ζωή 
του θανάσιμου εχθρού του, ενός από τους πιο 
διαβόητους εκτελεστές του πλανήτη (Σάμιουελ 
Λ. Τζάκσον). Ο ασταμάτητος σωματοφύλακας και 
ο αδίστακτος δολοφόνος, βρίσκονται για χρόνια 
αντιμέτωποι, αλλά τώρα θα βρεθούν μαζί για ένα 
απίστευτα τρελό 24ωρο. Κατά τη διάρκεια της 
άγριας περιπέτειας που θα τους μεταφέρει από 
την Αγγλία έως τη Χάγη, θα αντιμετωπίσουν κα-
ταδιώξεις με αυτοκίνητα, αλλόκοτες περιπέτειες 
με το πλοίο, αλλά και έναν ανελέητο δικτάτορα 
της Ανατολικής Ευρώπης, που διψάει για αίμα.

Αtomic blonde The hitman’s bodyguard
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LOGAN LUCKY 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:00, 22:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
18:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:45, 18:00)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:30, 20:45, 23:15 
ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:50, 16:10, 18:30, 20:45, 23:15)
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND D.T.S. - COSMOTE)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:45, 00:15)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:15, 19:30 ΣΑΒ : 15:00, 17:15, 19:30 ΚΥΡ : 12:45, 15:00, 17:15, 
19:30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ - 
VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 22:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
13:20, 16:20, 22:00)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ - 
VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών 3D: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:10)
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ - 
VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:15)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 14:00, 16:10 ΚΥΡ : 
12:00, 14:00, 16:10)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - THE HITMAN’S 
BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:10, 23:40)
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:30, 19:45 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:15, 17:30, 19:45)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ - 
VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 

(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:15)
ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, τηλ: 2310828642)
ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ - L’ORA LEGALE 
(Ώρες προβολών: 20:15 εκτός Δευτέρας)
ΕΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - A UNITED KINGDOM 
(Ώρες προβολών: 21.45, Κυριακή και Δευτέρα καμία προβολή)
ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού, τηλ: 2310292304)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 21.45, Κυριακή και Δευτέρα 
καμία προβολή)
ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ - ROCK ‘N’ ROLL 
(Ώρες προβολών: 21.55)
LOGAN - ΛΟΓΚΑΝ 
(Ώρες προβολών: 23.55)
ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 3, τηλ: 
2310829457)
Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ - TULIP FEVER 
(Ώρες προβολών: 20.45)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - THE HITMAN’S 
BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: 23.00)
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (1ο χλμ Πανοράματος - Θέρμης, 
τηλ: 2310346720)
ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΑΝ ΤΟΛΜΑΣ - ROCK ‘N’ ROLL 
(Ώρες προβολών: 20:30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: 22:40)
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ 
(Παραφεντίδου 1, Πυλαία, τηλ: 2313302635)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 20:00)
LOGAN LUCKY 
(Ώρες προβολών: 21:45)
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Εμπορικό Κέντρο «Castle 
Mall»,τηλ:231 020 0912)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πέμπτη - Τετάρτη: 20:30)
ATOMIC BLONDE 
(Ώρες προβολών: Πέμπτη - Τετάρτη: 22:30)

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 06/09

Despicable me 3 Cars 3

Valerian and the city of a thousand planets

Σκηνοθεσία: Κάιλ Μπαλντά, Πιέρ Κοφέν, Ερίκ Γκιγιόν 
Παίζουν οι: Στα ελληνικά δανείζουν τις φωνές τους: Γιάννης Ζουγανέλης, Λευτέρης Ελευθερίου

Ο αγαπημένος μας Γκρου, επανέρχεται σε άλλη μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Βλέπετε, εκεί που 
σχεδίαζε να κλέψει το φεγγάρι και να γίνει επιτέλους ένας πρωτοκλασάτος «κακός», υιοθέτησε τρία μικρά κοριτσάκια, 
παντρεύτηκε την πράκτορα της Αντιτρομοκρατικής Λούσι και έπιασε κι εκείνος δουλειά στην Αντιτρομοκρατική. Τώρα, 
όμως, που έχει να αντιμετωπίσει τον Μπαλτάζαρ Μπρατ, ένα εμμονικό πρώην παιδί θαύμα της δεκαετίας του ‘80! που 
έχει εξελιχθεί σε παρανοϊκό κακοποιό, ο Γκρου τα βρίσκει σκούρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξαφνικά μαθαίνει πως 
έχει ένα δίδυμο αδερφό, τον Ντρου, που είναι όλα όσα ο Γκρου δεν είναι: όμορφος, πλούσιος, με μακριά, ξανθά μαλλιά 
και «επαγγελματίας» κακοποιός!

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Φι

Παραγκωνισμένος από μια καινούργια γενιά απίστευτα γρήγορων αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο Κεραυνός Μακουίν, 
ξαφνικά μένει εκτός του αθλήματος που τόσο αγαπάει. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, θα χρειαστεί την βοήθεια της πρό-
θυμης νεαρής τεχνικού, Cruz Ramirez, που έχει ένα δικό της πλάνο για τη νίκη, την έμπνευση του Ντοκ Χάντσον, αλλά 
και μερικές εντελώς απροσδόκητες ιδέες. Και θα αποδείξει τελικά ότι ο αριθμός 95 δεν έχει ακόμα ξοφλήσει, καθώς η 
μεγαλύτερη πίστα αγώνων του Piston θα δοκιμάσει την καρδιά ενός πρωταθλητή.

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν 
Παίζουν οι: Ντέιν Ντε Χάαν, Κάρα Ντελεβέν, Κλάιβ Όουεν, Ίθαν Χοκ, Τζον Γκούντμαν (φωνή), Κρις Γου, Ριάνα, Χέρμπι Χάνκοκ, 
Χέρμπι Χάνκοκ, Ράντγερ Χάουερ, Ματιέ Κασοβίτς

Στον 28ο αιώνα, ο Βαλέριαν (Ντέιν Ντε Χάαν) και η Λορελίν (Κάρα Ντελεβίν) είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της τάξης σε όλες 
τις ανθρώπινες περιοχές. Ακολουθώντας τις εντολές του Υπουργού Αμύνης (Κλάιβ Όουεν), οι δύο νέοι ξεκινούν για μία αποστολή 
στην εκπληκτική πόλη Άλφα – μία αναπτυσσόμενη Μητρόπολη, όπου τα είδη από ολόκληρο το σύμπαν μοιράζονται γνώσεις, 
ευφυΐα και πολιτισμούς. 

Υπάρχει ένα μυστήριο στο κέντρο του Άλφα, μία σκοτεινή δύναμη, η οποία απειλεί την ειρηνική συμβίωση της Πόλης των Χιλίων 
Πλανητών, και ο Βαλέριαν με τη Λορελίν πρέπει να αγωνιστούν προκειμένου να εντοπίσουν την απειλή και να προστατεύσουν, 
όχι μόνο τον Άλφα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Θα καταφέρουν, άραγε, να διατηρήσουν την ειρήνη στους πλανήτες και να 
διαχειριστούν τη μεταξύ τους σχέση;
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Η «Άλκηστη» του Ευριπίδη ανεβαίνει στο 
Θέατρο Δάσους την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρί-
ου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: γενική 
είσοδος 15 ευρώ και το φοιτητικό, νεανικό, 
ανέργων, 65+, ΑμεΑ στα 12 ευρώ.

Έργο που φέρει επί σκηνής τον θρίαμβο 
κατά του θανάτου, η Άλκηστη, το πρώτο από 
τα σωζόμενα έργα του Ευριπίδη (438 π.Χ.), 
προκάλεσε ατελεύτητες συζητήσεις για το 
είδος στο οποίο ανήκει, εξαιτίας της συνύ-
παρξης τραγικών και κωμικών στοιχείων. 
Παράλληλα, η εμφανής σοφιστική επίδραση 
στο έργο πυροδότησε μια σειρά από θέματα 
ηθικής των διαπροσωπικών σχέσεων.

Παίζουν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, 
Κίττυ Παϊταζόγλου,  Γιάννης Φέρτης, Δημή-
τρης Παπανικολάου, Κώστας Βασαρδάνης, 
Σωτήρης Τσακομίδης, Ερρίκος Μηλιάρης.  
Χορός: Κωνσταντίνος Βουδούρης, Κωνστα-
ντίνος Γεωργαλής, Γιώργος Ζυγούρης, Στά-
θης Κόικας, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Αντώνης 
Μιχαλόπουλος, Γιώργος Νούσης, Χρήστος 
Ξυραφάκης, Στέλιος Παυλόπουλος, Δη-
μόκριτος Σηφάκης, Περικλής Σκορδίλης, 
Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Μιχαήλ Ταμπα-
κάκης, Βαλάντης Φράγκος. Μουσικοί επί 
σκηνής: Τσιώλης Κωνσταντίνος, Κωστίδης 
Κωνσταντίνος, Σοφόπουλος Θοδωρής.

Για δυο παραστάσεις έρχεται στο Θέατρο 
Κήπου «Το ταξίδι στο Σταυρό του Νότο» 
την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 14 ευρώ για 
φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65 και 
18 ευρώ το κανονικό. Στην προπώληση δι-
ατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων 
στην τιμή των 14 ευρώ.

Από την Βάρδια και την ποίηση του Νίκου 
Καββαδία, στη συγκλονιστική μελοποίη-
ση του Θάνου Μικρούτσικου, η παράστα-
ση, ταξιδεύει στον κόσμο των θαλασσινών, 
των λιμανιών, των εφήμερων ερώτων, στη 
φυγή. Ιστορικές αναφορές, μαρτυρίες αλλά 
και φανταστικές συναντήσεις σε υποθε-
τικούς χρόνους και χώρους και κυρίως η 
θάλασσα, τα λιμάνια, η ζωή των ναυτικών, 
οι γυναίκες, «το ταξίδι για το ταξίδι» είναι τα 
βασικά υλικά που συνθέτουν το σενάριο του 
σκηνοθέτη που υπογράφει με τη συμβολή 
των συνεργατών του Παναγιώτας Πανταζή, 
Μαρούσκας Παναγιωτοπούλου και Βίκης 
Παναγιωτοπούλου. Ο Θέμης Μουμουλίδης 
έχει την σκηνοθεσία και το σενάριο.

Η παράσταση «Κόκκινο» θα ανέβει στη Μι-
κρή Θεατρική Σκηνή του Φεστιβάλ Μονής 
Λαζαριστών την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 7 ευρώ το κα-
νονικό και 5 ευρώ το ανέργων, φοιτητικό, 
ΑμεΑ.

Το «Κόκκινο» βασίζεται στο ομώνυμο βι-
βλίο διηγημάτων της Ολυμπίας Σταύρου. 
Μια γυναίκα, σ’ ένα δωμάτιο, ζεσταίνει τα 
πονεμένα πόδια της, σχεδόν εξ επαφής, σε 
μια ηλεκτρική θερμάστρα και αναμετριέται 
με την επώδυνη μνήμη. Στην, αθέατη, συνο-
μιλήτριά της η οποία επιμένει να ρωτάει για 
να μάθει, καταθέτει σπαράγματα της ζωής 
της που συνθέτουν το πορτραίτο μιας γυ-
ναίκας που πέρασε από την απέραντη αγάπη 
και φροντίδα από τους γονείς της στη με-
τεμφυλιακή κόλαση της Ελλάδας. Παίζουν: 
Γιάννης Αναβελάνος, Γιάννης Γεωργιάδης, 
Δήμητρα Γοργορή, Στάθης Δρίζης, Βίκη 
Κίτσιου, Ολυμπία Κύκλη, Ιωάννα Καλαϊτζή 
Μαμούτου, Γιώργος Λαδόπουλος,  Μαίρη 
Λυμπεριάδου, Σταυρούλα Μαμούτου, Νικό-
λαος Μήτος, Βάσω Μπούρη, Σοφία Παπαθα-
νασίου, Άννα Ρογδάκη, Τάσος Σαμαράς.

Το έργο «GRACE ZONE» της χορογράφου 
Κατερίνας Αντωνιάδου κάνει πρεμιέρα στο 
3ο Φεστιβάλ Δάσους του Κ.Θ.Β.Ε., στο θέ-
ατρο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών 
την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 10 ευρώ 
και φοιτητικό/ανέργων 8 ευρώ.

Η «Ζώνη Χάριτος» αφορά στο ταξίδι, στη 
διαδρομή ανάμεσα στο παρελθόν και το 
μέλλον. Το έργο εκφράζει την προσπάθεια 
του σύγχρονου ανθρώπου να υπάρξει και 
να δημιουργήσει σε ένα αβέβαιο, συχνά 
εχθρικό περιβάλλον. Ο χορός και η μουσική, 
ως διεθνή μέσα έκφρασης και επικοινωνί-
ας, καλούν και προκαλούν ερμηνευτές και 
θεατές να προσδιορίσουν και να διατηρή-
σουν την κινητήρια δύναμή τους πάνω και 
έξω από τη σκηνή. Χορογραφία-Μουσική 
Επιμέλεια: Κατερίνα Αντωνιάδου. Χορεύ-
ουν: Δήμητρα Αλιμπινίση, Νάντια Αρβανι-
τάκη-Ρέβη, Άννα Θωίδου, Ιωάννα Καρατέ-
γου, Μαρία Κέκη, Ευαγγελία Κυριακού, Λία 
Κωστούλη, Νικολέτα Μακρυγιάννη, Δόμνα 
Μπίκου, Μαργαρίτα Παναγιώτου, Χριστίνα 
Παντελή, Γλυκερία Σακελλαρίου, Γεωργία 
Σφακιανάκη, Αθηνά Ταμπάκη.

Η παράσταση «Δεν σε ξέχασα ποτέ» θα ανέ-
βει στο Κυβερνείο, στην Καλαμαριά, την Κυ-
ριακή 3 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. Η είσοδος 
θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο εγγονός. Η γιαγιά. Και οι δύο Σεφαραδίμ. 
Ανακαλούν εικόνες και εμπειρίες. Ο ένας 
για να ορίσει ίσως τη σχέση του Σεφαραδί-
τικου πολιτισμού με την ενεστώσα ζωή του, 
η άλλη γιατί από μικρή πάντα τραγουδούσε, 
πάντα αφηγούνταν. Μια παράσταση όπου το 
παρόν και το παρελθόν συνυπάρχουν. Ένα 
μουσικοθεατρικό ταξίδι μνήμης, εμπλουτι-
σμένο με οπτικό υλικό, σε σκηνοθεσία Μι-
χάλη Σιώνα.

Η παράσταση «Μάνα θα πάω στο 
Hollywood» έρχεται στη Μονή Λα-
ζαριστών την Δευτέρα 4 Σεπτεμ-
βρίου. Ώρα: 21:00. Τιμή εισιτηρί-
ου: 12 ευρώ στην προπώληση, 15 
ευρώ στο ταμείο.

Μια σύγχρονη κοινωνική καταγρα-
φή, δοσμένη με τον κωμικοτραγικό 
τρόπο που μόνο η Δήμητρα Παπα-
δοπούλου μπορεί να περιγράψει 
τόσο γλαφυρά, μας μεταφέρει στην 
Αθήνα του σήμερα, όπου ο Έλλη-

νας φοβάται ότι μπορεί να αποτύχει σε ό,τι ονειρευτεί. Ακραίες συμπεριφορές και βίαια ξε-
σπάσματα κατακλύζουν την καθημερινότητα μέσα στην απόγνωση. Αλλά το χιούμορ και 
το γέλιο πάντα βρίσκουν τρόπο να δείξουν την αλήθεια αλλά και τη λύση, που συχνά είναι 
μπροστά στα μάτια μας και σπάνια μπορούμε να δούμε. Παίζουν: Θανάσης Αλευράς, Κων-
σταντίνα Μιχαήλ, Αντώνης Κρόμπας, Jerome Kaluta, Στράτος Λύκος,  Γιώργος Σουλειμάν, 
Κώστας Φερεντούρος  και η Ελένη Ροδά.

GRACE ZONE

ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ ΠΟΤΕ MAΝΑ ΘΑ ΠΑΩ ΣΤΟ HOLLYWOOD

ΑΛΚΗΣΤΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου
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#συνέντευξη 

Γιατί επιλέξατε το έργο Άλκηστη;

Είναι ένα έργο που με γοήτευσε, όταν το ξα-
ναδιάβασα, με την διαρκή κίνηση που έχει 
ανάμεσα σε είδη, δηλαδή δεν είναι μια καθα-
ρόαιμη τραγωδία, ούτε κωμωδία είναι κάτι 
που συνεχώς κινείται ανάμεσα σε μια πολύ 
λεπτή ισορροπία. Με προκάλεσε πάρα πολύ 
αυτή η ισορροπία να μπορέσω να την δου-
λέψω με τους συνεργάτες μου και να φτιά-
ξουμε αυτό το τόσο παράξενο σύμπαν με ένα 
τόσο παράξενο έργο προσφέροντάς το στον 
κόσμο. Η ανασφάλεια που σου προξενεί αυτό 
το έργο, γιατί δεν είσαι σίγουρος ποτέ ότι πα-
τάς στο σωστό σημείο, σαν να είσαι σε κινού-
μενη άμμο.

Ποια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 
έργου το κρατούν διαχρονικό;

Είναι μια μεγάλη παγίδα με το τί είναι διαχρο-
νικό και με το τί μπορεί να ταυτιστεί ο καθέ-
νας. Η Άλκηστη είναι ένα σπουδαίο έργο, για-
τί πραγματεύεται με έναν τρόπο πάρα πολύ 
μοντέρνο μπροστά από την εποχή του, το 
438 π.Χ., τα ζητήματα της ανθρώπινης αδυ-
ναμίας μπροστά στο θάνατο, την προδοσία, 
την εξουσία διότι είναι και πολιτικό έργο. Η 
δική μας ανάγνωση έχει έναν σαφώς στο-
χευμένο πολιτικό χαρακτήρα πράγμα που 
την ξεχωρίζει και από αναγνώσεις που έχουν 
γίνει στο παρελθόν.

Στο έργο η Άλκηστη θυσιάζεται στη θέση 
του άνδρα της Άδμητου. Η ζωή της γυ-
ναίκας ήταν δεύτερης σημασίας στην τότε 
εποχή. Πλέον μετά από τόσα χρόνια θεω-
ρείτε ότι η ισότητα ανάμεσα στα δυο φύλα 
έχει επιτευχθεί;

Έχουν γίνει μεγάλοι αγώνες για να μπορεί 
η γυναίκα να ζει και να εργάζεται επί ίσοις 
όροις με τον άνδρα. Είναι γνωστό ότι αυτό 
δεν έχει κατακτηθεί και οι αγώνες ποτέ δεν 
σταματούν. Αυτό που συμβαίνει με την Άλ-
κηστη είναι ότι δέχεται να θυσιαστεί για τον 
άνδρα της φυσικά επειδή έχει ένα μεγαλείο 
ψυχής η ίδια, αλλά και γιατί βρίσκεται σε μια 
κοινωνία που δεν μπορεί να πράξει διαφο-
ρετικά, καθώς είναι μια κοινωνία που η αξία 
της ζωή της γυναίκας είναι σαφώς μικρότερη 
εκείνης του ανδρός, αλλά και μια κοινωνία 

που επιτρέπει σε έναν άνδρα με δυο παιδιά 
να συνεχίσει την ζωή του κανονικά, ενώ αν 
εκείνη έμενε πίσω το πιθανότερο είναι να 
σκότωναν τα παιδιά της για να μην γίνουν δι-
άδοχοι, αυτήν θα την πουλούσαν σκλάβα και 
θα σφετερίζονταν τον θρόνο. Πρέπει πάντο-
τε να σκεφτόμαστε την θυσία της Άλκηστης 
μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κοινωνικοπολι-
τικό.

Στην παράσταση βλέπουμε την ενδυμασία 
τον πρωταγωνιστών να θυμίζει... απολυ-
ταρχικό κράτος.

Η δική μας ανάγνωση τοποθετεί το έργο σε 
μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, δηλαδή οι 
αρχαίες Φερές είναι το σημερινό Βελεστίνο 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970, εκεί που 
η χώρα μας στέναζε κάτω από την Χούντα. Ο 
Άδμητος για εμάς είναι ένας απολυταρχικός 
ηγέτης.

Πόσο και πως χρειάστηκε να προετοιμα-

στείτε για την πρώτη σας σκηνοθεσία για 
την Επίδαυρο;

Είναι κάτι για το οποίο μπορεί να πει κανείς 
ότι προετοιμαζόμουν μια ζωή. Όλη μου η 
ζωή στρέφεται γύρω από την Επίδαυρο από 
τα γεννοφάσκια μου, όλα τα καλοκαίρια μου 
τα πέρασα στις πρόβες και στις παραστάσεις 
των γονιών μου. Η Επίδαυρος είναι ένας τό-
πος που αγαπώ πολύ και είναι συνδεδεμένος 
με την καλλιτεχνική ιστορία του τόπου και με 
την προσωπική-οικογενειακή μου ιστορία. 
Στο παρελθόν, όταν είχε ξαναγίνει η συζή-
τηση μήπως αναλάβω κάποια σκηνοθεσία 
στην Επίδαυρο είχα θεωρήσει ότι δεν είχε 
έρθει η ώρα και έτσι είχα αρνηθεί. Πέρυσι 
όταν μου είχε γίνει η πρόταση από τον Στάθη 
Λυβαθινό  να αναλάβω την σκηνοθεσία του 
Εθνικού για την Επίδαυρο ομολογώ ότι είπα 
ναι, αλλά έψαχνα καιρό να βρω το έργο που 
θα μου αρέσει. Σε αυτή την συνεργασία ευ-
τύχησα να έχω δίπλα μου πάρα πολύ άξιους 

και αγαπημένους συνεργάτες, καινούργιους 
και παλαιότερους. Ήταν πραγματικά μια από 
τις ευτυχέστερες συνεργασίες που είχα στη 
ζωή μου.

Σας ενοχλεί όταν ακούτε άλλους καλλιτέ-
χνες, κυρίως τραγουδιστές που εκφρά-
ζουν την επιθυμία τους να παίξουν στην 
Επίδαυρο. 

Όχι δεν με ενοχλεί. Η Επίδαυρος είναι ένα 
ευλογημένο θέατρο και καταλαβαίνω απο-
λύτως κάθε ερμηνευτή, είτε είναι τραγουδι-
στής, χορευτής ή ηθοποιός, ότι όταν πάει και 
βλέπει μια παράσταση εκεί φυσικά το πρώ-
το πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα ήταν 
άραγε ο εαυτός του εκεί πάνω και τι είδους 
ενέργειες θα εισέπραττε αν εργαζόταν σε αυ-
τόν τον χώρο. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι όλοι 
οι χώροι για όλα τα θεάματα, ούτε για όλα τα 
είδη, αλλά ευτυχώς για αυτό υπάρχουν άν-
θρωποι που το αποφασίζουν και πρώτα από 
όλα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

«Πρέπει να σκεφτόμαστε  
τη θυσία της Άλκηστης κοινωνικοπολιτικά»

«ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ ΟΛΟΊ ΟΊ ΧΏΡΟΊ ΓΊΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΓΊΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΊΔΗ»

Η «Άλκηστη» του Ευριπίδη είναι η πρώτη της Επιδαύρια σκηνοθεσία για λογαριασμό του Εθνικού Θεάτρου. Ο λόγος για την Κατερίνα Ευαγγελάτου που επέλεξε το συγκεκριμένο έργο μετά από πολύ 
ψάξιμο. Την κέντρισε το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζεται η ζωή της μητέρας-συζύγου Άλκηστης στο έργο του αρχαίου τραγωδού. Ένα έργο που ακροβατεί ανάμεσα στο δράμα και 

την κωμωδία και τολμά να αναδείξει την κατάχρηση εξουσίας από ηγέτες. Η Κ. Ευαγγελάτου μίλησε στην Karfitsa για το έργο που θα «ανέβει» σε λίγες μέρες και στη Θεσσαλονίκη.

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού
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#ζώδια

Δεν είναι παράξενο που τις μέρες αυτές θα έχετε πολλές εξελίξεις 
σε προσωπικό επίπεδο. Ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Άρης, 
συμβάλουν στο να σταθεροποιήσετε κάτι που ποθείτε πολύ, και 
συγχρόνως θα συμβαίνουν γεγονότα που θα σας ανανεώνουν. 
Νέα ξεκινήματα θα έχουν καλή πορεία, αλλά θα πρέπει να 
προσέχετε και την επιπόλαια φύση σας που κάποιες φορές σας 

προδίδει. 

Οι φιλίες και οι συναισθηματικές σας υποθέσεις περνούν κρίση. Απο-
φύγετε τις πολλές κουβέντες, γιατί θα σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα. Τα 
μηνύματα και η επικοινωνία σας, θα πρέπει να είναι φειδωλή και αφήστε 
για αργότερα τις οριστικές αποφάσεις που τώρα δεν ωφελούν κανέναν. 
Οι νέες γνωριμίες ευνοούνται. 

Η προσωπική σας ζωή θα έχει και πάλι πολλά να σας αποκαλύψει. 
Τα γεγονότα δεν σταματούν και πολύ πιθανόν να χάσετε το μέτρο 
στις αντιδράσεις σας. Βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε λίγο και μην 
αφήνετε τους άλλους να σας ταράζουν. Εσείς του τρίτου δεκαημέρου, 
θα έχετε πολλές αλλαγές και εντάσεις.  

Η εβδομάδα αυτή δίνει λάμψη και ενέργεια σε όσους έχουν γενέθλια 
αυτές τις μέρες. Θα ανανεωθείτε, θα νοιώσετε μαχητικοί και θα 
αποφασίσετε για πολλά που φοβόσασταν μέχρι χθες. Αν υπάρχουν 
προβληματισμοί σε εργασιακά θέματα, θα υπάρχει λύση από εκεί που 
δεν το περιμένατε, με τις συνθήκες που επιθυμείτε. 

Οικονομικές διεκδικήσεις θα συνεχιστούν και αυτές τις μέρες να σας 
απασχολούν έντονα. Βρείτε λίγο χρόνο να βάλετε μία σειρά στο πολύ 
φορτωμένο σας πρόγραμμα. Ο Σεπτέμβρης ξεκινά με συμφωνίες και 
συζητήσεις που αφορούν την συναισθηματική σας ζωή, αλλά και με 
ένα οικονομικό θέμα που συνδέεται.

Επαγγελματικά θέματα θα έρθουν στην επιφάνεια αυτές τις μέρες. 
Θα υπάρξουν στιγμές που θα σας απογοητεύουν οι άλλοι, όταν θα 
προσπαθούν να σας επισύρουν ευθύνες για θέματα του παρελθόντος. 
Φροντίστε να μην θυμώνετε με το παραμικρό, θα ήταν λάθος να 
δείξετε τις αδυναμίες σας. 

Είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε την επαγγελματική σας πορεία. Πολύ πι-
θανόν να σας δοθούν οι απαραίτητες συμβουλές από ανθρώπους που 
έχουν μεγάλη πείρα στον επαγγελματικό σας τομέα. Η συναισθηματική 
σας ζωή βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ολοκλήρωση, ή οριστική 
απόφαση. Προσοχή στην υγεία.  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΊΓΟΚΕΡΏΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΊΟΣ

ΊΧΘΥΕΣ

ΛΕΏΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε και να κερδίσετε τον χαμένο χρόνο. Οι 
συνθήκες θα είναι κατάλληλες και φαίνονται τώρα μπροστά σας νέες 
επαγγελματικές και προσωπικές προοπτικές. Ένα επαγγελματικό τα-
ξίδι, ή μετακίνηση για οικονομικούς λόγους θα έχει καλές προοπτικές, 
αλλά με ένα βαθμό καθυστέρησης. 

Φροντίστε τις μέρες αυτές να είστε εγκρατείς σε έξοδα που θα 
δημιουργήσετε χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη. Βρείτε χρόνο 
και για την ηρεμία σας. Ξεκουραστείτε και επικοινωνήστε με τα άτομα 
που σας δημιουργούν ψυχική γαλήνη στις αποφάσεις σας. Μάλλον 
ένα ταξιδάκι θα σας χαλαρώσει αρκετά. 

Αν για κάποιους λόγους είχατε δυσκολίες και αναστατώσεις μέσα στο 
οικογενειακό σας περιβάλλον, τώρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε το 
τοπίο. Βάλτε τα όρια σας και αποδείξτε στους δικούς σας ανθρώπους 
ότι δεν μπορούν άλλο να σας [εκμεταλλεύονται] με τον τρόπο που 
θέλουν. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με καλές προοπτικές.

Οικονομικοί προβληματισμοί θα υπάρξουν την περίοδο αυτή. Θα έχετε 
το νου σας στραμμένο σε ότι θα σας δώσει ασφάλεια, αλλά αυτό που 
επιθυμείτε δεν θα είναι και τόσο εύκολο να γίνει. Μία προσωπική σας 
σχέση θα αποδειχθεί πολύ διαφορετική από αυτό που πιστεύατε για 
εκείνη μέχρι χθες. Επαγγελματικές αλλαγές.

Είστε στο μάτι του κυκλώνα για ακόμη μια φορά. Οι άνθρωποι που 
θα σας πλαισιώνουν, θα σας δώσουν κάποιο μάθημα ζωής που είναι 
απαραίτητο για την παρούσα περίοδο. Φροντίστε εσείς που ανήκετε 
στο τρίτο δεκαήμερο,  να διαφυλάξετε την ησυχία σας, όπως επίσης να 
είστε υποψιασμένοι για κινδύνους που καραδοκούν. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΊΔΥΜΟΊ

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

ΚΡΊΟΣ

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά 
www.facebook.com/alexandra.karta 
astro.karta19@gmail.com 
Τηλ.: 695 5240 480

Οι συνθήκες που θα επικρατούν αυτές τις μέρες, μπορεί να βάλουν πάλι σε κίνδυνο την 
παγκόσμια ηρεμία, αλλά και να ξυπνήσουν τα δυνατά και απόλυτα συναισθήματα. 

1.500 παιχνίδια και βιβλία για τα παιδιά  
με καρκίνο λόγω… «φυλακισμένων»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε και η φετινή Φιλανθρω-
πική Έκθεση των «Φυλακισμένων» του LOCKED στον πολυ-
χώρο του TOMS στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εκατοντάδες κόσμου έσπευσε να θαυμάσει τα πορτρέτα των 
40 «φυλακισμένων», που συμμετείχαν, για δεύτερη σεζόν, 
στην πρώτη στήλη συνεντεύξεων στον κόσμο που πραγματο-
ποιήθηκε μέσα σε δωμάτια απόδρασης.

Συγκεκριμένα, για ακόμα μία χρονιά, ο δημοσιογράφος και 
Υποψ. Διδάκτωρ του Α.Π.Θ. Ευθύμιος Σαββάκης δημιούργη-
σε μέσα στα δωμάτια απόδρασης του LOCKED ένα καινοτόμο 
πρότζεκτ, «φυλακίζοντας» προσωπικότητες της χώρας και 
σκορπίζοντας το γέλιο τόσο στους ίδιους, όσο και στους ανα-
γνώστες της πρωτότυπης στήλης.

Η όλη ιδέα μεταφέρθηκε για δεύτερη φορά στο TOMS, μετα-
τράπηκε σε Φιλανθρωπική Έκθεση Φωτογραφίας και μέσα σε 
ένα κλίμα γιορτής συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 1.500 
καινούρια βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά με καρκίνο, τα 
οποία θα δοθούν στο Σύλλογο «Η ΛΑΜΨΗ», για να μοιραστούν 
στο Παιδοογκολικό Τμήμα του ΑΧΕΠΑ και του Ιπποκρατείου. 

«Για δύο ολόκληρες σεζόν, υλοποιήσαμε μία διαφορετική στή-
λη συνεντεύξεων, ένα φρέσκο πρότζεκτ στη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο αγαπήθηκε τόσο από το κοινό, όσο και από τους ίδιους 
τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έφτασαν συνολικά τους 82!  Η 
ανταπόκριση του κόσμου και των χορηγών – υποστηρικτών 
στη σκέψη μας ήταν συγκινητική για ακόμα μία χρονιά. Μέσα 
σε περιόδους βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, κα-
τορθώσαμε να συγκεντρώσουμε, αυτές τις δύο σεζόν, περισ-
σότερα από 2.300 καινούρια παιχνίδια και βιβλία, προσφέρο-
ντας ένα είδος «απόδρασης» στους μικρούς μαχητές της ζωής. 
Γιατί όπως αναφέρει και το σλόγκαν της εκδήλωσής μας: “η 
μεγαλύτερη απόδραση είναι η ίδια η ζωή”», τονίζει ο εμπνευ-
στής της στήλης, Ευθύμιος Σαββάκης.
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GREEK ISLANDS CHIC 
By Yiorgos Koulasidis

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα κερδίζει όλο και μεγαλύτε-
ρο έδαφος στην παγκόσμια αγορά της μόδας. Η Αρχαία 
Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά αποτελούν αναμφίβολα 
μία από τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις για τους ξένους και 
τους εγχώριους fashion designers με λαμπρό παράδειγ-
μα τον ταλαντούχο σχεδιαστή μόδας Γιώργο Κουλασίδη.

Το ύφος των ρούχων είναι Greek Islands Chic, με τη σει-
ρά να επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα stand-out χειροποί-
ητα κομμάτια εμπνευσμένα από το στυλ των ελληνικών 
νησιών, την παράδοση, το φως και τα χρώματα της Ελλά-
δας, τη ζωντάνια της νησιώτικης ζωής και την απλότητα 
της κυκλαδίτικης τέχνης. Όλη η συλλογή έχει να κάνει με 
18ου αιώνα κεντήματα από διάφορα σημεία της Ελλάδας 
περίτεχνα υφαντά, αέρινα πολυτελή λινά και πλεκτές δα-

ντέλες σε βαμβάκι των νησιών, όπου το λευκό συναντά 
το μπλε και τα έντονα χρώματα. 
 
Ενώ το ελεύθερο πνεύμα του Ελληνικού καλοκαιριού 
αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης, ο Γιώργος Κου-
λασίδης ενθουσιάζεται από το street fashion, από τον 
τρόπο με τον οποίο οι κοσμοπολίτισσες πελάτισσές του 
από κάθε μεριά του πλανήτη, συνδυάζουν τα ρούχα του 
παντρεύοντας το σοφιστικέ ανεπιτήδευτο στυλ με μια 
δόση παριζιάνικης κομψότητας. 

Η συλλογή του διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 Enjoy!!!

#μόδα
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Τα «Τετράδια ονείρων» είναι ένα παράξενο και απρόσμενο 
βιβλίο, όπου η Ζυράννα Ζατέλη αποκαλύπτει τις θρυαλλίδες 
της γραφής της, τις μύχιες εικόνες που δημιούργησαν το 
μαγικό της σύμπαν. Ένα γοητευτικό ταξίδι στον κόσμο των 
ονείρων της -πρωταρχική ύλη της πεζογραφίας της-, με τα 
αινίγματα του υποσυνείδητου που η ίδια επέλεξε να κατα-
γράψει ανασύροντάς τα από το χάος της ενύπνιας ζωής. Tιμή 
εκδότη: 15,90  ευρώ.

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΟΝΕΙΡΩΝ

«Η άρνηση της άρνησης» είναι το νέο αστυνομικό μυθιστό-
ρημα του Δημήτρη Γιατρέλλη. Ο Δάκης Κομνηνός, νέος και 
άπειρος ιδιωτικός ντετέκτιβ, αναλαμβάνει μια τυπική και 
εύκολη υπόθεση μοιχείας ενός πάμπλουτου ζευγαριού. Η 
δολοφονία ενός ατόμου άσχετου με την υπόθεση ανατρέπει 
τα δεδομένα. Στον Γιώργο Ορφανό, ανερχόμενο αστέρι στην 
αστυνομία, ανατίθεται η εξιχνίαση της δολοφονίας. Ξεκινά 
την έρευνα αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθό-
δους και με την αναλυτική λογική αρχίζει να ξεδιαλύνει την 
υπόθεση. Ο Κομνηνός ψάχνει χωρίς μέθοδο και μπροστά στο 
αδιέξοδο ψάχνεται. Θυμάται τα νεανικά του διαβάσματα και 
ανακαλύπτει ξανά τη διαλεκτική λογική. Tιμή εκδότη: 14,90 
ευρώ.

H ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ

#books

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ διηγείται τη συγκλονιστική 
και σπαρακτική ιστορία της κόρης του, ενός εντυπωσιακά 
ταλαντούχου κοριτσιού που χάθηκε νωρίς, αλλά και της 
καλλιτεχνικής κληρονομιάς της, που θα μείνει στην ιστορία. 
Στις 23 Ιουλίου 2011, η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές 
της Έιμι Γουάινχαουζ σε όλο τον κόσμο, θρηνούσαν την τρα-
γική απώλεια αυτής της σπάνιας, ταλαντούχας και εξαιρετικά 
γενναιόδωρης νεαρής γυναίκας. Στο τρυφερό βιβλίο του, ο 
πατέρας και σύμβουλός της, Μιτς Γουάινχαουζ, μάς δίνει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη ζωή της Έιμι όπως 
την έζησε εκείνος. Ο Μιτς δεν κρύβει τίποτα σχετικά με την 
εξάρτηση της Έιμι από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, περιγρά-
φοντας συνάμα σπαρακτικά και δηκτικά την πραγματικότητα 
της εξάρτησής της και τις συνέπειές της για τους συγγενείς 
και φίλους που παρέμειναν στο πλευρό της ως το τέλος. Απο-
καλύπτει τι συνέβαινε στ’ αλήθεια όλα εκείνα τα εξαντλητικά 
χρόνια και εξηγεί πως το πιο τραγικό για όσους ήταν σε επα-
φή με την Έιμι τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν το 
γεγονός ότι πέθανε ενώ φαινόταν πως άρχισε επιτέλους να 
νικά τους δαίμονές της. Τιμή εκδότη: 16,95 ευρώ.

Ο Ernst Gombrich, ένας από τους εξέχοντες θεωρητικούς του εικοστού αιώνα, πέ-
τυχε αυτό που ακόμα και σήμερα φαίνεται απίστευτο: να αφηγηθεί την ιστορία της 
ανθρωπότητας, από την εποχή του λίθου ως την εποχή της πυρηνικής ενέργειας, 
σύντομα, περιεκτικά, αλλά και με πειστικό τρόπο. Σίγουρος για τη φιλομάθεια των 
νεαρών αναγνωστών του, αλλά κι αυτών που έχουν μείνει νέοι, ζωντανεύει με 
γλώσσα απλή και γλαφυρή την ιστορία του κόσμου, τα επιτεύγματα του ανθρώ-
που, τη μετάβαση από τη μία ιστορική περίοδο στην άλλη, τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες και συγκρούσεις με τέτοιο τρόπο, που ο αναγνώστης συλ-
λαμβάνει αμέσως αυτή τη μακρά και περίπλοκη πορεία. Το βιβλίο εκδόθηκε για 
πρώτη φορά στη Βιέννη το 1935. Το 2001, μετά το θάνατο του συγγραφέα, αυτός 
ο τόμος που είχε κυκλοφορήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα σε ολόκληρο 
τον κόσμο και είχε ήδη μεταφραστεί σε 21 γλώσσες, ξανακυκλοφόρησε σε μια 
νέα έκδοση, με διορθώσεις και προσθήκες του ίδιου του Gombrich, και με έναν 
πρόλογο της εγγονής του, Leonie Gombrich, που περιγράφει τη διαδικασία συγ-
γραφής του από την πλευρά της οικογένειας. Tιμή εκδότη: 18,70 ευρώ 

Το μοναδικό μυθιστόρημα του Στέφαν Τσβάιχ περιγράφει σπαρα-
κτικά τη βασανιστική προδοσία της τιμής και του έρωτα, με φόντο 
τη διάλυση της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Το μυθιστόρημα, 
γραμμένο τις παραμονές και υπό τη σκιά του επερχόμενου Δευ-
τέρου Παγκοσμίου πολέμου, τοποθετείται στις παραμονές του 
Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και τελειώνει με τη σφαίρα που 
σκότωσε τον αρχιδούκα Φραγκίσκο Φερδινάνδο της Αυστρίας στο 
Σαράγεβο. Οι ήρωες είναι οι αποσβολωμένοι θεατές της τραγω-
δίας τους, σύμβολα ενός παρακμιακού πολιτισμού που δεν μπορεί 
όμως να αντισταθεί στη διεγερτική χαρά ενός τελευταίου βαλς. 
Η πρόζα του Τσβάιχ, υπέροχη και εκλεπτυσμένη, μοιάζει με τα 
λείψανα αυτού του πολιτισμού που τον κατάπιε η τρέλα του 20ού 
αιώνα. Ο οίκτος παρουσιάζεται ως ένα επικίνδυνο συναίσθημα. Μια ημιπαράλυτη γυναίκα καταστρέφεται 
από τον πολύ οίκτο του περιβάλλοντός της - του πατέρα, του γιατρού της και του αρραβωνιαστικού της. Tιμή 
εκδότη: 18,90 ευρώ 

Ο Αύγουστος Κορτώ έχει κυκλοφορήσει το τελευταίου του 
βιβλίο πριν από λίγους μήνες και ο τίτλος του είναι «Ρένα». Η 
ηρωίδα του βιβλίου συστήνεται ευθέως και χωρίς περιστρο-
φές. Πρόκειται για την Ρένα, που έχει πατήσει τα εκατό, κι 
ένα πρωί ενώ φτιάχνει καφέ, αφηγείται τη ζωή της σ’ ένα 
νεαρό επισκέπτη, που είχε δει τη φωτογραφία της σε μιαν 
εφημερίδα. Γεννημένη στις αρχές του 20ού αιώνα μέσα στις 
αντίξοες συνθήκες ενός πορνείου στα Χαυτεία, γίνεται και η 
ίδια πόρνη απ’ τα 12 της χρόνια. Παρ’ όλη τη σκληρότητα του 
περίγυρου της, η Ρένα έχει μοναδικό οδηγό της την αγάπη: 
την αγάπη για τον Μάρκο, που την μπάζει στο Κόμμα, για τη 
Ρούλα, που της φανερώνει την άλλη όψη του έρωτα, για τον 
Βασίλη, που μαζεύει τα συντρίμμια της ζωής της και της δίνει 
μια ανάσα ελπίδας πριν το βαθύ σκοτάδι. Έτσι η Ρένα ξετυ-
λίγει το κουβάρι της ιστορίας της, ζωντανεύοντας τη μνήμη 
και ταξιδεύοντάς στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Τιμή 
εκδότη: 11,10 ευρώ.

AMY, Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Μικρή ιστορία του κόσμου Επικίνδυνος οίκτος

ΡΕΝΑ

«Τα Κοκάλινα Ρολόγια» είναι το νέο μυθιστόρημα του Ντέ-
ιβιντ Μίτσελ. Μετά από έναν καβγά με τη μητέρα της με 
αφορμή το αγόρι της, η δεκαπεντάχρονη Χόλι Σάικς κλείνει 
ένα Σαββατοκύριακο την πόρτα στην οικογένεια της μαζί και 
στην παλιά της ζωή. Όμως η Χόλι δεν είναι μια συνηθισμένη 
έφηβη: παιδί ευαίσθητο, με το οποίο άλλοτε επικοινωνούσαν 
φωνές που τις αποκαλούσε «Ραδιανθρώπους», τραβάει την 
προσοχή μιας σέκτας επικίνδυνων αποκρυφιστών αλλά και 
των εχθρών τους. Ο καβγάς το μοιραίο αυτό Σαββατοκύριακο 
δεν είναι παρά το πρελούδιο μιας τρομερής εξαφάνισης που 
θα σημαδέψει για πάντα την οικογένεια της Χόλι. Το άλυτο 
αυτό μυστήριο θα αντηχεί σε κάθε δεκαετία της ζωής της, 
αγγίζοντας όλους όσους αγαπά - ακόμα και όσους δεν έχουν 
ακόμα γεννηθεί. Ένας υπότροφος του Κέμπριτζ, ένας πολε-
μικός ανταποκριτής στο Ιράκ, ένας μεσήλικας συγγραφέας 
εξόριστος από τη λίστα των μπεστ σέλερ - όλοι αποκτούν 
απροσδόκητο ρόλο στον αθέατο πόλεμο που μαίνεται στις 
παρυφές του κόσμου μας. Tιμή εκδότη: 20,90 ευρώ.

ΚΟΚΑΛΙΝΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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Ο Πάνος Κατσιμίχας και Βασίλης Καζούλλης τραγουδούν την 
Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στον αύλιο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου Γέφυρας Θεσσαλονίκης. Ώρα: 21:00. Τιμές εισι-
τηρίων: στην προπώληση 6 ευρώ και στην είσοδο 8 ευρώ.

Ο Πάνος Κατσιμίχας, πρωτοπόρος της γενιάς των τραγουδο-
ποιών, δε χρειάζεται συστάσεις. Η μουσική του μας συντρο-
φεύει μέχρι σήμερα ζεστή, ζωντανή και αληθινή. Με στίχους 
πάντα επίκαιρους, άλλοτε κοινωνικούς και πολιτικούς, άλ-
λοτε ερωτικούς, ευαίσθητους και την ίδια στιγμή καυστικούς. 
Μαζί του ο τραγουδοποιός Μάνος Λυδάκης. Σε συνέχεια των 
πολύ επιτυχημένων εμφανίσεων τους στην Αθήνα τον Απρί-
λιο, συμπράττει μουσικά μαζί του ο πολύ αγαπημένος μας 
Βασίλης Καζούλης.

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Χαρούλης θα βρεθεί 
στο Φράγμα της Θέρμης για μια συναυλία. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 11 ευρώ φοιτητές/άνεργοι και 13 ευρώ γενική 
είσοδος.

Μετά τις soldout παραστάσεις του τον Ιούνιο στο Θέατρο Γης 
και το καλοκαιρινό, μουσικό, ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, 
ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται πάλι στην Θεσσαλονίκη. Αυθε-
ντικός, απλός, παραδοσιακός αλλά συγχρόνως εξωστρεφής 
και μεταδοτικός. Από τους καλλιτέχνες που παθιάζεσαι να 
ακούς και να βλέπεις, μας προσκαλεί και αυτό το καλοκαίρι 
με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, να  μας ξυπνήσει μνή-
μες, να μας συγκινήσει με το λαούτο και τη χαρακτηριστική 
φωνή και παρουσία του, να μας ταξιδέψει το μυαλό και τη 
ψυχή.

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου οι Black Angels έρχονται 
στο Principal Club Theater για ένα μοναδικό show. 
Ώρα: 20:00. Τιμές εισιτηρίων: τα πρώτα εισιτήρια κο-
στίζουν 22 ευρώ, μετά την εξάντληση τους η τιμή θα 
διαμορφωθεί στα 25 ευρώ και στο ταμείο θα είναι 28 
ευρώ.

 Από το Austin του Texas ορμώμενοι οι The Black 
Angels είναι χωρίς αμφιβολία το σημαντικότερο 
συγκρότημα ψυχεδελικού ροκ των ημερών μας. Οι 
«Μαύροι Άγγελοι» πήραν το όνομα τους από το The 
Black Angel’s Death Song των Velvet Underground και 
ξεκίνησαν την πορεία τους στα μουσικά δρώμενα το 
2004. Η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο 
Passover κυκλοφόρησε το 2006 και τάραξε τα νερά 
της ανεξάρτητης αμερικανικής ροκ σκηνής .

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έρχεται στο Φράγμα της 
Θέρμης την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, στήνοντας μια συ-
ναυλία γεμάτη ρυθμό και συγκίνηση. Ώρα: 21:00. Tιμές 
εισιτηρίων: στην προπώληση 11 ευρώ και στο ταμείο 
την μέρα της συναυλίας στα 13 ευρώ.

Ακούραστος, ρομαντικός, αιώνιος έφηβος, ο Βασίλης, 
ετοιμάζει ένα μουσικό ταξίδι, με τραγούδια για τον 
έρωτα, για τις ανθρώπινες σχέσεις, την κοινωνία, όσα 
αγαπάμε και όσα φοβόμαστε, όσα μας προβληματί-
ζουν και όσα ελπίζουμε. Η φωνή και τα τραγούδια του 
έχουν σημαδέψει τις ζωές εκατομμυρίων θαυμαστών 
του, που ανήκουν πια σε τέσσερις γενιές, ενώ η μο-
ναδική του σκηνική παρουσία δεν έχει πάψει να ηλε-
κτρίζει και να συγκινεί ούτε μια στιγμή μέχρι σήμερα.

Την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου η Έλενα Παπαρίζου κα η 
Δέσποινα Βανδή θα βρεθούν στο Θέατρο Δάσους για 
μια συναυλία. Ώρα: 21:00. Tιμή εισιτήριου: 15 ευρώ.

Για πρώτη φορά μαζί στην σκηνή, οι δυο τραγουδί-
στριες σε ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες τους 
επιτυχίες, με ανατρεπτικά ντουέτα, με ξεχωριστές 
ερμηνείες. Η μοναδική σκηνική τους παρουσία θα 
ενθουσιάσει το κοινό σε ένα εκρηκτικό show. Dance 
κομμάτια και αγαπημένες μπαλάντες αλλά και τρα-
γούδια από όλη την δισκογραφία τους, με ιδιαίτερες 
ενορχηστρώσεις. Πλαισιωμένες από εξαίρετους 
μουσικούς και χορευτές.

Στο Κυβερνείο (Παλατάκι) την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρί-
ου θα πραγματοποιήσουν μια μουσική παράσταση οι 
«Χαΐνηδες». Ώρα: 21:00. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 
στο κοινό.

Η μουσική όμαδα Χαΐνηδες αποτελεί ένα ανοιχτό σύ-
νολο, που ανακαλύπτει μουσικούς δρόμους από την 
Κρήτη ως τη Μικρασία και από την Ανατολή πάλι πίσω 
στα Βαλκάνια. Ακολουθώντας μουσικά μονοπάτια, οι 
Χαΐνηδες τολμούν και δημιουργούν νέες μουσικές 
και λόγους, που παρουσιάζουν μεστά τον πληθωρικό 
πόθο της ζωής, την αίσθηση του ωραίου ή του χαμέ-
νου. Ο έρωτας και ο θάνατος αποτυπώνονται σε μέ-
τρο και ορίζουν «...όλα όσα είδες και έχεις ποθήσει 
και όσα ποτέ δε δεις».

Μια σπάνια και μοναδική συναυλία πραγματοποιείται την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, βραδιά με πανσέληνο, στη Ρω-
μαϊκή Αγορά με τη διεθνή Ελληνίδα μεσόφωνο Αλεξάνδρα Γκράβας. Ώρα: 20:00. Είσοδος ελεύθερη, με προσκλή-
σεις από το εκδοτήριο εισιτηρίων της Ρωμαϊκής Αγοράς (Επαμεινώνδα 6, τηλ. για πληροφορίες 2103216690).

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η κορυφαία λυρική ερμηνεύτρια έχει τίτλο “Με του έρωτα τις ευωδιές…”  και 
αποτελεί ένα ερωτικό, λυρικό, μελωδικό ταξίδι με τραγούδια από την Ελλάδα, το Μεξικό, την Κίνα, τον Λίβανο, 
τη Γαλλία, τη Γερμανία κ.α. Πρόκειται για τόπους στους οποίους έχει δώσει συναυλίες η Αλεξάνδρα Γκράβας και 
από τους οποίους συμπεριέλαβε στο ρεπερτόριό της τραγούδια σήμα κατατεθέν της εθνικής μουσικής κουλ-
τούρας τους, τα οποία παρουσιάζει στο κοινό με τις δικές της μοναδικές ερμηνείες. Μια διαδρομή στο διεθνές 
ρεπερτόριο από την Αλεξάνδρα Γκράβας που καταφέρνει να ξεπερνάει τα σύνορα, τα διαφορετικά είδη και 
μουσικά στυλ και να τα ενώνει κάτω από τις εμπνευσμένες εκτελέσεις της.

Π.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΑΙ Β.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

THE BLACK ANGELS

BΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΕΛ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΚΑΙ Δ.ΒΑΝΔΗ ΧΑΪΝΗΔΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΡΑΒΑΣ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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#αθλητικά

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει: «Κάποιες σχέσεις δεν γί-
νεται να έχουν τέλος. Απλώς κάνουν διαλείμματα. Έτσι κι ο 
Βιεϊρίνια ήρθε η ώρα να γυρίσει στο γήπεδο και την ομάδα 
που τον ανέδειξε. Διότι, μπορεί να βγήκε από τα τμήματα 
υποδομής της Πόρτο, εκεί που τον είδε και εισηγήθηκε την 
απόκτησή του ο Φερνάντο Σάντος, αλλά στον ΠΑΟΚ μετατρά-
πηκε από ταλαντούχος Πορτογάλος, στον Βιεϊρίνια. 

Στα τέσσερα χρόνια (2008-2012) που έμεινε στην Τούμπα 
εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή. Σε έναν από τους καλύτερους 
παίκτες της Super League και μοιραία ήρθε η... αναβάθμιση 
για ένα πιο προηγμένο ποδοσφαιρικά πρωτάθλημα. Τη Μπου-
ντεσλίγκα. Στη Βόλφσμπουργκ έμεινε για πέντε σεζόν. Από 
εξτρέμ μετατράπηκε στο κορυφαίο δεξί μπακ στη Γερμανία, 
μπήκε στην κορυφαία 11άδα  και μονιμοποιήθηκε στην Εθνι-
κή Πορτογαλίας. Εκεί όπου και πάλι με τον Φερνάντο Σάντος 
στην άκρη του πάγκου κατέκτησε το Euro 2016. 

Συνολικά με την φανέλα του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε 129 παι-
χνίδια, πετυχαίνοντας 25 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ, στην 
Γερμανία με την Βόλφσμπουργκ συμπλήρωσε 163 συμμετο-
χές με επτά γκολ και 23 ασίστ, ενώ έχει φόρεσε την φανέλα 
της Εθνικής Ομάδας της πατρίδας του 25 φορές, έχοντας ση-
μειώσει και δύο γκολ.  Ο Βιεϊρίνια επιστρέφει σπίτι του. Κα-
λώς ήρθες πάλι Αντρέ!».

Από την πλευρά του ο παίκτης σχολίασε: «Όλοι μας, οι φίλα-
θλοι, ο πρόεδρος, θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα 
και νομίζω ότι μπορούμε. Ο κ. Σαββίδης με τις μεταγραφές 
που κάνει το δείχνει αυτό. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ για 
όλη την προσπάθεια που έκανε για να με φέρει και θέλω να 
δείξω τώρα ότι ήταν καλή η επιλογή που έκανε». 

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Η Εθνική ομάδα έχασε πολύ μεγάλη 
ευκαιρία για να κλειδώσει  τη δεύτερη 
θέση στον 8ο όμιλο και να εξασφαλί-
σει, εκτός απροόπτου, την πρόκριση 
στα μπαράζ πρόκρισης για το Μουντι-
άλ της Ρωσίας. Το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα πέταξε δυο βαθμούς στο 
Φάληρο απέναντι στην Εσθονία, που 
με αποθέωση του κατενάτσιο πήρε το 
0-0, απέναντι πάντως σε μια «χλωμή» 
ελληνική ομάδα.

Κι αν η κατάσταση παραμένει ακό-
μη υπό διαχείριση στον όμιλο, αυτό η 
Εθνική το οφείλει στην... Κύπρο, που 
με μια μεγαλειώδη ανατροπή επέστρε-
ψε από το 0-2 στην έδρα της για να νι-
κήσει τη Βοσνία με 3-2 και να κρατήσει 
τη «γαλανόλευκη» στη δεύτερη θέση 
του γκρουπ, με δύο βαθμούς διαφορά 

από τους Βαλκάνιους. Το παιχνίδι στο 
πρώτο ημίχρονο κύλησε με τους διε-
θνείς να ψάχνουν το κεφάλι του Από-
στολου Βέλλιου, ο οποίος ανάγκασε 
μόλις στο 4ο λεπτό τον Ακσάλου σε δύ-
σκολη απόκρουση στην αριστερή γω-
νία του, μετά τη σέντρα του Τζαβέλλα. 

Ακολούθως το αντιπροσωπευτικό συ-
γκρότημα δεν μπόρεσε να απειλήσει 
πριν από το 28΄, όταν σε εκτέλεση 
φάουλ του Φορτούνη η κεφαλιά του 
Μανωλά βρήκε τον Εσθονό τερματο-
φύλακα να αντιδρά ενστικτωδώς αλλά 
σωτήρια. Στο 30΄ ένα καλό σουτ του 
ιδιαίτερα «ορεξάτου» Τάσου Δώνη 
έφυγε άουτ και κάπου εκεί ξεθύμανε 
η επιθετική δραστηριότητα της Εθνι-
κής στα πρώτα 45 λεπτά, καθώς Φορ-
τούνης και Μάνταλος δεν έπαιρναν 

πρωτοβουλίες, ενώ οι πέντε αντίπαλοι 
αμυντικοί (3 στόπερ) δημιουργούσαν... 
συμφόρηση πέριξ κι εντός της εσθονι-
κής περιοχής.

Ίδια γεύση και στην επανάληψη, με την 
Ελλάδα να μη βρίσκει ρυθμό, να μην 
έχει εμπνεύσεις και τους κατ΄ εξοχήν 
δημιουργικούς παίκτες της να μένουν 
στα «ρηχά». Η περιοχή των Εσθονών 
ήταν απροσπέλαστη για τους διεθνείς, 
που μπορούσαν να μπουν σε αυτή 
μόνο με στημένες μπάλες καθώς οι 
Έλληνες μέσοι δεν πατούσαν σε αυτή. 
Ως εκ τούτου, οι παίκτες του Σκίμπε 
δεν έκαναν ούτε μια ευκαιρία (!) και 
μοιραία οι βαθμοί «πέταξαν».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ο Βιεϊρίνια

ΣΟΚ από Εσθονία 

Την οριστική μεταγραφή του Αντελίνο Βιερίνια στον «Δικέφαλο του Βορρά» ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ΠΑΟΚ 
και Βόλφσμπουργκ. H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την οριστικοποίηση της επιστροφής του Πορτογάλου στην 

Τούμπα, όπου και θα παραμείνει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Λογικό είναι ο Ιβάν Σαββίδης να 
πέρασε δύσκολες, συναισθηματικά 
ημέρες, μετά τον ντροπιαστικό 
αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την 
Εστερσουντ. Ήταν ό,τι το χειρότε-
ρο θα μπορούσε να συμβεί στον 
ΠΑΟΚ. Στο ξεκίνημα μίας χρονιάς 
κατά την οποία το φώναξε σ’ 
όλους τους τόνους ότι ο κύριος 
αγωνιστικός του στόχος είναι η 
κατάκτηση του Πρωταθλήματος. 
Ο αποκλεισμός λοιπόν από το 
Europa League έφερε αναταράξεις 
στον ΠΑΟΚ, τέτοιες τις οποίες 
δεν είχε βιώσει ο ιδιοκτήτης του 
Δικεφάλου στα πέντε χρόνια που 
διοικεί την ομάδα. Τα social media 
γέμισαν με επικριτικά σχόλια 
για την διοικητική πολιτική του 

κ. Σαββίδη στην ΠΑΕ και ο 
ιστορικότερος Σύνδεσμος 

Φιλάθλων της ασπρό-
μαυρης ομάδας, η «Θ4» 
έβγαλε ανακοίνωση 
στην οποία είχε ευθείες 
βολές κατά του ομογενή 

επιχειρηματία.

Όλα αυτά ήταν δύσκολο να 
περάσουν απαρατήρητα από τον 
άνθρωπο που διευρύνει τις επι-
χειρηματικές του δραστηριότητες 
στην Ελλάδα και λογικό είναι να 
θέλει να απολαμβάνει την αποδοχή 
όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ. 
Αποτέλεσμα; Έκλεισε με εντυ-
πωσιακό τρόπο τη μεταγραφική 
περίοδο κάνοντας τρία σπουδαία 
μεταγραφικά deal. Αρχικώς ο 
ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την απόκτη-
ση του Ελ Καντουρί και πάνω 
στο νήμα έφερε στην Τούμπα τον 
Βιεϊρίνια, τον Μαουρίτσιο και τον 
Σαμπράνο (την ώρα που γράφεται 
το άρθρο απέμενε το πράσινο φως 
από τη ΦΙΦΑ), ποδοσφαιριστές 
που η απόκτηση τους απογείωσε 
τον ενθουσιασμό στον κόσμο του 
ΠΑΟΚ και τους γέμισε με ενθου-
σιασμό για μία πετυχημένη χρονιά 
στις εγχώριες διοργανώσεις.

Βεβαίως υπάρχουν και οι γκρίνι-
ες του τύπου «γιατί δεν έγιναν οι 
μεταγραφές πριν από το κάζο με 
την Εστερσουντ;», αλλά είναι τόσο 
ηχηρές που άλλαξαν θεαματικά το 
κλίμα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Επειδή όμως όλα κρίνονται στο 
γήπεδο και τα ρόστερ των ομά-
δων από μόνα τους δεν φέρνουν 
τίτλους, ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο 
δρόμο να διανύσει προκειμένου 
να εισπράξει τα κέρδη από την 
εξαιρετική ενίσχυση της ομάδας 
στην οποία προχώρησε ο Ιβάν 
Σαββίδης. Σ’ ένα Πρωτάθλημα μά-
λιστα στο οποίο οι διεκδικητές του 
τίτλου έχουν κάνει επίσης σπου-
δαίες μεταγραφικές κινήσεις.

Η «απάντηση» του Ιβάν
και ο στόχος του ΠΑΟΚ
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Βla Bla  Tσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310287600
Boulevard 23 Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport (Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
De lol ( Café Bar Playroom) Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2311210534
Dore Ζύθος Στρ. Τσιρογιάννη 7, 2310540284
Duende Jazz Bar Καλαποθάκη 16, Θεσσαλονίκη, 2310252704
Ergon Agora Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Gallery Τσιμισκή 52, Θεσσαλονίκη, 2310240416
Κalfayan Galleries Thessaloniki Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη, 2310225523/2310231187
Kitchen Bar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Klio Boat Παραλία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη, 6944477417
Local Café Π. Πατρών Γερμανού 13, 2310223307
New York College Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879
Nouveau Πλ. Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papillon Γρ. Λαμπράκη 207, Θεσσαλονίκη, 2310908680
Parking ΧΑΝΘ Τσιμισκή 1, Θεσσαλονίκη, 2310236736
Plaisir Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
Starbucks Coffee Λ. Νίκης & Δημητρίου Γούναρη 1, Θεσσαλονίκη, 2310273307
The Rolling Burger Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Vlassis Art Gallery - Art Noise Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 6972282438
Warehouse 7 Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Αθιβόλι Κατούνη 15, Θεσσαλονίκη, 2310508509
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Ζύθος Κατούνη 5, Θεσσαλονίκη, 2310540284
Ζώγια Αλεξάνδρου Σβώλου 54, Θεσσαλονίκη, 2310243459
Θέατρο Αυλαία Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007
ΚΤΕΛ Μακεδονία Γιαννιτσών 244, Θεσσαλονίκη, 2310595400
Μάραθος Κατούνη 6-8, Θεσσαλονίκη, 2310500058
Μαρέα Λώρη Μαργαρίτη 13, Θεσσαλονίκη, 2310257696
Μέντα Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη,  2313016593
Μια Φέτα Π. Μελά 14, Θεσσαλονίκη, 2310221120
Μουσείο Φωτογραφίας Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310566716
Μπουκιά Μπουκιά Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 2310522168
Μυστίλλη Coffee Food & Spirits Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2316009999
Ντερλικατέσεν Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace, Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Ούζου Μέλαθρον Καρύπη 21, Θεσσαλονίκη, 2310220043/2310230326
Παλάτι Πλ.Μωριχώβου 3, Θεσσαλονίκη, 2310550888
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου 3, Κορδελιό, 2310559590
Σίτυ Καφέ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη, 2310280815
Ταβέρνα Διάβαση Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.  Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, 2310247111
Τηγανιές & Σχάρες Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310510284
Το Ελληνικό Στρ. Καλλάρη 9, Θεσσαλονίκη, 2310250210
Το καφέ του Μύλου Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Το Νέον Φράγκων 20, Θεσσαλονίκη, 2310527804
Τσέρκι Κατούνη 19, Θεσσαλονίκη, 2310 523136
Φλοιός Art Studio Βασ. Ηρακλείου 41 & Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, 2310257576
Φουλ του μεζέ Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700
Χοζεβά καφέ-μεζέ Σπανδωνή 5 Καπάνι, Θεσσαλονίκη, 2310277833
Ψησταριά Διαγώνιος Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΊΚΑ 
40 Κύματα Καραολή & Δημητρίου 9,  Εύοσμος, 2310759000
Αlbero Εθν. Αντιστάσεως 87, Κορδελιό, 2310769120
Αllou 28ης Οκτωβρίου 10, 2310568365
Αllure Π. Μελά 30, Κορδελιό, 2310758698
Andre Α. Παρασκευής 26-30, Πολίχνη, 2310605005
Bazaar Παπαμάρκου 34, Έυοσμος, 2310241817
Βοulevard Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Coquet A. Παπανδρέου 55, Κορδελιό, 2310760693
Cozzi Π. Μελά 12, Έυοσμος, 2310544541
Εlegance Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Famous Μαγνησίας 26, Σταυρούπολη, 2311287854
Hard Ball Ελπίδος 2-8, Πολίχνη, 2310600719
Ηοme Αγ.Παρασκευής 38, Πολίχνη, 2313050659
IlPosto Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 25, Εύοσμος, 2310768831
Il PostoPlus Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Jolity Π.Μελά 23, Ευοσμος, 2310759409
Juego Ελπίδος 6, Πολίχνη, 6949465578
KTEO Auto Control Ολυμπιάδος, Εύοσμος, 2310686668 
Κοna Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
La Belle Epoque Θεσσαλονίκης 46, Ωραιόκαστρο, 2310692277
Μas Y Mas Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Meet me Ελπίδος 2, Πολίχνη, 2310600008
Mind the book, 25ης Μαρτίου 93, Έυοσμος, 2310747090
Μio Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Mocca Π.Μελά 15, Έυοσμος, 2310709174
Model Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
Moi Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Molinari Μ. Αλεξάνδρου 70, Αμπελόκηποι, 2310720030
Μoments (espresso bar) Ε. Βενιζέλου 71, Αμπελόκηποι, 2310748080
Namaste Εθν. Αντιστάσεως 66, Κορδελιό, 2310765206
Neon Αγνώστου Στρατιώτου 86, Πολίχνη, 2310666080
Nizamis shoes Αγίου Γεωργίου 14, Νεάπολη, 2310512582
Nouvelle Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Playground café Τζαβέλλα 7, Εύοσμος, 2310700194
Prague the Beer House Μακρυγιάννη & Ολύμπου 7, Σταυρούπολη, 2314027301
Pr. Espresso Bar 27 Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
Quattro Κομνηνών 32, Ωραιόκαστρο, 2310699119
Rich Π. Μελά 26, Έυοσμος, 2310559210
Sunday Art & Hobby Ακαδήμου & Προέκ. Νυμφ. Άν. Περιφ., Εύοσμος,  2310387885/7
Tandur Αγίου Γεωργίου 42, Νεάπολη Συκεών, 2310545444
Τhe Grand Café Ρ. Φεραίου 108, Συκιές, 6947470994
The nuthouse Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Τhe Small Μ. Αλεξάνδρου 1, Αμπελόκηποι, 2310737375
Times Α. Στρατιώτη 27, Πολίχνη, 2310600885
U Bar Project Μεγάλου Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Η κορυφή Λ. Παπανικολάου 98, Ρετζίκι, 2310675075
Κάτι Ψήνεται 25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου» Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Κιμωλία Π. Μελά 5, Έυοσμος, 2310737833
Κόνα Ανδρέα Παπανδρέου 40, Νεάπολη Συκεών, 2310618200
Μαντάμ Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Μασκωτίτσα Λ. Παπανδρέου Ανδρέα 75, 2310636415
Ματα Χάρι Κυρίμη 12, Μενεμένη, 2310737016
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Μουμουλίδης Α. Παπανδρέου 176, Νεάπολη, 2310617684
Μύρισε Θάλασσα Καραολή & Δημητρίου 13-15, Εύοσμος, 2310387551
Ντεμέκ Π. Μελά 3, Έυοσμος, 2310558087
Οδός Μερακλή Θεσσαλονίκης 104 Γ, Ωραιόκαστρο, 2310698698
Οκά και Δράμι 28ης Οκτωβρίου 21, Εύοσμος , 2310763952
Πλατεία Χαλκίδη 1, Αμπελόκηποι, 2310730824
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ρακάδικον Αριστοτέλους 61, Εύοσμος, 2311242085
Σεράνο Μ. Αλεξάνδρου 35, Σίνδος, 2310798840
Τα Λόγια της Πλώρης Μαιάνδρου 79, Εύοσμος, 2310760555
Τα πυθάρια  Λ. Παπανικολάου 76, Ρετζίκι, 2310582241

ANATOΛΊΚΑ 
Αlea Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585

Anassa Θεμιστοκλή Σοφούλη 26, Θεσσαλονίκη, 2311 821360

Autocare Γρηγ. Λαμπράκη 33, 2310932281

Azzuro Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294

Βeer Art Ν.Πλαστήρα 99, Κρήνη, 2310447533

Βeeratis Διογένους 17, Τούμπα, 2310944922

Boheme Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497

Βrera Διογένους 29, Τούμπα, 2310901143

Cafe Neon Διογένους 39, 2311242251

Coffice Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439

Design Ν.Πλαστήρα 33, Κρήνη, 2310455222

Devido 25ης Μαρτίου 23, Θεσσαλονίκη, 2310867494

Dio con Dio Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294

Elysee Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438

Govedarou Art Gallery Γεώργιου Παπανδρέου 5, Θεσσαλονίκη, 2314015613

Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000

Κingstone  Λαμπράκη 246, 2311242203

Lab Ν.Πλαστήρα 2, Κρήνη, 2310443595

Café Le Monde M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414

Les Zazous Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600

Lobby Προφ. Ηλία 30, Πυλαία, 2310327724

Μarvel Κομηνών 74, Καλαμαριά, 23130390114

Μercado Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017

Mistral Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845

Μomenti Κομνηνών 67, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310454320

My Bar Μακρυγιάννη 1, Τριανδρία, 2310929277

Nelson Kομνηνών 27, Πανόραμα, 2310332137

Papillon Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680

PolisHamam Κωνσταντίνου Καραμανλή 40A, Καλαμαριά, 2310488216

Remeron  Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122

Remvi  Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100

SharkBar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855

TGI Fridays 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760

Thessbike Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, 6978008155

The Coffe Story Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Θεσσαλονίκη, 2310328690

The Wine House ΤζωνΚέννεντυ 7, Πυλαία, 2310454187

The Yard Κομνηνών 10, Πανόραμα, 2310332224

Τre Marie Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655

Tre Marie Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747

Tzaki’ho Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266

Villa Luna Aναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440

Villagio Λαμπράκη 85, Τούμπα, 2310952582

Ανατολικό Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,  2310419654

Άρωμα Διογένους 40, Τούμπα, 2310922678

Βαρελάκια Ν. Πλαστήρα 65, Κρήνη, 2310487300

Γένεσις Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000

Γυαλός Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121

Γλυκάνισος Μ. Αλεξάνδρου 46, Θεσσαλονίκη, 2310302882

Eλληνικόν Βασιλίσσης Όλγας 209, Θεσσαλονίκη, 2310 411133

Θέατρο Σοφούλη Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925

Θέατρο <Τ> Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904

Κολοσσαίον Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996

Κοχύλι Μ.Κάλλας 5, Θεσσαλονίκη, 23150051011

Μαϊάμι  Θέτιδος 18, Κρήνη, 2310447996

Μπακάλης Μ. Αλεξάνδρου 21, 2310324252

Νέα Διαγώνιος Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085

Ξενοδοχείο Asteria Panorama Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123

Ξενοδοχείο Hyatt Regency 13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234

Ο Αγκαλίτσας Ν . Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310329692

Ο Μαέστρος Ν.Πλαστήρα 87, Κρήνη, 2310480190

Περιμεζέ Πλ. Παραμάνας 20, Θέρμη, 2314000884

Ρακί και Μέλι Άργους 1 - Χάψα, Θέρμη, 2310462306

Τάκος  Υψηλάντου 45, Θέρμη, 2310465015

Το Στέκι στον Αφρό Ν. Πλαστήρα 66, Πυλαία, 2310323379

Το Στέκι του Μπακάλη Μ. Αλεξάνδρου 21, Πυλαία, 2310324252

Χάλαρο Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Χάλαρο Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284

Ωκεανίς Ν. Πλαστήρα 49, Θεσσαλονίκη, 2310447789

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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