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Η κυβέρνηση πρέπει να είναι ικανοποι-
ημένη από την επίσκεψη του προέδρου 
της Γαλλικής Δημοκρατίας στη χώρα 
μας. Ο Εμανουέλ Μακρόν, από την 
Πνύκα και σε τηλεοπτικό κάδρο που θα 
ζήλευε, σίγουρα, ο Ομπάμα, μίλησε για 
όλα όσα θα ήθελαν οι Έλληνες και η ελ-
ληνική κυβέρνηση να ακούσουν. 

Όλοι διαπίστωσαν μια σύμπτωση από-
ψεων ανάμεσα στον Εμανουέλ Μα-
κρόν και στον Αλέξη Τσίπρα. «Μόνο μία 
κοινωνική Ευρώπη μπορεί να γίνει η 
Ευρώπη του μέλλοντος, που θα προ-
σφέρει προοπτική στους νέους ανθρώ-
πους», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, που 
γνωρίζει πολύ καλά από επικοινωνία, 
επιβεβαιώνοντας τον Έλληνα οικοδε-
σπότη του, τον «αριστερό» πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας. 

Εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στην 
Ευρωζώνη, Ελλάδα και Γαλλία ορα-
ματίζονται μία Ευρώπη με στοιχεία 
ομοσπονδιακής συγκρότησης, όπως 

η θέσπιση ευρωπαϊκού υπουργείου 
Οικονομικών, αλλά και υπουργείου 
Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να 
διασφαλιστεί μία ελάχιστη κοινω-
νική συνοχή στο πλαίσιο της ΕΕ.

Επίσης, ο υψηλός προσκεκλημένος 
μίλησε για την ανάγκη να ολοκληρω-

θεί η αξιολόγηση σύντομα, χωρίς νέες 
απαιτήσεις από το ΔΝΤ και για την ορι-
στική λύση ή, μάλλον, υπέρβαση της 
ελληνικής κρίσης. 

Και είπε και άλλα πολλά… Για το ότι 
«πολλές φορές στην Ευρώπη είπαμε 
ψέματα. Είπαμε ότι η Ελλάδα μπορεί 
να συνεχίσει χωρίς μεταρρυθμίσεις και 
αλλαγές. Ποιος πλήρωσε τα ψέματα; 
Ο ελληνικός λαός και όχι αυτοί που τα 
είπαν», τόνισε με έμφαση. «Τι δίνουμε 
στους νέους της Ελλάδας εδώ και δέκα 

χρόνια; Λιτότητα και ανεργία», συνέχισε 
ο κ. Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι «τους 
είχαμε υποσχεθεί πως θα ζήσουν εξί-
σου καλά και στην Ελλάδα και όχι μόνο 
αν φύγουν στη Γερμανία, στη Γαλλία». 
Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την εκτί-
μηση ότι η αποτυχία της Ευρώπης είναι 
μία αποτυχία της Δημοκρατίας. 

Όλα αυτά σκόρπισαν χαμόγελα και ικα-
νοποίηση στην κυβέρνηση. Το Μαξίμου 
απέσπασε από τον Γάλλο πρόεδρο ό,τι 
ακριβώς προσδοκούσε, τουλάχιστον 
σε επίπεδο ρητορικής: «Ψήφο» εμπι-
στοσύνης για τη δυνατότητα της Ελλά-
δας να βγει πραγματικά από την ύφεση, 
στήριξη στο θέμα της ρύθμισης του 
ελληνικού χρέους και αυστηρό μήνυμα 
στη Λαγκάρντ, να σταματήσει να δημι-
ουργεί προβλήματα με τις εμμονές του 
Τόμσεν και της Βελκουλέσκου…

Οι εκτιμήσεις του ότι η Ελλάδα ανα-
κάμπτει και οι δηλώσεις του για την 
αντιμετώπιση της «μαζικής ανεργίας» 
ήχησαν καλά στα αυτιά μας. Αλλά πώς 
θα γίνει αυτό; Μάλλον όπως κάνει και 
ο ίδιος στη Γαλλία, που έχει ένα από 
τα πιο σκληρά συστήματα εργασιακών 
σχέσεων. Με αναμόρφωση της αγοράς 
εργασίας. Αυστηρά, ανώτατα όρια στις 
αποζημιώσεις, που θα διευκολύνουν 
τις απολύσεις, απευθείας διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζο-
μένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
ενίσχυση των κλαδικών και επιχειρη-
σιακών διαπραγματεύσεων σε βάρος 
των συλλογικών, αλλά και έμφαση στις 
ατομικές συμβάσεις. Δηλαδή με… «δε-
ξιές» μεταρρυθμίσεις! 

Όσο για το σχέδιό του για την Ευρώπη, 
ας μη γελιόμαστε… Αυτό θα εφαρμο-
στεί με τους όρους της Γερμανίας και 
μόνο με τις «ισορροπίες» της Γαλλίας. 
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Το Μαξίμου απέσπασε από τον Γάλλο πρόεδρο ό,τι ακριβώς 
προσδοκούσε, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής: «Ψήφο» 
εμπιστοσύνης για τη δυνατότητα της Ελλάδας να βγει 
πραγματικά από την ύφεση, στήριξη στο θέμα της ρύθμισης 
του χρέους και αυστηρό μήνυμα στο ΔΝΤ

socialismata

Μνημόνιο ετοιμάζεται να υπογράψει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης με τον φορέα των αστικών συγκοινωνιών της… Αθήνας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες του karfitsa.gr, ο νέος πρόεδρος Στέλιος Παππάς – Αθηναίος και 
ο ίδιος – σκέφθηκε το απλό και πασιφανές. Αφού «όλα ξεκινούν από την πρω-
τεύουσα γιατί να μην… τερματίζουν κι εκεί;» (Το μνημόνιο αυτό, πιθανότατα θα 
περιλαμβάνει ανταλλαγές λεωφορείων, σέρβις στόλου, κοινή προμήθεια ανταλλα-
κτικών για καλύτερες τιμές κλπ κλπ).

Ο κ. Παππάς είναι αποφασισμένος να δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση... 
επέκτασης και ανάπτυξης, αν και στο γραφείο του δεν βρήκε ούτε… υπολογιστή. 
Η δε πρώτη βόλτα του στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνι-
ών Θεσσαλονίκης τον... πίκρανε πολύ. Σαν να αντίκριζε «νεκροταφείο παλαιών 
λεωφορείων» όπως λένε εργαζόμενοι. Τo «θέαμα» όμως του έβαλε και ιδέες… 
αξιοποίησης. Δηλαδή γιατί να μην τα… σουλουπώσει όσο γίνεται (φαντάζομαι σε 
συνεργασία με δήμους όπου λεφτά κοινοτικά υπάρχουν) και να τα μετατρέψει από 
εστίες μόλυνσης σε μικρές εστίες... πολιτισμού π.χ. θεατράκια για παιδιά, βιβλιο-
θήκες κλπ; Μάλιστα ζήτησε σχετικές προτάσεις και από υπαλλήλους και φίλους, 
διότι στην Αθήνα κάτι τέτοια του πολιτισμού, τα κάνουν -χρόνια τώρα- στα… 
βαγόνια.

Όσο για τα χρέη είναι στο δρόμο για.. διαγραφή. «Είναι πολλά τα λεφτά» κι αφού 
έχει τις διασυνδέσεις στην κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γιατί 
να μην το ζητήσει; Ο ίδιος πιστεύει ότι ο ΟΑΣΘ λόγω των 2.300  εργαζομένων 
και τα 350 λεωφορεία (από τα 250 που ήταν με το προηγούμενο καθεστώς) είναι  
μια ολόκληρη… κοινωνία. Μια διαφορετική ίσως κοινωνία από αυτή π.χ. των 
επιβατών. Προς αυτήν την κατεύθυνση μιλάει και με το υπουργείο Υ36γείας ώστε 
να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής μόνο για τους εργαζόμενους 
αυτής της… κοινωνίας.

Όσο για τα ρέστα των αυτόματων πωλητών εισιτηρίων δεν πρόκειται να δίνονται 
ούτε στο μέλλον, διότι η προμήθεια μηχανημάτων με… ρέστα θα στοίχιζε πολλά 
(1.000.000 ευρώ) και δεν είμαστε τώρα για τέτοια.  Ο νέος ΟΑΣΘ θα δίνει τα ρέστα 
σε άπορους ή άστεγους, ή τέλος πάντων σ΄ αυτούς που τα έχουν ανάγκη «ή σε 
όσους έχει ανάγκη ο ΟΑΣΘ για το κοινωνικό του πρόσωπο και η κυβέρνηση που 
κρατικοποίησε τον ΟΑΣΘ» όπως λέει εκπρόσωπος φορέα της πόλης.

Παράλληλα ο κ. Παππάς -σε συνεννόηση με τον επικεφαλής της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ΑΕ- σχεδιάζει πώς θα «απορροφηθούν» οι εργαζόμενοι που θα… «περισσέψουν» 
π.χ στα βαγόνια του μετρό Θεσσαλονίκης (αν και αυτά… δεν θα έχουν οδηγούς). 
Ωστόσο δεν θα απολυθεί ούτε ένας εργαζόμενος (και γι’ αυτό δεν έχουμε κινητο-
ποιήσεις ή αντιδράσεις). Όμως είναι βέβαιον ότι πολλοί ενδέχεται να βρεθούν π.χ. 
κάτω από τη γη (ως εργαζόμενοι του μετρό Θεσσαλονίκης) ή γιατί όχι σε κάποια 
βάρκα διότι ο νέος πρόεδρος του ΟΑΣΘ θεωρεί – καλώς κατά την άποψη μου – 
ότι δημόσιες συγκοινωνίες είναι και οι θαλάσσιες όπως και οι υπόγειες, επίγειες ή 
«ακόμη και τα… ΚΤΕΛ». 

Μέχρι στιγμής πάντως στα γραφεία του οργανισμού «έχουμε πολλές συσκέψεις 
-που δεν είχαν ματαγίνει - μεταξύ των διευθυντών των τμημάτων και αναμένο-
νται αποφάσεις...». (Υ.Γ. Ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε κι άλλα στοιχεία όπως τις 
βάρδιες 2.300 εργαζομένων σε 350 λεωφορεία, από το πρωί ως τα μεσάνυχτα...).

#Θεσσαλονίκη_Αθήνα_ με_ΟΑΣΘ
Ο Μακρόν, η «νέα Ευρώπη»  

και η Ελλάδα
Της @karapanagiotidu
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«Η Θεσσαλονίκη  
με τον Τσίπρα  
αποκτά  
ενεργό ρόλο…»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  
ΜΙΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

#συνέντευξη

Για τη θέση που έχει η Θεσσαλονίκη και τα 
προβλήματά της στην κυβερνητική ατζέντα 
αλλά και για το μέχρι σήμερα έργο του 
Πρωθυπουργικού γραφείου της πόλης μιλά στην 
KARFITSA ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο υφυπουργός 
Εξωτερικών και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης δηλώνει 
πως η χώρα μας μπαίνει ξανά στο πεδίο ενδιαφέροντος 
των ξένων αλλά και των απόδημων επενδυτών, 
υπογραμμίζει πως στόχος της κυβέρνησης είναι η επιστροφή 
της χώρας στην ανάπτυξη και την κανονικότητα, δεν «βλέπει» πρόωρες εκλογές 
και απευθύνει ένα μήνυμα στους επίδοξους αρχηγούς της Κεντροαριστεράς: «Θα πρέπει να επιλέξουν την πορεία τους…». 

Τι να περιμένει η Θεσσαλονίκη και ο λαός της από 
την κυβέρνηση; Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα και πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε;

Η Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται πια να περιμένει, καθώς 
τα πρώτα αποτελέσματα της διακυβέρνησής μας είναι 
απτά στην καθημερινότητα των πολιτών. Το ΜΕΤΡΟ 
Θεσσαλονίκης κατασκευάζεται με ταχείς ρυθμούς, οι 
αστικές συγκοινωνίες έχουν περάσει σε νέα εποχή 
με την αποϊδιωτικοποίηση του ΟΑΣΘ με ιδιαίτερη πια 
μέριμνα για τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν 
περισσότερο από την κρίση, τα στρατόπεδα Παύλου 
Μελά και Κόδρα αξιοποιούνται προς όφελος των τοπι-
κών κοινωνιών με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό πε-
ριβάλλον. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι εποχές, που 
οι Θεσσαλονικείς περίμεναν επί δεκαετίες μια αλλαγή 
προς το καλύτερο, που ποτέ δεν ερχόταν, αποτελούν 
παρελθόν. Πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη αποκτά ενερ-
γό ρόλο, όχι μόνο στην εσωτερική ζωή της χώρας. Η 
επιλογή της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό 
ως τόπο διοργάνωσης της Τριμερούς Συνόδου Κορυ-
φής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, του 1ου Ανωτάτου 
Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας και της 
1ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Σερβί-
ας-Βουλγαρίας αλλά και οι διασυνοριακές συναντή-
σεις του ΥΠΕΞ, αποδεικνύουν στην πράξη τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο που επεφύλαξε η κυβέρνηση για την 
πόλη μας. Συνεπώς, η αλλαγή στη Θεσσαλονίκη έχει 
τη σφραγίδα της κυβέρνησής μας και θα εξακολουθή-
σουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Το πρόβλημα της ανεργίας και της φυγής των νέων 
στο εξωτερικό, αλλά και η βελτίωση και λύση των 
προβλημάτων της καθημερινότητας των συμπολιτών 
μας είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Η προσέλ-
κυση επενδύσεων, η ένταξη της Θεσσαλονίκης στο 
«Δρόμο του Μεταξιού», η σιδηροδρομική της  σύνδε-

ση με τα λιμάνια της Βουλγαρίας, η ανάδειξη της ως 
ενεργειακής πύλης για την Ευρώπη,  η αξιοποίηση του 
πλούσιου  ιστορικού και πολιτισμικού της κεφαλαίου 
είναι δράσεις που έχουν ευεργετικά αποτελέσματα 
στην ανάπτυξη της πόλης -και όχι μόνο- και θα πρέ-
πει να φτάνουν ιδιαίτερα στις κοινωνικές ομάδες, που 
πλήγηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Το Πρωθυπουργικό γραφείο της Θεσσαλονίκης 
συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας. Ποιο είναι το 
έργο που έχει παράξει και ποιος ο απολογισμός;

Για πρώτη φορά μια κυβερνητική δομή υλοποιεί ένα 
από τα πάγια αιτήματα του λαού της Θεσσαλονίκης, 
δηλαδή αυτό της εγγύτητας με την κεντρική εξουσία. 
Η αυτοπρόσωπη παρουσία του Πρωθυπουργού, Αλέ-
ξη Τσίπρα στην πόλη και η προσωπική του μέριμνα και 
συμβολή για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και 
παθογενειών είναι αναντίρρητο γεγονός. Είναι η πρώ-
τη φορά που Πρωθυπουργός της χώρας επισκέπτεται 
τόσο συχνά την πόλη μας  και αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες για τη θεραπεία προβληματικών καταστάσε-
ων και την αναβάθμιση της παρουσίας της Θεσσαλο-
νίκης στο γεωπολιτικό, ενεργειακό, οικονομικό χάρτη 
της ευρύτερης περιοχής. Και αυτό η Θεσσαλονίκη το 
αναγνωρίζει στον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Ποιο θα είναι το «καλάθι» που θα φέρει ο Αλέξης 
Τσίπρας;

Μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, την αναβάθμιση της πιστοληπτικής μας 
ικανότητας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης 
και την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά 
-χωρίς στιγμή να χάσουμε τον κοινωνικό μας προσα-
νατολισμό- μέριμνα της κυβέρνησης είναι η ανακού-
φιση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τώρα 

που τα οικονομικά μεγέθη αποκτούν σταδιακά θετικό 
πρόσημο στην πορεία εξόδου μας από την επιτροπεία, 
η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων και η ενί-
σχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αποτελούν 
βασικές μας προτεραιότητες.

Τις τελευταίες ημέρες ο πρωθυπουργός μέσω επι-
σκέψεων σε μεγάλες εταιρίες θέλει και σημειολο-
γικά να επικοινωνήσει πως η Ελλάδα είναι ένας 
τόπος για επενδύσεις. Ποια είναι τα μηνύματα που 
λαμβάνετε εσείς από τους Έλληνες της ομογένει-
ας με τους οποίους βρίσκεστε σε ανοικτή γραμμή 
επικοινωνίας;

Δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά ζήτημα ουσίας. Μέ-
λημά μας υπήρξε πάντα η εμπέδωση ενός σταθερού 
οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση δύο αξιολογήσεων και η υλοποίηση 
διαρθρωτικών αλλαγών συνέβαλαν σε αυτό, καθώς 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση 
επενδύσεων.

Τώρα, που το μήνυμα επιστροφής της Ελλάδας στην 
ανάπτυξη έχει σταλεί και διεθνώς, εντείνουμε τις προ-
σπάθειες για νέες επενδύσεις. Αυτό το νόημα είχε και 
η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, κ. Μακρόν στην 
Αθήνα και προς αυτήν την κατεύθυνση θα εξακολου-
θήσουμε να κινούμαστε. Αρωγοί και πρεσβευτές της 
εθνικής αυτής προσπάθειας υπήρξαν από την πρώτη 
στιγμή οι Έλληνες της Διασποράς και το επόμενο δι-
άστημα με κοινές μας πρωτοβουλίες αυτό θα γίνει 
ακόμη περισσότερο αντιληπτό. Υπάρχει αυξανόμενο 
ενδιαφέρον και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τα 
οποία εξετάζουμε.

Πρόωρες εκλογές «βλέπετε» ή η κυβέρνηση θα 
εξαντλήσει την τετραετία; Οι δημοσκοπήσεις των 

τελευταίων μηνών δεν σας ευνοούν...

Δεν μπορώ να ανακαλέσω στην μνήμη μου δημοσκο-
πήσεις που στην περίπτωση της δικής μας κυβέρνη-
σης προέβλεψαν επακριβώς το αποτέλεσμα. Πάντα οι 
προβλέψεις ήταν εναντίον μας, όχι όμως ο ελληνικός 
λαός.

Εμείς εργαζόμαστε με ορίζοντα την έξοδο της χώρας 
από την επιτροπεία τον Αύγουστο του 2018 και την 
ολοκλήρωση του κοινοβουλευτικού κύκλου το 2019 
και θα τα καταφέρουμε, γιατί βασιζόμαστε στον ελλη-
νικό λαό και όχι στις δημοσκοπήσεις.

Οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά καλά κρατούν. 
Πολλοί υποψήφιοι αρχηγοί ενόψει της εκλογικής 
διαδικασίας. Σας αφήνουν αδιάφορους στο ΣΥΡΙΖΑ 
αυτές οι εξελίξεις; Θα μπορούσε να υπάρξει σημείο 
συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως κά-
ποια μελλοντική συνεργασία; 

Δεν επιθυμώ να εισχωρήσω στα εσωτερικά άλλων 
κομμάτων. Θεωρώ, ωστόσο ότι το προσκλητήριο 
προς τις προοδευτικές δυνάμεις, το οποίο απηύθυνε ο 
Πρωθυπουργός υπήρξε μια κίνηση υψηλού πολιτικού 
συμβολισμού, γιατί έγινε σε μια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι δεσπόζουσα πολιτική δύναμη και δεν έκρυβε 
καμία ιδιοτέλεια ή υστεροβουλία. Ήταν ένα προσκλη-
τήριο όχι εξ’ ανάγκης, αλλά κατ’ επιλογή και αυτή η 
πολιτική συμπεριφορά είναι που μετρά. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να επιλέξουν την πορεία τους. Αν θα εξυ-
πηρετήσουν τα λαϊκά συμφέροντα ή τις πολιτικές που 
εφάρμοσαν μέχρι τώρα και που μας οδήγησαν στην 
χρεοκοπία. Εύχομαι να επιλέξουν το πρώτο.

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη
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#karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Το στίγμα του σχεδίου της Ν.Δ. 
για την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων και τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας έδω-
σε ο Πρόεδρός μας Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση 
που είχε με τους εκπροσώπους 
των κοινωνικών εταίρων, στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για 
την επίσκεψή του στη ΔΕΘ, στις 
16-17 Σεπτεμβρίου.
Η απάντησή μας στα μηνύματα 
όψιμου επενδυτικού ενδιαφέρο-
ντος που προσπαθεί να εκπέμψει 
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
εν όψει της παρουσίας του 
Τσίπρα στη ΔΕΘ είναι απλή και 
συγκεκριμενοποιημένη:

1.Μείωση του φορολογικού κό-
στους και του κόστους εισφορών 
που επιβαρύνει την εργασία. 
2.Συνολική φορολογική μεταρ-
ρύθμιση που θα διευκολύνει 
το επιχειρείν και θα προάγει τη 
διαφάνεια.
3.Το κράτος να εξυπηρετεί 
τον πολίτη και να στηρίζει την 
επιχειρηματικότητα, με αλλαγή 
πρακτικής και νοοτροπίας στην 
αδειοδότηση έργων και δραστη-
ριοτήτων.
4.Ριζική μεταρρύθμιση μηχανι-
σμών διοίκησης, που αφορούν 
στην απονομή της Δικαιοσύνης 
και στην επίλυση διαφορών.
5.Βελτίωση του ρυθμιστικού πε-
ριβάλλοντος με εισαγωγή αρχών 
και πρακτικών καλής νομοθέτη-
σης για τον περιορισμό διαφο-
ρών που προκύπτουν από την 
παρερμηνεία των κανονιστικών 
πράξεων της Διοίκησης, μέσω 
της βελτίωσης της ποιότητας και 
σαφήνειας της νομοθεσίας.
6.Αξιοποίηση του Αναπτυξιακού 
Νόμου ως εργαλείου για την 
προώθηση της παραγωγικότη-
τας, της ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας.
7.Επιθετική προώθηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών.
8.Βελτίωση της στόχευσης και 
της αποτελεσματικότητας των 
φορολογικών ελέγχων.

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

■ Βαφτίσια με… celebrities για έναν 
αιρετό της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος 
για τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης 
Πέτρο Λεκάκη, ο οποίος την περα-
σμένη Κυριακή το απόγευμα βάφτι-
σε στην εκκλησία της Οσίας Ξένης 
τα δίδυμα κοριτσάκια του. Στον Ναό 
αλλά και στο πάρτι που ακολούθη-
σε με θέα τον… Θερμαϊκό Κόλπο 
παραβρέθηκαν φίλοι, συγγενείς και 
συνεργάτες από το δήμο Θεσσαλο-
νίκης. Τις εντυπώσεις, όπως ήταν 
αναμενόμενο έκλεψε η αδερφή του 
αντιδημάρχου, γνωστή ηθοποιός 
Μαρία Λεκάκη ή για το κοινό γνω-
στή ως… «γκαρσόνα β’». Λαμπερή 
παρουσία ήταν και αυτή της συζύ-
γου του Περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα, Ελεάννας που είναι 
φίλη του ζευγαριού. Παρόντες ήταν 
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάν-
νης Μπουτάρης, η πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Καλυψώ 
Γούλα, οι αντιδήμαρχοι Θανάσης 
Παππάς και Έλλη Χρυσίδου και πολ-
λοί άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι και 
υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου 
Θεσσαλονίκης. 

■ Μπορεί οι δημοτικές εκλογές 
να αργούν και το πιθανότερο είναι 
να λάβουν μια μικρή παράταση για 
το φθινόπωρο του 2019, ωστόσο 
η συζήτηση για τους υποψήφιους 
δημάρχους έχουν ξεκινήσει. Σε 
επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης αυ-
τοδιοικητικά σχήματα διαφόρων 
περιοχών εξετάζουν το ενδεχόμενο 
συνεργασίας και κοινής καθόδου. 
Για παράδειγμα, αυτό ήταν το αντι-
κείμενο μιας πρόσφατης συνάντη-
σης που είχαν στελέχη της παρά-
ταξης του Απόστολου Αντωνούδη 
(που υποστηρίχτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ 
το 2014 και ήρθε δεύτερος) και του 
Νίκου Νυφούδη (που υποστηρίχτη-
κε από το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ και 
τερμάτισε τρίτος) στο δήμο Πυλαίας 
Χορτιάτη. 

■ Μαχαίρι έκοψε το τσιγάρο ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης. Μπορεί η μέθοδος 

της… βελόνας να μην πέτυχε να 
σταματήσει τον μανιώδη θεριακλή 
δήμαρχο από αυτή του τη συνήθεια, 
η ολιγοήμερη παραμονή του στο 
Διαβαλκανικό Κέντρο τον έπεισε. Ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης ταλαιπω-
ρήθηκε από μια ίωση και αναγκά-
στηκε να παραμείνει κλινήρης για 
κάποιες μέρες. Εκεί, αποφάσισε να 
σταματήσει το κάπνισμα. Αμέσως 
μετά την έξοδό του από το νοσοκο-
μείο ο ίδιος προτίμησε να πάει στο 
δημαρχείο αντί για το σπίτι του και 
να κάνει σύσκεψη με τους στενούς 
του συνεργάτες. Μάλιστα οι τελευ-
ταίοι «ανέβασαν» και σχετική φωτο-
γραφία στο facebook σχολιάζοντας 
και… προειδοποιώντας πως «he is 
back»!

■ Την πρώτη του συνάντηση στην 
πλατεία Άθωνος με… φίλους και 
όχι… πολιτικούς, όπως αναφέρουν 
οι στενοί του συνεργάτες, πραγμα-
τοποίησε πριν λίγες ημέρες ο πρώ-
ην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και πρώην 
βουλευτής, Σπύρος Βούγιας. Ο κ. 
Βούγιας συνοδεία εκλεκτού κρα-
σιού και μεζέδων τους έθεσε τους 
προβληματισμούς του για τον κε-
ντρικό δήμο Θεσσαλονίκης και ζή-
τησε την άποψή τους σχετικά με την 
ενδεχόμενη κάθοδό του στις δημο-
τικές εκλογές του 2019, την οποία 
υπενθυμίζουμε έχει ανακοινώσει 
εδώ και μήνες από το facebook. 
Κατέγραψε τις απόψεις τους, τους 
ευχαρίστησε και υποσχέθηκε ότι θα 
κάνει γνωστές τις προθέσεις του το 
επόμενο διάστημα. Μαζί του, όπως 
ξέρουμε συνομιλούν διάφοροι εν 
ενεργεία και πρώην αιρετοί. Και 
από την παράταξη Μπουτάρη και 
από την παράταξη Καλαφάτη. 

■ Μπορεί στα «πηγαδάκια» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να ακούγεται πως το κυβερ-
νών κόμμα στις επόμενες δημοτι-
κές εκλογές αναμένεται να στηρίξει 
το Γιάννη Μπουτάρη για το δήμο της 
Θεσσαλονίκης, υπάρχουν ορισμένοι 
Βορειοελλαδίτες που προκρίνουν 
άλλες δυο υποψηφιότητες για τον 

κεντρικό δήμο του νομού. Όπως 
έχει γράψει η στήλη και στο πα-
ρελθόν η διευθύντρια του Μαξίμου 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπού-
λου δέχεται εισηγήσεις να αφήσει το 
υπηρεσιακό της έργο και να ριχτεί 
στη μάχη του σταυρού στο δεύτερο 
μεγαλύτερο δήμο της πόλης. Άλλοι 
πάλι ψιθυρίζουν το όνομα του ανα-
πληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
Σωκράτη Φάμελλο λέγοντας χαρα-
κτηριστικά πως είναι ο «Θεσσαλονι-
κάρχης του ΣΥΡΙΖΑ». Υπενθυμίζουν 
μάλιστα πως ο κ. Φάμελλος δεν λεί-
πει από τα σημαντικά γεγονότα τις 
πόλης και παίρνει θέση στα μεγά-
λα ζητήματα όπως για παράδειγμα 
συνέβη με τον ΟΑΣΘ, με το ΔΣ του 
οποίου μάλιστα συναντήθηκε. «Όλα 
θα εξαρτηθούν από τις βουλευτικές 
εκλογές. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πάει 
καλά προκειμένου να εκλέξει στην 
τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερα 
στελέχη μπορεί να ρίξει τον Φάμελ-
λο είτε στο δήμο Θεσσαλονίκης είτε 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας» μας απάντησε εν ενεργεία 
βουλευτής όταν τον ρωτήσαμε 
εάν τα παραπάνω σενάρια έχουν… 
βάση.

■ Με μια συναυλία της Φιλαρμο-
νικής Ορχήστρας υποδέχτηκε το 
ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης την 82η 
ΔΕΘ. Συγκεκριμένα χθες το βράδυ 
στις 8:00 Θεσσαλονικείς και επισκέ-
πτες της πόλης είχαν τη δυνατότητα 
να δουν από κοντά το σταθμό Πα-
πάφη και τις δίδυμες σήραγγες υπό 
τους ήχους εξαιρετικής μουσικής. 
Υπενθυμίζεται πως για τη φετινή 
ΔΕΘ- HELEXPO ο Γιάννης Μυλό-
πουλος έφερε μέχρι και βαγόνι χω-
ρίς χειριστή το οποίο θα εκτίθεται 
στους χώρους του εκθεσιακού κέ-
ντρου και στη συνέχεια θα πάρει τη 
θέση του κάτω από τη… γη. 

■ Την… επίσημη παρουσίαση του 
ανανεωμένου Μακεδονία Παλλάς 
θέλει να κάνει ενόψει ΔΕΘ ο μεγα-
λομέτοχος του ΠΑΟΚ και γνωστός 
επενδυτής Ιβάν Σαββίδης. Τις τε-
λευταίες ημέρες στο ιστορικό και 

πεντάστερο ξενοδοχείο οι εργασίες 
κατασκευής της νέας πρόσοψής του 
είναι εντατικές και… κρυφές, αφού 
έχουν καλυφθεί με ένα πέπλο, προ-
κειμένου να διεγείρεται η φαντασία 
όσων περνούν από μπροστά. Τα 
αποκαλυπτήρια θα γίνουν αυτές 
τις ημέρες καθώς το ξενοδοχείο θα 
φιλοξενήσει πολιτικούς αρχηγούς 
που θα επισκεφθούν τη ΔΕΘ.

Moυζάλας – Τζιτζικώστας συναντήθηκαν και ο πρώτος θύμισε αμέσως ότι τήρησε την 
υπόσχεση που έδωσε στο δεύτερο ότι «ο μεγαλύτερος αριθμός των camp θα σταματή-
σουν να λειτουργούν…». Μάλιστα ο κ. υπουργός αναγνώρισε ότι «Ο λαός της Μακεδονίας 
έδειξε μεγαλοθυμία και φιλοξενία. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τον λαό και την Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο οι συνθήκες να είναι αξιοπρεπείς. 
Κλείσαμε πάνω από το 50% των camps και αυτά δεν θέλουμε να ξανανοίξουν. Θέλουμε 
να κλείσουνε και άλλα», τόνισε ο κ. Μουζάλας. Όπως είπε προτεραιότητα είναι να κλείσει 
το Δερβένι , ενώ η Softex όπως σημείωσε έχει πρακτικά κλείσει. Παράλληλα επισήμανε 
το γεγονός πως στην Κεντρική Μακεδονία διέμεναν 22.000  πρόσφυγες και τώρα έχουν 
μείνει 11.000. Αναφορικά με την μετακίνηση μεταναστών από τα νησιά, ο αναπληρωτής 
υπουργός ανέφερε πως όντως υπάρχει μετακίνηση προς τη βόρεια Ελλάδα, ενώ μιλώ-
ντας για την επανεισδοχή προσφύγων και μεταναστών από άλλες χώρες , η Ελλάδα θα 
προχωρήσει σε μια συμβολική κίνηση και θα δεχθεί την επιστροφή λίγων δεκάδων με 
το νόμο του Δουβλίνου. Ο κ Τζιτζικώστας του απάντησε ότι «Πάγιο αίτημα μας ήταν η 
αποσυμφόρηση της Κεντρικής Μακεδονίας και αναλογικός καταμερισμός σε όλη την Ελ-
λάδα. Πλέον στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει το 20%, των προσφύγων, ακριβώς το 
ποσοστό που αναλογεί στο πληθυσμό. Αυτό τον αριθμό μπορεί να τον σηκώσει η τοπική 
κοινωνία».

■ Τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Διαβατών 
επισήμανε σε σχετική ερώτηση του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
Σάββας Αναστασιάδης. Αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Η περιοχή ευ-
θύνης του Κέντρου Υγείας Διαβατών περιλαμβάνει πάνω από 50.000 
μόνιμους κατοίκους, καθώς εξυπηρετεί όλο  το Δήμο Δέλτα , περιοχές 
των όμορων Δήμων Ωραιοκάστρου και Χαλκηδόνας, τις φυλακές Δια-
βατών, τον οικισμό Ρομά Αγ.Σοφία, δύο  προσωρινούς καταυλισμούς 
προσφύγων- μεταναστών και το τμήμα Μεταγωγών Θεσσαλονίκης». 
«Η εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής εξαρτάται αποκλειστι-
κά και μόνο από το φιλότιμο του προσωπικού του κέντρου οι οποίοι 
καθημερινά καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες με σκοπό την 
καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Εκτός από την έλλειψη των ανα-
λωσίμων υλικών και την αδυναμία λειτουργίας του ακτινολογικού είναι 
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το κέντρο υγείας Διαβατών διαθέτει ένα 
ασθενοφόρο το οποίο δεν καλύπτει όλες τις βάρδιες εβδομαδιαίως» 
δήλωσε. Και ρώτησε τον υπουργό Υγείας σε ποιες ενέργειες προτίθεται 
να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα λειτουργικά προβλήμα-
τα του κέντρου υγείας Διαβατών.

Ανάπτυξη έρχεται μόνο μέσα 
από τον ιδιωτικό τομέα

■ «Κανένας δεν γνώριζε για τις δη-
λώσεις Κόλλια (βλ για διευθύνοντα 
σύμβουλο ΔΕΘ και πιθανή απομά-
κρυνση του!)» Αυτό μας απάντησαν 
στενοί συνεργάτες της εκπροσώπου 
του πρωθυπουργικού γραφείου 
Θεσσαλονίκης  Κ. Νοτοπούλου όταν 
τους ζητήσαμε να σχολιάσουν το 
θέμα που αναστάτωσε αρκετούς 
Θεσσαλονικείς όλων των κομμάτων. 
Τη μέρα εκείνη η κα υφυπουργός 
δεν επέστρεψε στο γραφείο της, 
ωστόσο έγινε αποδέκτης πολλών 
τηλεφωνημάτων διαμαρτυρίας, 
μεταξύ αυτών και του πολιτικού 
της προϊσταμένου Πάνου Σκουρλέ-
τη. «Δεν μπορούμε να σκεφτούμε 
γιατί το είπε...» μας διαβεβαίωσαν 
συνεργάτες της. Ωστόσο ακούμε ότι 
τους τελευταίους μήνες ΣΥΡΙΖΑίοι 
-και «συντρόφοι» των ΑΝΕΛ- «εί-
χαν βάλει στο μάτι» το δίδυμο της 
επιτυχίας της ΔΕΘ (Tζήκας-Ποζρικί-
δης) κι ήθελαν να τους διαδεχθούν. 
Σε ό,τι αφορά τις άλλες δηλώσεις 
Κόλλια ότι είναι η «μαμά της Νο-
τοπούλου» και δεν μαλώνουν εκεί 
έπεσαν… γέλια. Πληροφορίες που 
θέλουν την πραγματική μητέρα της 
διευθύντριας του πρωθυπουργικού 
γραφείου Θεσσαλονίκης να δηλώνει 
ότι «η Κατερίνα έχει μια μαμά και 
δεν θέλει δεύτερη» ελέγχονται ως… 
ανεπιβεβαίωτες.
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει στη φε-
τινή 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 

9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017, σε συνεργασία 
με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλά-
δας(ΚΕΕΕ). Η ΚΕΕΕ -μαζί με όλα τα Επιμελη-
τήρια της Ελλάδος- έχουν κλείσει τα κεντρικά 
Περίπτερα 2 & 3 της Έκθεσης εμβαδού 4.000 
m2! Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής φιλοξενεί επι-
χειρήσεις του τόπου του, στο περίπτερο 3 στο 
stand 20, συνολικού εμβαδού 60τμ.. 

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των επιχειρή-
σεων στο περίπτερο του Επιμελητηρίου είναι... 
δωρεάν. «Με αυτόν τον τρόπο το Επιμελητή-
ριο της Χαλκιδικής προβάλλει και αναδεικνύει 
όλους τους κλάδους της τοπικής επιχειρημα-
τικότητας, συμβάλλει στην ενίσχυση της εξω-
στρέφειας του νομού μας και των επιχειρήσεων 
του καθώς και των μοναδικών προϊόντων και 

υπηρεσιών της Χαλκιδικής» τονίζει ο πρόεδρος 
Γ. Γκιλής. Τα εγκαίνια του περιπτέρου του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθούν 
μαζί με τα εγκαίνια των περιπτέρων της ΚΕΕΕ, 
την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέ-
ρι. «Ελάτε στο περίπτερο του Επιμελητηρίου και 
δείτε από κοντά τη δουλειά των ανθρώπων της 
Χαλκιδικής» προσθέτει ο κ. Γκιλής. «Σημειώνε-
ται ότι η 82η ΔΕΘ, πλαισιώνεται από ένα πλού-
σιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα 
δε οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
 θα είναι πολλαπλά» .

«Ο πιο τουριστικός και... παραγωγικός νομός στη ΔΕΘ»

Οι επιχειρήσεις του «πιο ωραίου τουριστικού 
και παραγωγικού νομού της χώρας» -όπως 
συνηθίζει να λέει ο πρόεδρος Γ Γκιλής - εί-
ναι οι ακόλουθες: 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ Διάδρομοι τεστ κο-
πώσεως αποκατάστασης και fitness - ΛΑ-
ΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ «Κριτσίνια Πάργας» Κριτσίνια 
και αρτοσκευάσματα -ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ Ν ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - Οινοποιείο ΓΚΙΛΗΣ Γ. 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. «Bebe Stars by Gilis» -Παιδικά και 
βρεφικά προϊόντα - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
«Ευλογημένη Γη» -Εργαστήρι ζαχαροπλαστι-
κής Ι.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΥΝ 
ΠΕ-Παραδοσιακά τρόφιμα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ «ΧΟΛΟΜΩΝ Βιολογικά Βότανα» 
Βιολογικά βότανα και αφεψήματα- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗ-
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ» Επεξεργα-
σία και εμπορία μελιού και μελισσοκομικών 
προϊόντων» -ΡΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
«LAVAKAMIN» Ενεργειακά τζάκια - μαντεμέ-
νια είδη - ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ» Εμφιάλωση 
και εμπορία νερού - ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ ΒΑΡΒΑ-
ΡΑ www.halkidikifocus.gr» Ειδησεογραφικό 
portal -ΤΟΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΥ «ΛΙΟΚΛΑΔΙ» Επεξεργασία, τυποποίηση και 
εμπορία ελαιολάδου - ΔΕΑΣ ΑΕ Επεξεργασία, 
τυποποίηση και εμπορία ελαιών και γεωργι-
κών προϊόντων.

#karfitsomata#karfitsomata
■ ΓΗ Σύγκλητος και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ, 
ζητά και επίσημα πλέον, την παρέμβαση της αστυνομίας 
και του εισαγγελέα, προκειμένου να δοθεί μία οριστική 
λύση στο θέμα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, 
μέσα στους χώρους του campus. Όπως είχε αποκα-
λύψει πριν από μήνες στην εφημερίδα Karfitsa, ο Κο-
σμήτορας του ΑΠΘ Κώστας Κατσάμπαλος «πλέον είναι 
απαραίτητο να υπάρχει σταθερή και μόνιμη αστυνόμευ-
ση μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης». Παράλληλα, οι ίδιοι οι φοιτητές 
είχαν περιγράψει στην εφημερίδα Karfitsa την τραγικά 
καθημερινότητα που βιώνουν μέσα στους χώρους του 
Ιδρύματος, με τους διακινητές ναρκωτικών να κάνουν 
τις δοσοληψίες τους μέρα μεσημέρι, μέσα στο χώρο 
του κυλικείου! Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 
Πανεπιστημίου «το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο 
από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας». Έτσι, αποφασί-
στηκε ομόφωνα να απευθύνουν έγγραφη πρόσκληση 
προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδι-
κών Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 2 του 
Ν. 4485/2017, για συνεχή παρέμβαση και διενέργεια 
ελέγχων των αρμόδιων οργάνων της αστυνομίας εντός 
της πανεπιστημιούπολης, αποκλειστικά και μόνο προς 
αντιμετώπιση του προβλήματος διακίνησης και χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών…

Συνάντηση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή είχαν τα μέλη της «επιτροπής Σωτηρίας» του ΓΣ «Ηρακλής»  παρουσία του γραμμα-
τέα κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστου Παπαδούλη με τον βουλευτή Γιώργο Αρβανιτίδη, τον υπεύθυνο για θέματα οικονομίας 
εκ μέρους του πολιτικού συμβουλίου Πάρι Κουκουλόπουλο και το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας Βασίλη Έξαρχο. Στη 
συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα των διοικήσεων  των ερασιτεχνικών σωματείων που καλούνται να διαχειριστούν χρέη 
από παλαιότερες διοικήσεις αλλά και τρόποι βελτίωσης του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε να λειτουργούν τα 
σωματεία χωρίς να κινδυνεύουν οι νυν διοικήσεις από βεβαιώσεις παλαιότερων χρεών. Οι δυο πλευρές συμφώνησαν πως πρέπει 
να αποδίδονται αυστηρές ποινές σε όσους κακοδιαχειρίστηκαν στο παρελθόν τα ερασιτεχνικά σωματεία!

■ Ατασθαλίες βάσει σχεδί-
ου έχει εντοπίσει στον ΟΑΣΘ 
ο πρόεδρος του Οργανισμού 
Στέλιος Παππάς, όπως 
ανέφερε σε συνέντευξή του. 
Όπως είπε, από τα πρώτα 
στοιχεία προκύπτει πως «ο 
Οργανισμός ήταν «μέσα» 
και οι μέτοχοι «κονόμαγαν». 
Ανέφερε για παράδειγμα ότι 
το επιχειρηματικό κέρ-
δος έφθανε στο 80% και 
καταγραφόταν λογιστικά 
στα έξοδα, δημιουργώντας 
έτσι έλλειμμα και συνεχή 
ανάγκη για χρηματοδότη-
ση από το κράτος και πως 
αποσβέσεις εκατομμυρίων 
δεν αποτυπώνονταν σωστά 
ή και καθόλου. Είπε επίσης 
ότι ήταν καλή η επιλογή του 
Χρήστου Σπίρτζη για την 
τοποθέτησή του στον εν 
λόγω οργανισμό. Στο μετα-
ξύ το υπουργείο υποδομών, 
μεταφορών και δικτύων 
πρόσφατα σε ανακοίνω-
σή του αποκάλυψε πως ο 
μισθός του πρώην προέ-
δρου ξεπερνούσε τις 7.000 
ευρώ κάθε μήνα. Σε σχετική 
ερώτηση της Karfitsa πά-
ντως ο Χρήστος Στεφανίδης 
είχε απαντήσει πως έπαιρνε 
κάθε μήνα 4.000 ευρώ κα-
θαρά, που ήταν και λίγα…

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
φετινό Φεστιβάλ Θάλασσας του δήμου 
Νέας Προποντίδας. Ο δήμαρχος της 
περιοχής, Μανώλης Καρράς ευχαρίστησε 
τους χιλιάδες πολίτες που έδωσαν ψήφο 
εμπιστοσύνης στο θεσμό και ανανέωσε το 
ραντεβού του για του χρόνου το καλο-
καίρι. 

Αληθεύει πως κυβερνητικός παράγοντας 
από τα… ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου 
ανησυχεί έντονα για τα… κουμπιά που 
πατάει ο Κιμ και τους πυραύλους που 
εκτοξεύσει; Μάλιστα πρόσφατα μετέφερε 
τον προβληματισμό του και σε… πρωινό 
καφέ των υπουργών. 

SMS

ΑΠΟΡΙΑ

■ Ένα ζευγάρι ασημένια μανικετόκου-
μπα δώρισε ο υφυπουργός Εξωτερικών 
Γιάννης Αμανατίδης στον Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Άνθιμο για τη γιορτή του. 
Ο τελευταίος γιόρταζε την περασμένη 
Κυριακή και βρισκόταν από τις πέντε 
το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στο 
γραφείο του στη Μητρόπολη προκειμένου 
να δέχεται ευχές. Οι δε μαύρες λιμουζίνες 
που πέρασαν εκείνη τη μέρα και στάθμευ-
σαν στην οδό Βογατσικού ήταν αρκετές...
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#karfitsomata
■ Ο δήμαρχος Γ. Μπουτάρης θα πάει στα εγκαί-
νια της ΔΕΘ και σαν το… χαζό θα παρακολουθή-
σει -όπως έχει δηλώσει- το μπάχαλο των ημερών 
στους δρόμους του κέντρου Θεσσαλονίκης. Θα θέ-
σει δε στους αρχηγούς ή μάλλον στους… «οπλαρ-
χηγούς» -όπως χαρακτήρισε ο ίδιους τους ηγέτες 
των κοινοβουλευτικών κομμάτων στη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου- συγκεκριμένα προ-
βλήματα. Αρχικά θα ζητήσει το παραλιακό μέτω-
πο του... δήμου του. Από το Λευκό Πύργο ως το 
άγαλμα Κ. Καραμανλή, από το Μέγαρο Μουσικής 
ως τον Όρμο Κελαρίου και από την οδό Μ. Κάλ-
λας ως την εκκλησία Μεθοδίου-Κυρίλου! «Αυτά 
τα… τμήματα θα πρέπει να έρθουν στην αρμοδι-
ότητα μας…» τόνισε ο δήμαρχος. Επίσης θα θέ-
σει και θέμα αρμοδιότητας καθαρισμού του Θερ-
μαϊκού Κόλπου «ώστε να μην υπάρξει κι άλλο… 
αλαλούμ με το φυτοπλαγκτόν και μάλιστα την ώρα 
που η Θεσσαλονίκη κάνει μια μεγάλη προσπάθεια 
για να γίνει ακόμη πιο τουριστική. Κάποιος πρέ-
πει να αναλάβει την… ευθύνη είτε οι δήμοι, είτε η 
Περιφέρεια, είτε το ΥΜΑΘ, είτε ο… Άρης Βελουχι-
ώτης. Δεν γίνεται να περιμένουμε από… χορηγό 
να καθαρίσει τον κόλπο. Η  αρμοδιότητα πρέπει 
να ανήκει στην Περιφέρεια, το ΥΜΑΘ είναι σαν… 
γραμματόσημο». Τέλος είπε για την εβδομάδα της 
ΔΕΘ «κάθε χρόνο έρχεται η αστυνομία και φεύ-
γουν οι Θεσσαλονικείς. Εμείς... τσιρίζουμε όμως 
το ίδιο είναι. Μια προοπτική της έκθεσης είναι να 
γίνει μια νέα καινούργια μοντέρνα… εμποροπανή-
γυρη. Πρέπει να ξαναδούμε σοβαρά την ταυτότητα 
της Έκθεσης...».

■ Ανοιχτή επιστολή προς τον περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη έστειλε η 
Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) με αιχμές 
για τη λειτουργία του Οργανισμού Τουριστικής Προ-
βολής και Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης. Μεταξύ 
άλλων σημειώνουν ότι «Η προσωπική προσφορά 
σας στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της ευ-
ρύτερης περιοχής είναι γνωστή και σημαντική. Κύριε 
Τζιτζικώστα, όταν η εισήγηση σας στη σύσκεψη της 
27ης Ιουλίου 2017 έγινε ομόφωνα δεκτή, πιστέψα-
με ότι κάτι αλλάζει στη νοοτροπία του παρελθόντος 
των περισσοτέρων αιρετών και διορισμένων στον 
ΟΤΠΜΘ που χωρίς την τεχνογνωσία στον τουρισμό 
– ως μαθητευόμενοι μάγοι – είχαν ως κριτήρια επι-
λογής των δράσεων τους την πολιτική προβολή, τις 
προσωπικές εξυπηρετήσεις, τα ταξίδια και τις δη-
μόσιες σχέσεις και που ήταν ο λόγος που μας είχε 
υποχρεώσει να μην συμμετέχουμε οικονομικά, αλλά 
αντίθετα να διοχετεύουμε πολλαπλάσιους πόρους 
της ΕΞΘ σε επαγγελματικές δράσεις για την προβολή 
του προορισμού. Δυστυχώς διαψευστήκαμε… Κύριε 
Τζιτζικώστα και Κύριε Μπουτάρη, σεβόμενοι τα 103 
χρόνια ιστορίας της Ένωσής μας και το υψηλό επίπε-
δο επαγγελματισμού της, λύνουμε σήμερα την πολυ-
ετή ανοχή και σιωπή μας για τα παραπάνω και σας 
προτρέπουμε να ελέγχετε την ετήσια χρηματοδότη-
ση σας στον ΟΤΠΜΘ ή σε όποιον άλλο νέο Οργανισμό 

με άλλη δομή, καθώς και να μετατρέψετε τη βούλη-
σή σας σε πράξη, δίνοντας ώθηση στην τουριστική 
ανάπτυξη για αύξηση του ΑΕΠ της περιοχής μας 
και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με ή χωρίς 
την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης στο εταιρικό 
σχήμα δεν έχει καμία σημασία. Μαζί με την παρού-
σα ανοιχτή επιστολή, δίνουμε στη δημοσιότητα την 
με ΑΠ 2124/07.08.2017 επιστολή της ΕΞΘ και την με 
ΑΠ 2021/18.08.2017 επιστολή του ΟΤΠΜΘ που μας 
απεστάλη την 30/08/2017, ώστε ο κόσμος να κρίνει 
ποιος σεβάστηκε και υιοθέτησε την εισήγηση σας κύ-
ριε Τζιτζικώστα και ποιος ξαφνικά έθεσε νέους όρους 
σε μία συμφωνία που ήταν ομόφωνη, με σκοπό να 
την υπονομεύσει για να διατηρήσει τα κεκτημένα…». 
Ακόμη οι κύριοι Τζιτζικώστας και Μπουτάρης δεν 
απάντησαν σχετικά...

■ Μετά την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου 
Παύλου Μελά στην τοπική κοινωνία η κυβέρνηση 
έκανε στο δήμαρχο  κι άλλο... «δώρο». Η διοικήτρια 
του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη  παραχώρησε στη δη-
μοτική αρχή οκτώ καταστήματα που βρίσκονται στις 
εργατικές κατοικίες. Η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν 
αιτήματος του δημάρχου της περιοχής Δημήτρη 
Δεμουρτζίδη στο γραφείο του πρωθυπουργού της 
Θεσσαλονίκης και την Κατερίνα Νοτοπούλου από 
την οποία ζήτησε να μεσολαβήσει προκειμένου να 
παραχωρηθούν τα ακίνητα για να αξιοποιηθούν για 
τις κοινωνικές δομές του δήμου.

■ «H Ροτόντα να μη γίνει... Εξάρχεια!». «Υπάρχουν 
πολιτικές δυνάμεις που έχουν δυσανεξία ως προς 
το νόμο και την τάξη. Είναι αλλεργικοί, όταν ακούν 
ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος για παραβάσεις του 
κοινού ποινικού κώδικα. Λες και υπάρχει ζέση να 
καλυφθούν οι παρανομούντες». Αυτό υπογράμμισε 
ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Εντάξει»,  
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, 
κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με όσα 

συμβαίνουν στην πλατεία Ροτόντας, αλλά και σε άλλα 
σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Καλαφά-
της τόνισε πως «η πλατεία Ροτόντας ονομάζεται από 
πολλούς  –και είναι προσβλητικό αυτό, αλλά δείχνει 
την κατάσταση που επικρατεί- “πλατεία Εσκομπάρ». 
Κι αυτό γιατί η παρουσία μικρεμπόρων ναρκωτικών 
είναι καθημερινή». Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να 
αφήσουμε να δημιουργηθεί στη Ροτόντα, αντίστοιχη 
κατάσταση με αυτήν που επικρατεί στο κέντρο της 
Αθήνας, εκεί όπου «πλέον, δυστυχώς, είναι καθη-
μερινές οι επιθέσεις των αρνητών της Δημοκρατίας 
προς τις αστυνομικές δυνάμεις»...

■ «…Χάθηκαν σε έναν παράλογο πόλεμο 149 Έλ-
ληνες του Χορτιάτη. Ένας μικρός τόπος πλήρωσε 
μεγάλο τίμημα...» είπε ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης για την επέτειο του ολοκαυτώμα-
τος ενώ ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και πρώην 
πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλίας 
Κουσκουβέλης πρόσθεσε ότι «οι σφαγές των Ναζί 
στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες καθώς συνολικά 
269 πόλεις και χωριά δέχθηκαν μαζικά δολοφονικά 
χτυπήματα». Ο δήμαρχος Καϊτεζίδης τόνισε ότι «Η 
ιστορία του Χορτιάτη δεν μπήκε σε κανένα βιβλίο της 
ιστορίας για να τη μαθαίνουν τα παιδιά μας. Χαθήκα-
με ανάμεσα στους ανιστόρητους συγγραφείς. Υποκύ-
ψαμε στην επικίνδυνη τακτική να στρογγυλεύουμε 
κάθε γωνία της ιστορίας μας. Να μη μιλάμε για να 
μην ενοχλήσουμε τη συνείδηση των θυτών. Να βά-
λουμε την ιστορία μας στον μύλο που αλέθει τις ιστο-
ρίες των λαών και βγάζει ανθρώπους χωρίς εθνική 
συνείδηση και προορισμό. Κάναμε ήρωες μέτριους 
ανθρώπους και ξεχάσαμε τους πραγματικούς ήρω-
ες. Δώσαμε να γράψουν την ιστορία άνθρωποι που 
δεν πιστεύουν στον Θεό και στο έθνος. Πληρώνουμε 
για βιβλία που δεν μιλούν για την ιστορία μας»! (φωτο 
με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην 
δήμαρχο Χορτιάτη και νυν πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Μι-
χάλη Γεράνη)

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, από 69.223 
υπαλλήλους που υπηρετούσαν στα δημόσια 
νοσοκομεία όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη δια-
κυβέρνηση της χώρας, πλέον ο αριθμός τους 
δεν ξεπερνά τους 62.150 (μόνιμο και αορίστου 
χρόνου προσωπικό). 
Είναι χαρακτηριστικό, πως από την αρχή του 
έτους μέχρι και το τέλος Ιουλίου έφυγαν 1.103 
μόνιμοι υπάλληλοι και ιατροί του ΕΣΥ, εκ των 
οποίων 705 με σύνταξη, 194 με παραίτηση και 
άλλοι 204 με αποχώρηση, όπως δείχνει το πλη-
ροφοριακό σύστημα ESYNET. Όπως αναφέρει 
η ΠΟΕΔΗΝ, ενώ το 2015 οι κενές οργανικές 
θέσεις στα νοσοκομεία ανέρχονταν σε 35.677, 
σήμερα ξεπερνούν τις 40 χιλ. (35% των οργα-
νικών θέσεων είναι κενές), παρά τις εξαγγελίες 
του αναπλ. υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη 
για προσλήψεις στο χώρο της περίθαλψης.  Η 
κατάσταση σε πολλά νοσοκομεία της χώρας 
(Διδυμότειχο, Φλώρινα, Νάουσα, Λευκάδα, 
Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Χαλκιδική), καθώς και 
σε αρκετά νησιά φαίνεται να είναι οριακή, με 
τις αποχωρήσεις των μόνιμων υπαλλήλων να 
θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των μονάδων.
Η Ομοσπονδία συνεχίζει την καταγραφή 
ελλείψεων και στα κέντρα Υγείας. Από 5.215 
υπαλλήλους που υπηρετούσαν το 2015 
σήμερα έχουν μείνει περίπου 4 χιλ., ενώ στις 
μονάδες Υγείας (πρώην ΕΟΠΥΥ) από 4.126 
εργαζόμενους το 2015 πλέον υπηρετούν 3.100. 
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους των νοσοκο-
μείων, στα δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ η μόνη προκήρυξη μόνιμου προσωπι-
κού που έγινε αφορούσε 1.660 θέσεις. Επίσης 
προσλήφθηκαν 900 διοικητικοί υπάλληλοι 
επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το έτος 
1998, 300 μόνιμοι ιατροί εκ των οποίων οι 200 
από παλαιές προκηρύξεις των προηγούμενων 
κυβερνήσεων και 186 διασώστες του ΕΚΑΒ, 
πάλι από προηγούμενους διαγωνισμούς. 
Όσον αφορά την προκήρυξη για τη στελέχη 
των Τοπικών Μονάδων (ΤΟΜΥ), η προθεσμία 
της οποίας μετά την παράταση που έδωσε το 
υπουργείο Υγείας εκπνέει σήμερα, αφορά μεν 
στην πρόσληψη 2.868 ατόμων -γιατρών, επαγ-
γελματιών Υγείας και διοικητικού προσωπι-
κού-, εντούτοις η προκήρυξη αφορά συμβάσεις 
εργασίας διετούς διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης), οι οποίες δύνανται να ανανεώ-
νονται μέχρι τη λήξη του τετραετούς προγράμ-
ματος χρηματοδότησης από πόρους ΕΣΠΑ.
Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει ακόμη λόγο για πάνω από 
850 χιλ. ρεπό που οφείλονται στους νοσηλευ-
τές, επίσης λόγω της έλλειψης προσωπικού, 
καθώς για 40 ασθενείς αντιστοιχεί μόνο ένας 
νοσηλευτής.

Άλλοι... 7.000 γιατροί έφυγαν  
από τα δημόσια νοσοκομεία!
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#αφιέρωμα
Η 82η ΔΕΘ από τις 9-17 Σεπτεμβρίου στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 
πέραν όλων των άλλων της δράσεων, ανοίγει 
τον δρόμο για το ελληνικό επιχειρείν προς 
την Κίνα. Αυτό είναι σημαντικό σε μια περίοδο 
κρίσης, κατά την οποία η εξωστρέφεια και οι 
συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες, αποτελούν 
μονόδρομο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Παράλληλα, η σημαντική παρουσία της Κίνας 
στη φετινή διοργάνωση βάζει τις βάσεις και 
για έναν ακόμα φιλόδοξο στόχο: να αποτελέ-
σει η Θεσσαλονίκη και κατά συνέπεια η Ελλά-
δα «πύλη» για τα κινεζικά προϊόντα προς τα 
Βαλκάνια και την Ευρώπη, να γίνει ένα hub, 
και πιο συγκεκριμένα ένα εκθεσιακό hub, για 
την εξόρμηση της μεγάλης αυτής ασιατικής 
οικονομίας στη γηραιά ήπειρο. 

Ο φετινός Σεπτέμβριος θα είναι για τη Θεσ-
σαλονίκη ένας Σεπτέμβριος από τα παλιά, με 
τη ΔΕΘ να ξαναβρίσκει το νέο της ρόλο στο 
τιμόνι μιας μεγάλης προσπάθειας: Να γίνει η 
ελληνική οικονομία πραγματικά εξωστρεφής 

και η Ελλάδα εκθεσιακή γέφυρα ανάμε-
σα στην Ασία και την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κυρίαρχα 
στοιχεία της «προσωπικότητας» 
της 82ης ΔΕΘ συμπυκνώνονται 
στον έντονο επιχειρηματικό 

χαρακτήρα, στην ενίσχυση της 
διεθνοποίησης και στον μεγάλο 

αριθμό των εκθεσιακών συμμετο-
χών, που την καθιστούν την μεγαλύτε-

ρη της τελευταίας δεκαετίας.

Η φετινή διοργάνωση θα είναι η πλέον διε-
θνοποιημένη των τελευταίων χρόνων τόσο 
λόγω της κινεζικής παρουσίας όσο και των 
υπόλοιπων ξένων συμμετοχών. 

Συνολικά οι διεθνείς συμμετοχές προέρχο-
νται από 18 χώρες (Κίνα, Κύπρος, Σλοβακία, 
Πολωνία, Λουξεμβούργο, Νότια Αφρική, 
Αρμενία, Ινδονησία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ινδία, 
Ουκρανία, Σερβία, Ρωσία, Τουρκία, Ιταλία, 
Αίγυπτος και Ιράν).

Η εξωστρέφεια της φετινής ΔΕΘ αποτελεί 
αντανάκλαση της στρατηγικής ανάπτυξης του 
εθνικού εκθεσιακού φορέα.

Ο τρόπος με τον οποίο θα πορευτεί τα επό-
μενα χρόνια η ΔΕΘ-Helexpο είναι συνάρτηση 
του σχεδίου που υλοποιούμε ήδη με την 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας του φορέα 
μέσα από την διεύρυνση των προϊόντων και 
των υπηρεσιών του, την δικτύωση στην πα-
γκόσμια αγορά και την αναβάθμιση του ρόλου 
της στον χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. 

Αυτός ο σχεδιασμός θα μας οδηγήσει με 
καλύτερους όρους σε μία μεγάλη στρατηγική 
επιλογή. 

Η ΔΕΘ-Helexpo που έχουμε ανάγκη σήμερα 
είναι αυτή που ανοίγει τον διεθνή βηματισμό 
της, διευρύνει την εξωστρέφεια της, προ-
σελκύει την καινοτομία και την πρωτοπορία, 
θωρακίζει την βιωσιμότητα της και αναβαθ-
μίζει την αξία της Θεσσαλονίκης και όλης της 
χώρας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στόχος μας 
είναι η στήριξη και προβολή της εγχώριας 
παραγωγής και μεταποίησης, καθώς και του 
ελληνικού τουρισμού.

Η στρατηγική διεθνοποίησης που ακολουθεί 
ο εθνικός εκθεσιακός φορέας συνίσταται στον 
συνεχή εμπλουτισμό των κλαδικών εκθέσε-
ων με διεθνείς συμμετοχές, ενώ περιλαμβά-
νει και τη σύναψη συνεργασιών με σημαντι-
κούς ξένους εκθεσιακούς οργανισμούς.

*Ο κ. Τζήκας είναι πρόεδρος της ΔΕΘ-
HELEXPO

Η ΔΕΘ που διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο αποτελεί έναν πετυ-
χημένο συνδυασμό ενός γεγονότος με κομβική σημασία για την 
οικονομία και τις επιχειρήσεις, το οποίο όμως αγκαλιάστηκε και 
από την Θεσσαλονίκη.

Το στοίχημα να γίνει ξανά μόδα η ΔΕΘ το ξανακερδίσαμε και οι 
Θεσσαλονικείς το αποδεικνύουν αυτό με την παρουσία τους κατά 
εκατοντάδες χιλιάδες σε κάθε διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή η έκθεση ενσωματώνει και επιχειρηματική βαρύτη-
τα, κάτι που γίνεται ολοφάνερο από την παρουσία δεκάδων Επιμε-
λητηρίων από όλη την χώρα με πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεις 
ως εκθέτες υπό την «ομπρέλα» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος.

Ο business χαρακτήρας στην ΔΕΘ συνυπάρχει αρμονικά με την 
ψυχαγωγία και την καταναλωτική διάσταση της διοργάνωσης. Η 
φετινή διοργάνωση από τις 9-17 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθε-
σιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι η πλέον διεθνοποιημένη των 
τελευταίων χρόνων. Εκτός από τις συμμετοχές από το εξωτερικό, 
στην 82η ΔΕΘ συμμετέχουν και όλα τα Επιμελητήρια τις χώρας σε 
δύο περίπτερα, με 350 περίπου επιχειρήσεις. 

Οι επιμέρους ενότητες της έκθεσης καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο 
ενδιαφερόντων, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια 
μέχρι την ομορφιά, την γαστρονομία και το e-gaming με πολλές 
δράσεις και εκδηλώσεις.  

Στο σκέλος της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, η έκθεση πα-
ρουσιάζει καθημερινές συναυλίες κορυφαίων τραγουδιστών του 

ελληνικού πενταγράμμου και πολιτιστικά δρώμενα, το θεματικό 
πάρκο «Οι Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά», το Μουσείο του 
Φραπέ, σε συνεργασία με τη Nestle κα.

Η συμμετοχή της Κίνας ως Τιμώμενης Χώρας στην 82η ΔΕΘ δεν 
είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουν 
πάνω από 150 επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν σημαντικούς 
κλάδους της κινεζικής οικονομίας, με μεγάλο ενδιαφέρον για τις 
ελληνικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών επτά αναπτύσσουν παγκόσμια 
δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China 
Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η 
Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication 
Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η 
Air China. 

Στην κινεζική συμμετοχή ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή 
ZTE, ενώ η 82η ΔΕΘ θα υποδεχθεί και 23 εταιρείες υψηλής τεχνο-
λογίας από την περιοχή της Σαγκάης.

Στο πλαίσιο της κινέζικης συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν 
φόρουμ με αντικείμενα την ενέργεια, την τεχνολογία και τις 
τηλεπικοινωνίες, ενώ ιδιαίτερα πλούσιο θα είναι και το σκέλος του 
πολιτισμού, όπου διάσημες ομάδες της Κίνας θα μυήσουν το κοινό 
στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας τους. 

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ ελληνικών και 
κινεζικών επιχειρήσεων θα λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της έκθεσης, στις ώρες λειτουργίας της, σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο εντός του Περιπτέρου 15.

Για την ανάπτυξη των διμερών επαφών έχει διαμορφωθεί ηλε-
κτρονική πλατφόρμα (https://thessalonikifair-2017.b2match.io/), 
στην οποία εγγράφονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στις διμερείς συναντήσεις, αναρτώντας το προφίλ τους και 
τον τύπο συνεργασίας που επιθυμούν, αιτούμενοι συναντήσεις με 
άλλους συμμετέχοντες.

Όσον αφορά σε ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής 
διοργάνωσης, η Nestle και η ΔΕΘ-Helexpo παρουσιάζουν για 
πρώτη φορά με ένα μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο την απροσδό-
κητη ανακάλυψη, που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητα του 
Έλληνα!

Πριν από 60 χρόνια κατά τη διάρκεια της 22ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, ανακαλύφθηκε ο αγαπημένος καφές των Ελλήνων, 
τo Nescafé Frappé. 

Το «Μουσείο Frappé powered by Nescafé» είναι αφιερωμένο στην 
ιστορία του καφέ, στους μύθους και τις αλήθειες που τον συνοδεύ-
ουν αλλά και την παραγωγική διαδικασία. 

*Ο κ. Ποζρικίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-
HELEXPO

Η στρατηγική  
της διεθνοποίησης

Κερδίσαμε το στοίχημα  
να γίνει η ΔΕΘ… μόδα! 
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#αφιέρωμα

Εμείς στο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο μο-
ναδικός φορέας που λειτουργεί Πανελλαδικά, 
προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη 
της κυκλικής οικονομίας με μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων με έργα 
αναγκαία και αποτελεσματικά, δίνοντας λύσεις σε 
χρόνια  προβλήματα και αλλάζοντας εποχή για να 
προσεγγίσουμε στο άμεσο μέλλον τις Ευρωπαϊ-
κές κατευθύνσεις. Προωθούμε παράλληλα με την 
αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών 
και την εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης, 
την κοινωνική υπευθυνότητα ως βασικό πυλώνα 
μιας κοινωνίας που διαχειρίζεται τα απορρίμματα 
για να παράγει ανάπτυξη.

Στο διάστημα της λειτουργίας του  ο ΦoΔΣΑ με 
πολύ δουλειά άλλα και την συνεργασία όλης της 
αυτοδιοίκησης  Α΄& Β΄ βαθμού κατάφερε να 
πετύχει: Την άμεση Επικαιροποίηση Περιφερει-
ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Ο ΠΕΣΔΑ 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης 
του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται 
στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κα-
τευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία 
με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Δι-
αχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου 
για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων και 
υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν 
ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) 
την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) 
άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργει-
ας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο 
Περιφέρειας. 

→ Ξεκινήσαμε ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΥΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστή τήρηση 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η νόμιμη 
λειτουργία των όλων των ΧΥΤΑ ο Φορέας προ-
χώρησε σε διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης 
για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων 
των ΧΥΤΑ 

→ Προχωρήσαμε σε ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

→ «Τρέξαμε» μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό 
την εκπόνηση μελετών αναβάθμισης  επέκτασης 
των  ΧΥΤΑ (όπου ήταν δυνατόν) και βελτιστοποίη-
ση – επέκταση  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
στραγγισμάτων για το σύνολο των υφιστάμενων 
ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας που οι μελέτες 
εκπονούνται από τις υπηρεσίες του δήμου.

→ Ζητήσαμε την Έγκριση από το ΔΣ και υποβολή 
πρότασης προς την ειδική γραμματεία συμπράξε-
ων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΕΓΣΔΙΤ), για 
την υλοποίηση του έργου «Μονάδα επεξεργασί-
ας απόβλητων (Μ.Ε.Α.) δυτικού τομέα Π.Κ.Μ.», 
μέσω σύμπραξης ΣΔΙΤ. Το έργο όσον αφορά στην 
επεξεργασία σύμμεικτων, θα καλύψει τις 5 από τις 
7 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ . Επίσης όσον 
αφορά στην επεξεργασία χωριστά συλλεχθέντων 
βιοαποβλήτων, το έργο καλύπτει μέρος των Δή-
μων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης μόνο, σύμφωνα με 
τον ΠΕΣΔΑ ΚΜ. Η δυναμικότητα της μονάδας θα 
είναι 262.700 t/έτος για τη διαχείριση των σύμμει-
κτων με πρόσθετη δυναμικότητα 38.100 t/έτος για 
τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. 

→ Ολοκληρώθηκε η υπογραφή σύμβασης και 
έναρξη κατασκευής του έργου: μονάδα μηχανι-

κής - βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων 
νομού Σερρών μέσω σύμπραξης ΣΔΙΤ (σύμπρα-
ξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα). Το Έργο περι-
λαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, 
συντήρηση και λειτουργία Μονάδας Αερόβιας 
Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμικτων 
αποβλήτων (ΜΒΕ), χωρίς παραγωγή RDF, για 
εγγυημένη ποσότητα 45.000tn/yr και μέγιστη πο-
σότητα 63.000tn/yr εκ των οποίων έως 3.000tn/
yr αφορούν προδιαλεγμένο οργανικό. Η Μονάδα 
είναι χωροθετημένη δίπλα στο ΧΥΤΥ Σερρών για 
την υποδοχή των υπολειμμάτων.

→ Προχωρήσαμε σε Διενέργεια διαγωνισμού για 
την Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση 
μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) 
Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας (ΠΚΜ)». Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εκτιμάται 
ότι θα έχει δυναμικότητα 128.200 tn/έτος και θα 
επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμει-
κτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα 
σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα 
υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμ-
ματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων 
των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης (10% έκαστο).

Να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε στην ολοκλή-
ρωση και λειτουργία πια του πολύπαθου έργου 
ΣΜΑ Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης στην ΕΥΚΑΡ-
ΠΙΑ, που ήδη από τον Μάρτιο λειτουργεί κανονι-
κά, και οι πολίτες έχουν αντιληφθεί το όφελος.

Ο σύγχρονος κόσμος προχωρεί σε μια Ευρώπη 
της Ανακύκλωσης και σε μια Κοινωνία Μηδενι-
κών Αποβλήτων. Η καινοτομία στη διαχείριση 
των αποβλήτων, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ο 
οικολογικός σχεδιασμός και η βιομηχανική συμβί-
ωση μπορούν να μας κατευθύνουν προς μια Κυ-
κλική Οικονομία. 

Δική μου φιλοδοξία αλλά και των συναδέλφων 
της Αυτοδιοικητικής οικογένειας της Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι διπλή, από τη μια να διασφα-
λίσω την ομαλή, χωρίς εκπτώσεις και προβλή-
ματα, λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης, 
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των 
απορριμμάτων για σχεδόν δυο εκατομμύρια 
πολίτες, με τους σημερινούς περιορισμούς, δυ-
σκολίες και από την άλλη να βάλω το δικό μου 
λιθαράκι στην περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση 
του υπάρχοντος συστήματος, κομβικό σημείο του 
οποίου θα είναι οι μονάδες επεξεργασίας, που με 
τη συνεργασία όλων  άμεσα θα υλοποιήσουμε. Σε 
δύσκολους και ταραγμένους καιρούς, σε συνθή-
κες έλλειψης πόρων και σημαντικών διοικητικών 
δυσχερειών, το δικαίωμα όλων μας σε ένα κα-
θαρό και ασφαλές περιβάλλον, η αξιοποίηση των 
υλικών, της ανθρώπινης εργασίας αλλά και της 
ενέργειας που περιέχονται σε ότι με ευκολία πε-
τάμε στον κάδο, αποκτούν μια άλλη διάσταση και 
γίνονται ίσως πιο δύσκολα αλλά και πιο σημαντικά 
για την κοινωνία μας. 

Θέλω να τονίσω εδώ για ακόμη μια φορά πως 
αποδεικνύεται ότι με σχέδιο και όραμα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας έχει τη 
δύναμη μέσα από σύγχρονα έργα να ανατροφο-
δοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, ταυ-
τόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

*Ο κ. Γεράνης είναι πρόεδρος ΦοΔΣΑ.

Νέα εποχή... στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια 
Κ. Μακεδονίας μέσα από σύγχρονα έργα υποδομών

Δεν υπάρχει συζήτηση ή συνέδριο για τη διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς τη φράση «ο τρόπος που μια κοινωνία διαχειρίζεται τα απορρίμματά της 
δείχνει τον πολιτισμό της».  Έτσι είναι! Και δεν είναι μόνο η υγεία των κατοίκων μιας περιοχής αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ίδια 

η βιωσιμότητα των ανθρώπινων κοινωνιών που εξαρτάται από το τι κάνουμε με τα απορρίμματα, κυρίως τα αστικά.

Του Μιχάλη Γεράνη*
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Όλα αυτά, χάρη στο πρόγραμμα «Το Σχολείο 
που θέλεις», που πραγματοποιείται από την 
Coca-Cola Τρία Έψιλον και φέτος στην πόλη 
μας, για 6η συνεχή χρονιά, με περισσότερα 
υποψήφια σχολεία από κάθε άλλη φορά. 
Συνολικά 20 σχολεία από τους Δήμους 
Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου και 
Πυλαίας – Χορτιάτη διεκδίκησαν την ψήφο 
του κοινού ώστε να ανακαινιστούν και να 
προσφέρουν ένα πιο όμορφο, φιλικό και 
ασφαλές σχολικό περιβάλλον για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς.

Η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε  
φέτος το πρόγραμμα μετατρέποντας 
την ψηφοφορία σε γιορτή

Η φετινή κινητοποίηση ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακή και δεν είναι τυχαία η λέξη 
που χρησιμοποιείται. Μαθητές, καθηγητές, 
γονείς, φίλοι και κάτοικοι της γειτονιάς 
βγήκαν κυριολεκτικά στους δρόμους της 
πόλης ώστε να υποστηρίξουν τη συμμετοχή 
του δικού τους σχολείου. Τραγούδια, 
video, αφίσες, μηνύματα υποστήριξης στα 
κοινωνικά δίκτυα, έφεραν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία και προηγούμενο 
δημιουργώντας ατμόσφαιρα χαράς και 
απλώνοντας το πνεύμα του εθελοντισμού σε 
όλη την πόλη. 

Νικητής αναδείχθηκε το 14ο  Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας 23.163 
ψήφους και σε λίγες ημέρες θα υποδεχθεί 
τους 612 μαθητές του, σε έναν ασφαλέστερο, 
λειτουργικότερο και ομορφότερο χώρο.

Η φετινή χρονιά, ωστόσο, επιφύλαξε μία 
μεγάλη έκπληξη και για το 87ο Δημοτικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο  έλαβε 
τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία του 
προγράμματος με 22.302 ψήφους, αριθμός 
ρεκόρ για το Πρόγραμμα, και πολύ κοντά στην 
κατάταξη με το νικητή. Η κινητοποίηση των 
δύο σχολικών κοινοτήτων ήταν τόσο μεγάλη 
– με τριπλάσια συμμετοχή στην ψηφοφορία 
σε σχέση με τις περασμένες χρονιές – και η 

κοινή επιθυμία τους να εξασφαλίσουν ένα 
καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, έφερε 
κοντά τα δύο σχολεία, που ζήτησαν στην 
εταιρεία να ανακαινιστούν μαζί. Η Coca-Cola 
Τρία Έψιλον με σεβασμό στην προσπάθεια 
αυτή,  αποφάσισε να τροποποιήσει τον αρχικό 
σχεδιασμό της και να ανταποκριθεί θετικά 

στο κοινό τους αίτημα ανακαινίζοντας τα 2 
πρώτα σε ψήφους σχολεία. Συγκεκριμένα, 
η εταιρεία προχώρησε κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού στην ανακαίνιση του 14ου 
Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης ενώ εντός της 
σχολικής χρονιάς 2017-2018 θα ανακαινίσει 
και το 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. 

Βεβαίως, συγχαρητήρια αξίζουν και στα 
υπόλοιπα 18 Σχολεία από τους Δήμους 
Θεσσαλονίκης, Κορδελιού - Ευόσμου και 
Πυλαίας-Χορτιάτη, που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα και ευαισθητοποίησαν την τοπική 
κοινωνία με κίνητρο το καλύτερο για τα 
παιδιά τους. Όπως κάθε χρόνο, η Coca-Cola 

13 σχολεία της Θεσσαλονίκης, υποδέχονται τους 
μαθητές τους σε ένα βελτιωμένο σχολικό περιβάλλον!

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ»

Σεπτέμβριος στη Θεσσαλονίκη. Ο κατεξοχήν μήνας που όλη η πόλη βρίσκεται επί ποδός ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης με τις ετοιμασίες να κορυφώνονται 
για τη μεγάλη έναρξη. Αυτές τις ημέρες όμως «πυρετός» επικρατεί και σ’ ένα άλλο σημείο της πόλης, στην οδό Γ. Παπανδρέου 57. Και αυτό, γιατί οι 
εργασίες ανακαίνισης του 14ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης που στεγάζεται εκεί, είναι πλέον στην τελική ευθεία λίγο πριν ηχήσει το κουδούνι που θα 

σημάνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Τα 2 σχολεία που θα ανακαινισθούν την φετινή σχολική χρονιά
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Τρία Έψιλον θα επιβραβεύσει την προσπάθειά 
τους προσφέροντας τους δωροεπιταγές για 
την κάλυψη πρακτικών αναγκών τους σε 
εξοπλισμό. 

Το 14ο  Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης  
μεταμορφώνεται στο «Σχολείο  
που Θέλεις»

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1932 ως Γυμνάσιο 
Θηλέων και το 1968 εγκαταστάθηκε σε νέο 
κτίριο στο οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα. 
Το 2011, το 14ο  Λύκειο Θεσσαλονίκης και 
το 21ο  Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης 
συνενώθηκαν σε ένα σχολείο, το 14ο 
Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σήμερα, 
το σχολείο φιλοξενεί 612 μαθητές. Διαθέτει 
22 αίθουσες διδασκαλίας, 3 εργαστήρια 
πληροφορικής, αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, 
εργαστήριο φυσικής και γήπεδα στον αύλειο 
χώρο. Έχει διακριθεί σε πανελλαδικούς 
και πανευρωπαϊκούς μαθητικούς και 
αθλητικούς διαγωνισμούς. Τα τελευταία 30 
χρόνια δεν έχουν γίνει ουσιαστικές εργασίες 
συντήρησης, συνεπώς η ανάγκη ανακαίνισης 
ήταν μεγάλη. Ανάγκη που το πρόγραμμα «Το 
Σχολείο που θέλεις» κάλυψε, ώστε μαθητές 
και καθηγητές να έχουν ένα ασφαλέστερο, 

πιο όμορφο και πιο λειτουργικό σχολείο.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, μελετώντας τις 
ανάγκες του σχολείου σε συνεργασία με 
την αρμόδια τεχνική ομάδα και τη σχολική 
κοινότητα, συμφώνησε και προχώρησε στις 
επισκευαστικές εργασίες για την ανακαίνισή 
του. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
στο σύνολο των εγκαταστάσεων του. 
Ξεκινώντας από τον εξωτερικό και τον 
αύλειο χώρο, δέντρα, φυτά, ράμπα για ΑμεΑ, 
επισκευασμένες πόρτες, γυαλισμένες βρύσες, 

ολοκαίνουργια παγκάκια, ανακαινισμένο 
γήπεδο και προβολείς θα είναι η πρώτη 
εικόνα που θα αντικρίσουν οι μαθητές.  Στη 
συνέχεια, περνώντας στον εσωτερικό χώρο 
φρεσκοβαμμένοι διάδρομοι και αίθουσες, 
μεμβράνες αντιηλιακής προστασίας στα 
παράθυρα, ανακαινισμένες τουαλέτες, 
αμφιθέατρο, νέα σώματα θέρμανσης και 
φωτιστικά αναμένουν τους μαθητές για την 
έναρξη μιας πιο όμορφης και δημιουργικής 
σχολικής χρονιάς, με ασφάλεια.

Το πρόγραμμα «Το Σχολείο που θέλεις» υλοποιείται 
εδώ και 6 χρόνια από την Coca-Cola Τρία Έψιλον σε 
συνεργασία με τους Δήμους, τους εκπαιδευτικούς 
και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, και έχει 
λάβει σημαντικά βραβεία για την συνεισφορά του στην 
τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Σκοπός του να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες τοπικές ανάγκες για τη 
βελτίωση των σχολικών υποδομών, αναλαμβάνοντας 
τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση σχολικών 
κτιρίων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα που αντανακλά τη μακροχρόνια δέσμευση 
της Coca-Cola Τρία Έψιλον να δημιουργεί καλύτερες 
συνθήκες μάθησης για τα παιδιά αλλά και τη θέλησή  
της να βρίσκεται σταθερά και έμπρακτα κοντά στην 
κοινωνία της Θεσσαλονίκης. 

Με σεβασμό στην ανεμπόδιστη ροή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, η αναμόρφωση των σχολικών χώρων 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
και ολοκληρώνεται πριν το ξεκίνημα της νέας 
σχολικής χρονιάς, ώστε μαθητές και καθηγητές 
να επιστρέψουν το Σεπτέμβριο στα θρανία ενός 
ανανεωμένου, ασφαλέστερου, πιο όμορφου και 
πιο λειτουργικού σχολικού χώρου. Οι εργασίες 
που διενεργούνται στοχεύουν στον παιδαγωγικό 
ανασχεδιασμό του σχολικού περιβάλλοντος και στην 

αποκατάσταση των οικοδομικών και λειτουργικών 
προβλημάτων των κτιρίων.

Μέχρι σήμερα έχουν ανακαινιστεί 13 σχολικά κτίρια 
στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 
τα παρακάτω σχολεία: το 8ο Δημοτικό και το 13ο 
Ειδικό Σχολείο του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου, το 
1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, 
το 106o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 14ο 
Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, το 14ο Γενικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης, το 1ο-14ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Ευόσμου, το 2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου, 
το Δημοτικό Σχολείο Δρυμού, το 69ο Δημοτικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης, το 5ο Νηπιαγωγείο&3ο Δημοτικό 
Σχολείο Τριανδρίας, το 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου και το 
92ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Με την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών 
των δύο σχολείων το 2018, το πρόγραμμα θα έχει 
βελτιώσει συνολικά 15 σχολεία στην Θεσσαλονίκη, 
μέσα από μία συνολική επένδυση που αγγίζει τα 1,3 
εκ. ευρώ, βελτιώνοντας τη σχολική καθημερινότητα 
περισσότερων από 5.500 μαθητών και εκπαιδευτικών 
κάθε χρόνο.

Αναμένοντας λοιπόν με αγωνία να δούμε το νέο 
πρόσωπο των σχολείων της πόλης μας ευχόμαστε σε 
όλους καλή σχολική χρονιά!

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Το Σχολείο που θέλεις» που  
αλλάζει την καθημερινότητα για περισσότερους από 5.500 μαθητές

Το 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου 
που συμμετείχε το 2015

To 92o Δημ. Σχολείο Θεσσαλονίκης  
που ανακαινίστηκε το 2016

Εργασίες στο 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Εργασίες στο 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
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#αφιέρωμα

Τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σηματοδοτούν κάθε 
χρόνο την έναρξη της νέας περιόδου, που έρχεται μετά την κατά κανό-
να πιο χαλαρή και ανέφελη καλοκαιρινή. Ιδίως για μας τους Θεσσαλονι-
κείς η αγαπημένη μας ΔΕΘ σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα, 
την ένταξη στους συνηθισμένους ρυθμούς δουλειάς και ζωής!

Η φετινή φθινοπωρινή περίοδος αρχίζει με τα ίδια προβλήματα! Για τον 
κόσμο της αγοράς, όσο κι αν κάποιοι δείκτες της Οικονομίας μοιάζουν 
τους τελευταίες μήνες να πηγαίνουν λίγο καλύτερα, η κατάσταση δεν 
βελτιώνεται, τα προβλήματα δεν επιλύονται...

Η πλέον καθαρή απόδειξη για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά 
αποτελεί η σχέση εγγραφών- διαγραφών στο Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Θεσσαλονίκης: η σχέση εγγραφών νέων επιχειρήσεων- διαγρα-
φών παλαιών επιχειρήσεων είναι αρνητική! Και όσο οι διαγραφές είναι 
περισσότερες από τις εγγραφές τόσο θα συνεχίζεται να αποδεικνύεται 
η πτώση της επιχειρηματικότητας στην Θεσσαλονίκη!

Η πλειονότητα των συναδέλφων μας αντιμετωπίζει σήμερα ζητήμα-
τα οικονομικής επιβίωσης και παραμονής της στην Αγορά, λόγω της 
υπερφορολόγησης. Η αγορά στενάζει από την ραγδαία μείωση της αγο-
ραστικής δύναμης των πολιτών, μείωση που ασφαλώς οφείλεται στην 
υπερφορολόγηση που οι κυβερνήσεις επέβαλαν τα τελευταία χρόνια. Η 
κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί!

Εκτός εάν η Κυβέρνηση επιθυμεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση, 
αφήνοντας όμως πίσω της, ως αθώα θύματα αυτής της προσπάθειας, 
χιλιάδες Επαγγελματίες και Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες! 

Ζητούμε έστω και αυτήν, την ύστατη ώρα να αποφασιστούν ρυθμίσεις 
που θα επιτρέψουν την επιβίωση στον κλάδο μας. Οι κυβερνώντες θα 
πρέπει επιτέλους να σκύψουν στα προβλήματα μας τώρα, γιατί αύριο 
θα είναι ίσως πολύ αργά!

Ζητάμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, 
προκειμένου να δοθούν περιθώρια επανεπενδύσεων, κάτι που θα 
ενισχύσει την Ανάπτυξη. Το ίδιο θα εξυπηρετήσει η θέσπιση αφορολο-
γήτου ορίου για τις επιχειρήσεις όπως και η αναγνώριση ακατάσχετου 
επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού.

Ζητούμε επίσης ένα άλλο μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής με λιγότε-
ρους φόρους και έμφαση στην μείωση της κρατικής σπατάλης, μέσα 
από την καλύτερη οργάνωση του κράτους και των υπηρεσιών του. Ως 
πότε ο κόσμος της ιδιωτικής οικονομίας θα στενάζει από τους φόρους 
για να συντηρεί μέσω αυτών άχρηστες ή αναποτελεσματικές δημόσιες 
υπηρεσίες με υπαλλήλους που μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη από 
τα 55;

Το Επιμελητήριο μας, όπως άλλωστε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας 
και οι ενώσεις τους έχουν βαθειά γνώση όλων των προβλημάτων αλλά 
και των δυνατοτήτων της Αγοράς και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων.

Δυστυχώς όμως η Κυβέρνηση, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες 
δεν υπολογίζουν καν το θεσμοθετημένο ρόλο των Επιμελητηρίων! 
Παρά υποσχέσεις καμία ουσιαστική επικοινωνία δεν υπάρχει. Οι αρμό-
διοι υπουργοί εμπιστεύονται μόνο τους συμβούλους τους και απαξιούν 
να ζητήσουν τη γνώμη των εκπροσώπων της Αγοράς, με αποτέλεσμα 
να μην σχεδιάζονται και να μην αποφασίζονται οι καλύτερες λύσεις. 

Περιμένουμε λοιπόν...

*Ο κ. Ζορπίδης είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης

Τα ίδια προβλήματα 
κάθε Σεπτέμβριο
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*

Η ΔΕΘ-Helexpo είναι ένας από τους μακροβιότερους θεσμούς της 
χώρας μας, με εξαιρετικά αποφασιστικό ρόλο για την ελληνική 
οικονομία. Είναι γεγονός ότι αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν 
μια περίοδο κάμψης, η οποία όμως γρήγορα και με ισχυρή πολιτική 
στήριξη της Κυβέρνησης, ξεπεράστηκε. Με τον ισχυρό και αναβαθμι-
σμένο διεθνή προσανατολισμό της, ισχυροποιεί πλέον τη Μακεδονία 
και τη Θράκη ως πεδία επαφών και συναντήσεων και τις φέρνει πιο 
κοντά στο επίκεντρο του διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η θεσμοθετημένη τοποθέτηση ενός «τιμώμενου κράτους» 
σε κάθε ετήσια διοργάνωση της ΔΕΘ, προσθέτει επιπλέον 

δυναμική, έλκοντας πιο έντονα το ενδιαφέρον των επιχει-
ρήσεων που βλέπουν στην Έκθεση μια ισχυρή ευκαιρία να 
κάνουν γνωστά τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις τους στην 
ελληνική αγορά ή για να βρούνε το δρόμο τους προς την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Το όφελος φυσικά είναι αμφίδρομο, 

καθώς οι αντίστοιχοι επιχειρηματίες μας έρχονται σε επαφή 
με τους διεθνείς συναδέλφους τους και αποκτούν με αυτό 

τον τρόπο ενημέρωση, διασυνδέσεις και επιπλέον διεξόδους 
προς το εξωτερικό.

Η περσινή διοργάνωση της ΔΕΘ τοποθετούσε ως τιμώμενη χώρα τη 
Ρωσία, δημιουργώντας έτσι μια επιπλέον βάση για την αύξηση των 
εμπορικών και τουριστικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και η 
οποία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται ότι επετεύχθη. Η φετινή 
επιλογή της Κίνας φέρνει αναλόγως την Ελλάδα πιο κοντά σε μια 
χώρα που περνάει σε μια «επόμενη φάση» και εκδηλώνει σημαντικό 
ενδιαφέρον όχι μόνο για εξαγωγές, αλλά πλέον και για συνεργασίες 
και επενδυτικές δράσεις. Η Ελλάδα αποτελεί εξάλλου για την Κίνα 
σημαντική πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πεδίο επι-
χειρηματικότητας, κάτι που επιβεβαιώνει και η συμμετοχή της China 
Development Bank στην 82η ΔΕΘ, ενός δηλαδή από τα μεγαλύτερα 
αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι νεοφυείς, εκείνες που δη-
μιουργούνται από τους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες μας, 
αποκτούν μέσω της Έκθεσης τη επιπλέον δυνατότητα να έρθουν 
σε επαφή με φορείς του εξωτερικού, να δημιουργήσουν σχέσεις 
ανταλλαγών και  ενημέρωσης και να βρούνε ευκαιρίες χρηματο-
δότησης και υποστήριξης που θα τις επιτρέψουν να κινηθούν στην 
παγκόσμια αγορά. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται ευκαιρίες για 
την αντιστροφή του ρεύματος της εξόδου των νέων επιστημόνων 
μας στο εξωτερικό.

Δεκάδες χώρες του εξωτερικού συμμετέχουν επίσης στη φετινή 
διοργάνωση, ενδυναμώνοντας έτσι την πρόθεσή μας η χώρα μας να 
αποτελεί ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον για την ευρύτερη περι-
οχή. Ολοκληρώνεται, έτσι, σε ένα ακόμη επίπεδο, το πολιτικό πλαίσιο 
που δημιουργούν με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα οι διασκέψεις Κο-
ρυφής και οι διμερείς και τριμερείς συμφωνίες που διοργανώθηκαν 
με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ανάμεσα στην Ελλάδα, την 
Κύπρο, το Ισραήλ, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες.

Το 2018, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τιμήσει αναλόγως τις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνεχίζοντας να αποτελεί με αυτό τον 
τρόπο ένα από τα σημεία αιχμής στην υλοποίηση του σχεδιασμού της 
Κυβέρνησης για την τοποθέτηση της χώρας μας στο επίκεντρο των 
διεθνών εξελίξεων.

*Η κ. Κόλλια Τσαρουχά είναι υφυπουργός Εσωτερικών  
 (Μακεδονίας-Θράκης)

Σημείο Προώθησης  
των Επιχειρηματικών Προοπτικών  
της Βόρειας Ελλάδας
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#αφιέρωμα

Μαζί στη ∆ΕΘ 
είναι καλύτερα!
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης στηρίζει τον θεσµό της 
∆ΕΘ και τα µέλη του στηρίζονται από 
αυτόν!

Στην 82η ∆ΕΘ φιλοξενείται η ενιαία 
συµµετοχή των µελών του ΕΕΘ!

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 8 & 9 
Ελάτε στα Περίπτερα 8 και 9 του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης για να δείτε τις συµµετοχές του Επαγγελµατικού 
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και των µελών του και να ενηµερωθείτε 
για τις δραστηριότητες και το έργο τους!

26x33.pdf   6   05/09/2017   13:45
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Η έναρξη της ΔΕΘ έχει συνδεθεί με την κατάθεση 
προτάσεων από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς 
της αντιπολίτευσης για την Ανάπτυξη, με την αναγγελία 
έργων και πρωτοβουλιών που ενδιαφέρουν τη Βόρεια 
Ελλάδα και την πόλη μας. 

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από την επικοινωνια-
κή προσπάθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης να 
πείσουν ότι η δική τους πολιτική για την οικονομία και την 
πόλη είναι καλύτερη. Είναι όμως αλήθεια; 

Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγων και ΑΝΕΛ δόθη-
καν λύσεις για τη Θεσσαλονίκη, που η πόλη περίμενε χρό-
νια. Το σταματημένο ΜΕΤΡΟ ολοκληρώνεται, οι σήραγγες 
των Τεμπών δόθηκαν στην κυκλοφορία, οι κάθετοι της 
Εγνατίας Οδού τελείωσαν, το λιμάνι και το αεροδρόμιο 
δεν αποτελούν εκκρεμότητες, ο ΟΑΣΘ πήρε το δρόμο του 
με διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο, το στρατόπεδο Παύλου 
Μελά, αλλά και άλλοι δημόσιοι χώροι αποδίδονται στην 
πόλη, τους δήμους και τους πολίτες. Απομένουν κι άλλα, 
σίγουρα όμως έγιναν ήδη πάρα πολλά, που δεν έγιναν με 

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. 

Και στην οικονομία και στην επιχειρηματι-
κότητα; 

Αναμφισβήτητα, το οικονομικό κλίμα 
οι δημοσιονομικοί δείκτες, το ΑΕΠ, οι 
επενδύσεις, οι εξαγωγές, ο τουρισμός, η 
αύξηση της εργασίας δίνουν το σήμα για μια 

πολύ θετική χρονιά. Αυτές οι αλλαγές έγιναν 
με πολύ προσπάθεια της κυβέρνησης, κόντρα 

στις πιέσεις των δανειστών, αλλά και του 
ελληνικού συστήματος εξουσίας, που δεν ήθελε να 

χάσει τις καρέκλες και το κουμάντο στις αποφάσεις. 

Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
τα τελευταία χρόνια υπηρέτησαν απόλυτα το όφελος 
λίγων και εκλεκτών ομίλων, κύρια σε σύνδεση με Μέσα 
Ενημέρωσης και τράπεζες, που τους εξασφάλισαν την 
εξουσία. Ο δανεισμός της επιχειρηματικότητας δεν ήταν 
δίκαιος. Δάνεια εκατομμυρίων «με αέρα» έπαιρναν λίγοι. 
Με τη σημερινή κυβέρνηση επιστρέφει - και όχι εύκολα - 
η διαφάνεια και η ισονομία στα δάνεια. 

Η αδειοδότηση και η επιδότηση των επιχειρήσεων επίσης 
δεν ήταν δίκαιη και γρήγορη. Φάκελοι έργων δεκαετίας 
καθυστερούσαν, 6.500 επενδύσεις είχαν παγώσει στον 
Αναπτυξιακό νόμο, τον Ιανουάριο του 2015 (!!!), ενώ μόνο 
οι κολλητοί έπαιρναν άδειες, με εντολή υπουργών.

Και φυσικά ούτε λόγος για αξιοκρατικό Δημόσιο, εφόσον 
νύχτα καθαίρεσε ο κ. Μητσοτάκης διευθυντές που 
είχαν κριθεί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φοροδιαφυγής 
και περιβαλλοντικού εγκλήματος είχαν αφυδατωθεί 
στελεχιακά και κυριαρχούσε ο κανόνας του ριφιφί στην 
αγορά. Είναι ανήθικα υποκριτικό να μιλούν σήμερα ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ για υγιή επιχειρηματικότητα, όταν η δική τους 
πολιτική υπερχρέωσε τη χώρα, χρεοκόπησε το Δημόσιο 
και τις επόμενες γενιές, ξεπούλησε τα ασημικά και έδωσε 
δικαιώματα στους δανειστές (από τη δική τους πολιτική 
ευρωομάδα) να επιβάλλουν φορολογικούς συντελεστές 
δυσβάσταχτους.

Και είναι αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Αριστεράς, 
που αποκατέστησε την ισονομία και τη διαφάνεια στην 
αγορά, στα δάνεια, στις άδειες, στους ελέγχους, στα 
φορολογικά έσοδα. Έχουμε ήδη επιτύχει μία μείωση της 
φορολογίας εισοδήματος, τον Μάιο του 2016, ενώ νομο-
θετήσαμε, στα αντίμετρα, τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών στους επιτηδευματίες, στον ΕΝΦΙΑ στην 
επιχειρηματικότητα και στο εισόδημα. Και αυτά τα θετικά 
μέτρα επεκτείνονται και στη ρύθμιση των ασφαλιστικών 
εισφορών, στον εξώδικο συμβιβασμό, στις 100 δόσεις, 
κλπ. Πολύ απλά γιατί αυτά τα μέτρα θα δώσουν στην 
κοινωνία μας αυτό που της στέρησαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 
εργασία!

Καλά είναι τα ωραία λόγια... αλλά κάποια στιγμή πρέπει να 
αποδεικνύουμε ποιος τελικά στηρίζει τη Θεσσαλονίκη και 
την οικονομία. 

ΥΓ. Τα παραπάνω δεν θα τα δείτε σε πολλά Δελτία Ειδήσε-
ων. Αυτό ίσως είναι απόδειξη ότι είναι η αλήθεια.

*Ο κ. Φάμελλος είναι αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ 
Θεσσαλονίκης.

Τελικά, ποιος (υπο-)
στηρίζει την ανάπτυξη 
και τη Θεσσαλονίκη; 
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Η ΔΕΘ, που διαχρονικά αποτελούσε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της 
πόλης, βρίσκεται σήμερα σ’ ένα μεταβατικό στάδιο. Έπειτα από ένα διάστη-
μα κάμψης, με την καθοριστική συνεισφορά της διοίκησης της εταιρίας, 
ο θεσμός ξαναγίνεται μόδα, προσελκύοντας χιλιάδες κόσμου από κάθε 
γωνιά της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ενδεικτικό πως τη δεδομένη χρονική 
στιγμή καταγράφεται μια πληρότητα σχεδόν 100% στις διαθέσιμες κλίνες, 
ενώ η εικόνα των γεμάτων καφέ, μπαρ και εστιατορίων την εβδομάδα της 
έκθεσης αποκαλύπτει πως χιλιάδες είναι και οι επισκέπτες που έρχο-
νται αυθημερόν. Αλλά και σε επίπεδο αγοράς είναι μια καλή ευκαιρία να 
δουλέψουν τα καταστήματα. Πολύ σημαντική είναι η πρωτοβουλία του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την καθιέρωση της περιόδου 
«Helexpo Sales», την οποία χαιρετίζουμε. 

Ωστόσο, ο διεθνής εκθεσιακός μας φορέας είναι σημαντικό να επαναπροσ-
διορίσει το ρόλο του και να πάψει να αποτελεί πεδίο κυβερνητικών εξαγγε-

λιών και υποσχεσιολογίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία 
της πόλης. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι η διοργάνωση, 

χωρίς να χάνει το εμπορικό της στίγμα, αρχίζει και ανακτά τον 
ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, εξαιτίας του οποίου δικαίως 
είχε καταστεί πόλος έλξης της Βόρειας Ελλάδας. Και με 
δεδομένη τη στροφή που υπάρχει σε εμπορικό επίπεδο 
στις κλαδικές εκθέσεις, εκτιμώ ότι σωστά κινούμαστε 
στην κατεύθυνση να ξαναγίνει μια μεγάλη, σύγχρονη 

εμποροπανήγυρις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει 
να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για την ταυτότητα που 

θέλουμε να έχει η έκθεση και σε αυτήν να στηριχθεί το μάστερ 
πλαν, που θα καθορίσει και το μέλλον του φορέα. 

Η Διεθνής Έκθεση, βέβαια, είναι μόνο ένα κομμάτι στο πάζλ της ανάπτυξης 
της πόλης. Η Θεσσαλονίκη, πρέπει να ανακτήσει τον κομβικό οικονομικό, 
εμπορικό και πολιτισμικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανί-
ων. Και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να ενισχύσει τις βασικές της υποδομές, να 
αποκτήσει λιμάνι και αεροδρόμιο που να λειτουργούν με ανταγωνιστικούς 
όρους, καθώς επίσης αξιόπιστο και λειτουργικό δίκτυο αστικών συγκοινω-
νιών. Απαραίτητη είναι, επίσης, η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συστήμα-
τος υποδομών και αστικής κινητικότητας, που θα λειτουργήσει συμπλη-
ρωματικά στο ΜΕΤΡΟ και παράλληλα με τα άλλα αναγκαία έργα, όπως η 
παράκτια συγκοινωνία και το τραμ, πάντα όμως με ορθολογική χρήση των 
φυσικών πόρων και με σεβασμό στο περιβάλλον και το δημόσιο χώρο. Σε 
αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα έργα που έχουμε προγραμματίσει το επόμε-
νο διάστημα, όπως η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και της Πλατείας 
Φαναριωτών και η διαπλάτυνση με ξύλινο deck της παλιάς παραλίας.

Αυτά είναι πάγια αιτήματα των φορέων της πόλης, που αποτελούν και 
βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Εμείς ως 
δημοτική αρχή διεκδικούμε φέτος ακόμα τρία σημαντικά ζητήματα, για τα 
οποία πρέπει να προωθηθούν λύσεις.  

Το πρώτο αφορά στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης της χρήσης του πα-
ραλιακού μετώπου στην πόλη. Αυτή τη στιγμή τα κομμάτια από τον Λευκό 
Πύργο έως το Μακεδονία Παλλάς, από το Μέγαρο Μουσικής έως τον Κελ-
λάριο Όρμο και από την οδό Μαρίας Κάλλας έως την εκκλησία Κυρίλλου 
και Μεθοδίου δεν ανήκουν στον δήμο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προ-
χωρήσει η αξιοποίησή τους προς όφελος των πολιτών. Το ζήτημα είχαμε 
θέσει και πέρσι στην πολιτική ηγεσία του τόπου και θα το ξαναθέσουμε και 
φέτος μέχρις ότου γίνει πράξη η υπόσχεση της κυβέρνησης. 

Το δεύτερο είναι η ευθύνη για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Μπορεί να την αναλάβει το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας ή κάποιος φορέας διαδημοτικής συνεργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση είναι απολύτως απαραίτητο κάποιος να αναλάβει τη συ-
νολική ευθύνη, ώστε να μην παραστεί και πάλι ανάγκη να βασιστούμε στη 
φιλοτιμία κάποιου χορηγού. Ενδεικτικά αναφέρω πως σήμερα την ευθύνη 
έχουν… 58 φορείς!

Το τρίτο ζήτημα που θέτουμε ως διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης αφορά 
στην άρση των εμποδίων για την υλοποίηση του έργου της αναβάθμισης  
της νοτιοανατολικής πύλης της πόλης. Ένα έργο που περιλαμβάνει τη 
διάνοιξη της οδού Ψελλού, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλή-
ρωση του μετρό σε σχέση με τη λειτουργία του τερματικού σταθμού της 
Νέας Ελβετίας.

Τέλος, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η πόλη είναι αναγκαίο ένα 
μητροπολιτικό σύστημα αστικής διακυβέρνησης, το οποίο θα βασίζεται σε 
πολυτομεακές συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη διαφάνεια 
και στη χρηστή οικονομική διαχείριση. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
να κάνουμε πράξη το όραμά μας, μία Θεσσαλονίκη εξωστρεφή, φιλόξενη 
και συμμετοχική, ανοιχτή και ταυτόχρονα σύγχρονη και λειτουργική, που 
να διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της. 

*Ο κ. Μπουτάρης είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Η ΔΕΘ και η συμβολή της  
στην ανάπτυξη της πόλης! 
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Η 82η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στην οποία τιμώ-
μενη χώρα είναι η Κίνα, αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό 
σταθμό στην ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, που ξεκίνησε από τα μέσα της 
προηγούμενης δεκαετίας και καλλιεργήθηκε σημαντικά 
τα τελευταία 10 χρόνια. Ταυτόχρονα, η ΔΕΘ αποτελεί μια 
κομβική διοργάνωση, που ενισχύει την μεγάλη προσπά-
θεια που κάνουμε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
μαζί με όλους τους φορείς για την ανάδειξη της επιχει-
ρηματικότητας, του εμπορίου και της εξωστρέφειας του 
τόπου μας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρόσφατα 
αναδείχθηκε Επιχειρηματική Περιφέρεια της 

Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγο-
νός που αποτελεί σημαντική αναγνώριση 
τόσο για αυτά που έχουμε καταφέρει, 
όσο και για το σχέδιό μας για την επιχει-
ρηματικότητα, τις επενδύσεις, τη δημι-
ουργία πλούτου και την ανάπτυξη του 

τόπου και της οικονομίας μας. Σήμερα 
είμαστε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε 

εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. 
Διαθέτουμε ισχυρή παραγωγική βάση, καθώς εδώ 

παράγεται το 26% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξί-
ας του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας. Είμαστε πρώτοι 
σε αφίξεις τουριστών για δύο συνεχή έτη, στην καρδιά 
της θερινής τουριστικής περιόδου. Το 70% της οδικής 
μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας πραγματοποι-
είται στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια 
στην απορρόφηση πόρων του ολοκληρωμένου ΕΣΠΑ 
2007-2013 ολοκληρώνοντας 523 έργα υποδομής σε 
όλους τους τομείς, και μία από τις πέντε Περιφέρειες σ’ 
ολόκληρη την Ευρώπη που έχει ήδη απορροφήσει και 
αξιοποιήσει κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ουσιαστικά, ο τουρισμός, οι εξαγωγές, οι μεταφορές και 
ο πρωτογενής τομέας αποτελούν την παραγωγική και 
αναπτυξιακή βάση της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο στόχος 
πλέον είναι, μαζί με τους τέσσερις αυτούς κλάδους, να 
αναδείξουμε και έναν πέμπτο τομέα και συγκεκριμένα 
τον κλάδο της Καινοτομίας, που είναι ένας από τους 
ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς και ταυτό-
χρονα δημιουργεί πολλές και υψηλών προσόντων νέες 
θέσεις εργασίας. Για να αναπτυχθεί η καινοτομία, πρώτη 
και βασική προϋπόθεση είναι η έρευνα. Η Κεντρική 
Μακεδονία διαθέτει 5 Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα καθώς και μεγάλο αριθμό κέντρων έρευνας 
και καινοτομίας. Με άλλα λόγια διαθέτουμε την «πρώτη 
ύλη». Διαθέτουμε επίσης, το ανθρώπινο κεφάλαιο που 
απαιτείται, δηλαδή τους επιστήμονες, του ερευνητές 
αλλά και ανθρώπους που είναι δημιουργικοί και θέλουν 
να τολμήσουν, να επιχειρήσουν και να καινοτομήσουν. Οι 
άνθρωποι αυτοί σήμερα μεταναστεύουν στο εξωτερικό, 
στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να βάλουμε τέλος στο 
brain-drain και να επιτύχουμε το brain-gain. 

Δουλεύουμε καθημερινά, σκληρά και μεθοδικά για να 
πετύχουμε τους στόχους μας, για να είμαστε η πρώτη 
Περιφέρεια που θα βγει από την κρίση. Με βαθιές 
τομές και μεταρρυθμίσεις κάνουμε βήματα μπροστά, 
αλλάζουμε την Κεντρική Μακεδονία, γινόμαστε ακόμα 
πιο φιλικοί στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύ-
σεις. Απλοποιούμε τις διαδικασίες, βελτιώνουμε τους 
χρόνους, εξυπηρετούμε καλύτερα, ταχύτερα και πιο 
αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και 
τους επαγγελματίες. Άλλωστε, η πιο σημαντική και πιο 
άμεση προτεραιότητα είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη. 
Και για να επιτευχθεί η ανάπτυξη μόνο ένας σύγχρονος 
δρόμος υπάρχει, ο δρόμος της ελεύθερης οικονομίας, 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του επιχειρείν. Σ’ αυτό το 
δρόμο, δίπλα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι συνοδοιπόρος.

 *Ο κ. Τζιτζικώστας είναι Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ανάπτυξη από την 
Κεντρική Μακεδονία 
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Τελικά, ποιος (υπο-)
στηρίζει την ανάπτυξη 
και τη Θεσσαλονίκη; 
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Οι κεντρικοί στόχοι κάθε πολιτικής εξω-
στρέφειας  διεθνώς είναι ίδιοι, διαφέρει 
όμως η επιλογή επιμέρους μέτρων, ικανών 
να ωθήσουν τις εξαγωγές κάθε χώρας.  
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η ΔΕΘ. 
Βέβαια λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της, 
δεν απουσιάζουν και οι ενδιαφερόμενοι 
εισαγωγείς με τα προϊόντα τους. 

Από την απαρχή της ύπαρξής της, όταν ο 
καθηγητής της ζωολογίας του Πανεπιστη-
μίου της Θεσσαλονίκης ο Ν. Γερμανός πρό-

τεινε την ιδέα στην κυβέρνηση του Θ. 
Σοφούλη το 1924,  η ΔΕΘ βρίσκεται 

στο συγκεκριμένο χώρο. 

Έκτοτε, υπερπολλαπλασιά-
στηκαν τα παραγόμενα και 
εξαγώγιμα προϊόντα-υπηρε-
σίες και η παγκοσμιοποίηση 

άλλαξε το προφίλ του πλανή-
τη. Η ΔΕΘ όμως παραμένει η 

ίδια, με οριακές βελτιώσεις στο 
χωροταξικό της σχεδιασμό. Η πα-

ραμονή της όμως στο κέντρο της πόλης 
δεν μπορεί να προσδώσει τη θέση που της 
αρμόζει διεθνώς. 

Οι προτεινόμενες επεκτάσεις στο χώρο 
που βρίσκεται, κινούνται απλά στη λογική 
της συντήρησης μιας ξεπερασμένης δομής. 
Αποτελούν λύσεις, που κινούνται στη λογική 
του μικρού και του μετρίου.   Πριν λοιπόν 
ληφθούν τελικές αποφάσεις, που ενδέχεται 
να την οδηγήσουν στην παρακμή, ας ξανα-
μελετηθούν οι θέσεις για μεταφορά της είτε 
στα ανατολικά είτε στα δυτικά της πόλης.

Η ΔΕΘ είναι ένας από τους πυλώνες της 
πολιτικής εξωστρέφειας της χώρας. Η εν 
λόγω πολιτική οφείλει να ενισχυθεί με ένα 
άλλο σύνολο μέτρων (φορολογικών κ.λπ), 
που να ωθούν τη συμμετοχή των Ελλήνων 
παραγωγών στις αγορές του εξωτερικού.    

Η πολιτική της εξωστρέφειας αφορά, πλην 
των χρηματοδοτήσεων κ.λ.π., και ένα 
σύνολο μέτρων που προσφέρουν δωρεάν 
πληροφορίες σε κάθε εξαγωγέα. Στην 
ιστοσελίδα  του υπουργείου Εξωτερικών 
www.agora.mfa.gr, από το 2016 και μετά 
υπάρχει σωρεία τέτοιων πληροφοριών. 
Οι ίδιες έχουν αναρτηθεί επίσης και στην 
ιστοσελίδα μας. 

Ενδεικτικά, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να βρει πληροφορίες για τα καταστήματα 
delicatessen που υπάρχουν σε 70 χώρες 
του πλανήτη. Επίσης δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία επικοινωνίας για 10 χιλιάδες 
εισαγωγείς από πολλές χώρες και για 
35 κλάδους προϊόντων. Ακόμη δίνονται 
πληροφορίες για τη δομή του εισαγωγικού 
εμπορίου 42 χωρών σε 120 κλάδους και 
προϊόντα κ.ά.

Μια ΔΕΘ, εγκατεστημένη σε μεγάλης 
έκτασης χώρο, δίνει άλλες προοπτικές και 
δυναμική στη χώρα και στις παραγωγικές 
της μονάδες. Από την άλλη, η ΔΕΘ θα 
εξακολουθεί να παίζει τον γεωπολιτικό ρόλο 
που κλήθηκε να παίξει από το 1926 και 
μετά, και ιδιαίτερα από το 1928 όταν άνοιγε 
τις πύλες της στον πρώτο πρωθυπουργό 
που την επισκέφθηκε στον Ε. Βενιζέλο.

*Ο κ. Μάρδας είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ 
Θεσσαλονίκης

Η ΔΕΘ και η νέα 
δυναμική της 
εξωστρέφειας 
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Τα μοναδικά χερσαία σύνορα της χώρας είναι στη Βόρεια 
Ελλάδα. Η ανάπτυξη πρέπει να αρχίσει από τη Βόρεια 
Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα μετά από δεκαετίες λόγω του 
ψυχρού πολέμου πρέπει να ξαναβρεί το βηματισμό της και 
να δικαιώσει τον ιστορικό της οικονομικό ρόλο ως περιοχή 
που συναντώνται Βορράς και Νότος, Δύση και ανατολή. 
Τώρα είναι η ευκαιρία της, μιας και τώρα δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε πρωταγωνίστρια της ανά-
πτυξης. Όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής 
της θέσης μπορούν να αναδειχθούν και σημαντικοί οικο-
νομικοί τομείς να αναπτυχθούν όπως ο αγροδιατροφικός 

τομέας,  η ενέργεια, ο τουρισμός, ο ορυκτός πλούτος, 
η καινοτομία. Για όλα αυτά υπάρχει μία προϋπόθε-

ση και αυτή δεν είναι άλλη από την δυνατότητα 
που δίνουν οι συνδυασμένες μεταφορές στην 
οικονομία. Οι υποδομές των μεταφορών 
από μόνες τους δεν αποτελούν ανάπτυξη 
πέρα από την πρόσκαιρη θετική συνεισφορά 

τους σε αυτή, αποτελούν όμως το μέσο για την 
οργάνωση, ανάπτυξη και υποστήριξη των άλλων 

μορφών οικονομίας, και με αυτή την ιδιότητα είναι 
απαραίτητη για την  επίτευξη του στόχου. 

Η αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζαμε στην 
χώρα μας τα έργα εδώ και δεκαετίες, όπου οι πελατειακές 
σχέσεις, οι τοπικοί παράγοντες και τα τοπικά συμφέροντα 
υποκαθιστούσαν το θεσμικό, στρατηγικό ρόλο της πολιτείας 
και των οργάνων της μας οδήγησε στο να καταναλώνουμε 
πόρους πέρα από κάθε στοιχειώδη σχεδιασμό, πέρα από 
κάθε λογική κόστους – οφέλους με κορύφωση την κατα-
σπατάληση Ευρωπαϊκών πόρων σε μη αναπτυξιακά έργα. 
Είναι ώρα λοιπόν αυτές οι υποδομές που υπάρχουν αλλά 
και αυτές που θα δημιουργηθούν, να συνυπάρχουν, να λει-
τουργούν αρμονικά μεταξύ τους, υποστηρικτικά η μία στην 
άλλη και όχι ανταγωνιστικά, να συμπληρώνει το ένα μέσο 
το άλλο μέσα από ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σύστημα 
μεταφορών  που με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάταξη της χώρας, ενώ 
παράλληλα θα ελέγξει το παράνομο εμπόριο.  

Η κατασκευή της Εγνατίας οδού με τους κάθετους άξονες 
της σε συνδυασμό με την  σιδηροδρομική Εγνατία και την 
σιδηροδρομική σύνδεση με την Βουλγαρία, την ανάπτυξη 
στρατηγικών αεροδρομίων, την ουσιαστική ανάπτυξη των 
λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας με πρώτο το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης δημιουργούν το κατάλληλο εκείνο οικονομι-
κό περιβάλλον που μπορεί να αλλάξει το ειδικό βάρος  της 
Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 
να δημιουργήσει τις συνθήκες ουσιαστικής ανάπτυξης.

Η ταχύτερη μεταφορά των αγαθών στις αγορές της 
Ευρώπης, η ασφάλεια των μεταφορών, το κόστος των 
μεταφορών είναι οι καθοριστικοί εκείνοι παράγοντες για 
την ανάπτυξη της περιοχής μας και όσο αυτοί θα βελτιώ-
νονται θα αυξάνονται εκθετικά οι αγορές εξυπηρέτησης. Η 
διαμόρφωση  νέων αποτελεσματικών πολιτικών σε αυτή 
την κατεύθυνση  αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου μέσα 
και από συνεργατικές μορφές οργάνωσης των υποδομών 
των μεταφορών (οδικών, θαλάσσιων και σιδηροδρομικών, 
εμπορευματικών κέντρων) να προκύψουν τα θετικά αποτε-
λέσματα για την οικονομία και την κοινωνία. Στα Βαλκάνια 
ζούμε σημαντικές αλλαγές, τα μεταφορικά δεδομένα 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη  και η ορθή ανάγνωση και 
πολιτική από μεριάς της χώρας μας θα μεγιστοποιήσει τα 
οφέλη στην οικονομία μέσα από μία συνεχή ροή ευκαιριών 
που δεν πρέπει να χάσουμε.

*Ο κ. Αντωνούδης είναι πρόεδρος της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» 

Απ
όσ

τολ
ος

 Αν
τω

νο
ύδ

ης
*

Οι συνδυασμένες μεταφορές 
καταλύτης ανάπτυξης  
της ΘεσσαλονίκηςΤο να γράφεις άρθρο με τίτλο «ήταν ο 

Ανδρέας ψεύτης», είναι σαν να έχεις 
την μύγα και να μυγιάζεσαι. Ασφαλώς 
και ήταν ψεύτης. Και δεν ήταν μόνο 
ψεύτης, ήταν και λαϊκιστής. Την ίδια 
άποψη με μένα, ότι δηλαδή ήταν ψεύτης 
και λαϊκιστής, έχει η πλειοψηφία των 
Ελλήνων και φυσικά η σύγχρονη ιστορία 
του τόπου που έχει καθαρογράψει τα 
εγκλήματα Παπανδρέου. Ότι κάποιοι δεν 
το είδαν ή δεν το κατάλαβαν, είναι δικό 

τους θέμα.

Το χειρότερο όμως δεν είναι 
αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι ο 
Παπανδρεϊσμός  έγινε σχολή 
που δεν είχε μαθητές μόνο 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ο Α. Πα-

πανδρέου δίδαξε και την  ΝΔ. 
Πολλές φορές στην ιστορία της, 

η ΝΔ κυβέρνησε με Παπανδρεϊκό 
στυλ. Και κατά πως φαίνεται (τουλάχι-
στον από το πρόσφατο άρθρο), ο Πα-
πανδρέου εμπνέει ακόμα και τον Τσίπρα! 
Με κάποιο τρόπο δηλαδή η γάγγραινα 
αυτή εξακολουθεί να εξαπλώνεται! Η 
μεταδοτικότητα της αρρώστιας του Πα-
πανδρεϊσμού, επιβεβαιώνεται περίτρανα 
από την μετανάστευση πολλών ΠΑΣΟ-
Κων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα φαινόμενα αυτά 
είναι γνωστά και πολλά.

Μα θα πει κάποιος OK, και γιατί τότε το 
‘12 με το ‘14 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συνυπήρ-
ξαν; Και μάλιστα κατά την άποψη μου 
αρμονικά και αρκετά αποδοτικά, αν 
αναλογιστεί κάποιος και το τι είχαν να 
αντιμετωπίσουν. Η απάντηση είναι πολύ 
απλή. Δεν υπήρξε συνύπαρξη ΝΔ – 
ΠΑΣΟΚ (και ΔΗΜΑΡ στην αρχή). Υπήρξε 
συνεργασία ΝΔ – Βενιζέλου, δηλαδή 
του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ του 
Σημίτη και όχι του Α. Παπανδρέου. Και 
βέβαια την συνεργασία αυτή ο Βενιζέλος 
την πλήρωσε με την απομάκρυνση του 
από την προεδρία του ΠΑΣΟΚ! 

Και ας έρθουμε στη ΔΕΘ, το μνημείο 
του ψέματος Τσίπρα που αναρωτιέται αν 
ο Ανδρέας ήταν ψεύτης! Έχει ήδη την 
νέα λίστα με τα ψέματα έτοιμη. Βλέπει 
επενδύσεις παντού (μόνο αυτός), βλέπει 
μείωση της ανεργίας (μόνο αυτός), βλέ-
πει έξοδο από τα μνημόνια το ‘18 (μόνο 
αυτός), βλέπει ανάπτυξη (μόνο αυτός), 
βλέπει αλλαγή κλίματος (μόνο αυτός). 
Ίσως να βλέπει κι άλλα που εμείς δεν 
βλέπουμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα 
μας τα πει στην ΔΕΘ.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι Πολιτικός 
Αναλυτής της INTERVIEW

Έχει την μύγα  
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Μήτρα Ιστορίας, Πηγή Προόδου, Κέντρο Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ)

Το περίπτερο του ΥΜΑΘ στην 82η ΔΕΘ (Περίπτερο 15)

Φωτογραφίες: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του ΥΜΑΘ
Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων
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επενδύσεων

Προώθηση διακρατικών 
συνεργασιών

Πυλώνας της κεντρικής διοίκησης

Προστασία του 
περιβάλλοντος

Παραδοσιακοί Οικισμοί 
& Διατηρητέα

Διασυνοριακά προγράμματα

Προστασία πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Σταυροδρόμι Ιστορίας, Πηγή Προόδου, Κέντρο Ανάπτυξης

Μακεδονία & Θράκη
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Η καλύτερη ΔΕΘ της δεκαετίας! 
ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΟΥΤΕ… ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Με έντονο επιχειρηματικό χαρακτήρα, σημαντικό το διεθνές στοιχείο, τιμώμενη χώρα την Κίνα, 1.500 εκθέτες έναντι 1.015 της περσινής διοργάνωσης, πλήρη κάλυψη του εκθεσιακού χώρου, αλλά και την 
αίσθηση της «γιορτής» διάχυτη ξεκινά η 82η ΔΕΘ, η οποία θα διαρκέσει έως τις 17 του μηνός. Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, με τα ποσοτικά και ποιοτικά 

μεγέθη να είναι σημαντικά βελτιωμένα. 

Συνολικά οι διεθνείς συμμετοχές προέρχονται 
από 18 χώρες (Κίνα, Κύπρος, Σλοβακία, Πο-
λωνία, Λουξεμβούργο, Νότια Αφρική, Αρμενία, 
Ινδονησία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ινδία, Ουκρανία, 
Σερβία, Ρωσία, Τουρκία, Ιταλία, Αίγυπτος και 
Ιράν).
Από την Κίνα συμμετέχουν 167 επιχειρή-
σεις, μεταξύ των οποίων επτά αναπτύσσουν 
παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco 
Shipping Corporation, η China Development 
Bank, η Shehua Group Corporation Limited, 
η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing 
Telecommunication Equipment Corporation, 
η State Grid Corporation of China και η Air 
China. Στην κινεζική συμμετοχή ξεχωρίζει επί-
σης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, καθώς και 23 
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περι-
οχή της Σαγκάης. Στο πλαίσιο της κινεζικής 
συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν το Greek-
Chinese Cooperation Forum, που έχει ως θέμα: 
«Investment Οpportunities in Southeastern 
Europe: Trends and Challenges in the Energy 
Sector» που αποτελεί συνδιοργάνωση της ΔΕΗ 
και του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και η ημερίδα του Greek-
Chinese Cooperation Forum με θέμα: «New Silk 
Road», που αποτελεί συνδιοργάνωση με το Αθη-
ναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-
ΜΠΕ), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Επίσης 
θα διοργανωθεί το φόρουμ «A New Bridge for 
Cooperation & Development», από τον Οργανι-
σμό Enterprise Greece, την Ευρασιατική Οικονο-
μική Επιτροπή και το Roscongress Foundation.
Πέραν των διεθνών συμμετοχών, στην 82η ΔΕΘ 
δίνουν δυναμικό «παρών» και 43 Επιμελητήρια 
από όλη τη χώρα με 360 επιχειρήσεις. Με ξε-
χωριστές συμμετοχές θα βρεθούν στην έκθεση 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
των Σερρών και για πρώτη φορά το Επιμελη-
τήριο Κοζάνης. Οι επιμέρους ενότητες της 82ης 
ΔΕΘ καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, 
από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέρ-
γεια μέχρι την ομορφιά, την γαστρονομία, την 
καινοτομία, το e-gaming κ.α. με πολλές δράσεις 
και εκδηλώσεις.
Πολυγεγονός που συνδυάζει το επιχειρηματικό, 
το ψυχαγωγικό, το πολιτιστικό και το πολιτικό 
κομμάτι χαρακτήρισε τη ΔΕΘ στη σχετική συνέ-
ντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. 
Τάσος Τζήκας, σημειώνοντας πως η 82η διοργά-
νωση θα είναι η καλύτερη της δεκαετίας, με 50% 
αύξηση εκθετών, πλήρη κάλυψη του εκθεσιακού 
χώρου και τιμώμενη χώρα την Κίνα. «Μπορεί η 
Κίνα να είναι τιμώμενη χώρα, αλλά η τιμή είναι 
δική μας» ανέφερε, μεταφέροντας το όραμα του 
εκθεσιακού φορέα να γίνει η Θεσσαλονίκη ένα 

εκθεσιακό hub για τα κινεζικά προϊόντα στην 
Ευρώπη. «Η 82η ΔΕΘ θα είναι ορόσημο και το 
ξεκίνημα για μια νέα περίοδο, που θα ξανακάνει 
την Έκθεση του Σεπτεμβρίου αυτό που ήταν στο 
παρελθόν» τόνισε.

Μήνυμα ελπίδας για την Ελλάδα στέλνει η σημα-
ντική συμμετοχή της Κίνας στην 82η ΔΕΘ, όπως 
ανέφερε η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδο-
νίας-Θράκης), κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Τόνι-

σε δε πως η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την 
εκκίνηση προς την κατεύθυνση της ευημερίας 
και της ανάπτυξης. 
Σε νέο επίπεδο εισέρχονται οι ελληνοκινεζικές 
σχέσεις, σύμφωνα με τον political counsellor της 
κινεζικής πρεσβείας στην Ελλάδα, κ. Gao Wenqi, 
ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του και για 
την υποδοχή που επιφυλάσσει στους Κινέζους 
η ΔΕΘ-Helexpo με τον στολισμό της πόλης και 
τα χιλιάδες κινέζικα φαναράκια στους δρόμους. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκθεση θα αποτελέσει 
μια μεγάλη συνάντηση επιχειρηματικών, οικονο-
μικών και πολιτιστικών δραστηριότητων και θα 
δώσει την τελική ώθηση στην αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία των δύο χωρών.   
Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Πο-
ζρικίδης, η επίσημη αντιπροσωπεία από την Κίνα 
αριθμεί πάνω από 400 άτομα, που εκπροσωπούν 
167 επιχειρήσεις, οργανώσεις, περιφέρειες και 

φορείς από σημαντικούς κλάδους της κινεζικής 
οικονομίας. Μάλιστα ο κ. Ποζρικίδης ευχήθηκε 
τα κινέζικα φαναράκια που κοσμούν ήδη κε-
ντρικούς δρόμους της πόλης και συμβολίζουν, 
σύμφωνα με τα κινέζικα έθιμα, την τύχη και την 
ευημερία, να φέρουν τύχη και στην 82η ΔΕΘ. 
Κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς να ενημερωθούν 
και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού 
των οστών απηύθυνε με τη σειρά του ο επιστη-
μονικός διευθυντής του Συλλόγου «Όραμα Ελ-
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φορείς από σημαντικούς κλάδους της κινεζικής 
οικονομίας. Μάλιστα ο κ. Ποζρικίδης ευχήθηκε 
τα κινέζικα φαναράκια που κοσμούν ήδη κε-
ντρικούς δρόμους της πόλης και συμβολίζουν, 
σύμφωνα με τα κινέζικα έθιμα, την τύχη και την 
ευημερία, να φέρουν τύχη και στην 82η ΔΕΘ. 
Κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς να ενημερωθούν 
και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού 
των οστών απηύθυνε με τη σειρά του ο επιστη-
μονικός διευθυντής του Συλλόγου «Όραμα Ελ-

πίδας», κ. Στέλιος Γραφάκος, εκτιμώντας πως 
φέτος οι εθελοντές θα είναι πολλαπλάσιοι των 
900 που εγγράφηκαν στην περσινή διοργάνωση. 
Ευχαρίστησε δε την ΔΕΘ-Helexpo για τη στήριξή 
της στους σκοπούς του Συλλόγου. 
«Η πόλη γιορτάζει και αυτό είναι το μήνυμα» 
ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της 
ΔΕΘ-Helexpo, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, ο οποίος δι-
αβεβαίωσε ότι όλα θα είναι εγκαίρως έτοιμα και 
το εκθεσιακό αποτέλεσμα θα δικαιώσει τις προ-
σπάθειες της εταιρείας. 
Τέλος, ο αγγελιοφόρος του Συλλόγου Φίλων 
Παιδιών με καρκίνο «Ελπίδα» και του Συλλόγου 
«Όραμα Ελπίδας», κ. Σάκης Ρουβάς, δήλωσε συ-
γκινημένος που βρίσκεται στην ΔΕΘ 26 χρόνια 
μετά την πρώτη του γνωριμία με το κοινό στο 
Φεστιβάλ Τραγουδιού, τονίζοντας πως αυτή τη 
φορά ο συνδετικός κρίκος με την Έκθεση και 
τη Θεσσαλονίκη είναι η αποστολή του Συλλόγου 
«Όραμα Ελπίδας». «Σας ζητώ να απευθύνουμε 
όλοι μαζί μια πρόσκληση, ένα ισχυρό μήνυμα ελ-
πίδας, να γίνουμε όλοι αγγελιοφόροι ζωής» ση-
μείωσε, ευχαριστώντας τη ΔΕΘ-Helexpo για τη 
στήριξή της στους σκοπούς του συλλόγου. «Ας 
σπάσουμε ένα ακόμα ρεκόρ στη ΔΕΘ» τόνισε.  

Η πόλη γιορτάζει
Στο σκέλος της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης 
η 82η ΔΕΘ θα παρουσιάζει καθημερινές συναυ-
λίες κορυφαίων τραγουδιστών του ελληνικού 
πενταγράμμου και πολιτιστικά δρώμενα, ενώ θα 
φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, το θεματικό πάρκο 
«Οι Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά», το 
Μουσείο του Φραπέ, σε συνεργασία με τη Nestle, 
το Cheapart και την αναπαράσταση της μεγάλης 
πυρκαγιάς του 1917. Στο πλαίσιο της φετινής έκ-
θεσης ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 
θα διοργανώσει το επετειακό 50ο Ράλλυ ΔΕΘ. 
Φέτος η ΔΕΘ-Helexpo ενώνει τις δυνάμεις της 
με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών «Όραμα Ελπίδας», στέλνοντας μήνυμα κοι-
νωνικής αλληλεγγύης. Μάλιστα, ο αγγελιοφόρος 
του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Ελπί-
δα» και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», κ. Σάκης 
Ρουβάς, θα κορυφώσει στις 17 Σεπτεμβρίου τις 
μουσικές εκδηλώσεις, με μια συναυλία αφιερω-
μένη στους Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών.
Το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση είναι 5 ευρώ, 
για πολύτεκνους και ΑΜΕΑ 3 ευρώ (δωρεάν τα 
παιδιά από 3 ετών και κάτω), το οικογενειακό ει-
σιτήριο για τετραμελή οικογένεια 15 ευρώ, ενώ τα 
ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα δεν πληρώνουν. 
Το ωράριο λειτουργίας της 82ης ΔΕΘ είναι το εξής: 
Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 22:00 
και τις καθημερινές από τις 16:00 έως τις 22:00.

Κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής ανεβαί-
νουν και φέτος στη σκηνή των Music Events της 82ης ΔΕΘ. 

Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση θα γεμίσουν τις νύχτες της 
82ης ΔΕΘ, ικανοποιώντας τις μουσικές προτιμήσεις όλων 
των ηλικιών.

Κάθε βράδυ στις 21:30 στη μουσική σκηνή κάτω από το Τόξο 
της ΔΕΘ τα Music Events προσκαλούν τους δεκάδες χιλιάδες 
επισκέπτες της έκθεσης σε μία μεγάλη γιορτή.

Στις 10 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της ΔΕΘ ανεβαίνει ο πολύ 
αγαπητός Γιώργος Μαζωνάκης.

Τη «σκυτάλη» παίρνουν στις 11 Σεπτεμβρίου οι αδελφοί 
Τσαχουρίδη σε μία σπάνια και ιδιαίτερα πρωτότυπη μου-
σική συνάντηση με τους αδελφούς Στρατάκη, ενώ κατά τη 
διάρκεια της συναυλίας θα τιμηθεί από την ΔΕΘ-Helexpo ο 
τροβαδούρος της Κρήτης, Βασίλης Σκουλάς.

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου θα ξεσηκώσουν τους θεατές ο Στα-
μάτης Γονίδης μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο.

Την επόμενη ημέρα, στις 13 του μηνός, οι Γιώργος Νταλάρας 
και Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα παρουσιάσουν το πολύ πλού-

σιο ρεπερτόριο τους, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου οι επισκέ-
πτες της ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο, όπου στη σκηνή 
της ΔΕΘ μαζί με τον γνωστό δημιουργό θα βρεθούν η Πίτσα 
Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Διονυσίου.

Τον τόνο στα Music Events δίνουν την Παρασκευή 15 Σεπτεμ-
βρίου η Τάμτα, οι Μέλισσες και οι Playmen.

Το πάρτυ της ΔΕΘ και του MAD θα πραγματοποιηθεί στις 16 
Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο του το MAD Color Youth έρχε-
ται στην 82η ΔΕΘ εξοπλισμένο με εκατοντάδες λίτρα ΝΕΟΝ 
χρώμα και UV Lights για να προσφέρει μία ανεπανάληπτη 
οπτικοακουστική εμπειρία μαζί με μερικούς από τους πιο hot 
Rappers και DJs της Ελλάδας.

Το συναυλιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 
του μηνός με τον Σάκη Ρουβά, που θα στείλει ένα ηχηρό 
μήνυμα αλληλεγγύης με μια μεγαλειώδη συναυλία, αφιε-
ρωμένη στους Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών. Η κα-
ταληκτική αυτή συναυλία των Music Events αποτελεί καρπό 
της συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΘ-Helexpo και της Τράπεζας 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Πόλος έλξης για τους πολιτικούς αρχηγούς αναμένεται να γίνει ακόμα μια φορά η Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ομιλία 
στους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας με αφορμή την πραγματοποίηση των εγκαινίων της 82ης ΔΕ-HELEXPO στις 20:00, ενώ αύριο στις 13:00 θα παραχωρήσει 
συνέντευξη τύπου. Τη Δευτέρα στις 13:30 ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, ενώ στις 16:00 η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Φώφη Γεννηματά θα συναντηθεί με τους κκ. Τζήκα και Ποζρικίδη. Στις 20:00 της ίδιας ημέρας η κ. Γεννηματά θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Την 
Τρίτη 12.09 ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 11:00, ενώ στις 12:30 θα ακολουθήσει ο πρόεδρος της Λαϊκής 
Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Την Τετάρτη 13.09 στις 13:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ θα ακολουθήσει 
η συνέντευξη τύπου του προέδρου της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Την Παρασκευή στις 10:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης 
Μαριάς και στις 12:00 θα μιλήσει στα ΜΜΕ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO  το 
απόγευμα της ίδιας μέρας στις 18:00 και ακολούθως θα επισκεφτεί χώρους του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου. Τον κύκλο των επισκέψεων πολιτικών προσώπων κλείνει 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το απόγευμα  του Σαββάτου 16.09 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Την 
επομένη, στη 1 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.  Β. Στολ. 

Μεγάλα ονόματα με μόλις… πέντε ευρώ 

Το πρόγραμμα των αρχηγών
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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
82 χρόνια τώρα (ο αριθμός είναι 
πραγματικά εντυπωσιακός) είναι ζυ-
μωμένη με την ιστορία της πόλης. Όχι 
μόνο επειδή βρίσκεται στο κέντρο της 
ή για λόγους τοπικού ενδιαφέροντος. 
Εξαρχής σχεδόν ήταν ένα γεγονός 
πανελλήνιας και διεθνούς σημασίας. 
Η χώρα, οι δημόσιες υπηρεσίες και 
ιδιαίτερα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
καθώς και άλλες χώρες, εξέθεταν 
εκεί τα πιο προηγμένα τους προϊόντα 
και τις προοπτικές τους. 

Εκτός από τη μεγάλη οικονομική της 
βαρύτητα, η ΔΕΘ είχε και παράπλευ-
ρες σημασίες.  Από τα πρώτα της 
χρόνια λειτουργούσε και ως επίκε-
ντρο πολιτικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ακόμη και αναψυχής. 
Ιδίως το 2014 το πρόγραμμα που 

είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυ-
πουργός έγινε αντικείμενο πολιτικών 
συζητήσεων και κριτικής. Είναι 
αλήθεια ότι εκείνο είχε υποβληθεί 
μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικό, 
ακόμη και θεσμικό, που ήταν ρευστό. 
Μετά τη δραματική σύγκρουση με 
τους Θεσμούς στο α’ εξάμηνο του 
2015 και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο 
που διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο 
του ίδιου έτους τέθηκαν βάσεις για 
προβλέψιμη οικονομική πορεία και 
στη συνέχεια για ανάπτυξη.

Έτσι ο Πρωθυπουργός κατά τα 
εγκαίνια της φετινής Έκθεσης θα μιλά 
από το ίδιο βήμα, αλλά με άλλη ισχύ. 
Η χώρα, πέρα από το να αναζητά 
τρόπους αποπληρωμής των  υποχρε-
ώσεών της, μπορεί η ίδια όχι μόνο να 
σχεδιάζει αλλά και να εφαρμόζει δικό 
της οικονομικό πρόγραμμα, με όρους 
μάλιστα κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Το πρώτο λοιπόν το οποίο χρειάζεται 
προσοχή αυτή τη στιγμή είναι, όχι ότι 
τώρα υπάρχει κάπως περισσότερη 
άνεση, αλλά ότι είναι μεγαλύτερη η 
ευθύνη. Έχουμε φθάσει στο σημείο 
να σχεδιάζουμε με αξιοπιστία και 
να αναφερόμαστε εξειδικευμένα σε 
μέσα και τρόπους εφαρμογής. Κι 
αν κάποιος αναρωτηθεί ποια είναι η 
εγγύηση για την αισιοδοξία, μπορεί 
να βρει απαντήσεις και όχι μόνο 
μέσω προβλέψεων. Ήδη διακρίνο-
νται ευοίωνα πεπραγμένα, όπως η 
μείωση των ποσοστών της ανεργίας, 
οι δείκτες ανάπτυξης που κινούνται, 
η ίδια η κίνηση στους δρόμους, ο 
τουρισμός, η προσέλκυση του ενδια-
φέροντος μιας τόσο μεγάλης χώρας 
όπως η Κίνα. 

Τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη 
η αναθέρμανση των οικονομικών 
δράσεων έρχεται ταυτόχρονα με τις 
δροσιές. Παράδοξη συνταγή, αλλά 
επιτυχημένη. 

*Ο κ. Παρασκευόπουλος είναι 
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και ομότιμος 
καθηγητής ΑΠΘ

Η ΔΕΘ  
εξελίσσεται

Νι
κό

λα
ος

 Πα
ρα

σκ
ευ

όπ
ου

λο
ς*

Καθώς η χώρα, μετά από πολυκύμαντη περιπέτεια στο 
πέλαγος της κρίσης, έχει εισέλθει στην ευθεία εξόδου από 
αυτήν, είναι κρίσιμα σημαντικό, με αυτοκριτική κι αυτογνω-
σία, να πορευτούμε στο αύριο, αποφεύγοντας λάθη που μας 
οδήγησαν σ’ αυτήν. Κι είναι εξίσου καθοριστικό η νέα πορεία 
της χώρας, του λαού ως συνόλου και του καθενός από εμάς 
ως πολίτη, με την προσωπική ευθύνη του, να είναι πορεία 
που:

• έχει στοχοθεσίες,  
• πείθει με την πολιτική της πρόταση,  
• ξεδιπλώνει ρεαλιστική στρατηγική και τακτικές υλοποίη-

σης. 

Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν  αμφισβητη-
θούν καθεστηκυίες λογικές, που προβάλλουν ως 

ιδανικό: 

• την χωρίς αρχές πρόταξη της ιδιώτευσης, το 
προσωπικό βόλεμα και την ταυτόχρονη υποτα-

γή του δημόσιου – κοινού συμφέροντος ,  
• την άλωση του δημόσιου χώρου από κομμα-

τικές και στη συνέχεια διαπλεκόμενες πρακτικές. 
Η συνάθροιση των δύο ήταν βέβαιο ότι οδηγούσαν 

στην πολλαπλότητα της κρίσης που βίωσε η Ελλάδα. Μιας 
πολυεπίπεδης κρίσης που ανέδειξε την ανεπάρκειά μας τόσο 
στον πολιτικό και τον οικονομικό χώρο, όσο και στον τομέα 
της πνευματικής και πολιτισμικής ηγεσίας. Η επανάκτηση 
της αξιοπιστίας της πολιτικής, των πολιτικών, των κομμάτων 
στα μάτια των Ελλήνων πολιτών είναι όρος και προϋπόθεση 
δημοκρατίας. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν ειλικρινή 
πολιτικό λόγο, εδραιωμένο σε στιβαρή ανάλυση, που 
προτάσσει το συμφέρον της πόλης και των πολιτών απέναντι 
στην ιδιοτέλεια και τη διαπλοκή. Η έξοδος της χώρας από 
τον χειμέριο κλήδονα που την ταλάνισε επί οκταετία, μας 
θέτει όλους ενώπιον ευθυνών. Οφείλουμε να αλλάξουμε.  
Να αλλάξουμε ορίζοντες και νοοτροπία και να χτίσουμε το 
νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Με πολιτικές που  
συναρμόζουν την παραγωγή και την παιδεία και συνδέουν 
την βιοτεχνία και την βιομηχανία με την έρευνα και την 
καινοτομία, με πολιτικές που δίνουν κίνητρο για επενδύ-
σεις στην οικονομία ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας και που ενισχύουν την εγχώρια 
παραγωγή η οποία κατέρρευσε την τελευταία 15ετία.

Και φυσικά για την νέα αυτή πορεία είναι κρίσιμο να 
πετύχουμε την επιστροφή στην χώρα των χιλιάδων νέων 
Ελλήνων επιστημόνων που έχουν φύγει και εργάζονται στο 
εξωτερικό. Την ίδια στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να δομή-
σουμε ένα δημόσιο χώρο με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, 
απλούστευση, διαφάνεια, σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. 
Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον με ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενιαίο, διασυνδεδεμένο, 
συνεργαζόμενο, αξιολογούμενο, διάφανο που υπηρετεί τον 
πολίτη και τις ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της χώρας. Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο χωρίς χαρτιά και μο-
λύβια. Στην πορεία μας αυτή στο αύριο έχουμε επίγνωση της 
ιστορικής διαχρονίας της Ρωμιοσύνης. Προασπιζόμαστε τα 
εθνικά μας δίκαια και ενισχύουμε τον ρόλο και την θέση της 
Ελλάδας στην περιοχή που μετατρέπεται σε πόλο ασφάλειας, 
σταθερότητας και δημοκρατίας στην περιοχή, εδραιώνοντας 
συμμαχίες  και δημιουργώντας νέες. Αντιλαμβανόμαστε, 
κατά τον Σεφερικό λόγο, το βάρος που έχουν τα «μάρμαρα» 
στον τόπο μας. Έχουμε έγνοια, κατά την Ελυτική προτροπή, 
για την ανεκτίμητη παρακαταθήκη αιώνων, την ελληνική 
γλώσσα.  Πορευόμαστε με την αξιοπρέπεια που μας χαρίζει 
η αυτογνωσία και την περηφάνια ότι ως λαός ξεπεράσαμε 
μια βαθιά κρίση. Ξανασηκώνουμε το κεφάλι ψηλά. Ξανανοι-
γόμαστε με αξιώσεις στους διεθνείς σύγχρονους δρόμους 
της πρόκλησης. Μπορούμε.  Θα τα καταφέρουμε.

*Ο κ. Μπόλαρης είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Και φέτος περιμένουμε στην πόλη μας τα κομματικά επιτελεία να 
προσέλθουν με στόχο να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους 
και να εκφράσουν τον πολιτικό τους λόγο. Λίγο ή πολύ αυτή η 
εθιμοτυπία ακολουθείται πιστά από τους πάντες καθώς το βήμα 
της Έκθεσης είναι κατά κάποιο τρόπο η αφετηρία κάθε πολιτικής 
και οικονομικής χρονιάς. Και αν παλαιότερα – τα καλά χρόνια της 
ευμάρειας – το πολιτικό προσωπικό ανηφόριζε στη Βόρεια Ελλά-
δα με μια χαλαρή διάθεση και στόχο να μοιράσει διευθετήσεις και 
να εντάξει στο κράτος επιμέρους αιτήματα, συντεχνιακά, κλαδικά 
ή τοπικά, σήμερα η κατάσταση δεν το επιτρέπει.

Τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων η εθιμοτυπική πολιτική 
αυτή εκκίνηση της χρονιάς άλλαξε περιεχόμενο αλλά όχι τύπο. Η 
χαλαρότητα μετατράπηκε σε αγωνιώδη προσπάθεια δημιουργίας 
ενός σχεδίου ικανού να μετατραπεί σε λόγο. Η παράδοση παρο-

χολογίας πίεζε και πιέζει ακόμα, καθώς όλοι έχουμε 
εθιστεί σε αυτή, παρά τα ασφυκτικά δημοσιο-

νομικά δεδομένα. Αντίρροπες δυνάμεις, 
από τη μία οι μνημονιακές υποχρεώσεις 
και από την άλλη  η μεταπολιτευτική 
γαλαντομία. Σε όλο αυτό το πολιτικό 
και κοινωνικό πανηγύρι φόντο 
είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης και 

γενικότερα η κεντρική Μακεδονία. Και 
αν τα προηγούμενα χρόνια η πόλη για 

μια βδομάδα γινόταν ένα τεράστιο νυχτερινό 
πολιτιστικό κέντρο που σέρβιρε ποτά υπό της μελωδι-

κές φωνές των φημισμένων αηδών της, σήμερα της έχει μείνει 
μόνο μία επιβάρυνση.  Ταλαιπωρία, αναστάτωση, τριτοκοσμικές 
καταστάσεις, κυκλοφοριακές αρρυθμίες, παράλυση. Μα το χειρό-
τερο δεν είναι αυτό. Χειρότερη όλων είναι η κοροϊδία προς τους 
πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 
οι εξαγγελίες που αφορούν στον τόπο είναι συνεχώς οι ίδιες.  
Λίγα μεγάλα έργα που το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής τους 
έχει εκτροχιαστεί από καιρό, λίγες ακατανόητες σκέψεις περί 
σταυροδρομίου πολιτισμών, εμπορίου κοκ.

Η ευθύνη αυτής της πραγματικότητας βέβαια βαρύνει πρώτα 
από όλους τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς και τους Μακεδό-
νες καθώς με τις επιλογές τους δεν φρόντισαν τον τόπο τους. 
Διότι πως αλλιώς να εξηγηθεί αυτή η τρομακτική υστέρηση της 
ευρύτερης περιοχής σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ευρώ-
πης; Πώς να εξηγηθεί το γεγονός πως μία περιοχή με λιμάνι, με 
εύφορες εκτάσεις, με περατωμένα οδικά δίκτυα, με αεροδρόμιο, 
με πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον δεν μπορεί επουδε-
νί να σηκώσει κεφάλι και να δημιουργήσει εισόδημα για τους 
κατοίκους της;

Αποβιομηχάνιση, ανεργία, εγκατάλειψη και ασφυξία. Θέσεις 
εργασίας υποαμειβόμενες, περιστασιακές, χωρίς εξέλιξη από 
επιχειρήσεις μικρές, χωρίς ιεραρχίες, χωρίς απαίτηση δεξιοτή-
των. Που πήγαν όλα εκείνα τα μεγαλεπίβολα σχέδια για την πόλη; 
Μπορεί και αν ναι με ποιόν τρόπο να μετατραπεί η ευρύτερη 
περιοχή σε ατμομηχανή της ανάπτυξης με νέες θέσεις εργασίας; 
Μπορεί να μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κέντρο; Μπορεί να 
συνδεθεί με την ενδοχώρα των Βαλκανίων; Μπορεί να έχει του-
ρισμό 365 ημερών που σημαίνει πολλών ειδών τουρισμό ( συνε-
δριακό, αγροτουρισμό, αρχαιολογικό κλπ); Μπορούν επιτέλους 
να αξιοποιηθούν τα ανενεργά στρατόπεδα με τρόπο επωφελή για 
το πολεοδομικό συγκρότημα και την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων; Θα τελειώσουν κάποια στιγμή τα μεγάλα έργα υποδομών; 
Υπάρχει τρόπος να αξιοποιηθεί το τεράστιο κτιριακό απόθεμα 
που υπάρχει λόγω της αποβιομηχάνισης; Υπάρχει σχέδιο για την 
πολιτιστική αναγέννηση της πόλης; Είναι εφικτή η ίδρυση και 
λειτουργία εξαγωγικών επιχειρήσεων; Αξίζει μία συντεταγμένη 
προσπάθεια στο αγροδιατροφικό τομέα; Παράλληλα με τα μεγάλα 
υπάρχουν κα τα μικρά. Μπορεί η πόλη να είναι καθαρή; Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση μπορεί να παρέμβει στο κοινωνικό πεδίο πιο 
αποτελεσματικά; Είναι εύκολο να υπάρχει ευμορφία, ασφάλεια, 
ευταξία που θα ενισχύσει το εμπόριο; Αυτά είναι τα μείζονα και 
όχι οι όποιες εξαγγελίες για επιδόματα και λοιπές διευθετήσεις, 
ούτε οι συντεχνιακές διαμαρτυρίες προς απόσπαση ευνοϊκών 
ρυθμίσεων. Σε αυτά πρέπει να επικεντρωθεί o δημόσιος διάλο-
γος, σε αυτά πρέπει να σκύψουν τα κομματικά επιτελεία, με βάση 
αυτά πρέπει να ψηφίζουν οι πολίτες της περιοχής.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός επιστήμονας 

Η επανάκτηση της αξιοπιστίας 
της πολιτικής είναι 
προϋπόθεση δημοκρατίας

Θεσσαλονίκη  
στο φόντο της ΔΕΘ
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Αυτή η αντίληψη, αποτέλεσμα απουσίας ανα-
πτυξιακών πολιτικών πρωτοβουλιών από 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έκανε έργα 
υποδομών, έργα ανάπτυξης, πρωτοβουλίες 
ανάδειξης της πόλης και τόσα άλλα να μοιά-
ζουν άλλοτε απόμακρα και άλλοτε αδύνατα.

Ένα στερεότυπο ματαίωσης απλωνόταν 
πάνω από την πόλη, μια γκρίζα σκιά έπεφτε 
πάνω σε κάθε θετική ή καινοτόμα ιδέα, που 
έμπαινε στο τραπέζι. Το μετρό Θεσσαλονί-
κης απηχεί με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο 
αυτή τη λογική.

Από το 1986 και την περίφημη «τρύπα του 
Κούβελα» μέχρι και το σταμάτημα των έργων 
του μετρό σε εποχή κρίσης, το πάγωμα των 
εγκεκριμένων κονδυλίων και την απώλεια 
χιλιάδων θέσεων εργασίας, η Θεσσαλονίκη 
έλαβε από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία διά-
φορους ρόλους… στα χαρτιά, έζησε μακέτες 
και σχέδια να παρουσιάζονται τη μία μετά την 
άλλη, είδε χρηματοδοτικά εργαλεία να αξιο-
ποιούνται σε άλλες πόλεις της χώρας χωρίς 
να την αφορούν και βίωσε τελικά την εγκα-
τάλειψη, την απογοήτευση, τη ματαίωση και 
την απώλεια κάθε συλλογικής προσδοκίας.

Αυτό το υπόστρωμα καθολικής αμφισβήτη-
σης κάθε θετικής πρωτοβουλίας έκανε το 
μετρό Θεσσαλονίκης το «πιο σύντομο ανέκ-
δοτο», ατάκα σε νούμερα επιθεώρησης και 
τρόπο έκφρασης της τοπικής δυσπιστίας.

Αυτό το παγιωμένο στερεότυπο σήμερα αλ-
λάζει. Γιατί, όσο κι αν φαντάζει απίστευτο για 
τους κατοίκους της πόλης, το Μετρό Θεσσα-
λονίκης κατασκευάζεται σήμερα στη βασική 
του γραμμή, επεκτείνεται ταυτόχρονα στην 
Καλαμαριά, ενώ το αμαξοστάσιό τους έχει 
αποπερατωθεί κατά 90%.

Από τον Μάρτιο του 2016, οπότε επανεκκί-
νησε το έργο, επανεκκίνησε και η ελπίδα. Η 
ελπίδα ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει τον 
πιο σύγχρονο μητροπολιτικό σιδηρόδρομο, 
θα αναδείξει ταυτόχρονα με τις σύγχρονες 
τεχνολογίες τον αρχαιολογικό της πλούτο 

και θα αποκτήσει νέες αναπτυξιακές προο-
πτικές. Από κοινού με τις δημόσιες, πλέον, 
αστικές συγκοινωνίες, θα υποστηρίξουν όχι 
μόνο τον νέο συγκοινωνιακό χάρτη της πό-
λης, αλλά και την μετάβαση της Θεσσαλονί-
κης σε μια σύγχρονη μεγαλούπολη του 21ου 
αιώνα. Η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονί-

κης ανέτρεψε το στερεότυπο της ματαίωσης 
των σχεδίων για την ανάπτυξή της: Από πόλη 
των μεγάλων διαψεύσεων, η Θεσσαλονίκη 
γίνεται πια η πόλη των μεγάλων συγκρού-
σεων με το κακό της παρελθόν, δίνοντας 
οριστικά τέλος στις υποσχέσεις χωρίς αντί-
κρισμα, στον παρασιτισμό, την εσωστρέφεια, 

την ευημερία των λίγων και τις πελατειακές 
λογικές. Με την ολοκλήρωση του Μετρό η 
Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα δεν θα έχει 
μόνο ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό δίκτυο, 
αλλά θα αποκτήσει τις υποδομές που θα την 
οδηγήσουν στο δρόμο για την ανάπτυξη και 
την ευημερία.

Θεσσαλονίκη: Από τις μεγάλες διαψεύσεις,  
στις μεγάλες συγκρούσεις με το κακό παρελθόν

«ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ Η ΠΟΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ,  
ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ»

Το πιο ενδιαφέρον πολιτικό και κοινωνιολογικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη είναι η διαμόρφωση ενός 
στερεοτύπου αδράνειας, ματαίωσης και έλλειψης προοπτικής.

Του Καθηγητή Γ. Μυλόπουλου, Προέδρου Αττικό Μετρό ΑΕ

Η ΔΕΘ  
εξελίσσεται
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Η σύγχρονη παγκόσμια και παγκοσμιοποιη-
μένη οικονομία στηρίζεται στις εφευρέσεις και 
το οικονομικό όφελος που προκύπτει από αυ-
τές. Στην Ελλάδα, η ΔΙ συμμετέχει στο 26% της 
απασχόλησης και το 40% του ΑΕΠ.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(ΟΒΙ), ο σημαντικότερος οργανισμός της χώ-
ρας σε σχέση με το θέμα της καινοτομίας, 
έχει ως στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη του 
εφευρετικού-καινοτομικού προσανατολισμού 
της οικονομίας. Πιστεύουμε, επίσης, στην κα-
θιέρωση και εμπέδωση μιας κουλτούρας που 
αντιλαμβάνεται την τεχνολογική πληροφόρη-
ση ως απαραίτητο μέσο για την ενίσχυση της 
καινοτομίας στο τρίπτυχο δημόσιος τομέας, 
παιδεία και ιδιωτικός τομέας.

Το σύνολο των μελετών σε σχέση με την και-
νοτομία αποδεικνύουν ότι χώρες με υψηλές 
επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας χαρα-
κτηρίζονται από υψηλούς δείκτες κατοχύρω-
σης ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων 
και εμπορικών σημάτων. Συνολικά, οικονο-
μίες με έντονα καινοτόμα χαρακτηριστικά πα-
ρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες ανά-
πτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Η Ελλάδα θα πρέπει να  εφαρμόσει μια ολο-
κληρωμένη προσέγγιση στη βιομηχανία με 
ενίσχυση σε όλο το εύρος των αλυσίδων αξί-
ας, με στόχο την παραγωγή καινοτόμων προ-
ϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, και  να 
δώσει έμφαση στην ανάπτυξη του διανοητικού 
κεφαλαίου. Η χώρα μας πρέπει να αναπτύξει 
τον τομέα της οικονομίας, ο οποίος στηρίζεται 
στη γνώση και τη Διανοητική Ιδιοκτησία, και 
να τον αξιοποιήσει κατάλληλα για να βοηθήσει 
την ανάκαμψη και τον εξαγωγικό προσανατο-
λισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι 
ελληνικές εταιρίες πρέπει να αντιληφθούν ότι 

μπορούν να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη 
από την ανάπτυξη καινοτόμου εφευρετικής 
δραστηριότητας, αφού η αξία των μεγάλων 
επιχειρήσεων αυξάνεται λόγω της συνεκτίμη-
σης της άυλης περιουσίας τους, όπως είναι οι 
ευρεσιτεχνίες, τα βιομηχανικά σχέδια, οι φυ-
τικές ποικιλίες, οι γεωγραφικές ενδείξεις κ.α. 
Η σωστή εταιρική στρατηγική προστασίας των 
προϊόντων τους θα τους δώσει δυνατότητες 
εισόδου σε νέες αγορές, τόσο εγχώριες όσο 
και στο εξωτερικό, αλλά και θα διασφαλίσει 
επιπλέον πηγές χρηματοδότησης.

Η περιοχή της Θεσσαλονίκης, με κριτήριο τις 
καταθέσεις ΔΕ την τελευταία δεκαετία, πα-
ρουσιάζει υψηλή συμμετοχή στην κατάθεση 
Εθνικών ΔΕ, που ξεπερνάει το 16%. Ο ΟΒΙ, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειάς του, 
εργάζεται προς την κατεύθυνση διευκόλυν-
σης των καταθέσεων μέσω της πλήρους ηλε-
κτρονικοποίησης των διαδικασιών. Επίσης, σε 
συνεργασία και με διεθνείς ομοειδείς οργανι-
σμούς, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια 
& workshops  σε ποικίλες ομάδες-στόχους , 
όπως είναι τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευ-
νητικά Κέντρα, οι Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων/
Βιομηχανιών, τα Επιμελητήρια, οι Μικρομε-
σαίες (ΜμΕ) Επιχειρήσεις, οι Φορείς ΜμΕ, το 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ Enterprise Europe Network 
(Hellas) κ.α, σε διάφορες πόλεις της χώρας 
μας. Επιπλέον, συμμετέχει σε προγράμματα 
της ΕΕ σε συνεργασία με άλλα Εθνικά Γραφεία 
και Φορείς, για  την ανάπτυξη εργαλείων δια-
χείρισης και αξιοποίησης του Διανοητικού Κε-
φαλαίου που θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τις ΜμΕ 
στην ανάπτυξη πολιτικής/στρατηγικής για την 
ΔΙ, ώστε οι ίδιες να παρουσιάζουν σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Από τα στατιστικά στοιχεία των σημαντικότε-
ρων τεχνολογικών πεδίων στην Ελλάδα την 

Η Διανοητική Ιδιοκτησία
ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ) 

Η συμβολή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το περιουσιακό δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, αποτελεί κίνητρο για την παραγωγή νέας γνώσης/τεχνολογίας, η οποία καθίσταται δημόσιο αγαθό, ενώ διαφορετικά θα παρέμενε εμπορικό 

μυστικό. Πρόκειται, άρα για ένα μείγμα κοινωνικού συμβολαίου που αφενός επιτυγχάνει τη διασφάλιση των κοινών της γνώσης και από την άλλη 
διασφαλίζει την οικονομική αποζημίωση του εφευρέτη. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται διάχυση της παραγόμενης γνώσης/τεχνολογίας, με 

αποτέλεσμα την ενίσχυση της καινοτομίας. Καθώς η πληροφορία είναι το πετρέλαιο της σύγχρονης οικονομίας, γίνεται αντιληπτή η μεγάλη σημασία που 
έχει η διάδοση της τεχνολογικής γνώσης για την προώθηση της καινοτομίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Του Δρ. Ιωάννη Καπλάνη, Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

#αφιέρωμα
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τελευταία δεκαετία προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

■ Την πρώτη θέση σε αριθμό  καταθέσεων αιτήσεων κατοχύρωσης διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνιών στην Ελλάδα καταλαμβάνει το πεδίο των Ιατρικών/Κτηνιατρικών Επιστη-
μών, δηλαδή οι ιατρικές συσκευές, όργανα, εργαλεία, εμφυτεύματα και τεχνητά μέλη.  

■ Ακολουθούν αιτήσεις ΔΕ στα ακόλουθα πεδία:

▶Ανεμοκινητήρες, Υδραυλικές Μηχανές ή Κινητήρες

▶Παραγωγή Μηχανικής Ενέργειας

▶Τρόφιμα, Είδη Διατροφής, Επεξεργασία Τροφίμων

▶Γεωργία, Δασοκομία, Κτηνοτροφία, Αλιεία 

▶Θέρμανση, Κλιματισμός

■ Οι αιτήσεις στο τεχνολογικό πεδίο «Οικοδομή, Κτίρια, Κατασκευές», οι οποίες ήταν 
παραδοσιακά στις πρώτες θέσεις, σημείωσαν το 2015 σημαντική πτώση.

■ Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως από το 2011 και μετά, αρχίζει να εμφανίζεται 
μέσα στην πρώτη 10αδα το τεχνολογικό πεδίο «Υπολογιστές, Επεξεργασία Δεδομέ-
νων». Το 2015, μάλιστα, καταλαμβάνει την 5η θέση.

Στόχος του ΟΒΙ είναι να προχωρήσει, με ενιαία πολιτική για τη ΔΙ, στη θεσμοθέτηση 
Εθνικού Συμβουλίου για τη ΔΙ (ΟΒΙ, εμπορικά σήματα, ΟΠΙ, ΓΕ, φυτικές ποικιλίες), στη 
δημιουργία ΚΕΠ ΔΙ, καθώς και στην επανεκκίνηση των περιφερειακών βιβλιοθηκών, 
η μία εκ των οποίων ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η σύσταση Ακαδημίας ΔΙ, η συνέχιση του 
θεσμού των Βραβείων Εφευρετών, αλλά και η διευκόλυνση των καταθέσεων μέσω 
πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών, είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες 
που εντάσσονται στον στρατηγικό προσανατολισμό του Οργανισμού.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η αξία μιας ευρεσιτεχνίας δεν προκύπτει τόσο από τη 
δυνατότητα κατοχύρωσής της αυτής καθ’αυτής, όσο από την δυνατότητα της μετέπει-
τα εμπορικής αξιοποίησής της. Ο ΟΒΙ, λοιπόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης 
της χώρας μας και της διασύνδεσης της παραγόμενης έρευνας με την παραγωγή, προ-
σανατολίζεται στη δημιουργία μιας στρατηγικής «έξυπνης Διανοητικής Ιδιοκτησίας» 
(Smart IP), που θα διευκολύνει τη διαδικασία κατάθεσης και προστασίας δικαιωμάτων 
ΔΙ, θα βοηθάει με δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην καλλιέργεια κουλτού-
ρας για την προστασία της ΔΙ και την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων της. Επίσης 
θα αξιοποιεί τις συνέργειες με άλλους φορείς δράσης στον τομέα είτε της οικονομίας 
είτε της έρευνας και τεχνολογίας. Ενδεικτικές παράμετροι της στρατηγικής «έξυπνης 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας» είναι οι παρακάτω:

■ Αξιοποίηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ. 2 από τα νέα 
4 ΕΣΠΑ, που ανακοινώθηκαν το περασμένο έτος απευθύνονται σε μικρές και πολύ 
μικρές υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν χρηματοδότηση για 
προετοιμασία και κατοχύρωση ΔΙ.

■ Συνεργασία με Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς φορείς για την εδραίωση μιας Ακα-
δημίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας που μπορεί να ενισχύσει την τριπλή έλικα δημοσίου, 
ιδιωτικού και ερευνητικού τομέα με έμφαση στην κατοχύρωση της διανοητικής ιδιο-
κτησίας στην περιφέρεια σύμφωνα με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.

■ Αξιοποίηση των «Φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνίας» (Άρθρο71 ν.3842/2010 – 
ΦΕΚ 58/23.04.2010)

■ Δημιουργία IP Marketplace (ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας πατεντών και 
βιομηχανικών σχεδίων).

■ Πρόταση για χρηματοδότηση μέσω Κουπονιών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

■ Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση του κύκλου ζωής των τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας 
που χορηγεί ο ΟΒΙ

■ Ανάπτυξη της βάσης δεδομένων του ΟΒΙ και δημιουργία μιας σχετικής Evidence 
base από την οποία θα προκύπτουν στατιστικά στοιχεία, τεκμηρίωση και άλλα αξιο-
ποιήσιμα δεδομένα.

Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής έξυπνης ΔΙ, η άμεση διασύνδεση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων με την αγορά και τις επιχειρηματικές δράσεις αλλά και 
η συμπόρευση με την ψηφιακή εποχή και τις αμέτρητες δυνατότητες που παρέχει, 
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς πυλώνες ενίσχυσης της καινοτόμου δραστηρι-
ότητας της χώρας και κατ’ επέκταση ανάκαμψης της ελληνικής  οικονομίας.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην 
Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχε-
δίων, καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και γενικότερα Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας.

Σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με 
την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

■ Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών 
υποδείγματος χρησιμότητας 

■ Προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 

■ Παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης μέσα από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

■ Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλω-
μάτων Ευρεσιτεχνίας - EPO, Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας - WIPO, το 
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ-EUIPO) και συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς 
άλλων χωρών, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή 
του με τράπεζες πληροφοριών

■ Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα αρμοδιο-
τήτων του

■ Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας 

Επιπλέον ο ΟΒΙ:

■ Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

■ Λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, 
για τη διαδικασία κατάθεσης Patent Cooperation Treaty (PCT) και  για την προστασία των 
βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε  διεθνές επίπεδο 

■ Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση 
του κοινού

■ Γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα

■ Συμμετέχει σε πολλά Προγράμματα Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με διεθνείς 
ομοειδείς οργανισμούς, καθώς επίσης και στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών  

Ο Οργανισμός στοχεύοντας στην ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του, δημιούργη-
σε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 

■ Το Εθνικό Μητρώο Τίτλων

■ Την ηλεκτρονική Κατάθεση των Βιομηχανικών Σχεδίων 

■ Την  ηλεκτρονική πληρωμή Τελών

■ Το “Designview” 

Τέλος,  για τη βελτίωση της επικοινωνίας του με το κοινό, δημιούργησε την Υπηρεσία Μιας 
Στάσης  η οποία προσφέρει άμεση απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητές του 
(τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6183580-2, δωρεάν γραμμή επικοινωνίας: 800 11 08108).

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ΟΒΙ στην ιστοσελίδα www.obi.gr  αλλά και στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης που διατηρεί:

FACEBOOK: 
facebook.com/OBI-Hellenic-Industrial-Property-Organisation-236086996541567/ 
TWITTER: @OBI_Hellas 
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company-beta 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6gcSEQ9ovZeZpulSTTy2Aw

Το προφίλ του οργανισμού

#αφιέρωμα
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Χωρίς να καταφύγει στην ανέξοδη 
ρητορική περί «συμπρωτεύουσας», ο 
Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη 
συνάντησή του με τους φορείς της 
Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η κυβέρ-
νηση έχει αλλάξει τον τρόπο που 
αντιμετωπίζει την πόλη, προωθώντας  
έργα που είχαν καταντήσει ανέκδοτο, 
όπως το ΜΕΤΡΟ, αλλά και την κρα-
τικοποίηση του ΟΑΣΘ. Ταυτόχρονα, 
έχει δρομολογηθεί και υλοποιείται 
η επίλυση χρόνιων ζητημάτων, 
όπως η επέκταση του διαδρόμου 
του αεροδρομίου, οι κάθετοι άξονες 

της Εγνατίας και η ανάπτυξη του 
λιμανιού της πόλης.

Ποια είναι τα πλέον 
επείγοντα ζητήματα 
της Θεσσαλονίκης που 
πρέπει να επιλύσει η 
κυβέρνηση;

Η ανεργία που μαστίζει 
την πόλη και την ενδοχώρα 

της. Η κρατικοποίηση του 
αμαρτωλού ΟΑΣΘ πρέπει να συν-

δυαστεί με την ανάθεση των επισκευ-
ών των λεωφορείων στην πολύπαθη 
ΕΛΒΟ, καθώς και με τη συμμετοχή 
της στην ανανέωση του γερασμένου 
στόλου. Επίσης, πρέπει να επικαι-
ροποιηθούν άμεσα οι μελέτες για 
θαλάσσια συγκοινωνία και τραμ. Να 
θεσπίσει συνταγματική ρήτρα που θα 
απαγορεύει την ιδιωτικοποίηση της 
ΕΥΑΘ και γενικά των υδάτινων πό-
ρων. Η απόδοση όλων των στρατοπέ-
δων στους δήμους. Να σταματήσει η 
άδικη-τιμωρητική αφαίμαξη των ΚΑΠ 
του δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω της 
υπεξαίρεσης Παπαγεωργόπουλου και 
Σία. Να αρχίσει η αξιοποίηση κτιρίων 
που σχολάζουν και ανήκουν στο Δη-
μόσιο ή σε Ασφαλιστικά Ταμεία, ΑΕΙ, 
κ.λπ. Να αντιμετωπίσει το οξυμένο 
πρόβλημα της σχολικής στέγης.

Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα 
παρουσιάσει το σχεδιασμό της 
μεταμνημονιακής εποχής με δημόσιες 
πολιτικές παντού και για όλα, ώστε 
να αφήσουμε το αριστερό μας αποτύ-
πωμα με μια νέα γενιά μεταρρυθμί-
σεων και αλλαγών που μειώνουν τις 
ανισότητες, προωθούν την κοινωνική 
δικαιοσύνη και συνοχή. 

Πρέπει από τώρα να σχεδιαστούν και 
να συγκροτηθούν -μέσα από ευρύ 
επιστημονικό, κοινωνικό, και πολιτικό 
διάλογο- δημόσιες πολιτικές, με ορί-
ζοντα άμεσο και μεσοπρόθεσμο, που 
να απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες 
και να αποτυπώνουν τις αξίες και τις 
προτεραιότητες της δικής μας πολιτι-
κής. Προτεραιότητα στη νέα περίοδο 
είναι η συμμετοχή της κοινωνίας στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
«δίκαιης ανάπτυξης από τα κάτω». Θα 
κριθούμε κυρίως στην αναγέννηση 
της Παιδείας και της Υγείας.

*Ο κ. Μηταφίδης είναι βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ 

Ανάβει «το 
πράσινο φως» της 
μεταμνημονιακής 
εποχής
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Με το νόμο 4482/17, η κυβέρνηση επιχείρησε μια ριζική ανατρο-
πή στην μέχρι τότε κακή και οικονομικά βλαπτική λειτουργία του 
ΟΑΣΘ. Το εγχείρημα αυτό είναι πρωτότυπο και νομικά και τεχνικά 
διότι κινείται ταυτόχρονα σε ένα τρίπτυχο:

α. από-ιδιωτικοποίηση με σεβασμό των περιουσιακών δικαιω-
μάτων των παλαιών μετόχων –με ειδική πρόβλεψη και για τους 
πλέον αδύναμους από αυτούς (άρθρ. 25 παρ. 4)   
β. εκκαθάριση με όρους διαφάνειας  
και γ. λειτουργία με όρους αποτελεσματικότητας και στήριξης των 
πλέον αδύνατων κοινωνικά ομάδων.  

Για 60 χρόνια το πολιτικό σύστημα εγγυόταν τη σταθερό-
τητα της «μετοχής» του ΟΑΣΘ, που την είχε αναγάγει σε 

«ιερή αγελάδα». Ο ΟΑΣΘ πριν την έναρξη εφαρμογής 
του 4482/2017 ήταν ημιθανής. Η πτώχευσή του 
ήταν προδιαγεγραμμένη, όπως και η διακοπή του 
παρεχόμενου μεταφορικού έργου. Οι εργαζόμε-
νοι δεν αμείβονταν την ίδια στιγμή που οι μέτοχοι 
καρπωνόντουσαν τα οφέλη στο ακέραιο,  και τα 

μέλη του παλαιού Δ.Σ. εξακολοθούσαν να αμείβονται 
με παχυλές αμοιβές. Κι όλα αυτά στην πλάτη του Ελλη-

νικού Δημοσίου, δηλ. του Ελληνικού λαού.

Σήμερα, ο παλαιός ΟΑΣΘ είναι παρελθόν. Μαζί του συμπαρασύρει 
ένα ολόκληρο πλέγμα πελατειακών σχέσεων και εξυπηρετήσεων 
με τους εκπροσώπους των άλλοτε δύο «κραταιών» κομμάτων.
Γι’ αυτό, όσο μεγάλη είναι και η ανοχή τους, άλλο τόσο και  οι 
προσδοκίες των πολιτών από το εγχείρημα αυτό  είναι μεγάλες. 

Οι απαιτήσεις τους είναι  απλές: 
Α. Να πληρώνουν ΜΟΝΟ το ακριβές αντίτιμο του κομίστρου,  να 
παίρνουν ρέστα από τα μηχανήματα και να  μην «τιμωρούνται» με 
το 10λεπτο της προσαύξησης. 
Β. Να διασφαλίζονται ανθρώπινες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς 
συνθήκες μεταφοράς τους. 
Γ.  Να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός μηχανισμός υποβολής 
παραπόνων επίλυσης και ικανοποίησής τους. Μία καταγγελία 
του 2015, που αφορούσε παράπονο μιας νεαρής γυναίκας  για 
κακή επιβολή προστίμου σε βάρος της  «ταξίδεψε» απο την 
Επιτροπή του ΟΑΣΘ, στο Δ.Σ. του ΟΑΣΘ. Από εκεί στην τοπική 
Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, στο Συνήγορο του Κατανα-
λωτή, στη συνέχεια στη Γεν. Γραμματεία του Καταναλωτή, στο 
Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών, στο Σώμα Ελεγκτών 
με «επιστροφή» στο Υπουργείο και ξανά στο Σώμα. Και όλα με 
την ένδειξη της αναρμοδιότητας. Από εκεί,  στο (αλήστου μνήμης) 
ΣΑΣΘ και τελικά στη ρυθμιστική αρχή ΡΑΕΜ, από όπου έλαβε την 
απάντηση ότι η αρχή «υφίσταται, αλλά δεν λειτουργεί προσωρι-
νά»! 
Δ. Να γνωρίζουν  τις  συναλλαγές του ΟΑΣΘ  του με συνθήκες 
δημοσιότητας και διαφάνειας. 
Ε. Να ασκούν έλεγχο μέσω μηχανισμών δημόσιας τακτικής 
λογοδοσίας του ΟΑΣΘ. 

Η πέρα από κάθε πρόβλεψη μαζική συμμετοχή των πολιτών στη 
συγκέντρωση που έγινε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 30 
Αυγούστου,  που οργάνωσε η «Πρωτοβουλία για Δημόσιες Αν-
θρώπινες Συγκοινωνίες» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης αποτελεί 
απόδειξη της συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας στην επιτυχία 
του εγχειρήματος. Ο νόμος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα «ανθεκτι-
κός»  δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο  από τα όργανα και τους 
εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ . Χρειάζεται την αποδοχή της τοπικής 
κοινωνίας- η  οποία φαίνεται να υπάρχει- αλλά και την ενεργή 
συμμετοχή της μέσω της δημιουργίας μιας συσσωμάτωσης ή 
συλλογικότητας (πχ. «Παρατηρητήριο Αστικών Συγκοινωνιών»),  
που θα ασκεί κριτική και έλεγχο και  θα καταθέτει υποδείξεις , 
προτάσεις ή και παράπονα ώστε ο νέος ΟΑΣΘ –μέχρις ότου οι 
λειτουργίες του να ενσωματωθούν σε ένα νέο ενιαίο σύστημα 
αστικών συγκοινωνιών από το ένα μέχρι το άλλο άκρο  του πολε-
οδομικού συγκροτήματος – να γίνει και να παραμείνει καλύτερος!

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι πρ. Πρόεδρος ΔΣΘ, μέλος της νέας 
διοίκησης του ΟΑΣΘ

Ο ΟΑΣΘ σήμερα: 
Από-ιδιωτικοποίηση, 
εκκαθάριση , 
λειτουργία
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Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της Θεσσαλονίκης. 
Έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί, συζητούν με τους 
φορείς της πόλης και με συνεντεύξεις τύπου και 
ομιλίες τους με αφορμή την ΔΕΘ  εξαγγέλλουν 
την θέση τους για την πορεία της χώρας αλλά 
θυμούνται να πουν κάποια πράγματα για το πώς 
οραματίζονται το μέλλον της Θεσσαλονίκης.

Δυστυχώς όμως αισθανόμαστε «θεατές στο ίδιο 
έργο». Από το 1990 και για πολλά χρόνια ακού-
γαμε για την Θεσσαλονίκη πως θα λειτουργεί 
ως Μητρόπολη των Βαλκανίων χωρίς όμως να 
γίνεται κάτι ουσιαστικό για να αξιοποιηθούν οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις και να λειτουργεί η 
πόλη ως ένα από τα μεγάλα μητροπολι-

τικά  κέντρα της ευρύτερης βαλκα-
νικής περιοχής. Οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις δημιούργησαν οικονομική 
και πολιτιστική ενδοχώρα για την 
Θεσσαλονίκη κι έδωσαν την δυνατό-
τητα αναβάθμισής της αλλά έλειπε η 

πολιτική βούληση για αξιοποίηση των 
ευκαιριών από την πολιτική εξουσία…

Αισθανόμαστε «θεατές στο ίδιο έργο» και σε 
ό,τι αφορά την συμπεριφορά εκπροσώπων της 
πόλης  που με ελάχιστες εξαιρέσεις μοιρολατρι-
κά ακούνε εξαγγελίες χωρίς να πιέζουν αποτε-
λεσματικά την κεντρική εξουσία για υλοποίηση 
των εξαγγελιών και –το κυριότερο-χωρίς να 
κάνουν αυτά που θα μπορούσαν και πρέπει να 
κάνουν. Για να γίνω κατανοητός θα αναφέρω ότι 
η πόλη λόγω θέσης  και φήμης θα μπορούσε να 
λειτουργεί ως μεγάλο εμπορικό και πνευματικό 
κέντρο της ευρύτερης περιοχής αρκεί να γίνουν 
συγκεκριμένες κινήσεις. 

Συζητούσα πριν μήνες με φίλο πρόεδρο Δημο-
τικού Συμβουλίου μεγάλης πόλης από γειτονική 
χώρα. Μου έλεγε ότι αν υπήρχε μια υπηρεσία 
στην Θεσσαλονίκη στον δήμο ή στην Περιφέρεια 
που να ενημερώνει τα ΜΜΕ των γειτονικών χω-
ρών κάθε μήνα για το πρόγραμμα λειτουργίας 
της αγοράς της πόλης, τις θεατρικές παραστά-
σεις, τις εκθέσεις των μουσείων της αλλά και 
τις εμφανίσεις τραγουδιστών στα νυκτερινά της 
κέντρα θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των 
επισκεπτών σε αυτή 20% τουλάχιστον άμεσα 
γιατί η πόλη είναι ελκυστική για ολιγοήμερα τα-
ξίδια. Δυστυχώς φαίνεται ότι  λείπει η φαντασία 
από τους τοπικούς άρχοντες και δεν γίνονται 
ακόμη και απλά πράγματα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των επισκεπτών στην πόλη γεγονός 
που θα τονώσει και την αγορά της. 

Αν θέλουμε να αναβαθμιστεί ο ρόλος της 
Θεσσαλονίκης και να λειτουργεί ως μεγάλο 
εμπορικό και πνευματικό κέντρο  της ευρύτερης 
Βαλκανικής περιοχής πρέπει η μεν κεντρική 
εξουσία να ολοκληρώσει  τα μεγάλα έργα που 
επί χρόνια καρκινοβατούν  αλλά πρέπει και οι 
τοπικοί φορείς και οι κάθε λογής εκπρόσωποι 
της πόλης από την πλευρά τους να πιέζουν την 
κεντρική εξουσία αλλά και να κάνουν αυτά που 
μπορούν να κάνουν οι ίδιοι, να έχουν όραμα 
για την πόλη και να μην αρκούνται στην απλή 
διαχείριση της εξουσίας.

 *Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος-πρώην  
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης

Όραμα για  
την Θεσσαλονίκη

Δη
μή

τρη
ς Γ

αρ
ού

φα
ς*

#opinions



Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη
από τη WATT+VOLT

Ρεύμα
σε απόσταση

αναπνοής!

Ελάτε στη WATT+VOLT και εξασφαλίστε:

•  Έκπτωση έως 19% στο ρεύμα του σπιτιού σας και έως 17% στην 
   επιχείρησή σας
•  Προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση για κάθε σας ανάγκη
•  Καινοτόμες υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας
•  Εύκολες και γρήγορες διαδικασίες

Ίωνος Δραγούμη 4, 54 624, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 23160 10300, email: thessaloniki@watt-volt.gr, www.watt-volt.gr
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
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
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
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
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
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
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

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
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Φουλ του μεζέ  
Κατούνη 3, Θεσσαλονίκη, 2310524700
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Κοna  
Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Model  
Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Κάτι Ψήνεται  
25ης Μαρτίου 50, Ευκαρπία, 2310808477
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
Elysee  
Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαμπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
Remeron   
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
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
Νέα Διαγώνιος  
Ν. Πλαστήρα 89, Κρήνη, 2310029085
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 71, Θεσσαλονίκη, 2310423284

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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1ο Κατάστημα: Καρατάσου 25, τηλ. 2310 759475 
2ο Κατάστημα: Αντώνη Τρίτση 17, τηλ. 2310660300

«Τα πραγματικά νούμερα της ανεργίας, ξε-
περνούν κατά πολύ αυτά που εμφανίζουν τα 
επίσημα στοιχεία της Πολιτείας», υποστήρι-
ξαν οι πρόεδροι των εργατοϋπαλληλικών 
κέντρων της Β. Ελλάδος, στο πλαίσιο συ-
νέντευξης τύπου που δόθηκε στο Εργατικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, παρουσία κλιμακίου 
της ΓΣΕΕ. Η μαύρη εργασία, οι ελαστικές 
μορφές απασχόλησης και η καθυστέρηση 
στους μισθού ήρθαν σε πρώτο πλάνο, με τον 
πρόεδρο του ΕΚΘ να τονίζει πως: «Έχουμε 
σοβαρά ζητήματα σε όλο το τόξο της Μακε-
δονίας και της Θράκης, τα οποία μεταβιβά-
ζουμε στους αρμόδιους, όπως κάναμε στη 
συνάντηση που είχαμε με τον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και με τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό στο παρελθόν».

Εκπροσωπώντας τη ΓΣΕΕ, ο οργανωτικός 
γραμματέας Βαγγέλης Μουτάφης υπογράμ-
μισε πως η ανεργία δείχνει να μειώνεται αλλά 
«τα στοιχεία είναι μόνο στατιστικά. Δεν ανοί-
γουν θέσεις εργασίας με οργανωμένο τρόπο. 
Μιλάμε για εργασία της μιας ή δυο ημερών 
που καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας». Τόνισε πως η ανεργία, η απλή-
ρωτη και «μαύρη» εργασία, η υποαπασχό-
ληση και οι ελαστικές μορφές εργασίας είναι 
καίρια ζητήματα που απασχολούν ολόκληρη 
τη χώρα. Ο κ. Μουτάφης, δεν παρέλειψε να 
σχολιάσει το γεγονός ότι, στην πρόσφατη 
επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας, δεν συναντήθηκε 
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 

«Με εκβιασμούς ζητούν  
πίσω τα… δώρα»

Η πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέ-
ντρου Κατερίνης, Δέσποινα Κωνσταντίνου 
υπογράμμισε πως ένας στους δύο συμπολί-
τες της είναι άνεργος και «δεν του δίνεται η 
δυνατότητα να δουλέψει. Τα επίσημα στοιχεία 
μιλούν για 20% ανεργία, αλλά τα πραγματικά 
στοιχεία είναι τουλάχιστον στο διπλάσιο. Η 
«μαύρη» εργασία είναι το μείζον πρόβλημα 
της περιοχής μας, μιλάμε για εργαζόμενους 
που μπορεί να είναι μέχρι και τρία χρόνια 
απλήρωτοι. Επίσης, η επιστροφή των δε-
δουλευμένων είναι ακόμη ένα σοβαρό πρό-
βλημα! Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται με εκ-
βιασμούς ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, να 

επιστρέφουν πίσω στον εργοδότη τα δώρα, 
παρότι ο ίδιος υποχρεούται να τα δώσει και 
τα καταβάλει για να λαμβάνει τις φοροαπαλ-
λαγές… στη συνέχεια τα παίρνει πίσω εκβια-
στικά!». 

 «Κάνουν βαλίτσες για το… Κατάρ»

Κατά εκατοντάδες  φεύγουν οι εργαζόμενοι 
του νομού Ξάνθης, προκειμένου να βρουν 
εργασία σε χώρες του εξωτερικού, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέ-
ντρου Άγγελο Μπεμπεκίδη. «Το μεγαλύτερο 
σωματείο του νομού, αυτό των οικοδομών 
έχει συρρικνωθεί. Ένα σωματείο που αριθ-
μούσε 2,5 χιλιάδες μέλη… στις τελευταίες 
εκλογές παραβρέθηκαν μόλις 115 άτομα. 
Φεύγουν για να αναζητήσουν εργασία στο 

Η… «ημιανεργία» κατακλύζει τη Β. Ελλάδα!
Της Έλενας Καραβασίλη 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

#αφιέρωμα



Στις αρχές Αυγούστου, με πρωτοβουλία της 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας 
Πατουλίδου, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη 
τύπου από κοινού με τον συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ιωάννη Σάββα. Στη 
συνέντευξη παρουσιάστηκε το πλαίσιο δράσεων 
για την απομάκρυνση των παράνομων διαφη-
μιστικών πινακίδων που κατακλύζουν το οδικό 
δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις αυτές ήδη 
υλοποιούνται, με στόχο, όπως αναφέρει η κα. 
Πατουλίδου, «να μπει μια τάξη στους δρόμους. 
Η αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακί-
δων, ρυπαίνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυ-
νο τους διερχόμενους οδηγούς».

Περιγράφοντας τις εργασίες και το χρονοδιά-
γραμμα για την αποψίλωση των πινακίδων, η κ. 
Πατουλίδου δήλωσε πως «η επιχείρηση θα γίνε-
ται με συνεργεία που μισθώνει η Μητροπολιτική 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, τα οποία θα ρίξουν το 
βάρος στην περιφερειακή οδό, στην εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στο δρόμο 
προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στην οδό 
Λαγκαδά, στο ύψος της αερογέφυρας της Σταυ-
ρούπολης έτσι ώστε να καθαριστούν σε λιγότερο 
από μία εβδομάδα. Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει 
τίποτα άσχημο και βρώμικο και γι’ αυτό θα επι-
βλέπουμε την όλη επιχείρηση». 

Εκτός από τις διαφημιστικές πινακίδες, προω-
θούνται ενέργειες και για τη συλλογή ογκωδών 
αντικειμένων που βρίσκονται στις άκρες των 

δρόμων. Συγκεκριμένα η κ. Πατουλίδου τόνισε 
πως «η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική και τους Δήμους στις περιοχές 
των οποίων εντοπίζονται ογκώδη απορρίμματα 
που αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιών, 
θα προβεί άμεσα στην απομάκρυνσή των εύφλε-
κτων αυτών υλικών». 

Ο ευπρεπισμός της πόλης της Θεσσαλονίκης 
είναι ένα στοίχημα που αποκτά μεγάλη αξία και 
ενόψει της 82ης Δ.Ε.Θ.. Η πόλη θα πλημμυρίσει 
από Έλληνες και ξένους επισκέπτες  και ο Οργα-
νισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, που συμμετέ-
χει εθελοντικά στην επιχείρηση καθαρισμού της 
πόλης, εργάζεται ταυτόχρονα πυρετωδώς, έτσι 
ώστε να προστεθεί στο επίσημο portal προο-
ρισμού της Θεσσαλονίκης, www.thessaloniki.
travel και η Κινέζικη γλώσσα, πέραν της Ελλη-
νικής, Αγγλικής και Ρωσικής. «Πρόκειται για 
μια επιβεβλημένη όσο και αναγκαία προσθήκη» 
τόνισε η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης και Αντιπεριφερειάρχης Θεσ-
σαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου. «Η Κίνα», 
πρόσθεσε, «είναι φέτος η τιμώμενη χώρα στην 
82η ΔΕΘ. Το 2018 έχει ανακηρυχθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έτος Τουρισμού Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Κίνας και ο «Δυτικός Δρόμος του Με-
ταξιού» που συμπεριλαμβάνει και τη Θεσσαλονί-
κη είναι ορισμένοι από τους λόγους που έφεραν 
την κινέζικη  γλώσσα στις ηλεκτρονικές εφαρ-

μογές και στις τέσσερις γλώσσες που «μιλάει» ο 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης».

Η κ.Πατουλίδου ανέφερε επίσης πως «ο ηλε-
κτρονικός οδηγός της Θεσσαλονίκης στην Κινέ-
ζικη γλώσσα είναι η πρώτη από μια σειρά δρά-
σεων που σχεδιάζουμε για την διευκόλυνση των 
Κινέζων τουριστών και την προβολή στην Κίνα 
του brand name «Many Stories,One Heart», των 
θεματικών κατηγοριών για την Γαστρονομία, την 
Εκπαίδευση, τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, τον 
Αθλητισμό, τις Αγορές ,την Διασκέδαση , δηλαδή 
όλα όσα συνθέτουν την τουριστική εικόνα της 
Θεσσαλονίκης. Είναι μέρος ενός στόχου που θέ-
λει τη Θεσσαλονίκη να έρθει πιο κοντά στην Κίνα 
και να γίνει δίαυλος επικοινωνίας της πόλης με 
τα εκατομμύρια των Κινέζων τουριστών που τα-
ξιδεύουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη».

Η Πατουλίδου βάζει τάξη στην πόλη και την εικόνα της! 

Κατάρ και σε άλλες χώρες 
του εξωτερικού.  Η ανεργία 
ξεπερνά το 45%... Ο νομός 
πλέον είναι γεμάτος με 
κουφάρια εργοστασίων», 
κατέληξε.

Αναλυτικά, τα ποσοστά 
ανεργίας όπως δόθη-
καν από τους Προέδρους 
των Εργατικών Κέντρων:  
Θεσσαλονίκη: 30%, Δράμα: 
40%, Καστοριά: 50%, Κα-
βάλα 30% (60% στους νέ-
ους), Φλώρινα: 42% (75% 
στους νέους), Κατερίνη: 
50%, Έδεσσα: 32%, Ξάνθη: 
45%, Σέρρες: 33%, Χαλ-
κιδική: 14%-19% (το κα-
λοκαιρινούς μήνες), Γιαν-
νιτσά: 36%, Έβρος: 22%, 
Ημαθία:35%.

Τα… σκήπτρα στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε νέους ανθρώπους, μοιάζει να κρατά η Φλώρινα, με τον πρόε-
δρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κώστα Σιάκο, να σημειώνει πως: «σε ηλικίες κάτω των 24 ετών, η ανεργία 
φτάνει μέχρι και το 75%! Στο γενικό σύνολο, φτάνει περίπου στο 42%. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 
έχουν μετατραπεί  σε μερικής, δημιουργώντας έτσι στρατιές ημιάνεργων εργαζομένων. Η κατολίσθηση του ορυ-
χείου Αμυνταίου, δημιούργησε νέους άνεργους. Η οικονομική ανέχεια έχει αναγκάσει τους συμπολίτες μας να 
επισκέπτονται γιατρούς στις γείτονες χώρες ενώ από εκεί προμηθεύονται και τα είδη πρώτης ανάγκης. Είμαστε 
μια περιοχή που λόγω της ΔΕΗ παρουσιάζει υψηλό ΑΕΠ και φαίνεται να είμαστε μια πλούσια περιοχή. Στην πραγ-
ματικότητα όμως, αυτό δεν ισχύει. Φτάσαμε να θεωρείται πλέον προνομιούχος κάποιος που παίρνει 700 ευρώ».

Για πλήρη «εργοδοτική παρανομία» κάνει λόγο ο 
πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας, 
Μάκης Μακρογιάννης, αναφερόμενος στα λιπάσμα-
τα. «180 εργαζόμενοι που διεκδίκησαν συλλογική 
σύμβαση εργασίας, τελικά απολύθηκαν με μηνύσεις 
εμπρησμού σε βάρους τους και δεν έχουν πλέον δι-
καίωμα να πάρουν ούτε επίδομα ανεργίας. Δικαστική 
απόφαση δικαιώνει αυτούς τους ανθρώπους και το 
κράτος σφυρίζει κλέφτηκα. Θα ανακοινώσουν από 
τη ΔΕΘ για προστασία των εργαζομένων, την ίδια 
ώρα που τους αφήνουν τελείως απροστάτευτους. Η 
Καβάλα, από όπου περνά η Εγνατία Οδός, είναι ένα 
κομβικό σημείο με λιμάνι, αεροδρόμιο και θα μπο-
ρούσε να έχει βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη, 
παρόλα αυτά, η ανεργία ξεπερνά το 60%». Διπλάσιες 
είναι οι επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο από αυτές 
που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σερρών, Άλκη 
Απιδόπουλο. «Οι επιχειρήσεις έχουν μεταφερθεί στο 
φορολογικό παράδεισο των γειτονικών χωρών με 
την ανεργία να φτάνει στο 33%. Το 85% των εργαζο-
μένων- κυρίως των νέων- δουλεύουν ανασφάλιστοι 
σε συνθήκες “μαύρης” εργασίας. Όσο δε λαμβάνονται 
φορολογικά μέτρα για τη Βουλγαρία, η Σέρρες θα μα-
ραζώνουν.  Εφαρμόζεται μια οικονομική πολιτική, 
που είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Πάνω από 
140 εθνοφύλακες που θεωρούνται εργαζόμενοι εί-
ναι ανασφάλιστοι, με το ίδιο το Κράτος να παρανομεί. 
Έχουμε φτάσει στον πάτο και πια δεν μπορεί να επιβι-
ώσει κανείς», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Απιδόπουλος.

Στο 75% η ανεργία! 

«Παρανομεί το ίδιο το Κράτος» 

#αφιέρωμα
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#ζώδια

Οικογενειακές υποθέσεις θα βρεθούν και πάλι μπροστά σας. Θα 
έχετε μία προσωρινή κρίση με δικά σας πρόσωπα, που θα σας 
δείξουν ότι περιμένουν κάτι παραπάνω από εσάς. Βρείτε τρόπους 
να χαλαρώσετε λίγο το τεταμένο περιβάλλον που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσετε με σθένος και ώριμη σκέψη.

Έχετε πολλές σκέψεις ανεκπλήρωτες, που ακόμη δεν έχετε βρει τον 
τρόπο να τις υλοποιήσετε. Θα έχετε μία έντονη επιθυμία να κάνετε κά-
ποια επαγγελματικά βήματα, που δεν θα έχουν καθαρή εικόνα ακόμη. Θα 
πρέπει να είστε ξεκάθαροι με ό,τι επιδιώκετε και ό,τι λέτε στους άλλους.

Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα.  Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι συνθήκες σε όποιο υλικό ζήτημα θα 
έχουν και μία δυσκολία που δεν θα φανεί από την αρχή. Όσο για τις 
προσωπικές υποθέσεις, αφήστε τον χρόνο να ωριμάσει τα γεγονότα 
χωρίς να βιάζεστε.

Η συγκεκριμένη εβδομάδα θεωρείται για σας από τις πιο σημαντικές 
μέσα στον Σεπτέμβριο. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σας και 
θα πρέπει να επωφεληθείτε από αυτό το γεγονός. Ο Ερμής πλέον 
σε ορθή πορεία σάς επαναφέρει και πάλι στην καθημερινότητά σας. 
Πολλοί από εσάς θα κάνετε νέα ξεκινήματα που θα έχουν σίγουρη 
επιτυχία, αν έχετε δουλέψει σκληρά για ό,τι ποθείτε.

Η επικοινωνία σας αυτή την περίοδο θα περάσει σε άλλο επίπεδο. 
Θα πρέπει να προσέξετε τις συζητήσεις και τις συμφωνίες που 
θα κάνετε με άτομα από το περιβάλλον σας. Μπορεί να εκτεθείτε 
υπερβολικά, αν δεν τηρήσετε τον ηθικό κώδικα σε ό,τι αφορά εσάς 
και ένα δικό σας αγαπημένο σας πρόσωπο.

Η προσωπική σας ζωή θα σας δώσει αρκετά όμορφες στιγμές, που 
θα έχουν ρίζες από το παρελθόν. Πρόσωπα που θα παίξουν σημαντικό 
ρόλο αυτή την εβδομάδα θα είναι γνώριμα και πολύ δικά σας. Κάποιες 
σκέψεις σας θα υλοποιηθούν λίγο αργότερα, μετά από μία οικονομική 
σας ανάκαμψη.

Δεν χωρά αμφιβολία ότι θα έχετε μία πολύ έντονη εβδομάδα, από 
κάθε άποψη. Η προσωπική σας ζωή θέλει μία καθαρότερη εικόνα 
από αυτήν που μέχρι τώρα έχετε. Εκκρεμότητες που υπάρχουν θα 
αρχίσουν σιγά-σιγά να σας πνίγουν και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις 
το επόμενο διάστημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μπορεί να πιεστείτε περισσότερο με επαγγελματικά θέματα και να 
υποβάλετε τον εαυτό σας σε υπερπροσπάθειες. Μην περιμένετε 
εξελίξεις άμεσα σε προσωπικό επίπεδο. Θα πρέπει να βάλετε πρώτα 
γερές βάσεις σε ό,τι σάς είναι σημαντικό και με σωστούς χειρισμούς 
να κερδίσετε τον στόχο σας.

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. 

Ανανεωμένους σας βρίσκει αυτή η περίοδος Πολύ γρήγορα θα 
βάλετε μπροστά ένα σχέδιο σας που είχατε εγκαταλείψει μέσα στον 
Αύγουστο. Αν πρέπει να αλλάξετε κάτι στο σπίτι σας ή στον χώρο της 
εργασίας σας, είναι η κατάλληλη περίοδος. Η ορθή πορεία του Ερμή 
φτιάχνει τα οικονομικά σας.

Επαγγελματικοί στόχοι ολοκληρώνονται μέσα στην εβδομάδα. Αν 
είχατε αφήσει κάτι σε εκκρεμότητα, ήρθε η στιγμή που οι καταστάσεις 
θα σας ωφελήσουν για να βρείτε τον δρόμο να ολοκληρωθούν. Η 
προσωπική σας ζωή θα έχει κάποια ηρεμία, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι θα πρέπει να επαναπαύεστε.

Έχετε μπει σε μία «τρελή» επαγγελματική πορεία, που η βάση της 
είναι η οικονομική σταθεροποίηση. Αν έχετε νομικές ή άλλες εκκρε-
μότητες από το παρελθόν, τώρα ήρθε η στιγμή να βάλετε τα πράγματα 
σε μία σειρά. Αυτή η εβδομάδα θα σας δώσει ευκαιρίες για ανάκαμψη 
και μέχρι το τέλος της θα έχετε κερδίσει ουσιαστικά πράγματα.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Σημαντική περίοδος για να ολοκληρωθούν υποθέσεις που είχαν «παγώσει»

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην 82η ΔΕΘ 
Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε υποστηρίζει 
τους «Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας» με τη δημιουργία ειδικού ιατρικού περι-
πτέρου, κατά τη διάρκεια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Στο χώρο που θα διατεθεί στην οργάνωση από τη ΔΕΗ, θα διαμορφωθούν τρία ια-
τρεία. Ένα γενικό - παθολογικό, ένα παιδιατρικό και ένα οφθαλμολογικό ιατρείο. 
Εθελοντές ιατροί των «Γιατρών του Κόσμου», θα παρέχουν προληπτικό έλεγχο 
και πρωτοβάθμια κλινική εξέταση με συμβουλευτικό χαρακτήρα σε επισκέπτες 
της έκθεσης, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Επιπρόσθετα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του περιπτέρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία 
να δει και να γνωρίσει, μέσα από μια έκθεση φωτογραφίας, την ιστορία  και την 
πορεία των δράσεων της Οργάνωσης.

Δωρεάν εισιτήρια εισόδου θα διατεθούν, με τη χορηγία της HELEXPO και της 
ΔΕΗ, από τα γραφεία της Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, σε ανέργους, απόρους 
και ανασφάλιστους. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος 
του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμήμα-
τα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και 
Σουηδία). Ταυτόχρονα  ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που 
ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, 
διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.

Συμπληρώνοντας 24 χρόνια συνεχούς δράσης το 2014, οι Γιατροί του Κόσμου 
Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και 
αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της 
ελληνικής κοινωνίας.

Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και 
τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

Τα Ιατρεία Προληπτικού Ελέγχου στη ΔΕΘ θα λειτουργούν από τις 9 έως και τις 
17 Σεπτεμβρίου καθημερινά.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 16:00 – 22:00 
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00 
Πλησιέστερη είσοδος: Πύλη 2 (X.A.N.Θ.)
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Mία νόσος της «παιδικής ηλικίας»
Oστεοπόρωση είναι η ελάττωση της μηχανικής αντοχής του οστού (λόγω μείωσης της οστικής πυκνότητας) και προδιάθεση για πρόκληση 
καταγμάτων με σχετικά μικρή βία. Eίναι ύπουλη νόσος επειδή δεν έχει συμπτώματα, παρά μόνον όταν προκληθούν κατάγματα.  Θεωρείται 

ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της δημόσιας υγείας με τεράστιο  κοινωνικο-οικονομικό κόστος. 

Του Θεοδόσιου Κουκουμπή Md, Phd

#υγεία
OΣTEOΠOPΩΣH

Yπολογίζεται ότι προσβάλλει περίπου τις μι-
σές γυναίκες άνω των 45 ετών και το 90% 
άνω των 75 ετών. Αναμένεται ότι το 40% των 
γυναικών άνω των 50 ετών θα πάθουν του-
λάχιστον ένα κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης 
κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Πως δημιουργείται η οστεοπόρωση;

Tο οστούν σε όλη την διάρκεια της ζωής 
απορροφάται και ανασυντίθεται συνεχώς. 
Kατά την νεαρά ηλικία το οστούν σχηματίζε-
ται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι απορροφά-
ται. Eτσι φτάνει σε ένα μέγιστο επίπεδο περί-
που στην ηλικία των 35 ετών. Mετά την ηλικία 
αυτή η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη από 
την ανασύνθεση νέου οστού με τελικό αποτέ-
λεσμα μείωση της  οστικής πυκνότητας. Eπο-
μένως, είναι προφανές ότι όσο περισσότερο 
οστούν είχε συντεθει κατά την νεαρά ηλικία, 
τόσο λιγότερο χαμηλά θα πέσει η οστική πυ-
κνότητα αργότερα. Για τον λόγο αυτό κάποιοι 
ονομάζουν την οστεοπόρωση σαν μία “πά-
θηση της παιδικής ηλικίας” με εκδηλώσεις 
όμως στην μετά την μέση ηλικία ζωή. 

Yπάρχουν επίσης και κάποιοι άλλοι παράγο-
ντες ή παθήσεις που συντελούν στην δημι-
ουργία της οστεοπόρωσης, όπως το γυνακείο 
φύλο λόγω εμμηνόπαυσης, ο αλκοολισμός, 
λήψη φαρμάκων (π.χ. αντιεπιλεπτικά, κορτι-
ζόνη), νεφροπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, 
ρευματοπάθειες, θυρεοειδοπάθειες κτλ.

Mε την ελάτωση της μηχανικής αντοχής των 
οστών, προκαλούνται κατάγματα με το βά-
ρος του σώματος και μόνο. Eτσι, σταδιακά οι 
σπόνδυλοι της σπονδυλικής στήλης παθαί-
νουν αυτόματα κατάγματα (εικόνα 1), εμφα-
νίζεται κύφωση (εικόνα 2) και προκαλούνται 
πόνοι στη σπονδυλική στήλη. Eκτός από αυτά 
τα κατάγματα, τα πιό συχνά είναι του ισχίου 
και του καρπού. Eιδικά τα κατάγματα του 
ισχίου είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυνητι-
κώς επικίνδυνα, διότι έχουν μεγάλο ποσοστό 
θνησιμότητας και θνητότητας.

H Διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται κυ-
ρίως εργαστηριακά, με μέτρηση της οστικής 
πυκνότητας στη σπονδυλική στήλη ή στο 
ισχίο.

H Θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι δύσκο-

λη όταν αυτή εγκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. 
Για τον λόγο αυτό το αξίωμα “η καλύτερη θε-
ραπεία είναι η πρόληψη” έχει μεγάλη εφαρ-
μογή στην οστεοπόρωση. H πρόληψη δε αυτή 
γίνεται καλύτερα κατά την παιδική και νεαρά 
ηλικία του ατόμου. Kατά την περίοδο αυτή, η 
επαρκής λήψη ασβεστίου με τις τροφές και 
η άσκηση, είναι οι δύο πιο σημαντικοί παρά-
γοντες που προστατεύουν από την ανάπτυξη 
της οστεοπόρωσης. Tροφές πλούσιες σε 
ασβέστιο είναι τα γαλακτομικά προϊόντα, τα 
σκούρα πράσινα λαχανικά (μπρόκολα, λάχα-
νο, σπανάκι, μαρούλι), τα μικρά ψαράκια που 
τρώγονται με το κόκκαλο (μαρίδα, αθερίνα) 
και οι ξηροί καρποί. Eκτός από το ασβέστιο, 
άλλος τροφικός παράγοντας που έχει σχέση 
με την οστεοπόρωση είναι η βιταμίνη D.

H θεραπεία της εγκατεστημένης οστεοπό-
ρωσης όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω εί-
ναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Παρ’ όλα αυτά 
υπάρχουν κάποια φάρμακα που χορηγούνται 
σε συνδυασμό μεταξύ τους (θεραπευτικά 
σχήματα) που αυξάνουν την οστική πυκνότη-
τα. Aυτά τα φάρμακα ίσως δεν είναι σε θέση 
να επαναφέρουν στο φυσιολογικό την οστική 
πυκνότητα, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι μετά 
την έναρξη της θεραπείας (που πρέπει να 
λαμβάνεται για χρόνια) ελαττώνεται ο αριθ-

μός των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Oσον 
αφορά δε τις ασκήσεις πιστεύεται ότι η μόνη 
άσκηση που βοηθά αποτελεσματικά στην αύ-
ξηση της οστικής πυκνότητας είναι ασκήσεις 
που περιλαμβάνουν άρση βαρών. Παρ’όλα 
αυτά, τα ηλικιωμένα άτομα πρέπει να γυ-
μνάζονται έστω και ήπια, επειδή βελτιώνε-

ται η ισορροπία τους και η καλή κατάσταση 
των μυών. Aυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
ελάττωση των πιθανοτήτων πτώσεων στο 
έδαφος και πρόκληση καταγμάτων.

Συμπερασματικά: 1) H οστεοπόρωση 
συνοδεύεται από απώλεια της οστικής 
πυκνότητας, που έχει σαν αποτέλεσμα  
την μείωση της αντοχής των οστών και 
πρόκληση καταγμάτων με σχετικά μι-
κρή βία. 2) Eίναι μία συχνή νόσος που 
προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες, 
επειδή ελαττώνεται κατά πολύ η οστική 
πυκνότητά τους μετά την εμμηνόπαυ-
ση. 3) Για να ελαττωθούν οι πιθανότη-
τες πρόκλησης οστεοπόρωσης, πρέπει 
από την παιδική ηλικία να λαμβάνονται 
επαρκείς ποσότητες ασβεστίου μέσω 
των τροφών (κυρίως το γάλα) σε συν-
δυασμό με άθληση. 4) H θεραπεία της 
οστεοπόρωσης είναι δύσκολη και γίνε-
ται με μακροχρόνια λήψη συνδυασμού 
φαρμάκων.

*Ο. κ. Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, 
PhD είναι: 
Διδάκτωρ  Πανεπιστημίου  Iωαννίνων 
Mετεκπαιδευθείς  επί  3ετία  στην  Aμερική 
στην Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος (Duke 
University Medical Center, Durham, NC)

Aλεξάνδρου Σβώλου 29, Θεσσαλονίκη 
τηλ 2310 - 220628, 6945 - 597249

e-mail: koukoubi@otenet.gr 
www.hipkneereplacement.eu 
www.hkr.gr
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Ένας χώρος με προσωπικότητα που κερδίζει 
τον επισκέπτη από την πρώτη κιόλας στιγμή. 
Ένας χώρος που την ημέρα λειτουργεί ως 
πολυσύχναστο καφέ και στέκι των επαγγελ-
ματιών της περιοχής και τα βράδια αποτελεί 
μια από τις πιο καταξιωμένες μπυραρίες του 
κέντρου.

Κλασσικό μπαρ με πολύ μεγάλη ποικιλία στις 
ελληνικές μικροζυθοποιϊες, με έμφαση στο 
ξύλο, με ιδιαίτερη αγάπη για την rock μουσική 
και τα ethnic ακούσματα, αλλά πάνω απ’ όλα 
πραγματική αγάπη για τη μπύρα!

Πέρα από την εμπειρία του ζύθου, η Εm-beer-
ia προσφέρει μερακλίδικο ελληνικό καφέ στη 
χόβολη, προσεγμένα κρύα πιάτα και συνοδευ-
τικά και εκλεκτό τσίπουρο με άψογη και πάντα 
φιλική εξυπηρέτηση. Το ωράριο της Em-beer-
ia συμβαδίζει με το ωράριο που έχουν πολλά 
γραφεία της περιοχής ξεκινώντας καθημερι-

νά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις οχτώ 
το πρωί με καφέ και ροφήματα και συνεχίζει 
μέχρι το βράδυ με μια τεράστια ποικιλία από 
μπύρες που σας περιμένουν να τις  ανακα-
λύψετε. Το Σάββατο είναι ανοιχτά μόνο μέχρι 
το μεσημέρι, ενώ καθιερωμένα κάθε Κυρια-
κή είναι κλειστά. Δωδεκανήσου 27, Τηλ.: 
2310518680.

Το Cosmopolitan είναι ένας νέος χώρος στην 
πλατεία Αριστοτέλους. Λειτουργεί από το πρωί 
με καφέ και πρωινό ενώ  η κουζίνα του ανοίγει 
το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ.

Ο ανερχόμενος Chef  Τάκης Σπάρτακος  έχει επι-
μεληθεί  ένα νόστιμο μενού ιδανικό για lunch 
και dinner. Το Cosmopolitan περιλαμβάνει  και 
Sushi καθημερινά απο το μεσημέρι, το οποίο 
επιμελείται  ο ανερχόμενος Sushi Chef Ηρακλής  
Πελιβανίδης.

To καταπληκτικό  σημείο δίπλα στη θάλασσα 
αλλά και η άριστη παροχή υπηρεσιών  καθιστά 
το Cosmopolitan ως σημείο διασκέδασης  ιδανι-
κό για όλη την ημέρα.

Cosmopolitan Caffe Food Wine Coctails Sushi 
rsv:  2316007575

Πλησιάζοντας στην ομορφότερη στιγμή της ζωής 
σας, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ σας κάνει ένα υπέροχο 
δώρο, τη διαμόρφωση του παιδικού δωματίου!

Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό συμπληρώ-
στε τα στοιχεία σας, κάντε like στη σελίδα (εάν 
δεν έχετε ήδη κάνει) και share.

Βεβαιωθείτε για την ορθότητα όλων των στοι-
χείων, καθώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την 
απονομή του δώρου στο νικητή!

Το δώρο του νικητή

Σε συνεργασία με την εταιρία KIDDO, το δώρο 
περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο επίπλων (με τα 
αξεσουάρ τους) συνολικής αξίας 1.000€!

Πιο αναλυτικά:

• Πολυμορφικό κρεβάτι 2 σταδίων (από 0 έως 
12 ετών) με ενσωματωμένα συρτάρια και βάση 
αλλαξιέρας, σε χρώμα μπλε ή ροζ (ανάλογα 
το φύλο) της εταιρείας Cilek, κορυφαίο brand 
παγκοσμίως σε βρεφικά έπιπλα 
• Ασορτί συρταριέρα της εταιρείας Cilek 
• Προίκα 6 τεμαχίων της εταιρείας Bubaba 
• Στρώμα κρεβατιού της εταιρείας 
Leaderstrom, κορυφαία ελληνική εταιρεία σε 
στρώματα κρεβατιού

Η παράδοση και τοποθέτηση των επίπλων θα 
γίνει δωρεάν!

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους!

Με καθαρό πλέον το τοπίο, αφού ολοκλη-
ρώθηκε η διαδικασία του νομικού και λει-
τουργικού διαχωρισμού της διανομής από 
την εμπορία φυσικού αερίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
διαχειριστής του δικτύου Διανομής για το 
Νομό Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, βαδίζει ήδη σε έντονα αναπτυ-
ξιακή τροχιά, αναπτύσσοντας το στρατηγικό 
της σχεδιασμό, σε πλήρη συμμόρφωση με 
το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό 
τονίζει στη συνέντευξη που παραχώρησε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας, 
Γενικός Διευθυντής της εταιρείας. Σύμφω-
να με όσα είπε ο κ. Μπακούρας σημειώνεται 
αύξηση κατά 60% των νέων συνδέσεων το 
πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα, τάση που ανα-
μένεται να συνεχιστεί αφού μέχρι 31/12/2017 
θα συνεχίσει να ισχύει η προσφορά για «έκ-
πτωση 100% στα τέλη σύνδεσης» για όλους 
τους νέους καταναλωτές που θα υπογρά-
ψουν Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο φυσι-
κού αερίου και για όλες τις χρήσεις. Επίσης, 
ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου 
φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της Θεσ-
σαλονίκης και της Θεσσαλίας εν όψει και της 
νέας περιόδου θέρμανσης, με τον κ. Μπα-
κούρα να σημειώνει ότι οι εργασίες βρίσκο-
νται ήδη σε εξέλιξη στο Φίλυρο, στην Εξοχή, 
τον Χορτιάτη, τον Τρίλοφο το Πλαγιάρι και το 
Βελεστίνο, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαή-
μερο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες 
και στη Νέα Μεσημβρία.  Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στη συντήρηση και την 
ασφάλεια του δικτύου, τόνισε ο κ. Μπακού-
ρας, πραγματοποιώντας διαρκώς ενέργειες 
για την αναβάθμιση των υποδομών της, με 
σταθερή προσήλωση στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών των καταναλωτών.

Στην κατασκευή του δικού της δικτύου οπτικών ινών με στόχο να δώ-
σει πρόσβαση στο Internet με πολύ υψηλές ταχύτητες προχωρά η WIND. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, το δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς που δη-
μιουργεί σε γειτονιές της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Ηρά-
κλειο της Κρήτης, στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές της Πελοπον-
νήσου, θα δώσει την ευκαιρία στους πελάτες της να συνδέονται από το 
σπίτι τους στο διαδίκτυο με ταχύτητες που θα αγγίξουν το 1 Gbps.  Αν 
σκεφτούμε ότι σήμερα η απλή οικιακή σύνδεση ADSL σπάνια αγγίζει ταχύτητες 24 Mbps, καταλαβαίνουμε ότι η 
διαφορά στην εμπειρία του χρήστη θα είναι μέρα με τη νύχτα. Οι εφαρμογές του πολύ γρήγορου Internet στην 
καθημερινότητα του χρήστη είναι πολλές: από την αναβαθμισμένη εμπειρία του απλού browsing, μέχρι τη δυ-
νατότητα θέασης τηλεοπτικού περιεχομένου High Definition σε live streaming, live gaming με πολύ υψηλή χω-
ρητικότητα και ταχύτητα, εφαρμογές virtual reality, κλπ. Πρακτικά, με τις οπτικές ίνες περνάμε σε μια νέα γενιά 
Internet, μια εμπειρία πολύ διαφορετική από ό, τι έχουμε συνηθίσει. Δεδομένης της έντασης με την οποία γίνο-
νται οι επενδύσεις από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, η νέα εμπειρία Internet από το σπίτι δεν θα αργήσει. 
Σύμφωνα με τη WIND, το 3ετές επενδυτικό της πλάνο για δίκτυο οπτικών ινών έχει ξεκινήσει να υλοποιείται και 
μέσα στον Οκτώβριο θα έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του δικτύου νέας γενιάς στην πόλη της Καλαμάτας 
ενώ ήδη τα συνεργεία της εταιρείας σκάβουν στην Δυτική Αθήνα και τη Λάρισα. 

«Επενδύουμε εντατικά σε δίκτυα νέας γενιάς τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή τηλεφωνία» μας λέει ο Νίκος 
Πανόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δικτύου της WIND. «Στόχος μας είναι να δίνουμε στους πελάτες μας πρόσβαση 
σε πολύ γρήγορο Internet και με μεγάλη χωρητικότητα, όπου και αν βρίσκονται. Στο κινητό τηλέφωνο το έχουμε 
ήδη πετύχει μέσω του δικτύου 4G και των επόμενων γενιών κινητής τηλεφωνίας που ετοιμάζονται. Στη σταθερή 
τηλεφωνία θα προσφέρουμε τη νέα εμπειρία Internet μέσω του δικού μας δικτύου οπτικών ινών και πραγματικά 
θα είναι η μέρα με τη νύχτα σε σύγκριση με το δίκτυο χαλκού που χρησιμοποιούμε σήμερα» σημειώνει. 

Η κατασκευή του δικτύου οπτικών ινών της WIND εντάσσεται στο 5ετές πλάνο της εταιρείας για υποδομές νέας 
γενιάς, ύψους 500 εκατ. Ευρώ. 

To εστιατόριο ΜΑΓΕΙΡΕΣ βρίσκεται στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης όπου το καλό φαγητό γίνεται από-
λαυση. Εδώ θα βρείτε μαγειρευτά ελληνικά φαγη-
τά, μαγειρεμένα αποκλειστικά με άριστες πρώτες 
ύλες από την Ελλάδα  και σε προσιτές  τιμές .

 Ένα εστιατόριο όμως που δε μένει μόνο στα παρα-
πάνω, αλλά προβάλει και την κοινωνική του ευαι-
σθησία καθώς ό,τι δεν καταναλώνεται διατίθεται 
στους άστεγους ενώ ακόμη και τα μισοφαγωμένα 
τρόφιμα δίνονται  στη φιλοζωική.

Cosmopolitan  
Bar Restaurant Caffe Sushi

Η Γένεσις σας φτιάχνει 
το παιδικό δωμάτιο

60% περισσότεροι καταναλωτές 
το «γύρισαν» στο αέριο

Σε τροχιά επενδύσεων η Wind Hellas με το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών 

Το φαγητό γίνεται... απόλαυση

Εm-beer-ia, μία από τις πιο καταξιωμένες μπυραρίες του κέντρου

#αυτό_το_μάθατε;
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■ Έως το τέλος του μήνα αναμένεται 
να ολοκληρωθεί η νέα διασταύρωση των 
στοιχεία για τα ανασφάλιστα οχήματα με τα 
προβλεπόμενα πρόστιμα που κυμαίνονται 
από 100 έως 250 ευρώ. Πρόβλημα, όπως 
φαίνεται, αποτελούν παλαιά οχήματα που 
κλάπηκαν ή καταστράφηκαν χωρίς οι ιδιο-
κτήτες τους να διαθέτουν πιστοποιητικό κα-
ταστροφής. Στην προσπάθεια να σβηστούν 
από τα μητρώα των ανασφάλιστων αυτο-
κινήτων παλιά οχήματα άνω των 14 ετών 
τα οποία έχουν καταστραφεί ή οχήματα τα 
οποία έχουν κλαπεί θα πρέπει οι (πρώην 
πλέον) ιδιοκτήτες τους να υποβάλλουν μια 
σχετική αίτηση για την οποία θα πληρώσουν 
και ένα παράβολο των 20 ευρώ. Ουσιαστικά 
θα κληθούν 300.000 άτομα (τόσοι υπολογί-
ζονται) να πληρώσουν 20 ευρώ.

■ Τέλος Σεπτεμβρίου τοποθετείται χρονι-
κά η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστη-
ριασμών. Οι τραπεζικοί εμπειρογνώμονες 
εκτιμούν ότι το όριο για τους πλειστηρια-
σμούς πρώτης κατοικίας μπορεί να πέσει 
στις 200.000 ευρώ από 300.000 σήμερα. 
Δεν αποκλείουν μάλιστα, το όριο να οδη-
γηθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, δεδο-
μένου ότι το μέσο ύψος δανείου πριν από 
λίγα χρόνια ήταν οι 100.000 ευρώ, άρα δεν 
έχει νόημα η ύπαρξη υψηλότερου πλαφόν. 
Σημειώνεται ότι η πρώτη κατοικία προστα-
τεύεται από πλειστηριασμό, μέχρι τα τέλη 
του 2017, για όσους δανειολήπτες είναι 
ενταγμένοι στο νόμο για τα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη). Σύμφωνα με 
τους τραπεζίτες, η μικρή καθυστέρηση στην 
έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλει-
στηριασμών οφείλεται στην ανάγκη ευθυ-
γράμμισης όλων των τραπεζών σε μία κοινή 
βάση δεδομένων για τους πλειστηριασμούς. 
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει έντονη κινητικό-
τητα σε επίπεδο ανταλλαγής αρχείων, ενώ 
το πλέον πιθανό είναι όλη η διαδικασία να 
περάσει μέσω «Τειρεσία». Στον τελευταίο 
τηρείται Σύστημα Υποθηκών – Προσημει-
ώσεων όπου καταχωρούνται στοιχεία για 
δεδομένα υποθηκών και προσημειώσεων, 
παρέχοντας ενημέρωση στις τράπεζες για 
τις εμπράγματες επιβαρύνσεις των ακινή-
των ιδιωτών και επιχειρήσεων.

■ Μέσα στον Σεπτέμβριο θα γίνει η ανάθε-
ση στο σύμβουλο που θα αναλάβει το έργο 
να βελτιώσει την εισπραξιμότητα των λογα-
ριασμών της ΔΕΗ. Στόχος είναι η μείωση 
των ανεξόφλητων λογαριασμών. Με τον 
τρόπο αυτό αναμένεται να αρχίσει ένα στενό 
«μαρκάρισμα» των οφειλετών που δεν απο-
κλείεται βάσει των σχετικών προδιαγραφών 
που έχουν τεθεί από τη ΔΕΗ, να περιλαμβά-
νει και την πρόσληψη συνεργατών που θα 
παρακολουθούν την είσπραξη των λογαρια-

σμών κατά το πρότυπο των εισπρακτικών. Ο  
ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα ανα-
ζητά εξωδικαστικά την είσπραξη των οφει-
λών. H εταιρεία θα τους εντοπίζει και θα επι-
κοινωνεί μαζί τους θα διαπραγματεύεται την 
εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών θα 
συντάσσει και θα στέλνει επιστολές ειδοποί-
ησης ή και εξώδικες προσκλήσεις με ανώ-
τατο χρόνο διεκπεραίωσης τους δύο μήνες. 
Στη συνέχεια και μετά από προέγκριση που 
θα παρέχεται από τη ΔΕΗ θα μπορεί να δι-
εκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σύμβουλος που 
θα προσληφθεί από τη ΔΕΗ θα αμείβεται σε 
συνάρτηση και με τα ποσά που θα εισπράξει 
από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
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Η 82η Δ.Ε.Θ. ΞΕΚΙΝΗΣΕ... με 1.500 
εκθέτες θυμίζοντας παλιές εποχές 
δόξας, δημιουργίας και ανάπτυξης 
και ας μην υπήρχαν τότε το ΕΣΠΑ, η 
καινοτομία και η… νεοφυής επιχει-
ρηματικότητα! Όπως διαβεβαίωσε 
τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος 
της ΔΕΘ Αναστάσιος Τζήκας, οι 
εκθέτες φέτος του Δημοσίου Τομέα 
δεν υπερκαλύπτουν πάνω από το 5% 
των συμμετοχών της έκθεσης, γεγο-
νός που αναδεικνύει την επιστροφή 
των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τομέα, σε μια περίοδο μάλιστα, που 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα 
πράγματα στην αγορά και στην πραγ-
ματική οικονομία, φαίνεται ότι σταθε-
ροποιούνται. Τιμώμενη περιοχή του 
κόσμου φέτος στην 82η ΔΕΘ είναι η 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και γι’ 
αυτόν τον  λόγο σε πολλούς κεντρι-
κούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, 
κρεμάστηκαν Κινέζικα φαναράκια 

που σηματοδοτούν κατά τη λαϊ-
κή παράδοση της τιμώμενης 

χώρας, καλή τύχη, ευδαι-
μονία και δημιουργία.   

TA «ΚΑΦΑΟ» ΤΗΣ ΔΕΗ 
Δεν πρόλαβαν να τοπο-

θετηθούν τα καινούργια 
«κουτιά» διανομής ρεύματος 

στους δημόσιους χώρους, δρό-
μους και πλατείες της Θεσσαλονίκης 
και κάποιοι ήδη φρόντισαν να τα 
βρωμίσουν με «γκράφιτι» της πολιτι-
στικής παρακμής! Ανεχόμαστε αυτή 
την κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια 
και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
των υπηρεσιών καθαριότητας των 
Δήμων, αλλά και πολλών οικολογι-
κών και πολιτιστικών οργανώσεων, 
η «εικόνα» της πόλης παραμένει 
βρωμερή και τρισάθλια. Άτομα 
περιθωριακά, χωρίς φιλότιμο και με 
μίσος για κάθε δημιουργικό επιδί-
δονται συστηματικά κάθε βράδυ, 
στο να καταστρέφουν κάθε προσπά-
θεια της συντεταγμένης πολιτείας, 
μουτζουρώνοντας μνημεία, κτίρια 
και εγκαταστάσεις που είναι σε κοινή 
θέα... Επιδιώκουν με αυτό, καθώς 
φαίνεται, τη δημιουργία μιας άσχη-
μης εικόνας, όχι σαν διαμαρτυρία 
όπως διατείνονται κάποιοι «ρομαντι-
κοί» της ελεύθερης έκφρασης ιδεών 
(!), αλλά ως αντεκδίκηση απέναντι 
σε όλους εμάς που προσπαθούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής 
μας στην πόλη...              

ΒΑΖΟΥΝ «ΛΟΥΚΕΤΟ» γιατί δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στη 
βαριά φορολογία και συνεχίζουν να 
δουλεύουν με «μαύρα» 4 στους 10 
επαγγελματίες. Αυτό ανακοίνωσε η 
ΓΣΕΕ πρόσφατα, ύστερα από έρευνα 
που διενεργήθηκε σε μεγάλες πόλεις 
και υπολογίζεται ότι θα χαθούν μέχρι 
το τέλος του έτους πάνω από 20.000 
ακόμη θέσεις εργασίας. 

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

■ Ευκαιρία καριέρας σε περισσότερα από 200 
άτομα δίνουν δύο αεροπορικές εταιρείες οι οποί-
ες αναζητούν πλήρωμα καμπίνας. Η Aegean 
Airlines και ο ιρλανδικός αερομεταφορέας 
Ryanair αναζητούν προσωπικό για να καλύψουν 
τις επιχειρησιακές τους ανάγκες για το 2018. 

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά 15 ατόμων για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της 
καθαριότητας των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβά-
λουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιο-
δοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΘΝΙΚΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Γρηγο-
ρίου Λαμπράκη 2, Τ.Κ.:54636 - Θεσσαλονίκη, 
απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Παπουλίδου 
Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 242648).

■ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματο-
δοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενική Γραμματείας 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την 
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ανέργων 
του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμ-
βουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης 
προσόντων που απευθύνεται σε ανέργους 
ηλικίας 18 – 24 ετών στους τομείς της εφοδια-
στικής αλυσίδας–logistics, και του εξαγωγικού 
εμπορίου προϊόντων, και φιλοδοξεί να αμβλύνει 
το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των 
περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου.

Νέες θέσεις εργασίας
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#αθλητικά

Υπάρχει η αίσθηση ότι η ποδοσφαιρική 
κοινωνία της χώρας περιμένει με περισ-
σότερη αγωνία απ’  ότι τις προηγούμενες 
χρονιές, την επανέναρξη του Πρωταθλή-
ματος της Super League. Ίσως όχι αδί-
κως μετά το μεταγραφικό ξέσπασμα που 
έκαναν σχεδόν στο φινάλε της μεταγρα-
φικής περιόδου Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ 
και Παναθηναϊκός. Εντυπωσιακό και ελ-
πιδοφόρο γιατί ανέβασαν την ποιότητα 
του ρόστερ τους, γεγονός που θεωρητι-
κά στέλνει μήνυμα ότι κάτι καλύτερο θα 
γίνει φέτος στο Πρωτάθλημα. Βεβαίως το 
μεταγραφικό ξέσπασμα δεν ήταν άσχετο 
από το γεγονός ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ 

με τις ευρωπαϊκές του προκρίσεις γέμι-
σαν με εκατομμύρια τα ταμεία τους και 
ο ΠΑΟΚ γιατί έπρεπε ο Ιβάν Σαββίδης 
να φανεί συνεπής στις υποσχέσεις του 
απέναντι στο κόσμο ότι «θα κάνω ομάδα 
που θα κερδίσει το Πρωτάθλημα». Όσο 
για τον Παναθηναϊκό, έχοντας τα λεφτά 
από τις παραχωρήσεις του Ζέκα και του 
Μπεργκ προσπάθησε να αντιστρέψει το 
κλίμα μετά μάλιστα και τον αποκλεισμό 
στο Europa League. Το ζήτημα βεβαίως 
που μπαίνει είναι πότε θα ενσωματωθούν 
στο κλίμα των ομάδων οι νεοαποκτηθέ-
ντες ώστε να δουλέψουν στο… φουλ οι 
ποδοσφαιρικές μηχανές τους. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως κάτι καλύτερο αναμέ-
νεται να δούμε σε επίπεδο θεάματος την 
3η αγωνιστική. Γιατί τα όσα είδαμε στις 
πρώτες δύο ήταν σχεδόν απογοητευτι-
κά. Περισσότερο βεβαίως απογοητευτική 
ήταν η προσέλευση του κόσμου. Ο μέσος 
όρος των 12 αγώνων- καθώς τέσσερις 
έγιναν κεκλεισμένων των θυρών- ήταν 
2007 εισιτήρια! Αριθμός που φανερώ-
νει με τον περισσότερο εμφατικό τρόπο 
ότι το σκηνικό δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή 
οι ομάδες του big 4, αυτές δηλαδή που 
προχώρησαν στο μεταγραφικό τσουνάμι, 
θα είναι για μία ακόμη χρονιά η «καρδιά» 
του Πρωταθλήματος. Την 1η αγωνιστική 

αγωνίσθηκαν χωρίς κόσμο ο Ολυμπιακός 
και η ΑΕΚ και τη 2η ο ΠΑΟΚ και ο Πανα-
θηναϊκός. Είναι όμως αυτό αρκετό ώστε 
να παραμείνει φέτος η αδρεναλίνη του 
κόσμου στο… κόκκινο μέχρι το τέλος του 
Πρωταθλήματος; Να ένα καλό ερώτημα 
το οποίο μόνο μέσα στο γήπεδο μπορεί 
να απαντηθεί. Πάντως ό,τι το καλύτερο 
για τη διοργάνωση θα είναι οι τέσσερεις 
ομάδες να βρίσκονται όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες αγωνιστικές στο «κόλπο» του 
τίτλου. Εάν μάλιστα και οι μικρομεσαίες 
δεν τα παρατήσουν νωρίς τότε το Πρωτά-
θλημα θα γίνει ανταγωνιστικό και λογικά 
ο κόσμος θα ξαναγυρίσει στα γήπεδα. 

Το τσουνάμι των μεταγραφών και οι λογικές προσδοκίες

Βασίλης Μάστορας

press@karfitsa.gr • 2310.278.155
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#προτάσεις_διασκέδασης
«Οι ∆ούλες» στο Θέατρο Αυλαία µε µεταµεσονύκτιες παραστάσεις

«Η Νοσταλγός» στο Θέατρο Αµαλία

Μετά τα µεσάνυχτα θα σας υποδεχθούν «Οι ∆ούλες» του Jean Genet στο Θέατρο Αυλαία (Πλατεία ΧΑΝΘ, Πλευρά Τσιµισκή) στις 18 Φεβρουαρί-
ου. Οι ∆ούλες που τολµούν, και καταστρώνουν τα σατανικά τους σχέδια εναντίον της Κυρίας και µετά τα µεσάνυχτα.
Λίγα λόγια για την παράσταση: Οι αδελφές Κλαίρη και Σολάνζ στην υπηρεσία της Κυρίας. Κάθε φορά που απουσιάζει η Κυρία παίζουν µια πα-
ράσταση. Φορούν τα ρούχα της και καταστρώνουν την εξόντωσή της. Σκληρές και αδυσώπητες θα ξεπεράσουν τα όρια. Ο Jean Genet γράφει 
τις «∆ούλες» το 1947, ως αντίδραση σε µια κοινωνία που κυριαρχεί η ψευτιά, η προδοσία, η βία, η εκµετάλλευση και η κοινωνική ανισότητα.
Το έργο βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία τη δεκαετία του 1930. Ο Genet, χρησιµοποιώντας πολλά αυτοβιογραφικά 
στοιχεία και ως βασικό µέσο της εξέγερσης των χαρακτήρων του την µεταµφίεση, φτιάχνει ένα κόσµο που βρίσκει έκφραση όχι τόσο στην ίδια 
τη διαµαρτυρία, αλλά στην τελετουργική πράξη της δηµιουργίας του κόσµου αυτού.
 Παίζουν οι ηθοποιοί : Ντιάνα  Ζαχαροπούλου - Ιωάννα  Λαµνή - Μελίνα  Τριανταφυλλίδου. ∆ιάρκεια παράστασης 90’. Τιµές εισιτηρίων 10 ευρώ 
κανονικό, 8 ευρώ µειωµένο(φοιτητικό, οµαδικό), 5 ευρώ ανέργων.

Από την Τέταρτη 1 Μαρτίου(21:00) µέχρι και την Κυριακή 5 Μαρτίου(19:00) «Η Νοσταλγός», το αριστούργηµα του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, 
µετά τις Sold-Out παραστάσεις στην Αθήνα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αµαλία( oδός Αµαλίας 71).
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράστασης, η καταξιωµένη ηθοποιός Αριέττα Μουτούση, που πλαισιώνεται από τη Μαρία Λογοθέτη και τον 
∆ηµήτρη Λιόλιο, ενώ στο ρόλο του µπάρµπα – Μοναχάκη εµφανίζεται κινηµατογραφικά ο Θοδωρής Κατσαφάδος.
Στη θεατρική µεταφορά του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη «Η Νοσταλγός» η µνήµη ξυπνά και ζητά λύτρωση στο παρόν. Η Λιαλιώ τα-
ξιδεύει και πάλι πέρα. Τότε, που ήταν νέα, παντρεµένη µε συνοµήλικο του πατέρα της. Τότε, που φλεγόταν από τη νοσταλγία για το πατρικό της 
σπίτι. Μια φεγγαρόλουστη νύχτα έκλεψε µια βάρκα µαζί µε τον νεαρό ερωτευµένο Μαθιό. Η αθώα βαρκάδα εξελίχθηκε σε αγωνιώδες ταξίδι 
φυγής, καθώς ο σύζυγος τούς καταδίωξε. Η νοσταλγός ήταν αποφασισµένη να φτάσει πάση θυσία στην απέναντι όχθη και να επιστρέψει στην 
πατρίδα. ∆ιάρκεια παράστασης: 70΄. Πληροφορίες-κρατήσεις: Τηλ.: 2310 888894. Τιµές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10 ευρώ µειωµένο (άνεργοι)

Το Coffice - Books & Coffee 
είναι το πρώτο γνήσιο βιβλιοκαφέ στη Θεσσαλονίκη. 
Εδώ, θα µπορείτε να πιείτε το ν καφέ ή το ποτό 
σας, να διαβάσετε το βιβλίο που θα επιλέξετε 
από τη βιβλιοθήκη µας, να δανειστείτε βιβλία 
και περιοδικά, να κάνετε τα επαγγελµατικά 
σας ραντεβού και τον προγραµµατισµό σας 
καθώς επίσης και να µελετήσετε στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο εργασίας - µελέτης. Τέλος, 
στο χώρο µας, λειτουργεί και εκθεσιακός χώρος 
που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, είτε ως 
δηµιουργός, είτε ως θεατής.

Όλα αυτά, θα µπορείτε να τα συνοδεύσετε µε πιάτα 
κρύας κουζίνας, σνακς και σπιτικά γλυκά.

Αιγαίου 62, Καλαµαριά
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310403550
Ώρες λειτουργίας: 8:00-00:00

Ένας νέος 
µίνι πολυχώρος 
στην Καλαµαριά

Η Τουριστική Καμπάνια  
του ΕΕΘ… «έσκισε»

Στην Τουριστική Έκθεση του Βελιγραδίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετείχε με μία 
νέα καμπάνια. Στόχος της ήταν να δοθεί στο κοινό το μήνυμα ότι οι επαγγελματίες και γενικότερα οι μικρομε-
σαίοι επιχειρηματίες έχουν κι αυτοί το δικό τους λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση ενός «τουριστικού προφίλ» 
για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Κε-
ντρικό σλόγκαν αυτής της καμπάνιας είναι το “Visit 
Thessaloniki and be sure that a professional will 
make you feel like home.- Professionals Chamber 
of Thessaloniki- with 55.000 members, at your 
service”. (Επισκεφθείτε τη Θεσσαλονίκη και να εί-
στε σίγουροι ότι κάποιος επαγγελματίας θα σας κά-
νει να αισθανθείτε σαν το σπίτι σας! Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης- Με 55.000 μέλη στις 
υπηρεσίες σας»... Το καλαίσθητο γραφιστικό συ-
μπληρώνεται από φωτογραφίες «κλασικών» για 
την εξυπηρέτηση τουριστών επαγγελματιών, όπως 
εμπόρων, καταστηματαρχών, σερβιτόρων, πωλητών 
και πωλητριών! Το πνεύμα της καμπάνιας, όπως δή-
λωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης είναι 
ότι οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης συμβάλλουν 
στο να βιώσει ο κάθε επισκέπτης μια πιο όμορφη 
εμπειρία για την πόλη, με άψογη εξυπηρέτηση, ευγέ-
νεια και φιλοξενία. Και για το λόγο αυτό η Θεσσαλο-
νίκη να προτιμάται από περισσότερους τουρίστες...

“Visit Thessaloniki and be 
sure that a professional 
will make you feel like 
home.- Professionals 

Chamber of Thessaloniki- 
with 55.000 members,  

at your service”

Η Μήδεια Χουρσουλίδου την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στη 
Μονή Λαζαριστών. Ώρα: 21:00. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ 
η γενική είσοδος.

Ακούσματα παραδοσιακά που σε ταξιδεύουν από τη Σμύρνη, 
την Κορσική περνώντας στα Βαλκάνια, φθάνοντας ως τον 
Καύκασο, τον Πόντο και την Αρμενία, και μετά βόρεια, στη 
Ρωσία. Η Μήδεια «καλπάζει» δίχως όρια, αγγίζοντας τη 
λευτεριά των τσιγγάνικων ρυθμών με το τεράστιο μέγεθος 
της χροιάς της φωνής της. Επεκτείνεται σε rock, jazz, έντε-
χνο και κλασικό σε πολλές γλώσσες και κουλτούρες με την 
συνοδεία πνευστών, παραδοσιακών οργάνων και όχι μόνο. 
Μαζί της θα βρίσκονται εξαιρετικοί μουσικοί, αλλά και αδελ-
φές Κυριακίδη που με τον μοναδικό τους τρόπο δίνουν ένα 
υπέροχο ηχόχρωμα στην ποντιακή λύρα και στο νταούλι.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο άρχοντας του ελληνικού τραγου-
διού, ο καλλιτέχνης με τις ανεπανάληπτες επιτυχίες, έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει μια μοναδική συναυλία, στο 
Θέατρο Δάσους, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τι-
μές εισιτηρίων: 15 ευρώ προπώληση, 18 ευρώ στο ταμείο, 
12 ευρώ ΑμεΑ και ανέργων.

Στο πλαίσιο του Reworks Agora στις 13 Σεπτεμβρίου ο 
Haushcka θα πραγματοποιήσει μια συναυλία στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Οι τιμές εισιτηρίων είναι οι 
εξής: 17 ευρώ Reworks Agora+ (Συζητήσεις / Προβολές / 
Συναυλία Hauschka), 10 ευρώ Reworks Agora (Συζητήσεις 
/ Προβολές), 5 ευρώ Reworks Agora Μειωμένο -φοιτητές, 
μαθητές, κάρτα ανέργων- (Συζητήσεις / Προβολές), 40 ευρώ 
Reworks Agora+ και re:publica Thessaloniki (Συζητήσεις / 
Προβολές / Συναυλία Hauschka & re:publica Thessaloniki). 
Πρωτοπόρος σε ένα μουσικό όργανο μπορεί να χαρακτη-
ριστεί αυτός που κατάφερε να δώσει νέες διαστάσεις στον 
ήχο του, νέους τρόπους να ερμηνεύσει με αυτό, φτάνοντας 
στα άκρα την δημιουργικότητα του. Ο Haushcka αποκαλεί 
τον εαυτό του «ηχητικό ερευνητή» κι έχει απόλυτο δίκιο. 
Ένας πραγματικός καλλιτέχνης που είναι γνωστός για τις 
συνθέσεις του στο πεδίο του κινηματογράφου, του θεάτρου, 
και της τέχνης. Η δουλειά του για την ταινία «Lion» απέσπασε 
τις καλύτερες κριτικές και του απέφερε την υποψηφιότητα 
για Όσκαρ μουσικής στην φετινή τελετή. Η μουσική του είναι 
ενστικτώδης και τροφοδοτημένη με αγάπη για τον ρυθμό. 
Ο Volker Bertelmann, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, 
γνωρίζει το πιάνο -κυριολεκτικά- από μέσα προς τα έξω και 
δεν φοβάται να το προσεγγίσει με μια φρέσκια ευαισθησία, 
όντας ικανός να δημιουργεί χρησιμοποιώντας μια ασυνήθι-
στα ευρεία γκάμα επιρροών.

«Ο Ερωτόκριτος και άλλες μουσικές ιστορίες» στη Μονή 
Λαζαριστών τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμή 
εισιτηρίου: 10 ευρώ.

Μια συναυλία, στην οποία θα παρουσιαστεί ένα ιστορικό 
άλμπουμ του συνθέτη Πάρι Παρασχόπουλου, ο «Ερωτό-
κριτος», που γράφτηκε στη δεκαετία του 8́0. Επίσης, για 
πρώτη φορά θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο μέρος από την 
επόμενη δισκογραφική δουλειά του Πάρι Παρασχόπουλου 
με τίτλο «Τα τραγούδια των φυλακισμένων γυναικών». 
Τους στίχους σ’ αυτά τα τραγούδια έγραψαν φυλακισμέ-
νες γυναίκες στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, 
από το 2010 έως το 2016. Πρόκειται για ένα project του 
συλλόγου «Ελλήνιον», που φέρει τον τίτλο «Έγκλειστες 
συναντήσεις», όπου τα μέλη του συλλόγου έκαναν μα-
θήματα γραφής και ανάγνωσης λογοτεχνίας σ’ αυτές τις 
γυναίκες, με αποτέλεσμα την κυκλοφορία τεσσάρων ποι-
ητικών συλλογών σε επιμέλεια Θεοδώρας Λειψιστινού.

ΜΗΔΕΙΑ ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΟΥ TΟΛΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣΟ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

REWORKS AGORA:  
ΣΥΝΑΥΛΙΑ HAUSCHKA

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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Unforgettable Moments...
Ελάτε και ζήστε την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, σε ένα ονειρεμένο σκηνικό! 

Ιδανικός χώρος για δεξιώσεις, γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές ή επαγγελματικές εκδηλώσεις!

Η μαγευτική θέα στο Θερμαϊκό, τα ελαιόδενδρα, η φυσική πέτρα και το ξύλο, δένουν αρμονικά 
για να ζήσετε τη μέρα του γάμου σας ότι ονειρεύεστε! Ελάτε και απολαύστε υψηλή ποιότητα 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καλαίσθητο περιβάλλον, εξαιρετικά μενού και προσιτές τιμές!

Οδός Μεταμορφόσεως Άνω Περαία 57019 Θεσσαλονίκη  Τ/F. 23920 22090, www.ktimaxristidi.gr
Δεξιώσεις Γάμου & Βάπτισης / Πάρτυ / Εταιρικές Εκδηλώσεις


