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Μια φορά 
κι έναν καιρό...
#deth2017 #82η #tif

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

«Όλες οι επενδύσεις για τις οποίες 
επαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι της… ΝΔ»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Η «μαύρη τρύπα» του 1,76 δισ. ευρώ 
στα κρατικά έσοδα το διάστημα Ια-
νουαρίου - Αυγούστου είναι μία πολύ 
κακή είδηση. Τόσο για την κυβέρνη-
ση, όσο και για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, για πρώτη φορά, το πρωτογενές 
πλεόνασμα –έστω και οριακά– απέ-
χει από τον στόχο του μεσοπρόθε-
σμου προγράμματος. Το υπουργείο 
Οικονομικών έσπευσε να υποστηρί-
ξει πως δεν υπάρχει πρόβλημα και 
ότι η απόκλιση αυτή οφείλεται στη 
μεταφορά της πρώτης δόσης του 
ΕΝΦΙΑ από τον Αύγουστο στον μήνα 
Σεπτέμβριο και στην αύξηση επι-
στροφής φόρων. Όσο καλόπιστα και 
αν δει κανείς την «απολυτή πεποίθη-
ση» των αρμοδίων, ότι ο στόχος των 
εσόδων θα επιτευχθεί στο τέλος του 
χρόνου, η πραγματικότητα έρχεται 
να τους διαψεύσει. 

Στην αγορά δεν υπάρχει χρήμα, δεν 
υπάρχει ρευστότητα, δεν κινείται 
τίποτα... Ίσως ακούγεται λαϊκί-
στικο, όμως αυτή είναι η σκλη-
ρή πραγματικότητα που μπορεί 
να δει όποιος δεν είναι αποκομ-

μένος από την κοινωνία και την 
πραγματική οικονομία. Αλήθεια, τι 
έχει να σχολιάσει ο κ. Κατρούγκα-
λος; Γιατί κορυφαίος υπηρεσιακός 
παράγοντας του ΥΠΟΙΚ «χρεώνει» 
στον πρώην υπουργό Εργασίας και 
στον περίφημο νόμο του ένα μεγάλο 
ποσοστό του προβλήματος; Η φορο-
διαφυγή «φούντωσε», καθώς όλοι 
προσπαθούν να κρύψουν κάτι. Όχι 
από βίτσιο, αλλά για να μπορέσουν 
να επιβιώσουν. Όλοι το φώναζαν 
τότε, μόνο οι κυβερνώντες «κώφευ-
αν» για τους δικούς τους λόγους. 

Δυστυχώς, με τα τεχνικά κλιμάκια 
της τρόικας ή των «θεσμών» –επι-
λέξτε εσείς τον όρο–, αυτά είναι πολύ 
κακά νέα. Οι δανειστές της χώρας, 
ιδιαίτερα δε το ΔΝΤ, που δεν έχει στα-
ματήσει λεπτό να μιλάει για απόκλιση 
του στόχου του 2018, αναμένεται να 
ζητήσουν νέα μέτρα λιτότητας, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος 
για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
3,5% του ΑΕΠ. Και επειδή είναι πα-
ράλογο να μιλήσει κανείς για αύξηση 
οποιουδήποτε φόρου, καθώς στην 
πράξη αποδείχτηκε ότι η φορομπη-
χτική πολιτική απέτυχε παταγωδώς, 
ο περίφημος «κόφτης», που δεν ήθε-
λε ούτε να ακούσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται 
με φόρα! Καμία σχέση με τον «δότη», 
για τον οποίο είχε μιλήσει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, θέλοντας να δείξει 
πως τα δύσκολα τελείωσαν.

Πάντως, θα έχει εξαιρετικό ενδια-
φέρον η σημερινή ομιλία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 
82ης ΔΕΘ. Ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα 
μιλάει συνεχώς για μία πολιτική με 
«λιγότερους φόρους και ιδιωτική 
πρωτοβουλία, για να βάλουμε ξανά 
μπροστά τη “μηχανή” της ελληνικής 
οικονομίας». Περιμένουμε, λοιπόν, 
να αναπτύξει το σχέδιό του για το 
πώς θα μειωθεί το υπέρμετρο άχθος 
που σηκώνουν επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά, χωρίς να επηρεάζονται οι 
στόχοι του τρίτου μνημονίου. Οι πη-
γές της Πειραιώς λένε ότι ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν 
θα υποσχεθεί ούτε λέξη περισσότε-
ρη απ’ όσα μπορεί με βεβαιότητα να 
υλοποιήσει την επόμενη μέρα ως 
πρωθυπουργός. Εν αναμονή λοιπόν.

Νί
κο

ς Κ
αρ

αμ
αν

λή
ς

Νέα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί το πρωτογενές 
πλεόνασμα - Πόσο άλλο να αντέξουν οι πολίτες 
 την υπερφορολόγηση!

socialismata

Ο Αλέξης Τσίπρας… ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη ε;  
#deth2017 #ούτε_για_προσφυγικό_είπε #αρχηγός_παντός_καιρού 
#ΝΔ_πότε_κάνουν_εσωκομματικές;

Αυτό που απομένει είναι ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης να εμφανιστεί πιο… αντι-
μνημονιακός παρά ποτέ!

Πςςς… #grinvest #Τσίπρας – Δεν θα αφήσει τίποτε για ΝΔ! Και επενδύσεις ΘΑ κάνει, και μεταρ-
ρυθμίσεις ΘΑ κάνει και ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος του 
(ποιου;) #Θεσσαλονίκης ΘΑ μας το εξασφαλίσει…

Oύτε τρολιά να ήταν! Περίμεναν τον πρωθυπουργό να μιλήσει στη #deth2017 για επενδύσεις και 
μετά να το… μπουμπουνίσουν ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

#Ζεσουί_στρατηγικός_σύμβουλος! Ο αρχηγός ευθύνεται για τους «Καρανίκες» #GRtsakidia 
#ΟΥΦ

Ρητορικό ερώτημα «Ψεύτες ο… κανόνας;». Με αλήθειες, ούτε κερδίζεις, ούτε κρατάς την εξου-
σία #ποιοι_διάβασαν_προγράμματα;

Θα είναι σούπερ και ως… αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μάθει τη… δουλειά  
#επενδύσεις #Θεσσαλονίκη_πρωτεύουσα_Βαλκανίων #να_δούμε_το_μέλλον  
#εκλογές_στην_ώρα_τους #deth201

Ποιος ΣΥΡΙΖΑ (3%); Για κεντροαριστερά πάει (βλ άρθρο ο Ανδρέας ήταν ψεύτης;) και άνοιγμα στη 
ΝΔ #ΛΟΓΙΚΟ (-Tι λέτε κε Τσίπρα για τον κ. Καμμένο; -Τι να πω; Ο κ. Καμμένος είναι… ΝΔ (!) δεν 
είναι ούτε Βορίδης, ούτε Άδωνις κ.α.). Ζήτω η… καλή ΝΔ ε; #deth2017 #Καραμανλικός_θα_εί-
ναι

Eδώ τρώνε, πίνουν κι αλλού πηγαίνουν και τις… δίνουν #ερωτήσεις_από_Θεσσαλονίκη; 
#deth2017 #συνεντεύξεις_τύπου #SOCIALismata

(Σου λέει τι να το κάνουμε το κόμμα και το πρόγραμμα;) Αυτό που μετράει και σε εποχή κρίσης 
#2017 είναι μόνο ο… αρχηγός! #κεντροαριστερά

Πάντως με τόσα που… ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ οι δημοσκοπήσεις πάλι ψηλά έχουν το ΣΥΡΙΖΑ… Και όλοι 
ξέρουμε ότι αυτές σχεδόν ποτέ «δεν πέφτουν έξω».

«Η συμφωνία διασφάλιζε το επιχειρηματικό κέρδος… ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ορθο-
λογικής ή μη διαχείρισης των λειτουργιών του» #Σπίρτζης_για_οασθ Ούτε… κράτος να ήταν! 
#στα_τσακίδια;

Ιστορικός του μέλλοντος: «Η στρατηγική της κυβέρνησης ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΣΙΠΡΑΣ ήταν βασι-
σμένη στο δόγμα… στα τσακίδια» ή στα κάρβουνα ή στα όρθια ή στα τέσσερα ή στο τσακίρ κέφι ή 
στο παραπέντε…

«Κοίταξε να είσαι στη ζωή σου ευτυχισμένος και χρήσιμος» είπε ο πατέρας Σταύρου Θεοδωράκη 
στον… Σταύρο Θεοδωράκη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τουλάχιστον ένα από 
τα δύο «το έπιασε».

ΥΓ: Κάθε φορά που κάποιος «ΜΗ_ΣΥΡΙΖΑ» επικαλείται οικογένεια, παππού (πχ Εύα Καϊλή) ή 
μπαμπά (πχ Σταύρος Θεοδωράκης) στο κόμμα ξενυχτάνε κι… ερευνούν.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο του… πρωθυπουργικού γραφείου του στη ΔΕΘ! 
ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΜΑΣ! ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΔΟΣΗ, ΚΙ ΑΛΛΗ ΔΟΣΗ, ΚΙ ΑΛΛΗ… (Αλί και τρεις 
Αλί).

Στο περίπτερο του ΥΜΑΘ προβλήθηκε και το πρόγραμμα -επιφανειακού – καθαρισμού του 
Θερμαϊκού. Για… βαθύ καθαρισμό σε άλλη επίσκεψη… ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
#ΤΑ_ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ_ΔΕΝ_ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ

Η αρμόδια υφυπουργός -σύμφωνα με ανακοίνωση της- παρίσταται συχνά στο περίπτερο του 
ΥΜΑΘ, όπου συζητά με τους… επισκέπτες #προσκυνώ #δεν_παίζεται  
#ούτε_ανασχηματισμό_ή_εκλογές_να_χαμε

ΥΓ: Τώρα σοβαρά, περιμένει κόσμο στο περίπτερο της, την ώρα που άλλοι… κρύβονται; Πςςς…

#deth2017
Τσουνάμι φόρων φέρνει  

η «τρύπα» στα έσοδα
Της @karapanagiotidu

Karfitsa
Εβδομαδιαία
Free Press

Δωδεκανήσου 21, Θεσσαλονίκη

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΝΚ Media Group Ε.Π.Ε.
Σύμβουλος έκδοσης 
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου 
melkar4@yahoo.gr
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Φ. Σιούμπουρας,  
Γ. Πολυράβας
Διευθυντής σύνταξης εφ. Karfitsa 
Βαγγέλης Στολάκης
Αρχισυνταξία εφ. Karfitsa 
Έλενα Καραβασίλη 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
grammateia@karfitsa.gr, sales@karfitsa.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
Φιλίππα Βλαστού, Σάββας Αυγητίδης
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
Ν. Καραμανλής, Β. Μάστορας, Ευ. Καρανάσιος, Ντ. Κωστόπουλος, 
Ι. Πλακιωτάκης, Ε. Ράπτη, Λ. Αυγενάκης, Σ. Αναστασιάδης, Μ. 
Ζορπίδης, Κ. Κιλτίδης, Κλ. Θεοτόκης, Μ. Βορίδης, Κ. Τσιάρας, Γ. 
Γκιλής, Δ. Βασιλειάδης, Ν. Νυφούδης, Χ. Μακρίδης,  Κ. Τζαβάρας, 
Ντ. Μπακογιάννη, Β. Οικονόμου, Ιορ. Αγγελίδης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Αγάπη Κόρμπε 
 
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
eurokinissi.gr

press@karfitsa.gr
info@karfitsa.gr

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ART2WORK.EU Creative & Digital Agency 
atelie@karfitsa.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Γιώργος Παρασκευάς, Τηλέφωνο: 2310.531.601,  
Κινητό: 6937.777.107, Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 8Α



3

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να περιγράψει 
το σχέδιο του κόμματός του για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση. Θα αναδείξει τρεις προ-
τεραιότητες: «1. Να δημιουργήσουμε πολλές 
νέες δουλειές μέσα από μια έκρηξη ιδιωτι-
κών επενδύσεων, 2. Να μειώσουμε τα φο-
ρολογικά βάρη και να εξορθολογήσουμε τη 
λειτουργία του Κράτους και 3., Να σταθούμε 
κοντά στους νέους και στους πιο αδύναμους 
συμπολίτες μας» θα πει. 

Σύμφωνα με στελέχη της ΝΔ: «Πέντε μέ-
ρες μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη 
Δ.Ε.Θ., οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα για ιδιω-
τικές επενδύσεις, αποδείχθηκαν λόγια του 
αέρα και η ανικανότητα της Κυβέρνησης, δυ-
στυχώς, επεκτάθηκε ακόμη και σε αυτονόη-
τες δράσεις του κρατικού μηχανισμού. Η απο-
τυχία παρέμβασης ήταν δυστυχώς καθολική 
στο συμβάν που προκάλεσε την οικολογική 
καταστροφή στο Σαρωνικό. Απέναντι σε αυ-
τήν την γκρίζα εικόνα, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, καταθέτει, με την ομιλία του στη Δ.Ε.Θ., 
τη μοναδική, ρεαλιστική, θετική και αισιόδοξη 
λύση και προοπτική για τους Έλληνες». 

Το πρόγραμμα της ΝΔ

Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη θα περιλαμβάνει  
το δικό του όραμα για την Ελλάδα του αύριο 
και το δικό του επεξεργασμένο και εφαρμό-
σιμο σχέδιο για την οριστική έξοδο από την 
κρίση. Όπως χαρακτηριστικά θα αναφέρει  ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,  το όραμά 

του για την πατρίδα είναι να πετύχει την ευ-
ημερία, την προκοπή για όλους. Να είναι μια 
χώρα με αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια, με 
πραγματική ελευθερία και γνήσια αλληλεγ-
γύη. «Μια χώρα που θα δίνει ευκαιρίες σε 
όλους, ιδιαίτερα στους αδύναμους. Θα αφήσει 
πίσω την κρίση και την καχεκτική οικονομία, 
θα ενισχύσει τους θεσμούς. Θα βάλει τέλος 
στο φόβο, την ανασφάλεια, τη ντροπή και την 
απογοήτευση. Θα περιγράψει την Ελλάδα που 

αξίζουμε, την χώρα που οι άξιοι επιβραβεύ-
ονται και οι πιο αδύναμοι υποστηρίζονται» 
αναμένεται να πει από το βήμα της 82ης ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει ότι πρέ-
πει να αφήσουμε πίσω τις αυταπάτες και τις 
ιδεοληψίες και να αγκαλιάσουμε την αλήθεια, 
απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνά-
μεις της κοινωνίας από τα δεσμά του κρατι-
σμού. 

Νέες δουλειές, μείωση φόρων και έκρηξη  
ιδιωτικών επενδύσεων το τρίπτυχο Μητσοτάκη 

Συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές που θα υιοθετήσει όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει από το βήμα της 82ης 
ΔΕΘ- HELEXPO ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μεταξύ, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε χθες το πρωί το νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου». Είχε σύντομη συνομιλία με τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον 
έναν εκ των δυο μεγάλων δωρητών του Νοσοκομείου. Ο κ. Παπαγεωργίου 
εξήρε τη συμβολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ίδρυση και λειτουργία 
του Νοσοκομείου, καθώς θεμελιώθηκε επί της πρωθυπουργίας του. «Ευ-
χαριστούμε για όσα έχετε κάνει από καρδιάς. Ήταν ανειλημμένη υποχρέ-
ωση ετών να έρθω. Το Παπαγεωργίου είναι ένα στολίδι για την πόλη. Στο 
πρόσωπο του κ. Παπαγεωργίου αναγνωρίζω έναν μεγάλο εθνικό ευεργέτη. 
Είναι σημαντικό σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης να υπάρχουν άνθρωποι που 
αντιλαμβάνονται ότι έχουν μια ευρύτερη υποχρέωση απέναντι στο κοινωνι-
κό σύνολο, η οποία δεν εξαντλείται απλά στην άσκηση της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας», επισήμανε  ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Παπαγεωργίου, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την επίσκε-
ψή του, του είπε πως οι οικογένειες Παπαγεωργίου και Μητσοτάκη συν-
δέονται, καθώς μπορεί η οικογένεια Παπαγεωργίου να ήταν δημιουργός, 
αλλά το Νοσοκομείο έγινε με τη συμβολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

«Θυμάμαι το εξής χαρακτηριστικό: του είπα την πρόθεσή μου να χτίσω το 
Νοσοκομείο και μου λέει: ‘’Κύριε Παπαγεωργίου, αν θέλετε να το δείτε να 
τελειώνει και να το χαρείτε, χτίστε το μόνος σας». Αυτό εισακούστηκε και 
σήμερα ό,τι γίνεται οφείλεται στη βοήθεια της τότε κυβέρνησης», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγεωργίου. «Αυτό που έχετε κάνει είναι πάρα πολύ 
σημαντικό για την πόλη. Έχετε δημιουργήσει ένα νοσοκομείο- κόσμημα για 
όλη τη Βόρεια Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Δικό 
μας χρέος είναι να προβάλλουμε τέτοιες ενέργειας, αλλά και να ενθαρρύ-
νουμε μία νέα γένια μεγάλων δωρητών οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη χώρα 
σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται».

Ακολούθησε επίσκεψή του στην Τεχνόπολη της Θεσσαλονίκης. «Εμείς 
έχουμε και το σχέδιο και τη βούληση να μπορέσουμε να σας δώσουμε τις 
ευκαιρίες να κάνετε πράξη τα επιχειρηματικά σας όνειρα, να εκπαιδεύσου-
με μια νέα γενιά νέων παιδιών στην έννοια της επιχειρηματικότητας, στην 
έννοια της ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου, αλλά πρέπει να γνωρίζετε 
πάντα ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου πρέπει να συνοδεύεται και 

από την προσδοκία της ανάλογης επιβράβευσης και όταν αυτή η αναλογία 
ρίσκου και επιβράβευσης δεν είναι ευθυγραμμισμένη, τότε δεν υπάρχει 
στην πραγματικότητα ουσιαστική και υγιής» είπε μεταξύ άλλων. 

Στη συνέχεια βρέθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνομίλησε με στε-
λέχη της ΝΔ στο «Ολύμπιον» και περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους της 
πόλης. Το μεσημέρι πραγματοποίησε συνάντηση με μαθητές που διακρίθη-
καν στην Μαθηματική Ολυμπιάδα και με φοιτήτριες της Αρχιτεκτονικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που - στο πλαίσιο της διπλω-
ματικής εργασίας τους - κέρδισαν ένα από τα πρώτα βραβεία σε παγκόσμιο 
διαγωνισμό αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού. Το απόγευμα επισκέφτηκε το 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. 

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη ΔΕΘ και θα μι-
λήσει στους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας το απόγευμα, ενώ 
αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ. 

Τριήμερη περιοδεία 

#politics
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Την προηγούμενη εβδομάδα, ακούγοντας τον κ. Πρωθυ-
πουργό στη 82η Δ.Ε.Θ., παρακολουθήσαμε μια συρραφή 
κοινοτοπιών, τις οποίες επανειλημμένως έχουμε ακούσει 
από το στόμα του. Κυρίως όμως τον είδαμε να μιλά για 
μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα και να προσκαλεί 
διακαώς νέους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα, 
εφευρίσκοντας μάλιστα ένα νέο όρο, αυτόν του Grinvest. 
Το νέο αυτό αφήγημα του Πρωθυπουργού κατέρρευσε 
για άλλη μια φορά μέσα σε λίγες ώρες από την ίδια την 
πορεία των γεγονότων, με αφορμή την μεγάλη επένδυση 
της Eldorado Gold και την απειλή της αποχώρησής της 
από την χώρα.

Είναι γεγονός ότι από το 2012 έως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ 
και η Κυβέρνηση έχουν επανειλημμένως διαπρέψει σε 
μια σειρά ενεργειών που ουσιαστικά υπονομεύουν την 
επένδυση της Eldorado Gold. Συστηματικά καθυστερούν 
τις σχετικές αδειοδοτήσεις παρά το γεγονός ότι η εταιρεία 
έχει προσφύγει 18 φορές και έχει δικαιωθεί στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας, το οποίο είναι ο πιο αυστηρός 
δικαστικός θεματοφύλακας της νομοθεσίας για 

την προστασία του περιβάλλοντος. Από την 
μακρόσυρτη αυτή διαδικασία βγαίνει ένα 
και μόνο μήνυμα, που δεν αφορά μόνο την 
συγκεκριμένη εταιρεία αλλά όλους τους 
υποψήφιους επενδυτές, ότι η Κυβέρνηση 
αυτή δεν είναι φιλική προς τις επενδύσεις, 
αγνοεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων και 

είναι όμηρος των ιδεοληψιών της. Άλλωστε 
τα μέλη της και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

δεν χάνουν την ευκαιρία να δηλώνουν πόσο 
αντίθετοι είναι ιδεολογικά με τις επενδύσεις γενικά 

και ειδικότερα με την επένδυση αυτή.

Και δεν μπορεί να είναι φιλική προς τις επενδύσεις η 
Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα γιατί απλά δεν πιστεύει στις 
αρχές της ελεύθερης οικονομίας, της ανοιχτής αγοράς, 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι όλες οι 
εν εξελίξει μεγάλες επενδύσεις έχουν γίνει από την κυβέρ-
νηση Σαμαρά-Βενιζέλου (Ελληνικό, Αφάντου, Κασσιώπη), 
τις οποίες η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν τις προχωρά αλλά 
βρίσκει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκείνες τις μορφές 
της αντίστασης που επιβάλλει η ιδεοληψία της για να τις 
καθυστερήσει. Το ίδιο έγινε και με την ιδιωτικοποίηση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την οποία όχι μόνο ήταν αντίθετοι ως 
Aντιπολίτευση, αλλά έκαναν και ό,τι μπορούσαν επί μια 
διετία για να την καθυστερήσουν, ξεπουλώντας την τελικά 
7 φορές φτηνότερα από το τίμημα που ζητούσε η Κυβέρ-
νηση Σαμαρά-Βενιζέλου! Παρά λοιπόν τις μεγαλοστομίες 
του Πρωθυπουργού, που επιστράτευσε ακόμα και τον 
κ. Μακρόν προκειμένου να εφοδιάσει την εικόνα του με 
κάποια εχέγγυα αξιοπιστίας, η Κυβέρνηση αυτή δεν πρό-
κειται να πετύχει τίποτα στον τομέα των επενδύσεων. Είναι 
οι προσπάθειες των συριζαίων, όπως έλεγε ο Καβάφης, 
«…σάν των Τρώων. Κομμάτι κατορθώνουμε • κομμάτι 
παίρνουμ’ επάνω μας • κι αρχίζουμε νάχουμε θάρρος και 
καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά».

Αντίθετα, η Ν.Δ., της οποίας ο πυρήνας της ιδεολογίας της 
αποτελείται από τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρα-
τίας και της ελεύθερης οικονομίας, έχει δώσει δείγματα 
κυβερνητικής γραφής στον τομέα αυτό. Ο Πρόεδρος της 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δεσμευτεί να κάνει την 
Ελλάδα ξανά μια χώρα φιλική στους επενδυτές, μειώνο-
ντας την φορολογία στις επιχειρήσεις και στα μερίσματα, 
ενισχύοντας την ρευστότητα μέσα από το τραπεζικό 
σύστημα και βελτιώνοντας το επενδυτικό περιβάλλον 
μέσα από την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και τη 
ελαχιστοποίηση των συναλλαγών και των επαφών με το 
δημόσιο. Γιατί μόνο φιλική προς τις επενδύσεις δεν είναι 
μια χώρα όπου ένα μεγάλο σπάταλο Κράτος υπερφορολο-
γεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να συ-
ντηρεί και να διαιωνίζει την ύπαρξή του και να εξυπηρετεί 
κομματικές σκοπιμότητες. Η Ν.Δ. είναι η μόνη που μπορεί 
να επαναφέρει την εμπιστοσύνη στους έλληνες και ξένους 
επενδυτές, όπως άλλωστε το έκανε και την περίοδο 
2012-2014. Και τώρα, μετά από 2.5 χρόνια διακυβέρνη-
σης του κ. Τσίπρα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι 
δεν υπήρχε ούτε υπάρχει άλλος τρόπος για να βγούμε 
από την κρίση, από εκείνο τον δρόμο που χάραξε τότε η 
Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Και οι καλόπιστοι πολίτες 
της χώρας έχουν λάβει πλέον το μήνυμα ότι δεν υπάρχει 
εναλλακτική πρόταση εξουσίας από την Αριστερά για την 
διακυβέρνηση του τόπου και αυτό αποτελεί το τέλος της 
αυταπάτης της.

*Ο κ. Τζαβάρας είναι πρώην υπουργός και βουλευτής 
Ηλείας της ΝΔ

Κυβέρνηση 
χαμένη ανάμεσα 
στο τίποτα και το 
πουθενά

Κώ
στα

ς Τ
ζα

βά
ρα

ς*

Ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να αλλάξει πολιτικό 
λόγο και να μας πει ότι εφεξής τάσσεται υπέρ 
της επιχειρηματικότητας και στηρίζει τις επεν-
δύσεις.  Κατάλαβε μετά από 2,5 χρόνια στην 
κυβέρνηση ότι είναι μονόδρομος η μείωση της 
ανεργίας μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Το 
πρόβλημα με τον κ. Τσίπρα είναι ότι ο λόγος 
του έχει ακριβώς την ίδια αξιοπιστία με αυτή 
που είχε όταν εξήγγειλε, πάλι από τη Θεσσαλο-
νίκη, το σκίσιμο των μνημονίων  ή το παράλ-
ληλο πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι 
σήμερα η Ελλάδα μαστίζεται από ανεργία, η 
οποία μειώνεται με αργούς ρυθμούς δημιουρ-
γώντας όμως μια νέα γενιά εργαζομένων των 
360€. Η πραγματικότητα είναι ότι κ. Τσίπρας 
δεν έχει καταλάβει ότι μια νέα επιχείρηση δεν 
είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να επιχειρεί, 

αν δεν υπάρχει ο ακατάσχετος λογαριασμός 
τον οποίο είχε υποσχεθεί στην περσινή 

ΔΕΘ.  Ότι η υπέρογκη φορολογία και 
οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές 
απαγορεύουν στη μικρομεσαία 
επιχείρηση να  προσθέσει έστω 
και έναν εργαζόμενο. Μέσα σε δύο 
χρόνια 18.000 επιχειρήσεις μετανά-

στευσαν στις γειτονικές μας χώρες.

Πειστικές απαντήσεις σε αυτά τα 
ερωτήματα, η κυβέρνηση δεν έχει. Ναρ-

κοθετεί τις επενδύσεις που ξεκίνησαν από την 
προηγούμενη κυβέρνηση όπως το Ελληνικό, ο 
Ελληνικός χρυσός, η Κασσιόπη, η Αφάντου και 
το μόνο για το οποίο επαίρεται είναι η κρατικο-
ποίηση του ΟΑΣΘ. Δυστυχώς η λογική Καρανί-
κα: «στα τσακίδια» οι επενδύσεις, κυριαρχούν 
στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σήμερα σε αντίθεση με 
τη ρητορική του κ. Τσίπρα που αποσκοπεί στο 
να πείσει τους εταίρους ότι μπορεί να κλείσει 
γρήγορα την 3η αξιολόγηση.

Η κυβέρνηση αδυνατεί να καταρτίσει και να 
εφαρμόσει την απαιτούμενη εθνική αναπτυ-
ξιακή στρατηγική. Οι αποσπασματικές, χωρίς 
επαρκή κοστολόγηση και ασύνδετες μεταξύ 
τους εξαγγελίες του πρωθυπουργού και 
των υπουργών επιβεβαιώνουν την απουσία 
αναπτυξιακού σχεδίου. Το σίγουρο είναι ότι το 
στοίχημα της ανάπτυξης δεν κερδίζεται με υπέ-
ρογκους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, 
ούτε με εχθρική ρητορική  προς κάθε πιθανό 
επενδυτή. Κερδίζεται με συγκεκριμένο σχέδιο. 
Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε συγκεκριμένο 
όραμα και σχέδιο για την Ελλάδα του 21ου 
αιώνα. Έχουμε ήδη δεσμευτεί για μείωση της 
φορολογίας στις επιχειρήσεις, από το 29%, 
στο 20% εντός διετίας. Μείωση του φόρου στα 
μερίσματα από το 15% στο 5%. Και αύξηση του 
ορίου υπαγωγής στο Φ.Π.Α., στις 25.000 ευρώ, 
προς διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσε-
ων. Θέλουμε ένα ευέλικτο, λειτουργικό και 
αποτελεσματικό κράτος που θα στηρίζει τους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Δεν θέλου-
με ένα δυσκίνητο και σπάταλο κράτος που θα 
απομυζά τα χρήματα των φορολογούμενων και 
των επιχειρήσεων, απλώς για να διαιωνίζει την 
ύπαρξή του. Θέλουμε να δώσουμε δουλειές και 
ελπίδα στους Έλληνες και κυρίως στα παιδιά 
μας. Θέλουμε να κρατήσουμε τα νέα παιδιά 
στην Ελλάδα και να τους δώσουμε τη δυνατό-
τητα να δημιουργήσουν πλούτο εδώ. Και θα το 
πετύχουμε.

*Η κ. Μπακογιάννη είναι πρώην υπουργός, 
βουλευτής της ΝΔ και Τομεάρχης Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης της ΝΔ

Ανάπτυξη για όλους
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Σε κορυφαίο «ταχυδακτυλουργό» της εποχής μας αναδεικνύεται 
ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα τόσο με την 
παρουσία του στη ΔΕΘ όσο και με τα απολύτως αποκαλυπτικά 
των κυβερνητικών προθέσεων, ακολούθησαν  γύρω από την 
επένδυση της El Doraldo Gold.

Είναι προφανές πλέον πως το κλίμα που προσπαθεί να καλλιερ-
γήσει η Κυβέρνηση δεν έχει σχέση με τα όσα βιώνουν οι πολίτες 
και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Το Μέγαρο 
Μαξίμου έχει υποβάλλει τους πολίτες σε θυσίες που δεν θα ήταν 
όλες απαραίτητες, αν δεν είχε μεσολαβήσει η διακυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο 2015. Καλό θα ήταν λοιπόν να 
μην δίνουν μαθήματα, οι πρωτεργάτες και οι υπεύθυνοι της 
οικονομικής εξαθλίωσης των Ελλήνων. Εάν δεν είχε μεσολαβή-
σει η καταστροφική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η Ελλάδα θα είχε 
βγει από τα μνημόνια. Αυτό έδειξε να το ξεχνάει ο κ.Τσίπρας, 

που με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, έδειξε σαν να 
ήταν ο πρωθυπουργός μίας «άλλης» χώρας. Τη μία 

μέρα, προαναγγέλλει ότι θα φορέσει γραβάτα και άλλα 
παρόμοια ανέκδοτα, για να πείσει τους βουλευτές και 

τα στελέχη του να ψηφίσουν τα δύσκολα μέτρα. 
Την άλλη μέρα, δραματοποιεί την κατάσταση 
επαναφέροντας αστάθεια στην οικονομία. Ουδείς 
πλέον τον πιστεύει και ουδείς μπορεί να παρακο-

λουθήσει τις παλινωδίες ενός πρωθυπουργού σε 
παραζάλη, ο οποίος εξακολουθεί δυστυχώς όμως να 

βλάπτει τη χώρα. Τελικά ποιός εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ο 
κ.Τσιπρας ή μήπως τελικά ο κ.Καρανίκας ή ο κ.Πολάκης; 

Η απάντηση είναι μία: και οι Καρανίκες και οι Πολάκηδες είναι 
Τσίπρας! Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όμως δεν πρέπει να ταυτι-
στεί με την αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Απαιτείται ένα 
άλλο μείγμα πολιτικής. Με λιγότερους φόρους. Με στοχευμένη 
μείωση των δαπανών του Κράτους. Με στήριξη ενός δίκαιου και 
αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Με αλλαγές στο Κράτος 
και στην οικονομία, για να έρθουν επενδύσεις, και μαζί η βιώσιμη 
ανάπτυξη. Και αυτά, ακριβώς, θα υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. 

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας  ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη 
για να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία και στους νέους ανθρώ-
πους, με τη γλώσσα της αλήθειας. Να απαντήσει ρεαλιστικά 
στις ανάγκες και τα προβλήματά τους. Να παρουσιάσει το δικό 
του όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Ένα αξιόπιστο σχέδιο με 
θετικές προτάσεις και προτεραιότητες για το πως η Ελλάδα θα 
βγει από την κρίση και πως θα υπάρξουν καλύτερες προοπτικές 
για όλους. Στο κέντρο του «γαλάζιου» σχεδίου βρίσκεται  το πως 
θα έρθουν δουλειές για όλους τους Έλληνες, πως θα απελευ-
θερωθεί η οικονομία, πως θα προσελκύσει επενδύσεις, πως θα 
μειωθεί η γραφειοκρατία και η αβάσταχτη φορολογία. Η μείωση 
της φορολογίας βρίσκεται  στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Ταυ-
τόχρονα είναι αναγκαίο να  υπάρξει μια ουσιαστική αναδιάταξη 
του κράτους με περιστολή δαπανών, όπου αυτό είναι εφικτό και 
πιστέψτε με είναι. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην 
υπάρχουν παρερμηνείες: Η ΝΔ δεν μιλάει για απολύσεις στο 
δημόσιο, όπως η κυβερνητική προπαγάνδα κάνει λόγο. 

Την ίδια ώρα η ΝΔ ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση με την παράλ-
ληλη κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Ειδικά στο χώρο 
της υγείας η ΝΔ καινοτομεί. Για πρώτη φορά σύλλογοι ασθενών 
και εκπρόσωποι φορέων του χώρου (γιατροί, νοσηλευτές κα) 
συνδιαμορφώνουν το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την 
υγεία, υλοποιώντας  μία στρατηγική μας επιλογή. Στόχος της ΝΔ 
είναι η κατάρτιση ενός ανθρωποκεντρικού προγράμματος, μέσα 
από το οποίο θα δίνονται λύσεις και διέξοδοι στα μεγάλα αδιέξοδα 
που παρατηρούνται σήμερα στην υγεία από τους τραγικούς χει-
ρισμούς της δήθεν κοινωνικά ευαίσθητης  κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
ΑΝΕΛ. Στο πλαίσιο αυτό ο Τομέας Υγείας της ΝΔ επισκέπτεται 
ολόκληρη την Ελλάδα. Παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές 
του σχεδίου για την ανασυγκρότηση των δομών υγείας, ακούγο-
ντας όμως παράλληλα  τις απόψεις και τις θέσεις των ανθρώπων 
που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα του συστήματος υγείας. 
Οι ιδέες τους ενσωματώνονται στο κυβερνητικό πρόγραμμα για 
την υγεία, το οποίο θα παρουσιαστεί από τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Ενδεικτική η εκδήλωση της Παρασκευής του τομέα Υγείας με 
θέμα «πλαίσιο αρχών για την υγεία που όλοι θέλουμε» στη Θεσ-
σαλονίκη. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο κοινωνικό πρόσημο 
που επιθυμεί να βάλει η ΝΔ στις σημαντικές αλλαγές στο πεδίο 
της Υγείας. Αλλαγές που θα έχουν ως άξονα τον άνθρωπο. 

*Ο κ. Οικονόμου είναι βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ. και 
Τομεάρχης Υγείας

Αλλαγές στην Υγεία  
με κοινωνικό πρόσημο
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#συνέντευξη

Η συζήτηση γύρω από τον… χρυσό της Χαλκι-
δικής έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των 
επενδύσεων στη χώρα. Πως σχολιάζετε τις ενέρ-
γειες και τις ανακοινώσεις της εταιρίας αλλά και 
τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης; 

Η κυβέρνηση έκανε βήματα προς τα πίσω με λάθος 
τρόπο και με λάθος χρόνο. Η άδεια για την Ολυμπι-
άδα είναι υπογεγραμμένη από τις υπηρεσίες του 
υπουργείου από τον Ιούνιο. Τρεις μήνες την είχε στο 
γραφείο του ο κ. Σταθάκης. Εάν την είχε υπογράψει 
νωρίτερα πιθανότητα να είχε εμποδίσει την εταιρία 
να φτάσει στο σημείο μηδέν και να κάνει τις υπο-
χωρήσεις που έκανε. Σήμερα πια αυτή η υπογραφή 
δεν είναι αρκετή. Άρα εφόσον η κυβέρνηση ήθελε 
να υπογράψει την άδεια για την Ολυμπιάδα γιατί δεν 
την υπέγραφε όλο το καλοκαίρι; Γιατί έπρεπε να κα-
τέβουν οι μεταλλωρύχοι στην Αθήνα και να γίνει η 
κυβέρνηση και η Ελλάδα πάλι ρεζίλι; 

Ποιο είναι το «καλάθι» του αρχηγού της ΝΔ στην 
82η ΔΕΘ; 

Αλήθεια και αξιοπιστία. Αυτά που λείπουν από την 
Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί πέρσι στη ΔΕΘ 
μείωση της φορολογίας. Είναι ρεαλιστική μια τέ-
τοια υπόσχεση τη δεδομένη στιγμή;

Φυσικά και είναι εφικτή η μείωση της φορολογίας 
υπό κάποια όρια και τα ακριβή όρια θα τα πει ο πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μελετήσει την 
εξέλιξη του κρατικού προϋπολογισμού και τις δανει-
ακές υποχρεώσεις της χώρας μας με πολύ μεγάλη 
προσοχή και δεν θα υποσχεθούμε κάτι που δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε. 

Μείωση της φορολογίας όμως υποσχέθηκε και 
ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ημέρες από το 
συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης. Γιατί να 
προτιμήσουν οι ψηφοφόροι τη δική σας μείωση 
και όχι του Τσίπρα; 

Αυτό είναι ανέκδοτο! Πρόκειται για έναν πρωθυ-
πουργό που έκανε το ΦΠΑ από 13% σε 24%, την 
προκαταβολή από 75% σε 100%, το φόρο εισοδήμα-
τος από 25% σε 29%, την εισφορά αλληλεγγύης συν 
305%, το φόρο στα καύσιμα συν 30% κ.α. Το να μιλάει 
αυτός ο πρωθυπουργός για μείωση είναι ανέκδοτο. 

Η ΝΔ είναι έτοιμη να κυβερνήσει τη χώρα;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι απολύτως έτοιμος να 
γίνει πρωθυπουργός. 

Πρέπει να γίνουν εκλογές κι αν ναι, πότε;

Χθες έπρεπε να γίνουν. Τις εκλογές δεν μπορούμε να 
τις προσδιορίσουμε εμείς γιατί δεν μπορούμε να τις 
προκαλέσουμε. Όσο γρηγορότερα γίνουν οι εκλογές 
τόσο το καλύτερο γιατί η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη 
στις παλινωδίες και την ανικανότητα του κ. Τσίπρα. 

Την Κυριακή μας έλεγε ότι είπε στους Γάλλους ότι 
έφτιαξε μια Task 4 υπό την προεδρία του για να επι-
ταχύνει τις διαδικασίες των επενδύσεων και την Τρίτη 
οι υπουργοί του μας έλεγαν ότι δεν είναι δουλειά του 
πρωθυπουργού να μιλά με τους επενδυτές. Ό,τι θέ-
λουν λένε στο ΣΥΡΙΖΑ.

Θα μπορέσει να εκλεγεί αυτοδύναμη η ΝΔ όταν 
«στηθούν» κάλπες;

Είτε είναι αυτοδύναμη η ΝΔ είτε δεν είναι, πρέπει να 
μην έχει αλαζονεία. Είναι μεγάλη ευκαιρία στην επό-
μενη Βουλή να δημιουργηθεί η πλειοψηφία των 180 
εδρών για να αλλάξει το Σύνταγμα. 

180 έδρες με ποιους; 

Μόνο με την Κεντροαριστερά, προφανώς.

Πιστεύετε θα εκλέξει 30 βουλευτές; 

Το ΠΟΤΑΜΙ και το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη Βουλή έχουν 
σχεδόν 30 βουλευτές. Πιστεύω ότι η Κεντροαριστερά 
θα βρει το δρόμο της. 

Παρακολουθείτε τη διαδικασία που βρίσκεται σε 
εξέλιξη στο χώρο. Δεν είναι πολλοί οι δέκα υπο-
ψήφιοι αρχηγοί; 

Ο,τιδήποτε θα φέρει κόσμο στις κάλπες και θα κάνει 
τη διαδικασία ενδιαφέρουσα είναι καλό. 

Δείχνετε συμπάθεια σε κάποιον εκ των δέκα υπο-
ψηφίων;

Προσωπικά μπορεί να συμπαθώ κάποιους περισσό-
τερο, αλλά ως αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχω καμία 
δουλειά να ανακατεύομαι στα εσωτερικά τους. 

Πιστεύετε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος έπρεπε να 
εμπλακεί στη διαδικασία;

Ο κ. Βενιζέλος είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει 
εξαιρετικά θετικό ρόλο στην Ελλάδα, γιατί ανέλαβε το 
υπουργείο Οικονομικών σε μια κρίσιμη περίοδο και 
πρωταγωνίστησε στο PSI που χωρίς αυτό θα σήμαινε 
ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από το ευρώ. Ως συγκυβερ-
νήτης του Αντώνη Σαμαρά υπήρξε έντιμος που δεν 

δημιούργησε αλλά έλυσε πολλά θέματα. Πιστεύω ότι 
ένα μεγάλο κομμάτι της παραμονής μας στο ευρώ το 
οφείλουμε στον Βαγγέλη Βενιζέλο. Οι Θεσσαλονικείς 
πρέπει να είναι υπερήφανοι γι’ αυτόν. 

Με το ΣΥΡΙΖΑ αποκλείετε κάποια συνεργασία; 

Είναι παντελώς αδύνατο να συνεργαστούμε με το 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Ισχύει η δέσμευση του κ. Μητσοτάκη για κατάργη-
ση του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης; 

Εμείς θα έχουμε λιγότερες δαπάνες για το κράτος. 
Αυτές είναι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη. Εάν πρέπει 
ο πρωθυπουργός να ανοίγει κι από ένα γραφείο θα 
πρέπει οι φόροι να πάνε 100%. Το γραφείο δεν είναι 
τζάμπα.

Όταν και εάν γίνετε κυβέρνηση, ποιους νόμους 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ σκοπεύετε να κα-
ταργήσετε; 

Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την… πρωτιά. Σί-
γουρα θα αλλάξει και μάλιστα αμέσως ο εκλογικός 
νόμος, ο νόμος Γαβρόγλου, ο ΕΦΚΑ του κ. Κατρού-
γκαλου και φυσικά εάν ψηφιστεί η απλή αναλογική 
στους δήμους. Κανένας δήμαρχος δεν θα μπορέσει 
να διοικήσει. Το δημοτικό συμβούλιο θα γίνει χώρος 
για πολιτικά νταραβέρια. 

Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από το 
εξωτερικό ως προς την αξιοπιστία της Ελλάδας; 

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει την εικόνα της που είχε φτά-
σει στο σημείο μηδέν, αλλά έχει χάσει πολύ χρόνο. 
Είμαστε πιο πίσω από ότι είμασταν το 2014.

Τι απαντάτε στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι «βγαίνουμε 
από τα μνημόνια το 2018»;

Αυτό είναι ψευδές. Το τέταρτο μνημόνιο που ψήφι-
σαν σημαίνει επιτήρηση μέχρι το 2023. Αν θα κατα-
φέρουμε να βγούμε τυπικά από το πρόγραμμα θα 
φανεί στις αρχές του επόμενου χρόνου. 

Ένα μεγάλο πρόβλημα της Βόρειας Ελλάδας είναι 
η… μετανάστευση των επιχειρήσεων στις γειτονι-
κές χώρες. Πως σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε; 
Σκέφτεστε να καθιερώσετε ειδικές φορολογικές 
ζώνες; 

Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το απαγορεύει η Ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία. Εμείς όμως θα μειώσουμε τους 
φόρους εν γένει και με αυτό τον τρόπο θα μειώσουμε 
αυτή τη ροή. 

Είδα ότι πρόσφατα ξεκινήσατε και μαθήματα… 
πωλήσεων. Πως προέκυψε αυτό; 

Από το 1994 έχω μια Σχολή. Εκεί διδάσκω αρχαία 
ιστορία, αρχαία ελληνικά, ρητορική και τώρα κάνω 
σεμινάρια πώλησης. Η τεχνική του να γίνεις καλός 
πωλητής διδάσκεται. Πρόκειται για μια επαγγελματι-
κή μου ενασχόληση.

«Όλες οι επενδύσεις για τις οποίες επαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι της… ΝΔ»
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΔ, ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Τον συναντήσαμε στους χώρους της 82ης ΔΕΘ την οποία επισκέφτηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Χαλαρός και άνετος επισκέφτηκε περίπτερα επιχειρήσεων, συζητούσε με τους 
πολίτες και δεν αρνήθηκε να βγάλει selfie με όποιον του το ζητούσε. Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην Karfitsa λίγες ώρες πριν την ομιλία του προέδρου της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. 

Μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποσχέθηκε μείωση της φορολογίας όταν και εάν το κόμμα του γίνει κυβέρνηση, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις 
εξελίξεις γύρω από την επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική, αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια υπέροχη πόλη 

για να ζει κανείς αλλά έχει μείνει πίσω σε επίπεδο ανάπτυξης» και μας δίδαξε την τέχνη των… πωλήσεων! 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη στολάκη
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Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή 
Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν αποτέλε-
σε έκπληξη για κανέναν. Περιείχε τα ίδια 
υλικά απλά σε διαφορετικές δόσεις. Το 
σκηνικό ήταν φτιαγμένο με τρόπο ώστε 
να περάσει την εικόνα μιας κυβέρνησης 
που θερίζει τους καρπούς των κόπων 
της. Που δεν μετρά υποσχέσεις αλλά 
επιτυχίες. Που πέτυχε ένα μεγάλο 
θαύμα σε πείσμα όλων όσων αμφισβη-
τούσαν πως μπορεί να συμβεί. Με αυτό 
τον τρόπο για μια ακόμη φορά ο Πρω-
θυπουργός απέδειξε πως βλέπει άλλο 
από αυτό που βλέπουμε όλοι οι άλλοι. 
Οι χιλιάδες που ήταν στους δρόμους της 
πόλης και τα εκατομμύρια της ελληνικής 
κοινωνίας που ασφυκτιά.

Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να 
πείσει το κοινό του και τους Έλληνες 

πως υπάρχει μια νέα δυναμική 
επενδύσεων ήταν τουλάχιστον 

ατυχής. Γιατί την ίδια ώρα η 
σύγκρουση της κυβέρνησης 
με τους επενδυτές αλλού 
κορυφωνόταν και αλλού 
ξεκινούσε. Η κυβέρνηση 
δια στόματος υπουργών 

και συμβούλων συνεχίζει 
να έχει μια μανία εκδίωξης 

των επενδυτών, μάλλον λόγω 
αριστερών αντανακλαστικών, και 

εκτίθεται με τις συχνές δημόσιες αντι-
παραθέσεις της και με την πολεμική που 
έχει αναπτύξει στις σχέσεις μαζί τους. Η 
επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» είναι 
μια πολύ ενδεικτική περίπτωση. Μοιάζει 
σχεδόν σαν ένα ιδιόμορφο καπρίτσιο η 
λογική της κυβέρνησης να θέλει να εκ-
διώξει μια επένδυση που έχει φέρει στην 
χώρα 2 δις και 1200 θέσεις εργασίας και 
θα φέρει ακόμη τόσα στο άμεσο μέλλον!   

Δεν ξέρω ποιον έπεισε επίσης η ιστορία 
του Πρωθυπουργού πως δήθεν ένας 
από τους Γάλλους επιχειρηματίες που 
συνόδευαν τον Πρόεδρο Μακρόν και τον 
οποίο συνάντησε τυχαία του είπε πως η 
κυβέρνησή του μετέτρεψε το Grexit σε 
Grinvest (!). Θα ήταν καλό να μας έλεγε 
και το όνομά του για να δούμε αν η τυ-
χαία του συνάντηση έχει επενδύσει ένα 
ευρώ στην Ελλάδα και αν διαβάζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται 
η κυβέρνηση στις επενδύσεις, σκοπεύει 
να το κάνει. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα 
όσο πιο απλά γίνεται. Αν οι ξένοι επεν-
δυτές θέλουν αξιόπιστο συνομιλητή για 
να επενδύσουν στην Ελλάδα, πρέπει να 
απευθύνονται στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί 
που πιστεύουμε πραγματικά στην ελεύ-
θερη οικονομία, στην ανάγκη προσέλκυ-
σης ξένων επενδύσεων, στη δημιουργία 
ενός ελκυστικού πλαισίου που θα 
περιλαμβάνει σταθερό οικονομικό και 
φορολογικό περιβάλλον και περιβάλλον 
φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Εκεί 
που πιστεύουμε πως η Ελλάδα έχει όλες 
τις προϋποθέσεις να γίνει προορισμός 
ξένων επενδύσεων και έχουμε τον τρό-
πο να το κάνουμε. Η κυβέρνηση κάνει 
ως αγγαρεία κάτι που δεν πιστεύει. Το 
κάνει λάθος, χάνει πολύτιμο χρόνο και 
ζημιώνει την προοπτική της χώρας. 
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια Ελλάδα 
με ανοιχτές πύλες για τις διεθνείς επεν-
δύσεις. Ένα νέο προφίλ που θα πείσει 
τους ξένους να ψηφίσουν Ελλάδα.    

*Η κ. Ράπτη είναι βουλευτής Α’ Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ

Κυβέρνηση που 
δεν πιστεύει στις 
επενδύσεις

Έλ
εν

α Ρ
άπ

τη
*

Συνεχίζει την παράδοση, πλέον, της ακατάσχετης υποσχεσιολογίας 
και των ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων ο κ. Τσίπρας από τη Δ.Ε.Θ. Αφού 
υποσχέθηκε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, έφερε δύο επιπλέον αχρείαστα 
μνημόνια. Αφού, υποσχέθηκε, πέρυσι, ότι θα οριστικοποιηθούν τα 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, θα μειωθούν οι φόροι, θα θεσμοθετη-
θεί ακατάσχετο λογαριασμών και θα προστατευθεί η πρώτη κατοικία 
από πλειστηριασμούς, έπραξε ακριβώς τα αντίθετα. 

Φέτος, ο κ. Τσίπρας στη Δ.Ε.Θ. παρουσίασε άλλη μια κακόγουστη θε-
ατρική παράσταση πλήρως αποκομμένος από την Ελληνική κοινωνία, 

εθισμένος στα ψέματα και στις κούφιες υποσχέσεις. 

Είπε ο κ. Τσίπρας στη Δ.Ε.Θ. ότι η χώρα μετά από οκτώ 
ολόκληρα χρόνια, θα βρίσκεται εκτός μνημονίων και 

επιτροπείας. Αυτό που παρέλειψε να μας πει είναι πως 
η χώρα θα είχε βγει ήδη από τα μνημόνια από τις αρχές 
του 2015. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ έφερε το 3ο, 
αχρείαστο και πιο σκληρό μνημόνιο και πρόσφατα ψή-
φισε και 4ο μνημόνιο με πολύ ψηλά πλεονάσματα 3,5% 

μέχρι το 2022, νέα μέτρα λιτότητας ύψους 5,1 δις και 
άγριες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και αφορολόγητο. 

Ο κ. Τσίπρας εξελέγη με υποσχέσεις για παροχές 12 δις και 
έφερε μέτρα 14,7 δις δεσμεύοντας τη χώρα σε λιτότητα για πολλά 

ακόμα χρόνια.

Προσπάθησε ο κ. Τσίπρας να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα. 
Δεν μας είπε βέβαια  για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό. 
Ξέχασε να πει ότι η μετανάστευση των νέων επιταχύνθηκε επί των 
ημερών του, εξαιτίας της υπερφορολόγησης και των εξοντωτικών 
ασφαλιστικών εισφορών που πνίγουν τη δημιουργικότητα των νέων. 

Ανέφερε, επίσης, ότι οι «θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται κοντά 
στο 2%».

Να θυμίσουμε ότι πριν την εκλογή Τσίπρα, οι προβλέψεις για την Ελ-
ληνική οικονομία την 3ετία 2015 - 2017 ήταν ότι θα αναπτυχθεί 10,1% 
συνολικά. Αν επαληθευθούν οι προβλέψεις του κ. Τσίπρα την ίδια 
τριετία με αυτόν στην Κυβέρνηση η οικονομία της χώρας θα έχει ανα-
πτυχθεί κατά 1,5% περίπου, καθώς προηγήθηκαν 2 χρόνια ύφεσης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως αντί για ΑΕΠ ύψους 207 δις € που προ-
βλεπόταν για φέτος, τελικά θα έχουμε μόλις 181 δις €. Ο κ. Τσίπρας 
έχασε δυο χρόνια και 26 δις ανάπτυξης που αναλογούν σε 6.300 € 
για κάθε νοικοκυριό μέχρι το τέλος του 2017, και έχει το θράσος να 
θριαμβολογεί. Είχε ακόμη το θράσος ο κ. Τσίπρας να πει ότι «για δύο 
συνεχόμενα έτη υπερκαλύψαμε τους στόχους των πρωτογενών πλε-
ονασμάτων. Αυτό ενισχύει τη διαπραγματευτική μας θέση…». Τόσο 
πολύ ενισχύθηκε η διαπραγματευτική μας θέση και τόσο καλά εκμε-
ταλλεύτηκε αυτή την συγκυρία που αντί να μειωθούν τα πλεονάσματα 
για το 2019 και το 2020, τελικά επεκτάθηκαν μέχρι το 2022! 

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μεγάλη μείωση της ανεργίας. Η  ανεργία 
το 2014 ήταν 26,5% και το 2017 προβλέπεται να «κλείσει» στο 22,8%. 
Συνεπώς η μείωση είναι 3,7% και όχι 5,8%. Η Κυβέρνηση επιβράδυνε 
την αποκλιμάκωση της ανεργίας, καθώς οι προβλέψεις το 2014 ήταν 
ότι στο τέλος του 2016 θα ήμασταν στο 19,5%, ενώ τελικά έκλεισε 
23,5%. Χάθηκαν δηλαδή 192.000 θέσεις εργασίας. Η αναιμική ανά-
πτυξη υποκαθιστά θέσεις πλήρους απασχόλησης με μερικής και εκ 
περιτροπής απασχόληση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της «γενιάς 
των 360€», της γενιάς «Τσίπρα-Καμμένου», της γενιάς των ανθρώ-
πων που φυτοζωούν δίχως όνειρα ή που φεύγουν στο εξωτερικό. 

Ο Πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρυσι, μιλώντας για 1η 
φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άλλαξε τα δεδο-
μένα. Δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο των υποσχέσεων. Είπε 
την αλήθεια στις πολίτες, μίλησε με συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα 
στοιχεία. Δεν υποσχέθηκε παντού τα πάντα. 

Φέτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αυριανός πρωθυπουργός της 
χώρας, θα εμπλουτίσει με περισσότερα στοιχεία, με περισσότερες 
στρατηγικές τη Συμφωνία Αλήθειας που εγκαινίασε πέρυσι. Θα πα-
ρουσιάσει μετρημένες, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις 
που συνθέτουν το περίγραμμα του προγράμματος της Ν.Δ.

*Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής 
της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ηρακλείου

Ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ:  
ένα ακόμη επεισόδιο  
στο σήριαλ των ψεύτικων 
υποσχέσεων
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Για ακόμη μια χρονιά, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
μονοπωλεί το επιχειρηματικό, επενδυτικό, επιστημονικό, 
πολιτιστικό και πολιτικό ενδιαφέρον της πατρίδας μας. Η 
φετινή συμμετοχή των 200 επιχειρήσεων από τη χώρα 
του Μεταξιού όμως, δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
και υποδηλώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα 
τελευταία χρόνια, ώστε η  Έκθεση της Θεσσαλονίκης να 
ξαναγίνει Διεθνής και να ανακτήσει τη χαμένη αίγλη της.

Το γεγονός, ότι η Κίνα φέτος είναι η τιμώμενη χώρα της 
Έκθεσης, υποδηλώνει ότι η διοργάνωση της Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης αποτελεί γεγονός όχι μόνο ελληνικού και 
Βαλκανικού ενδιαφέροντος, αλλά και Παγκόσμιου. Αν 
και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ακόμη, τα δείγματα 

αυτά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλ-
λουν στην ενίσχυση και την εξωστρέφεια της 

ελληνικής οικονομίας.  Για το λόγο αυτό, οφεί-
λουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στους 
συντελεστές της Έκθεσης και να τους 
παροτρύνουμε να συνεχίσουν δυναμικά 
το έργο τους. 

Η φετινή Έκθεση της Θεσσαλονίκης 
επίσης, εκτός από το επιχειρηματικό της 

ενδιαφέρον, παρουσιάζει και ιδιαίτερο πολιτικό 
ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από 

πολλά χρόνια, όπου ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. 
Τσίπρας άλλαξε το κουστούμι του δημαγωγού και του 
λαϊκιστή και προσπάθησε ατυχώς, να υποδυθεί το ρόλο 
του υπεύθυνου και σοβαρού ηγέτη. Από τις πλουσι-
οπάροχες και κενού περιεχομένου ρουσφετολογικές 
εξαγγελίες των προηγούμενων ετών, πέρασε στις ευχές 
και τις ελπιδοφόρες προσδοκίες για το μέλλον.

Εμφανίστηκε ως ο πρωθυπουργός των απτών αποτε-
λεσμάτων, παρουσίασε ένα φιλο-επιχειρηματικό προ-
σωπείο και έπλασε με τα λόγια, ένα εικονικό μελλοντικό 
περιβάλλον. Δυστυχώς γι’ αυτόν, το μέλλον δεν χτίζεται 
με λόγια, αλλά με έργα. Απαιτεί στιβαρό έδαφος και γερά 
θεμέλια, και όχι το σαθρό υπέδαφος των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Τα λόγια του πρωθυπουργού, αφού αιωρήθηκαν για μια 
ημέρα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, με το πρώτο φύ-
σημα του Βαρδάρη, διαλύθηκαν και χάθηκαν στα βάθη 
του Θερμαϊκού. Την επόμενη ημέρα κιόλας, οι δηλώσεις 
Καρανίκα από το γραφείο του πρωθυπουργού, μας προ-
σγείωσαν στην ωμή πραγματικότητα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Μια πραγματικότητα που δεν συνάδει με τις αυταπάτες 
και τις ονειρώξεις του πρωθυπουργού, αλλά με το 
κλείσιμο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» και την 
άγουσα προς την ανεργία 2.500 εργαζομένων. Σε μία τέ-
τοια ζοφερή συγκυρία, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας 
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την Έκθεση της 
Θεσσαλονίκης με στόχο να μιλήσει από το βήμα της, για 
τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, αλλά και για 
το πώς η Πατρίδα μας θα βρει τη θέση που της αξίζει σε 
ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει. O Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας -σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα- θα μιλήσει 
στον ελληνικό λαό όχι με ωραία λόγια και ευχές για το 
μέλλον, αλλά με αλήθειες και συγκεκριμένες πολιτικές 
προτάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή του και θα τον κά-
νουν να ατενίζει και πάλι, το μέλλον με αισιοδοξία. 

Θα μιλήσει πιο διεξοδικά για την κυβερνητική πρόταση 
της Νέας Δημοκρατίας, και για το πώς θα εξέλθει η χώρα 
από τα μνημόνια, ώστε να επιστρέψει στην ομαλότητα. 
Στη Θεσσαλονίκη πέρυσι ο Πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, παρουσίασε στον ελληνικό λαό το περίγραμμα 
της Συμφωνίας Αλήθειας.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα εδραιώσει ακόμη περισσότερο αυτή τη συμφωνία, και 
θα ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης του με την ελληνική 
κοινωνία. Με σύμμαχο την ελληνική κοινωνία και τον 
ελληνικό λαό, είμαι βέβαιος, ότι η ώρα της αναγέννησης 
για την Ελλάδα δεν είναι μακριά. 

*Ο κ. Πλακιωτάκης είναι πρ. πρόεδρος της ΝΔ και 
Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Το μέλλον δεν 
χτίζεται με λόγια 
αλλά με έργα
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#οικονομία

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση είχε 
στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή. Ο 
κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε τον κ. Χαρίτση 
αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας, ενώ του έθεσε και τα σημαντικά ζητήματα 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
σε σχέση με το ΕΣΠΑ, που χρίζουν άμεσης 
επίλυσης για να δώσουν τη δυνατότητα ταχύ-
τερης και καλύτερης υλοποίησής του, χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις και με τη μέγιστη 
δυνατή αποτελεσματικότητα στην απορρό-
φηση των πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων. 
Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Τζιτζι-
κώστας, τόνισε «Κατορθώσαμε τα τελευταία 
τρία χρόνια να είμαστε η πρώτη Περιφέρεια 
στην Ελλάδα σε απορρόφηση κονδυλίων και 
στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και στο νέο. Υλοποι-
ούμε μια σειρά έργων και δράσεων σε όλη 

την Κεντρική Μακεδονία, που αναβαθμίζουν 
την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και 
δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επίσης, επι-
λεγήκαμε ως η Επιχειρηματική Περιφέρεια 
της Ευρώπης από την Κομισιόν και το Ευρω-
κοινοβούλιο, που δείχνει το σημαντικό έργο 
που γίνεται στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά 
και ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για τα 
επόμενα χρόνια».

«Κοινός στόχος μας είναι να απορροφηθούν 
όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Περιφέρεια 
το προηγούμενο διάστημα ξεκίνησε ένα γεν-
ναίο πρόγραμμα συντηρήσεων στο οδικό 
της δίκτυο. Σήμερα, ο κ. Χαρίτσης υπέγραψε 
τη διάθεση 30 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να προχωρή-
σουμε σε έργα συντήρησης στο οδικό μας 
δίκτυο και τον ευχαριστούμε. Επιπλέον, δι-
αθέτει 10 εκ. ευρώ για να αρχίσει το έργο 
ύψιστης προτεραιότητας για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, για την κατασκευή 
της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, 
με τη χρηματοδότηση σε πρώτη φάση των 
απαλλοτριώσεων που απαιτούνται. Το έργο 
συνολικά είναι προϋπολογισμού 200 εκ. 
ευρώ και ξεκινάει πλέον με τις απαλλοτρι-
ώσεις και από κοινού θα αναζητήσουμε τις 
λύσεις για να προχωρήσει, καθώς υπάρχουν 
οι απαιτούμενες μελέτες και είναι ώριμο να 
αρχίσει», είπε ο κ. Τζιτζικώστας. 

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε από την πλευρά 
του ότι «η δουλειά που έγινε από την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα 
της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας είναι 
εξαιρετική. Τα βραβεία δεν προκύπτουν τυ-
χαία, είναι αποτέλεσμα δουλειάς, αναγνωρι-
σμένης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δείχνει 
το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και 
να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και 
για τις άλλες Περιφέρειες. Συζητήσαμε για 

ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε για να 
επιταχύνουμε την απορρόφηση των ευρω-
παϊκών κονδυλίων. Η προσπάθεια που γίνε-
ται σε εθνικό επίπεδο για να απορροφήσουμε 
και το τελευταίο ευρώ των κοινοτικών κον-
δυλίων φέρνοντας τη χώρα για τρία χρόνια 
στην πρώτη θέση της απορρόφησης δε θα 
μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την πολύ καλή 
συνεργασία των Περιφερειών και ειδικά της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εί-
ναι στην κορυφή της λίστας των Περιφερει-
ών». Τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε σε 
θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών για τη δημιουργία του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Επιχειρηματικών Συμ-
μετοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, τόνισε ο κ. Χαρίτσης. Ο κ. Χαρίτσης 
είπε ότι τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας 
αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου 
και υπογράμμισε ότι το βραβείο που έλαβε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ση-
μαντικό για όλη τη χώρα. «Εξετάσαμε πώς θα 
ξεκλειδώσουμε τους πόρους που προβλέπο-
νται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-
τας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
ύψους περίπου 130 εκ. ευρώ» τόνισε ο κ. 
Χαρίτσης. 

«Η κυβέρνηση είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας...»
Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΣΠΑ

«Κατορθώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια να είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε απορρόφηση κονδυλίων και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και 
στο νέο. Υλοποιούμε μια σειρά έργων και δράσεων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και 

δημιουργούν θέσεις εργασίας», λέει ο Απ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι τα σημαντικότερα 
θέματα που συζητήθηκαν είναι:

1.Ενέργειες του υπουργείου για άμεση έναρξη 
των δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικό-
τητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας ύψους 130 εκ. ευρώ. Τρεις δράσεις είναι 
έτοιμες να προκηρυχτούν άμεσα στην Κεντρική 
Μακεδονία.

2.Ενέργειες του υπουργείου για να ξεμπλοκά-
ρουν οι δράσεις στον τομέα της Υγείας, όπως 
οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

3.Ενέργειες του υπουργείου για τη δημιουργία 
Περιφερειακού Ταμείου Επιχειρηματικών Συμ-
μετοχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την υποστήριξη δημιουργίας νεοφυών 
επιχειρήσεων. Πολύ σύντομα, τις επόμενες 
εβδομάδες θα ανακοινωθεί η έναρξή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στον υπουργό ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η υλοποίηση του ΕΣΠΑ της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας έχει σημειώσει μέχρι σήμερα σημαντική πρόοδο. Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, «το ύψος του προϋπολογισμού 
των δράσεων που είναι σε εξέλιξη, δηλαδή είτε έχουν εγκριθεί, είτε έχουν ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσοστό 75,8%. Ο προϋπολογι-
σμός των προσκλήσεων που εκδόθηκαν ανέρχεται σε 70,9% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος και οι εντάξεις σε 55,7%. 
Συνολικά έχουν εκδοθεί 62 προσκλήσεις ύψους 641,7 εκ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 167 έργα ύψους 504,2 εκ. ευρώ. Οι συμβάσεις που 
έχουν υπογραφεί είναι ύψους 328,6 εκ. ευρώ και οι πιστοποιημένες δαπάνες (πληρωμές, άρα και απορρόφηση) είναι 133,7 εκ. ευρώ».
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Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει βαθειά παραταξιακή 
αναφορά και αφετηρία. Πηγές και ρίζες από πανανθρώπι-
νες και ελληνικές φυσικές σταθερές της συγκροτημένης 
ζωής του ανθρώπου σε κοινωνίες και πολιτείες. Φέρει 
την πολιτισμική παρακαταθήκη του έθνους και τις θυσίες 
της Πατρίδος Θεμελιώθηκε ως παράταξη με σύστημα αρ-
χών και αξιών ελευθερίας, δικαιοσύνης, και αγάπης. Υπη-
ρέτησε ως πολιτικός φορέας την ιδιωτική παραγωγή και 
δημιουργία, μη αρνούμενος το ισχυρό κράτος των υπη-
ρεσιών, του ελέγχου και της εποπτείας. Έθνος, πατρίδα, 
πολιτεία και κοινωνία, συνιστούν έμπνευση και άσκηση 
στο πολιτικό πεδίο για την παράταξη και τους ανθρώπους 
της. Αμέλειες, παραλείψεις, λάθη και προδοσίες την πλή-
γωσαν. Δυνάμεις εξωγενείς ακύρωσαν την δυνατότητα 
της απόδοσης πολιτικού έργου, ανάλογης των ιδεών της. 
Ποδηγετήθηκαν πολίτες στο να αποδεχθούν ψευδεπί-

γραφες, δήθεν πολιτικές. Έτσι προέκυψαν σε πρακτικό 
επίπεδο άσκησης της πολιτικής,  οι λαθρεπιβάτες 

των ιδεών μας, του τότε ΠΑΣΟΚ και ο  ευθέως 
ψευδόμενος  και τώρα μιμούμενος ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα η Πατρίδα και οι πολίτες της δεν έχουν 
σκαλί πιο κάτω ή έστω δεν πρέπει να έχουν 
(κανένας δεν ξέρει). Στην κρίσιμη καμπή του 

2009 επήλθε η απόλυτη διαστροφή, που υπέβο-
σκε τουλάχιστον δύο δεκαετίες στην πολιτική μας 

ζωή. Ψεύτικα ή εικονικά στρατόπεδα δημιουργήθη-
καν. Ευρώπη ή εκτός Ευρώπης, ευρώ ή δραχμή, μνημό-
νιο ή αντιμνημόνιο και χάθηκε παντελώς η πολιτική. Στη 
θέση του λόγου και των ιδεών,  οι δημοσκοπήσεις. Αντί 
των πολιτικών, οι τεχνοκράτες και το χειρότερο οι δήθεν.  
Αντί των ρητόρων στην βουλή, οι ασχημονούντες και οι 
εκφωνητές. 

Η νέα πραγματικότητα όμως και όχι η κρίση, έχει φωλιά-
σει με εθνοκτόνο και αντικοινωνικό απάνθρωπο τρόπο. 
Η Νέα Δημοκρατία ως αναγκαιότητα πλέον καλείται με 
εφαλτήριο τις παρακαταθήκες του παρελθόντος, να δει 
κατάματα το σκληρό μέλλον. Δεν ακυρώνω κανένα άλλο 
πολιτικό σχηματισμό, μακάρι να υπήρχε, αλλά δυστυχώς 
αυτή θα κληθεί να περπατήσει πάνω στις λάσπες και στις 
φωτιές της ελληνικής κοινωνίας. Ουδείς αλάνθαστος και 
αναμάρτητος, αλλά σήμερα το δόγμα της σχετικότητας 
και ο κανόνας της σύγκρισης, αναδεικνύει την Νέα Δημο-
κρατία ως αχθοφόρο του μέλλοντος. Δεν μιλάμε για μια 
πολιτική εναλλαγή κομμάτων. Είμαστε μπροστά σε μια 
ποιοτική μετατροπή αυτού που ονομάσθηκε κρίση και 
μνημόνια. Δεν είναι ζήτημα του ενός και εν προκειμένω 
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ιστορία δείχνει, ότι δεν ήταν 
ούτε ζήτημα μόνο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ούτε 
του Κώστα Καραμανλή σε απείρως καλλίτερες συνθήκες. 
Να κατανοηθεί το ταχύτερον,ότι η αριστερά και οι μέντο-
ρες της, με την εξουσιολατρεία των συμμετεχόντων στο 
σχήμα, δεν είναι συνηθισμένος πολιτικός αντίπαλος, αλλά 
αναδυόμενο καθεστώς. Η Νέα Δημοκρατία έχει το φορτίο 
της πολιτικής ιδεολογικής παρακαταθήκης. 

Ο Κυριακός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έχει τις 
διδαχές και την γνώση να οδηγήσει αυτό το όχημα με ευ-
θύτητα και αυθεντικότητα. Το σύγχρονο δεν είναι εχθρός 
της Ιστορίας. Το μέλλον δεν συγκρούεται και διασφαλί-
ζεται από τις παρακαταθήκες. Ξανά μπροστά η πολιτική. 
Βιωματική σχέση  μ’ αυτήν, για όσους διαθέτουν πίστη 
και γνώση σ’ αυτή την συνάντηση της Ιστορίας και του 
μέλλοντος για την Νέα Δημοκρατία.  

*Ο κ. Κιλτίδης είναι πρώην υπουργός και πρώην βου-
λευτής, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ιστορία και  
το Μέλλον καλούν  
την Νέα Δημοκρατία
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Μόνο αλήθειες! Ειλικρινά, αυτό περιμένω 
να ακούσω από την ομιλία του Αρχηγού της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση! Κι αν ήταν 
στο χέρι μου θα τον έπειθα στην ομιλία και στη 
συνέντευξη Τύπου να αφήσει τα εύκολα λόγια της 
πολιτικής, τις ανέξοδες επιθέσεις στην κυβέρνη-
ση και τους εντυπωσιασμούς και να επικεντρω-
θεί σε δυο-τρία βασικά πράγματα: στο πως θα 
ελαφρύνει την λιτότητα, πως θα εκσυγχρονίσει το 
Δημόσιο και πως θα βοηθήσει τους επαγγελματί-
ες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ορθοπο-
δήσουν. 

Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έχει εκφραστεί υπέρ της ιδιωτικής 

οικονομίας και πολλές φορές έχει 
στηρίξει τις θέσεις και τις προτά-
σεις μας. Στις δύο συσκέψεις που 
συγκάλεσε ενόψει της ΔΕΘ (μία 
με τους παραγωγικούς φορείς της 

Θεσσαλονίκη και μία με την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων), στις οποίες συμ-

μετείχα, τον άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση 
να μας διαβεβαιώνει ότι η στήριξη της Αγοράς 
βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής του.

Οι θέσεις αυτές κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση 
όταν συμπίπτουν με κάποιες αντίστοιχες δηλώ-
σεις κυβερνητικών παραγόντων, αφού κάνουν 
μεγάλη αντίθεση! Όσα έγιναν την τελευταία 
εβδομάδα με την «Ελληνικός Χρυσός» και όσα 
γίνονται εδώ και χρόνια στο «Ελληνικό» αλλά και 
ανάλογα σε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα 
έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι η σημε-
ρινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις 
(για να μην πω με εχθρότητα), την επιχειρηματι-
κότητα! Η αρνητική αυτή στάση της κυβέρνησης  
μπορεί να ξορκίζεται στα λόγια, όπως έκανε στην 
ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας, αλλά επιβεβαιώνεται καθημε-
ρινά στην πράξη. Και δυστυχώς η αρνητική αυτή 
στάση έρχεται να προστεθεί στην... παραδοσιακά 
εχθρική στάση που διατηρεί εδώ και δεκαετίες 
απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την ιδιω-
τική οικονομία το ελληνικό κράτος! Το οποίο δεν 
χάνει ευκαιρία να ταλαιπωρεί τον επιχειρηματία 
με δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
καθυστερήσεις και διαρκή βάρη φτιάχνοντας ένα 
εκρηκτικό μίγμα. 

Παράλληλα, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι 
ο κ. Μητσοτάκης έχει σήμερα την πολυτέλεια 
της Αντιπολίτευσης, καθώς μπορεί να εξαγγείλει 
πολλά και να τάξει ακόμη περισσότερα. Δικαιού-
μαστε όλοι μας να έχουμε επιφυλάξεις απέναντι 
στο πολιτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, θα 
ήμουν πολύ ικανοποιημένος εάν ο αρχηγός της 
ΝΔ άφηνε τα εύκολα, μεγάλα λόγια και προχω-
ρούσε σε μία σφιχτή περιγραφή μόνο όσων μπο-
ρεί ο ίδιος να προγραμματίσει. Πέρασαν οι εποχές 
που ακούγαμε τους πολιτικούς μας με δέος. 
Περάσαμε πολλά από τότε! Τώρα, αναμένουμε 
σοβαρότητα, εγκράτεια και σκληρή δουλειά!

*Ο κ. Ζορπίδης είναι Πρόεδρος του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Τι περιμένω 
από τον Κυριάκο...
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Όλοι θα θυμάστε τον Πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο 
Μητσοτάκη όταν πέρσι για πρώτη 
φορά βρέθηκε στο βήμα της  ΔΕΘ 
και ενώ είχε συμπληρώσει μόλις 
εννέα μήνες ως αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε 
επιλέξει απέναντι στις ψεύτικες 
υποσχέσεις του Τσίπρα τη «συμ-
φωνία αλήθειας με τους πολίτες».             

Το ίδιο περιμένω να κάνει και 
φέτος, από το βήμα της ΔΕΘ. Ο 
αρχηγός της ΝΔ και αυριανός 

πρωθυπουργός, δεν έρχεται 
για να πει ωραία και 

ευχάριστα  λόγια, αλλά 
αλήθειες. Με τον λόγο, 
τη στάση και  την 
παρουσία του, προσ-

δοκώ,  να ξαναφέρει 
το κύρος και τη  χαμένη 

αξιοπιστία στην πολιτική.

Να μην υποσχεθεί πράγματα που 
δεν μπορεί να κάνει αλλά να δημι-
ουργήσει την  ελπίδα και το όραμα 
μιας Ελλάδας, που  να μπορεί να 
ξαναπατήσει  στα πόδια της.

Να παρουσιάσει ένα σχέδιο πει-
στικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο 
με  συγκεκριμένες και κοστο-
λογημένες θέσεις και προτάσεις 
για τα μεγάλα προβλήματα που 
απασχολούν την κοινωνία και 
ιδίως την νέα γενιά.

Πως, δηλαδή,  θα αντιμετωπισθεί 
η υψηλή ανεργία, πως θα δημι-
ουργήσουμε καλύτερη δημόσια 
διοίκηση, καλύτερη δημόσια 
υγεία, καλύτερη δημόσια παιδεία 
και ασφάλεια.

Πως τελικά θα δημιουργήσουμε 
ένα σύγχρονο κράτος που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της νέας εποχής.

Να καλέσει πανστρατιά των  απα-
νταχού Ελλήνων, των Ελλήνων 
όλου του κόσμου, να τονώσει 
το πατριωτικό συναίσθημα, την 
ψυχική  και εθνική ενότητα, τα 
συναισθήματα αλληλεγγύης και 
ανθρωπιάς για την δημιουργία 
μιας περήφανης και ευημερού-
σας πατρίδας που θα προκαλεί 
φόβο στους εχθρούς και σεβασμό 
στους φίλους.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι βου-
λευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
και αναπληρωτής τομεάρχης 
Εξωτερικών, Απόδημου Ελλη-
νισμού

Ο Μητσοτάκης  
λέει αλήθειες! 
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#συνέντευξη

Πως σας φάνηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην 
τελετή εγκαινίων της 82ης ΔΕΘ; 

Εδώ και χρόνια έχω δηλώσει για όλες τις ομιλίες 
των αρχηγών πως δεν πιστεύω τίποτα. Πρόκειται 
απλά για λόγια που δεν θα εφαρμοστούν. Διαχρονικά 
όποιος δει τις εξαγγελίες των εκάστοτε πρωθυπουρ-
γών στην Έκθεση θα αντιληφθεί ότι τίποτα δεν έγινε 
τον καιρό που προσδιορίστηκε να γίνει. Άρα δεν ελ-
πίζω σε τίποτα.

Πως αξιολογείτε το μέχρι σήμερα έργο του πρω-
θυπουργικού γραφείου της Θεσσαλονίκης;

Δεν θέλω να αδικήσω την κ. Νοτοπούλου, γιατί προ-
σωπικά μέχρι σήμερα δεν έτυχε να έχω συνεργασία 
με το πρωθυπουργικό γραφείο. Η κ. Νοτοπούλου 
μπορεί να έχει τις καλύτερες των προθέσεων που 
εγώ δεν τις γνωρίζω. Η λογική του κράτους είναι συ-
γκεντρωτική και έχω την εντύπωση ότι το γραφείο 
είναι περισσότερο διεκπεραιωτικό και χωρίς ουσια-
στικές αρμοδιότητες.  Δεκαετίες ολόκληρες λέγαμε 
το ίδιο και για το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 
Όταν τόσα χρόνια ολόκληρο υπουργείο δεν είχε ου-
σιαστικό ρόλο δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη μιας 
γραμματείας. Μακάρι να παράγει ουσιαστικό έργο για 
τη Θεσσαλονίκη. 

Μεγάλη συζήτηση γίνεται για την ηλεκτρονική δι-
ακυβέρνηση και τις μεταρρυθμίσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Ποια είναι τα βήματα που κάνετε 
εσείς στο δήμο προς αυτή την κατεύθυνση; 

Αν θέλουμε να μιλάμε για σύγχρονο δημόσιο αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο με ηλεκτρονική μορφή διακυ-
βέρνησης που βάζει στην άκρη και τα ρουσφέτια και 
την προσωπική συναλλαγή, όπως συμβαίνει και στις 
ευρωπαϊκές αυτοδιοικήσεις. Ο πολίτης, πιστεύω, 
πρέπει να εξυπηρετείται αδιακρίτως χωρίς να κοι-
τάμε αν μας ψήφισε ή έχει μέσον. Οι πολίτες πρέπει 
να εξυπηρετούνται με τρόπο σύγχρονο, αντικειμε-
νικό και η διαδικασία να αξιολογείται. Εμείς έχουμε 
αναπτύξει σε πανελλήνιο επίπεδο δυο τέτοιες τεχνο-
λογίες αιχμής. Η μια είναι ο αριθμός 15195 για την 
εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη. Οι 
δημότες μας μπορούν με τηλέφωνο και μέιλ να μας 
μεταφέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε 
γειτονιά. Ενημερώνεται η υπηρεσία και στη συνέχεια 
η υπηρεσία ενημερώνει εάν εξυπηρετήθηκε το πρό-
βλημα και το αίτημα του πολίτη. Πρόκειται για κάτι 
πολύ πρωτοποριακό που έχει βραβευτεί ως καλή 
πρακτική δήμου και δημόσιας διοίκησης. Το τελευ-
ταίο διάστημα επίσης δημιουργήσαμε την εφαρμογή 
«Δήμος χωρίς έγγραφα». Με τον τρόπο αυτό καταρ-

γούμε τη γραφειοκρατία και τα έγγραφα στο δήμο. 
Στις υπηρεσίες μιας στάσης ο πολίτης μπορεί να μας 
στέλνει το αίτημά του ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά 
να παίρνει την απάντηση. Με αυτό τον τρόπο οι πο-
λίτες δεν έρχονται στο δημαρχείο και δεν ταλαιπω-
ρούνται. Πρόκειται για μια εφαρμογή που δείχνει 
την επόμενη μέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε 
υπηρεσίες που δεν είναι μιας στάσης, πάλι οι πολίτες 
υποβάλλουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά και έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία σε 
κάθε στάδιο. Πρόκειται για εφαρμογές που ενισχύ-
ουν τη διαφάνεια και μας δίνουν τη δυνατότητα μέσα 
από εσωτερικό έλεγχο να βελτιωνόμαστε προς όφε-
λος των συμπολιτών μας. 

Πως κρίνετε την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ; Οι δή-
μαρχοι της Θεσσαλονίκης είχατε διαφωνήσει με 
τους χειρισμούς Σπίρτζη…

Είχαμε θέσει ως αυτοδιοίκηση κάποιες κόκκινες 
γραμμές: να είναι κοινωνικά δίκαιο το εισιτήριο, να 
μην απολυθούν εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, να ενισχυ-
θούν οι συγκοινωνίες από σύγχρονα μέσα και τε-
χνολογίες και να μην επιβαρύνονται οι πολίτες με 
νέα ελλείμματα. Εάν αυτό το εγχείρημα μπορεί να 
απαντήσει στα παραπάνω, ο καθένας δεν θα είχε να 
κάνει αρνητική κριτική. Περιμένουμε να δούμε εάν 
θα γίνουν πράξει όλα όσα θέσαμε. 

Συμφωνείτε με την καθιέρωση της απλής αναλο-
γικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές;

Όταν ακούμε για επαναστατικές αλλαγές στην αυ-
τοδιοίκηση περιμένουμε άλλα. Αυτή τη στιγμή η 
συζήτηση περιστρέφεται αποκλειστικά στον τρόπο 

εκλογής των δημάρχων και των δημοτικών συμ-
βούλων. Θα περίμενα η κατεύθυνση να είναι διαφο-
ρετική, δηλαδή πλήρης αποκέντρωση του κράτους, 
ενίσχυση των αυτοδιοικητικών δομών, μεταφορά 
ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στους δήμους, ώστε να 
μην παρεμβαίνουν και για το μικρό οι υπηρεσίες του 
κράτους και φυσικά αποκέντρωση των πόρων στις 
αυτοδιοικήσεις. Πρέπει να σταματήσει η αυτοδιοίκη-
ση να είναι μόνιμος επαίτης των υπουργείων για να 
μπορεί να κάνει τη δουλειά της προς όφελος των πο-
λιτών. Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη λάθος 
κατεύθυνση, αφού δεν θίγει ζητήματα όπως είναι η 
αύξηση των πόρων και η μείωση της γραφειοκρα-
τίας. Άλλωστε, οι συγκλήσεις είναι καθημερινότητα 
στις αυτοδιοικήσεις. Συνεννοούμαστε γιατί βάζουμε 
πάνω από το προσωπικό συμφέρον, το συμφέρον 
της κοινωνίας. Αυτό που προωθείται δεν λύνει τα 
προβλήματα της αυτοδιοίκησης. 

Πως σχολιάζετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης 
και τις ανακοινώσεις της Eldorado Gold για απο-
μάκρυνσή της από την Ελλάδα; 

Πρέπει η Πολιτεία να βάζει τους κανόνες και η ανά-
πτυξη να μην αντιβαίνει τους κανόνες του περιβάλλο-
ντος. Όταν ζητάμε επενδύσεις το μήνυμα που πρέπει 
να στέλνουμε προς τα έξω πρέπει να είναι σταθερό. 
Αυτό που έγινε μόνο ενίσχυση του σήματος αυτού 
δεν είναι. Το λυπηρότερο είναι ότι το συγκεκριμένο 
φαινόμενο έρχεται σε μια σειρά άλλων επενδυτικών 
πρωτοβουλιών που μονίμως βαλτώνουν όπως είναι 
το Ελληνικό, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια. Στο δήμο 
μας έχουμε μια μεγάλη επενδυτική πρωτοβουλία 
για τη δημιουργία μαρίνας σκαφών στην παραλία 
της Πυλαίας. Από το 2012 περνώντας όλα τα στάδια 

των ελέγχων έχουν γίνει, έχει χωροθετηθεί με επί-
σημο ΦΕΚ της ελληνικής Πολιτείας η περιοχή και η 
επένδυση βολοδέρνει σε γραφεία υπουργών και δεν 
προχωρά. Πρόκειται για μια επένδυση 40 εκ. ευρώ 
και αφορά την μαρίνα της Θεσσαλονίκης. Περνάμε τα 
πάνδεινα για να προχωρήσει μισό βήμα. Με τέτοιες 
λογικές δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε κανένα 
στοίχημα και κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρ-
θει στην Ελλάδα. 

Για εσάς η αριστεία είναι… χολέρα; 

Δεν χρειάζεται περισσότερος σχολιασμός. Όποιος 
κάνει τέτοιες δηλώσεις κρίνεται από τον κόσμο. Εί-
ναι ντροπή από υπεύθυνα στόματα της Πολιτείας να 
ακούγονται τέτοιες απόψεις που δίνουν «χαστούκι» 
στο πρόσωπο μικρών παιδιών. Είναι αμαρτία αυτές 
οι δηλώσεις και δεν τιμούν ούτε αυτούς που τα λένε. 

Πολλοί αυτοδιοικητικοί ισχυρίζονται πως όταν 
πηγαίνουν στα υπουργεία για να τελειώσουν τις 
δουλειές τους, από δήμαρχοι γίνονται… κλητή-
ρες. Αισθάνεστε έτσι κι εσείς; 

Πραγματικά οι αιρετοί θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκη-
ση στην πατρίδα μας είναι ετεροδιοίκηση. Για την 
πιο απλή υπογραφή ή την πιο απλή έγκριση πρέπει 
να κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Για να εκταμιεύσουμε 
ένα μικρό ποσό τριγυρνούμε σαν επαίτες στους δια-
δρόμους των υπουργείων και πολλές φορές δεν μας 
δίνουν σημασία. Τέτοιες εικόνες δεν τιμούν την πα-
τρίδα μας. Αυτές είναι καθημερινότητα για εμάς. Δυ-
στυχώς με αυτό τον τρόπο η χώρα μας δεν συγκλίνει 
με την Ευρώπη αλλά αποκλίνει. 

Ποια μεγάλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στο δήμο 
σας; 

Με μεγάλη προσπάθεια του δήμου μας και της εται-
ρίας Αερίου το Φίλυρο και ο Χορτιάτης μπαίνουν στο 
δίκτυο του αερίου. Ήταν ένα αίτημα δεκαετιών και 
τώρα υλοποιείται το έργο. Επίσης, ενοποιούμε τα 
αποχετευτικά δίκτυα Χορτιάτη- Ασβεστοχωρίου και 
Εξοχής ώστε να συνδεθούν με τον κεντρικό αγωγό 
της ΕΥΑΘ στο Ρετζίκι που σημαίνει πλήρης αναβάθ-
μιση των δικτύων των περιοχών αυτών που ήταν 
απαρχαιωμένα. Πρόκειται για ένα έργο 10 εκ. ευρώ 
με λεφτά που προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Την ίδια 
ώρα, με 2,5 εκ. ευρώ αναβαθμίζουμε τα Ασβεστοκά-
μινα και δημιουργούμε ένα μεγάλο χώρο πολιτισμού. 
Τέλος, παραδίδεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του ΟΣΚ στο Ασβεστοχώρι και ολοκληρώνεται το 
γυμναστήριο μας στο Φίλυρο που θα δοθεί σύντομα 
για χρήση. Μετράμε μια σειρά πολλών έργων που θα 
δώσουν ζωή και ζωντάνια στο δήμο μας.

«Είναι ντροπή για τη χώρα η εικόνα των δημάρχων  
να... επαιτούν στα υπουργεία»

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται συστάσεις. Δικηγόρος στο επάγγελμα ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τα αυτοδιοικητικά δρώμενα 
και θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους πιο «πετυχημένους δημάρχους» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εξελέγη… άνετα την πρώτη Κυριακή για δεύτερη φορά στην καρέκλα 

του δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει δήμαρχος Πανοράματος. Λίγες ώρες μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στην 82η ΔΕΘ, ο κ. Καϊτεζίδης μίλησε στην 
Karfitsa για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, το «κράτος των Αθηνών» και τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί στο έργο των δημάρχων και στέλνει το μήνυμα πως πρέπει να υπάρξουν 

επενδύσεις στη χώρα προκειμένου να βγούμε από την κρίση. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη στολάκη
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Όσα ακολούθησαν την πρόσφατη παρουσία του Πρω-
θυπουργού στην Θεσσαλονίκη, δεν αφήνει πλέον καμία 
αμφιβολία. Η «πρώτη αριστερή» κυβέρνηση της χώρας 
μόνο προσχηματικά στηρίζει την επιχειρηματικότητα 
και τις ιδιωτικές επενδύσεις και ουσιαστικά, δεν απε-
γκλωβίστηκε ποτέ από τις ιδεοληψίες της με τις οποίες 
ταλαιπωρεί τη χώρα τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Μετά τον κ. Καρανίκα που έστειλε ελαφρά τη καρδία 
«στα τσακίδια» όλους τους επενδυτές από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει επιτέλους κάποιος 
σύμβουλος του Πρωθυπουργού, να τον ενημερώσει τι 
προϋποθέτει η υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού 
προγράμματος που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Γιατί, ιδίως σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την οικονο-
μία μας, η προσέλκυση επενδύσεων απαιτεί τη βελτίω-
ση του επενδυτικού και φορολογικού περιβάλλοντος, 
την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την παροχή 

συγκεκριμένων και αξιόπιστων κινήτρων. Αξιώνει 
ένα ξεκάθαρο και σταθερό μακροοικονομικό 

περιβάλλον, που δεν απειλεί την ασφάλεια 
των επενδύσεων.

Σε αυτά τα πεδία, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα 
δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερες περγαμηνές. Το 

ακριβώς αντίθετο. Έχει αποσταθεροποιήσει  
την οικονομία με την επιβολή κεφαλαιακών 

ελέγχων στο τραπεζικό σύστημα, ανακόπτει 
συστηματικά τις ιδιωτικές επενδύσεις  με την 

θηριώδη αύξηση της φορολογίας, και υπονομεύει τις 
μεγάλες αποκρατικοποιήσεις και τις μεγάλες ιδιωτικές 
επενδύσεις όπως στο Ελληνικό και τις Σκουριές της 
Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι το ένα μετά το άλλο, 
τα αφηγήματα του κ. Τσίπρα καταρρέουν με πάταγο. 
Και ο πρωθυπουργός σύρεται ασμένως στην πολιτική 
ατζέντα που έχει επιβάλλει στον δημόσιο διάλογο ο 
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Σε αυτό το πεδίο άλλωστε θα διεξαχθεί και η 
πολιτική αντιπαράθεση των επόμενων εκλογών, όποτε 
και αν γίνουν. Μια εκλογική μάχη στην οποία η κοινω-
νία  θα επιλέξει η ίδια το μέλλον της, έχοντας υποστεί 
την πικρή εμπειρία των χρόνων της οικονομικής κρί-
σης, των προσδοκιών, που διαψεύσθηκαν από τους θι-
ασώτες του λαϊκισμού, του πολιτικού αμοραλισμού και 
τυχοδιωκτισμού. Αν δηλαδή θα προχωρήσουμε στην 
μεγάλη πολιτική αλλαγή, κάνοντας το αναγκαίο άλμα 
προς τα εμπρός  ή θα  επιλέξουμε να μείνουμε προ-
σκολλημένοι στο χθες. Αν θα αφήσουμε οριστικά πίσω 
μας την κρίση, ή θα συνεχίσουμε να πελαγοδρομούμε 
στη βαθιά οικονομική περιδίνηση των τελευταίων ετών.

Στη ΝΔ έχουμε αποδείξει ότι δεν φοβόμαστε να στηρί-
ξουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ακόμα και όταν 
ενέχουν πρόσκαιρο πολιτικό κόστος για την παράτα-
ξή μας, βάζοντας πάνω από όλα το καλό της χώρας. 
Απέναντι στον εκφυλισμό του δημόσιου λόγου, από 
μια καταρρέουσα  κυβέρνηση, που στην κυριολεξία 
δίνει μάχες οπισθοφυλακής, προκειμένου να διασωθεί 
πολιτικά, παραμένουμε ο μοναδικός πυλώνας θεσμι-
κής σταθερότητας του πολιτικού μας συστήματος. Μια 
κεντρομόλος δύναμη που συσπειρώνει καθημερινά όλο 
και περισσότερους πολίτες, και δημιουργεί την πλατιά 
κοινωνική συμμαχία που θα αναλάβει την ευθύνη να 
οδηγήσει οριστικά την πατρίδα μας στην έξοδο από την 
βαθιά οικονομική κρίση.

*Ο κ. Τσιάρας είναι βουλευτής Καρδίτσας και Γενι-
κός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 
Νέας Δημοκρατίας

Με πάταγο καταρρέουν τα 
αφηγήματα ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

Κώ
στα

ς Τ
σιά

ρα
ς*

Ακούω να διατυπώνουν το ερώτημα αυτό πολιτικά 
στελέχη, φίλοι στις καθημερινές μας συζητήσεις, δημο-
σιογράφοι, ακόμη και ξένοι που για οποιονδήποτε λόγο 
παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα της πατρίδας μας.

Οι λόγοι, προφανείς: πόσο αριστερός μπορεί να είναι 
κάποιος που εφαρμόζει μνημόνιο, που κάνει ιδιωτικο-
ποιήσεις, που κόβει συντάξεις, που κόβει κοινωνικά 
επιδόματα, που καταργεί το αφορολόγητο στους ανθρώ-
πους με εισόδημα 500 ευρώ το μήνα; Και ειδικά μετά 
την ΔΕΘ, που ομνύει στην ανάπτυξη μέσω προσέλκυσης 
ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, που στοχεύει στην δημο-
σιονομική πειθαρχία και στην επίτευξη πλεονασμάτων, 
τα οποία μάλιστα σκοπεύει να διανείμει μόνο μετά την 
έγκριση της τρόικας.

Από την άλλη, γιατί δεν είναι αριστερός αυτός που 
επανανομοθετεί  το πανεπιστημιακό άσυλο, αυτός που 
έχει παραδώσει τα Εξάρχεια στους κουκουλοφόρους, 
αυτός που αποφυλακίζει επικίνδυνους εγκληματίες γιατί 

δήθεν δεν χωράνε στις φυλακές, που έχει φτάσει 
την φορολογία στο 80% του εισοδήματος, 

που αύξησε την φορολογία εισοδήματος 
στις εταιρείες, που αύξησε τον ΦΠΑ,  που 
πραγματοποιεί ανορθόλογες προσλήψεις, 
αυτός που θέλει να μονιμοποιήσει όλους 
τους συμβασιούχους του Δημοσίου, αυτός 

που έχει μπλοκάρει τις επενδύσεις στην 
Χαλκιδική και στο Ελληνικό, που ουσιαστικά 

απαγόρευσε τις απολύσεις εκπαιδευτικών στα 
ιδιωτικά σχολεία, που κατήργησε την ουσιαστική 

αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που προ-
γραμματίζει  την μείωση των ποινών για όσους τελούν 
βίαια και επικίνδυνα εγκλήματα.

Η απάντηση λοιπόν είναι απλή: φυσικά και είναι αριστε-
ρός ο κ. Τσίπρας. Μια χαρά αριστερός: παρέδωσε την 
περιουσία του Δημοσίου στους ξένους, βάζοντάς την 
στο υπερταμείο, τσάκισε τους πολίτες στην φορολογία, 
υπονομεύει τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου και 
του λαού για να παραμείνει στην εξουσία. 

Και όσο μπορεί κάνει αυτό που κάνει πάντα η Αριστερά: 
προστατεύει ή και διευρύνει ένα αντιπαραγωγικό και 
στρεβλά διαρθρωμένο Δημόσιο, ενισχύει τον αυταρχι-
σμό της προσπαθώντας να υπονομεύσει την λειτουργία 
όλων των θεσμικών αντίβαρων στην εξουσία της: την 
Δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τα μέσα 
ενημέρωσης. 

Θα ρωτήσει κανείς: στο κάτω- κάτω, τι μας νοιάζει αν 
ο Τσίπρας είναι ή δεν είναι Αριστερός: Σημασία έχει αν 
είναι αποτελεσματικός, αν κυβερνά καλά, αν υπερα-
σπίζεται τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα. Και ακριβώς 
εκεί πρέπει να εστιάσει κανείς την κριτική του, δηλ. στο 
ότι είναι ανίκανος και ψεύτης, ότι διέψευσε τις λαϊκές 
προσδοκίες, ότι αποτυγχάνει σε όλα.

Μα όμως  έχει τεράστια σημασία να συμφωνήσουμε 
ποια είναι τα αιτία της καθολικής αποτυχίας της «πρώτη 
φορά αριστερά», αν είναι απλώς ανίκανος, τότε ο λαός 
μας θα αναζητήσει τον επόμενο ικανό αριστερό. Και 
ίσως να του δικαιολογήσει μία  κάποια απειρία στην 
τεχνική της διακυβέρνησης. 

Αν όμως δεν φταίει η ανικανότητα αλλά οι ίδιες οι ιδέες 
του, τότε ο λαός μας θα αναζητήσει άλλη πολιτική: 
μια πολιτική που θα μειώνει τους φόρους, που θα 
πιστεύει ειλικρινά στην επιχειρηματικότητα, που δεν θα 
μεροληπτεί ταξικά αλλά που θα επιδιώκει την εθνική και 
λαϊκή ενότητα και την ταξική συνεργασία, που θα δώσει 
ώθηση στα πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια, που θα 
εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών, δηλ. Την πολιτική 
της Νέας Δημοκρατίας του Κυριακού Μητσοτάκη. 

Γιατί είναι αλήθεια: ο Τσίπρας είναι και αμοραλιστής και 
ψεύτης και οπορτουνιστής και εξουσιολάγνος. Αλλά 
ταυτόχρονα είναι ο εκφραστής της αριστεράς στην 
Ελλάδα σήμερα.

Γιατί οι αριστεροί αυτόν διάλεξαν να τους εκπροσωπεί. 
Και φέρουν την ευθύνη της επιλογής τους. 

*Ο κ. Βορίδης είναι βουλευτής και τομεάρχης Εσωτε-
ρικών της ΝΔ

Είναι ο Τσίπρας αριστερός;

Μά
κη

ς Β
ορ

ίδη
ς*

Η σημερινή εμφάνιση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, ενώπιον των παρα-
γωγικών φορέων της Μακεδονίας 
και της Θράκης αλλά και του κοινού 
της ΔΕΘ θα είναι κάτι παραπάνω από 
καθοριστική!

Βέβαια, θα αναμένουμε με μεγάλο 
ενδιαφέρον και τις διευκρινίσεις που 
θα δώσει αλλά και τις αναλυτικές 
σκέψεις του στην αυριανή συνέντευ-
ξη Τύπου, ωστόσο η αποψινή του 
εμφάνιση θα αποδειχθεί καταλυτι-

κή. Η ελληνική κοινή γνώμη 
περιμένει από τον αρχηγό 

της Νέας Δημοκρατίας 
να ακούσει τον «Οδικό 
Χάρτη Εξόδου από την 
κρίση», που πρέπει να 
δημοσιοποιήσει ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης, όπως 
έχει υποχρέωση όχι μόνο ως 

ηγέτης Ελληνικής Κεντροδεξιάς 
αλλά και ως αντίπαλος του Αλέξη 
Τσίπρα, του χειρότερου πρωθυπουρ-
γού που αναδείχθηκε εδώ και πολλές 
δεκαετίες στην πατρίδα μας...

Όλοι μας είδαμε και ακούσαμε τον 
πρωθυπουργό να μιλά για την ανάγκη 
των επενδύσεων και πόσο ο τόπος 
μας διψά γι’ αυτές και να μας διαβε-
βαιώνει ότι πάνε καλά, αφού κι αυτός 
δίνει αγώνα για να τις προσελκύσει! 
Και την επόμενη ημέρα αποδείχθη-
κε αναξιόπιστος αφού ο διευθύνων 
σύμβουλος της «Ελληνικός Χρυσός» 
αποκάλυψε ότι ζήτησε τρεις φορές 
εγγράφως ραντεβού μαζί του αλλά ο 
κ. Τσίπρας δεν του απάντησε καν!

Η φιλο-επενδυτική στρατηγική της 
κυβέρνησης αποδεικνύεται καθημε-
ρινά και στο Ελληνικό όπου ο ΣΥΡΙΖΑ 
μάχεται για να επενδύσει αυτό που 
επί χρόνια κατήγγειλε ως «ξεπούλη-
μα». Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στις 
επενδύσεις, σιχαίνονται την επιχειρη-
ματικότητα, κάνουν διαρκές αντάρ-
τικο στον καπιταλισμό, σαμποτάρουν 
με ό,τι περνά από το χέρι τους την 
Ελεύθερη Οικονομία, ηδονίζονται να 
στέλνουν με πράξεις «στα τσακίδια» 
κάθε επιχειρηματία που προσπαθεί να 
ανοίξει δουλειές σ αυτόν τον τόπο!

Μέσα στο πνιγηρό αυτό σκηνικό, η 
ήρεμη, ώριμη, υπεύθυνη και σοβαρή 
φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη 
έρχεται ως  ελπιδοφόρα διέξοδος για 
όλους τους πολίτες. Και αυτό είμαι 
βέβαιος ότι θα αποδειχθεί απόψε...

*Ο κ. Θεοτόκης είναι Β’ Αντιπρόε-
δρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης

Το γήπεδο στον 
Κυριάκο

Κλ
εό

βο
υλ

ος
 Θε

οτό
κη

ς*
#opinions
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«Περιηγήθηκαν» στις ηλεκτρονικές υπηρεσί-
ες του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στο πλαίσιο 
της 82ης ΔΕΘ και επίσκεψης κλιμακίου της 
ΝΔ ώστε να ενημερώσουν και να ενημερω-
θούν για την άριστη αξιοποίηση των ψηφι-
ακών δυνατοτήτων στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη. Ο πρώην υπουργός Χαράλαμπος 
Αθανασίου και ο τομεάρχης διοικητικής ανα-
συγκρότησης Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσαν 
εντυπωσιασμένοι ενώ ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδη τόνισε ότι  «το στοίχημα για ολους 
– και όλα τα κόμματα – θα έπρεπε να είναι 
η αμεσότερη επικοινωνία και ταχύτητα στη 
διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών».

«Με το e-kalikratis παρέχεται στους δημότες 
η δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα διαδι-
κτυακά με τη δημοτική αρχή, να αναφέρουν, 
να παρακολουθούν και να επιλύουν τα κα-
θημερινά τους προβλήματα. Είτε πρόκειται 
για ένα ογκώδες αντικείμενο που πρέπει να 

απομακρυνθεί, για ένα χαλασμένο κάδο ή μια 
καμένη λάμπα ηλεκτροφωτισμού και κλαδιά 
που πρέπει να μαζευτούν είτε για σπασμένα 
πλακάκια στα πεζοδρόμια. Οι πολίτες μπο-
ρούν με ένα κλικ στο www.pilea-hortiatis.gr 
να καταγράψουν το αίτημά τους, να τραβή-
ξουν φωτογραφίες που τους αφορούν, να 
τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στον δήμο και 
στη συνέχεια να παρακολουθήσουν την εξέ-
λιξη του αιτήματός τους, χρησιμοποιώντας 
το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή 
τους. Σε κάθε περίπτωση ο δήμος επικοινω-
νεί επίσης ηλεκτρονικά μαζί τους για να τους 
ενημερώσει για το αίτημά τους».

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, έχει γίνει ήδη 
ιδιαίτερα αγαπητή στους δημότες, ιδιαίτερα 
σ’ αυτούς των νεώτερων ηλικιών που είναι 
εξοικειωμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
«Δημιουργείται μια ενοποιημένη πλατφόρμα 
για τα ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών, 

δίνεται η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 
εγγραφής μέσω Facebook και Google+, ενώ 
όλα τα αιτήματα και το ιστορικό της εξέλιξής 
τους είναι ορατά σε όλους, κάτι που ενισχύ-
ει τη διαφάνεια στη λειτουργία του δήμου. 
Επίσης δίνεται η δυνατότητα γραφικής και 
γεωγραφικής απεικόνισης των αιτημάτων σε 
χάρτη και επισύναψης πολλών φωτογραφι-
ών από τον πολίτη, αλλά και φωτογραφιών 
ή εγγράφων από την υπηρεσία με ξεχωριστή 
σήμανση».

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: Η άμεση  
εξυπηρέτηση του πολίτη είναι γεγονός!

«Η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί τη 
βασική προτεραιότητά μας» επισήμανε ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Η έξυπνη 
εφαρμογή του ‘’e-Kallikratis 15195’’, αλλά 
και η νέα υπηρεσία ‘’e-Services’’ -η οποία 

βραβεύεται στις 5 Οκτωβρίου στην Τεχνό-
πολη του δήμου Αθηναίων στον διαγωνισμό 
«Βest City Awards 2017» - αποτελούν τις 
καλύτερες αποδείξεις ότι ο δήμος παρακο-
λουθεί στενά τις δυνατότητες που δίνει η νέα 
ψηφιακή εποχή για αμεσότερη επικοινωνία 
και ταχύτητα στη διεκπεραίωση των αιτημά-
των των πολιτών και για μεγαλύτερη επαφή 
των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση.  «Ένα 
στοίχημα που κατά τη γνώμη μας», είπε ο 
δήμαρχος «πρέπει να κερδίσουμε όλοι... Η 
ανάπτυξη και χρήση αυτών των καινοτόμων 
προγραμμάτων συμβάλλει στην προσπάθεια 
μας να καταστεί ο δήμος πρότυπος ψηφια-
κός δήμος, όπου ο πολίτης μετά την εφάπαξ 
ταυτοποίησή του, να έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλλει και να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά 
μία αίτηση από όπου και αν βρίσκεται δίχως 
να απαιτείται η φυσική του παρουσία».

Ο βραβευμένος... ψηφιακός δήμος της Θεσσαλονίκης

ΑΜΕΣΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Με το «e-services» ο πολίτης μπορεί να ζητήσει ηλεκτρονικά πάνω από... 80 είδη δημοσίων εγγράφων. Από το πιστοποιητικό γέννησης και τη 
βεβαίωση μονίμου κατοικίας μέχρι τη ληξιαρχική πράξη, άδεια δόμησης και την άδεια στάθμευσης αναπηρικού οχήματος!

Με το «e-services» ο πολίτης μπορεί να ζητήσει ηλε-
κτρονικά πάνω από... 80 είδη δημοσίων εγγράφων. 
Από το πιστοποιητικό γέννησης και τη βεβαίωση μονί-
μου κατοικίας μέχρι  τη ληξιαρχική πράξη, άδεια δό-
μησης και την άδεια στάθμευσης αναπηρικού οχήμα-
τος. Το Πληροφοριακό Σύστημα  λειτουργεί μέσω του 
διαδικτύου και με την χρήση μόνο του προγράμματος 
περιήγησης, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επι-
πρόσθετου λογισμικού ή εξοπλισμού τόσο στον χώρο 
του δήμου όσο και στον χώρο του πολίτη, έτσι ώστε 
να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Είναι απλό, 
εύχρηστο και κατανοητό για το μέσο πολίτη, αλλά ταυ-
τόχρονα και ασφαλές τόσο για τον δήμο όσο και για 
τον πολίτη. Στα οφέλη της νέας υπηρεσίας είναι ότι 
παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώνει 
μία υπηρεσιακή αίτηση εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά 
χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στον δήμο 
-ενημερώνει άμεσα τον πολίτη με email και SMS για 
την τρέχουσα κατάσταση της αίτησής του και για τα 
στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου (όνομα, τηλέ-
φωνο, email) που χειρίζεται την αίτησή του, μειώνει 
την αναπαραγωγή εγγράφων και τη γραφειοκρατία 
στη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, παρέχει 
στις υπηρεσίες του δήμου μια απλή και ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή, παρακο-
λούθηση και διεκπεραίωση των υπηρεσιακών αιτήσε-
ων που προέρχονται από τον πολίτη, αξιοποιεί τις νέες 
τεχνολογίες για την βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τον πολίτη.

«Ανοιχτοί σε επενδύσεις» 
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#karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Διαλύεται ακόμα ένας μύθος 
που πάει να χτίσει ο Τσίπρας, 
ο οποίος ετοιμάζεται να 
εξαγγείλει την έξοδο από τα 
Μνημόνια μετά τη λήξη του 
ισχύοντος προγράμματος 
το καλοκαίρι του 2018. Η 
αλήθεια όμως ότι το καθε-
στώς της επιτροπείας για την 
Ελλάδα θα παραμείνει μέχρι 
να εξοφληθεί τουλάχιστον 
το 75% της χρηματοδοτικής 
συνδρομής που έχει ληφθεί.

Με άλλα λόγια το Μνημόνιο 
δεν πρόκειται να τελειώσει 
το 2018, ότι και αν θέλει 
να ισχυρίζεται ο σημερινός 
πρωθυπουργός. Αντιθέτως 
έρχονται και άλλα σκληρά 
μνημονιακά μέτρα που η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ  έχει υπογράψει, όπως 
οι μειώσεις συντάξεων, με την 
κατάργηση της προσωπικής 
διαφοράς, και η αύξηση της 
φορολογίας εισοδήματος με 
τη μείωση του αφορολόγητου 
ορίου. Ο κ. Τσίπρας μας έλεγε 
ότι το 2015 είχε αυταπάτες και 
γι’ αυτό υποσχόταν πράγμα-
τα που δεν μπορούσαν να 
γίνουν, τώρα όμως εμπαίζει 
καθαρά τον ελληνικό λαό και 
επιχειρεί να χτίσει μια δική 
του πραγματικότητα  που 
καμία σχέση δεν έχει με τη 
σκληρή καθημερινότητα που 
βιώνουν οι Έλληνες.

Η πικρή αλήθεια είναι ότι η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει 
δεσμεύσει τη χώρα με επιτρο-
πεία και μέτρα λιτότητας μέχρι 
το… 2060.

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

■ Από τις υπουργίνες του Τσίπρα 
που εντυπωσίασαν μικρούς και 
μεγάλους ήταν η Έφη Αχτσιόγλου. 
Ντυμένη το πρωί με ένα μαύρο 
φόρεμα και το βράδυ με ένα λευ-
κό και ψιλοτάκουνες γόβες δίκαια 
«κέντρισε» το ενδιαφέρον των 
φωτογράφων των οποίων τα φλάς 
έπεσαν απευθείας πάνω της. Κομ-
ψή και η διευθύντρια του πρωθυ-
πουργικού γραφείου Κατερίνα Νο-
τοπούλου η οποία επέλεξε ταγιέρ 
για το πρωί και φόρεμα για το βρά-
δυ της ομιλίας Τσίπρα.

■ Μια από τις... εκπλήξεις πάντως 
το περασμένο Σάββατο στο συνε-
δριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» 
ήταν και η παρουσία της Μπέτης 
Μπαζιάνα. Η σύζυγος του πρωθυ-
πουργού δεν έχει επισκεφτεί ποτέ 
της τη ΔΕΘ, τουλάχιστον μπροστά 
στις κάμερες, ούτε όταν ο Αλέξης 
Τσίπρας ήταν αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, ούτε όμως 
όταν με την ιδιότητα του πρωθυ-
πουργού εγκαινίασε τη ΔΕΘ πέρσι. 
Η ίδια δεν χειροκρότησε καθόλου 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τσίπρα 
παρά μόνο όταν εκείνος τελείωσε 
ήταν η πρώτη που σηκώθηκε από 
τη θέση της και άρχισε να χτυπάει 
παλαμάκια.

■ Πρόσφατα το «Ποτάμι» εξέδωσε 
μια ανακοίνωση στην οποία ανα-
φέρονταν τα ονόματα όλου του 
επιτελείου του Σταύρου Θεοδω-
ράκη στη μάχη των εκλογών του 
αρχηγού της Κεντροοαριστεράς. 
Μεταξύ αυτών και δυο Θεσσαλονι-
κείς: ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος 
Κωνσταντινίδης και ο γραμματέας 
του κόμματος στη Β’ Θεσσαλονί-
κης, Νίκος Νυφούδης. Όπως μά-
θαμε ο δεύτερος ενημερώθηκε 
για τη συμμετοχή του στο team 
του «πρωταγωνιστή» από τις τη-

λεοράσεις, αφού προηγουμένως 
κανένας από τη Σεβαστουπόλεως 
δεν τον είχε ενημερώσει. Όχι ότι 
θα αρνιόταν βέβαια, αφού μετά την 
παραίτηση της Κατερίνας Μάρκου 
ο Νίκος Νυφούδης είναι το «βαρύ 
πυροβολικό» του Ποταμιού στην 
συγκεκριμένη περιφέρεια!

■ «Είμαι πιο ΠΑΣΟΚ από τους ΠΑ-
ΣΟΚους» επανέλαβε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης 
μετά το πέρας της πρόσφατης συ-
νάντησής του με την πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, την 
πρωτοβουλία της οποίας για τη 
δημιουργία ενός ενιαίου κεντρώ-
ου χώρου χαιρέτισε. Υποθέτουμε, 
ότι και οι άλλοι εννιά υποψήφιοι 
αρχηγοί θα θελήσουν να δουν, αν 
δεν έχουν δει ακόμα, τον Μπου-
τάρη για να πάρουν την… ευλογία 
του;  Πάντως, η Φώφη ήταν καλή 
αφορμή για να καθίσουν ξανά στο 
ίδιο τραπέζι δήμαρχος και πρώην 
πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου. 
Άλλωστε ο Παναγιώτης Αβραμό-
πουλος για πολλούς θεωρείται ο 
άνθρωπος της Γεννηματά στη Θεσ-
σαλονίκη.

■ Μια selfie με τη σύζυγο του Γάλ-
λου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, 
Μπριζίτ έβγαλε ένας Θεσσαλονικι-
ός. Ο λόγος για τον αρχιτέκτονα της 
νέας παραλίας, Πρόδρομο Νικηφο-
ρίδη. Ο κ. Νικηφορίδης βρέθηκε 
στην ομιλία του Γάλλου Προέδρου 
στη Γαλλική Σχολή Αθήνων και 
δεν έχασε την ευκαιρία να φωτο-
γραφηθεί με την πρώτη κυρία της 
Γαλλίας. Τα likes και τα σχόλια της 
φωτογραφίας «έπεφταν» βροχή…

■ Πριν από τον Γιάννη Μπουτάρη 
έφτασε το πρωί της περασμένης 
Δευτέρας στο δημαρχείο της Θεσ-
σαλονίκης η Φώφη Γεννηματά. 

Η επικεφαλής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης είχε πρόγραμμα 
στην πόλη από πουρνό πουρνό και 
έφτασε στο δήμο λίγο νωρίτερα 
από το προκαθορισμένο ραντεβού 
που είχε με τη διοίκηση με αποτέ-
λεσμα να χρειαστεί να μείνει κανά 
δεκάλεπτο στο αμάξι της. «Θέλει 
να φρεσκαριστεί γιατί από το πρωί 
τρέχει…» σχολίαζαν οι συνεργάτες 
της προέδρου. 

■ Απάντηση σε όλα όσα ακούγο-
νται για τις επερχόμενες βουλευ-
τικές εκλογές έδωσε μέσω συνε-
ντεύξεών του σε ΜΜΕ του Κιλκίς ο 
πρώην υπουργός των κυβερνήσε-
ων Καραμανλή, Κώστας Κιλτίδης. 
«Επέστρεψα ως απλός στρατιώτης 
στη ΝΔ έμπρακτα όταν εξέλιπαν οι 
λόγοι που με οδήγησαν σε αποχώ-
ρηση» δήλωσε ο κ. Κιλτίδης χωρίς 
να κατονομάζει αυτούς τους… λό-
γους. Σε ερώτηση εάν θα «κατε-
βεί» υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη 
ή το Κιλκίς είπε πως είναι καθαρά 
ζήτημα της ηγεσίας αν και που θα 
αξιοποιηθεί.

■ Μετέφερε το «στρατηγείο» του 
στην πλατεία Αριστοτέλους και 
πιο συγκεκριμένα στο Ολύμπιον. 
Ο λόγος για το βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας Κώστα Γκιουλέκα ο 
οποίος πριν λίγες ημέρες έπινε το 
καφεδάκι του… χαλαρά με στενούς 
του συνεργάτες και προετοίμα-
ζε την επίσκεψη Μητσοτάκη στην 
πόλη! 

■ Αληθεύει πως στέλεχος της 
αντιπολίτευσης του δήμου της 
Θεσσαλονίκης έχει επαγγελματική 
σχέση με γνωστό κατάστημα στο 
κέντρο της πόλης και για το λόγο 
αυτό, όπως σχολιάζει η διοίκηση 
του δήμου στα «πηγαδάκια» της, 
χάρηκε με την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση και την απόφασή της να 
ακυρώσει τις αποφάσεις του δημο-
τικού συμβουλίου για τα τραπεζο-
καθίσματα στην Αγίας Σοφίας και 
τη Νέα Παραλία; 

■ «Κι αν μας αντέξει το σκοινί, 
θα φανεί στο χειροκρότημα» λέει 
η πρώην υπουργός Πολιτισμού 
και γνωστή καλλιτέχνης Άλκιστης 
Πρωτοψάλτη. Το τραγούδι ται-
ριάζει «γάντι» στην μικρή συνομι-
λία που είχαν δυο Παππάδες στη 
Θεσσαλονίκη. Αναφερόμαστε στον 
Στέλιο Παππά και τον γιο του και 
υπερ-υπουργό Νίκο οι οποίοι μετά 
την ομιλία Τσίπρα σχολίαζαν χαμο-
γελώντας πως ο πάτερ φαμίλιας 
είχε τα περισσότερα και πιο δυνατά 
χειροκροτήματα όταν αναφέρθηκε 
στον ΟΑΣΘ ο πρωθυπουργός.

■ «Mε τα χίλια» στηρίζει την υποψηφιότητα του Χρήστου 
Νικολόπουλου για την προεδρία του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) ο γνωστός επιχειρηματίας 
και επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΝΕΟ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟ» Λευτέρης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της karfitsa, ενόψει των εκλογών στο ΕΕΘ -τον προσεχή Δε-
κέμβριο - ο κ. Γεωργιάδης ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Θεσσα-
λονίκης (χωρίς ποτέ να έχει ζητήσει ή καταλάβει κυβερνητική 
θέση) εκτιμά ότι η ανανέωση του επιμελητηρίου μπορεί να 
επιτευχθεί άμεσα με την ανάδειξη του Χρήστου Νικολόπου-
λου στην προεδρία του επιμελητηρίου, γιατί κυρίως «δεν παί-
ζει προσωπικά παιχνίδια και κύριο μέλημά του ήταν και θα 
είναι, να συνεργασθεί με όλες τις υγιείς δυνάμεις της αγοράς 
ώστε να βελτιωθεί η εικόνα και να λυθούν - επιτέλους - τα 
προβλήματα της».

Όπως σημειώνουν υποστηριχτές της υποψηφιότητας «φθά-
νουν οι ανούσιες παρεμβάσεις και άσκοπες συναντήσεις 
με εκπροσώπους της πολιτείας που μας εμπαίζουν…». Ο κ. 
Γεωργιάδης είναι… διαχρονικός φίλος της οικογένειας του 

προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και σύμφωνα πάντα 
με τις ίδιες πληροφορίες θεωρεί την υποψηφιότητα Νικολό-
πουλου καθοριστικό παράγοντα τόσο ανανέωσης όσο και 
διαμόρφωσης πολιτικών ανάπτυξης της αγοράς. Ο κ Νικολό-
πουλος -νυν Γενικος Γραμματεας στο ΕΕΘ- υπήρξε υποψήφι-
ος της παράταξης… «αλληλεγγύη» του νυν περιφερειάρχη Κ. 
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα ενώ όπως μαθαίνουμε ο 
τίτλος της παράταξης Νικολόπουλου θα συμπεριλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη λέξη (αλληλεγγύη).

Το Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 
θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Όπως 
ανακοινώθηκε στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΘ, θα διενεργηθούν σε χώρο 
της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δικαίωμα ψήφου 
έχουν 14.925 επαγγελματίες και 29.586 προερχόμενοι από 
τον χώρο της παροχής υπηρεσιών, που είναι εγγεγραμμένα 
μέλη του ΕΕΘ. Στις εκλογές του Δεκεμβρίου θα εκλέξουν 51 
μέλη του ΔΣ…

Η πικρή αλήθεια του ΣΥΡΙΖΑ

■ Στα… κάγκελα βρίσκονται 
οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονί-
κης εξαιτίας του… αεροδρομί-
ου. Σε επιστολή τους προς τον 
πρωθυπουργό αναφέρουν ότι 
πρέπει να πάρει ο ίδιος θέση 
για το ζήτημα των έργων στο 
«Μακεδονία». Οι επαγγελμα-
τίες της πόλης κάθονται σε 
αναμμένα κάρβουνα καθώς 
δεν γνωρίζει κανείς εάν τελικά 
θα γίνουν ή όχι τα απαραίτη-
τα έργα από την Fraport με 
αποτέλεσμα οι αεροπορικές 
εταιρίες να μην έχουν κατα-
θέσει ακόμα το πτητικό τους 
πρόγραμμα για το χειμώνα. 
Η γερμανική εταιρία λέει ότι 
τα έργα δεν είναι απαραίτητα, 
ενώ η ΥΠΑ ότι είναι. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν μπουν οι… 
εκσκαφείς τότε η επιβατική 
κίνηση του αεροδρομίου 
εκτιμάται πως θα μειωθεί 
κατά 60%.
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■ Τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσ-
σαλονίκη το Συμβούλιο Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας 
– Τουρκίας, με την συμμετοχή των πρωθυπουργών των 
δυο χωρών Τσίπρα και Γιλντιρίμ! Την ανακοίνωση έκανε ο 
Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας Ορχάν Γιαλμάν Οκάν κατά 
τη διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου του Ελληνο-
τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος στη φετινή 
82η ΔΕΘ. Όπως είπε δε ο υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας που χαιρέτισε στην εκδή-
λωση «Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να εντείνουν τις προ-
σπάθειές τους για να έρθει πλησιέστερα η αγορά της Ευ-
ρασίας στην Ευρωπαϊκή γιατί δημιουργούνται τεράστιες 
προοπτικές ανάπτυξης με την αξιοποίηση του... ορυκτού 
πλούτου της περιοχής και τη δημιουργία σύγχρονων δι-
κτύων μεταφορών – συγκοινωνιών. Αυτές τις προοπτικές 
θα μπορέσουν καλύτερα να τις αξιοποιήσουν συνεργαζό-
μενες ελληνικές και τουρκικές επιχειρήσεις» Πιθανότα-
τα και αυτή η συνάντηση κορυφής θα γίνει στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης και όχι στο πρωθυπουργικό 
γραφείο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 

■ Μετά τη ΔΕΘ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με πληροφορίες του karfitsa.gr, θα φέρει 
«τα πάνω κάτω» στα εσωκομματικά όργανα του κόμματος. Έχει ήδη… αξιολογήσει, με εισηγήσεις συνεργατών του, 
αλλά και με τα σύγχρονα μέσα της επικοινωνίας (social media, συνεντεύξεις και σχετικές ανακοινώσεις-παρεμ-
βάσεις) το σύνολο των στελεχών που… δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Εκτός από αυτά που θα αντικατασταθούν 
αμέσως μετά τη 82η φετινή διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα… απαλλαγούν από τα καθήκοντα 
τους και οι επικεφαλής γραμματειών που  επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, σε πε-
ρίπτωση πρόωρων ή κανονικών εκλογών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες «θα αντικατασταθούν με νέα πρόσω-
πα που δεν θα έχουν το… άγχος του προσωπικού εκλογικού αγώνα, έτσι ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή 
τους απρόσκοπα με στόχο τα βέλτιστα αποτελέσματα για τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» όπως μας είπαν από τα κεντρικά 
γραφεία του κόμματος…

#karfitsomata
■ Ξεπέρασαν τους 60.000 οι επισκέπτες του πρώτου Σαβ-
βατοκύριακου της 82ης ΔΕΘ, που ξεκίνησε με τον πλέον 
δυναμικό τρόπο. Πόλος έλξης της διοργάνωσης αποτελεί 
φέτος το Περίπτερο της τιμώμενης χώρας Κίνας (13), που 
έχει προσελκύσει τα βλέμματα του κόσμου, ο οποίος εντυ-
πωσιάζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις που παρουσι-
άζουν κινέζικοι... κολοσσοί. Στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ οι 
επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται και να εγγράφο-
νται ως εθελοντές δότες μυελού των οστών στην Τράπεζα 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας», 
κάτι που ήδη έκανε και ο... πρωθυπουργός.

■ Στον αγιασμό του δημοτικού σχο-
λείου που πήγαινε και ο ίδιος... Ο 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τότε ως μαθη-
τής σήμερα ως δήμαρχος Πυλαίας 
Χορτιάτη μίλησε για τις χαρές των 
μαθητών αλλά και για την διαχρονι-
κή... απουσία της Πολιτείας καθώς 
«ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης στα-
μάτησαν όλα τα έργα κρατικής χρη-
ματοδότησης για την ανέγερση νέων 
σχολείων, ενώ μειώθηκαν δραματι-
κά έως και 60% οι χρηματοδοτήσεις 
για τις λειτουργικές δαπάνες» Ο δή-
μαρχος δεν παρέλειψε να απευθύνει 
και δημόσια προειδοποίηση προς την 
Πολιτεία και τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς. Τους κάλεσε να μη θυμούνται 
την εκπαίδευση μόνο όταν εξαγγέλουν “ανεκπλήρωτες υποσχέσεις” ενώ ζήτησε επιτακτικά : «να τρέξουν επιτέλους 
τα προγράμματα σχολικής στέγης με τα 13 σχολεία στο νομό Θεσσαλονίκης που είναι σε εκκρεμότητα 12 ολόκληρα 
χρόνια(!!!), από το 2005!» Στο πρόγραμμα αυτό έχει οριστικά ενταγμένα 3 σχολεία και ο δήμος μας(2 στην Πυλαία 
και 1 στο Πανόραμα)με οριστικές μελέτες και οικόπεδα, η ανέγερση των οποίων είναι απαραίτητη και λύνει οριστικά 
το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο δήμο». Είναι τραγικό κατέληξε ο δήμαρχος, στην πατρίδα μας με κορυφαίο 
πρόβλημα την υπογεννητικότητα , οι σχολικές αίθουσες με ευθύνη αποκλειστικά της Πολιτείας να είναι πάντοτε λι-
γότερες και τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί “στριμωγμένα” σε κάθε γωνιά των κτιρίων.

«Η αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης και η δημιουργία ενός πε-
ριβάλλοντος φιλικού προς την 
επιχειρηματικότητα και τις επεν-
δύσεις, αποτελεί όρο και προϋπό-
θεση για την επιβίωση της ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας και κατ’ 
επέκταση για την επιβίωση της 
ελληνικής οικονομίας» επισημαί-
νει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής Γ. Γκιλής με αφορμή τη 
φετινή ΔΕΘ. Προσθέτει ότι «όποιος 
παρακολουθεί τα τεκταινόμενα εί-
ναι σε θέση να διαπιστώσει ιδίοις 
όμμασι ότι εκτός των οριζόντιων 
περικοπών -επί δικαίων και αδί-
κων- και της αύξησης των φόρων 
επί των συνήθων... συνεπών (κυ-
ρίως) υποζυγίων, καμία ουσιαστι-
κή πρόοδος δεν έχει συντελεστεί. 
Ούτε οι αγορές έχουν ανοίξει, ούτε 
έχει εφαρμοστεί ένα σταθερό φο-

ρολογικό πλαίσιο με διάρκεια του-
λάχιστον πενταετίας, ούτε εύκολη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων έχει επιτευχθεί, 
ούτε τα capital control έχουν εξα-
φανιστεί, ούτε τα κρατικά μονοπώ-
λια έχουν καταργηθεί, ούτε ουσια-
στικές αποκρατικοποιήσεις έχουν 
λάβει χώρα, ούτε η διαφθορά, η 
γραφειοκρατία, η φοροδιαφυγή 
έχουν αντιμετωπιστεί. Απαιτείται 
άμεση ανατροπή όλων των προη-
γούμενων δεδομένων».

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου 
της Χαλκιδικής όπως τονίζει ο κ. 
Γκιλής έχει αποδείξει τη νέα αντί-
ληψη και φιλοσοφία για την επιχει-
ρηματικότητα, στη διάνοιξη νέων 
επιχειρηματικών οριζόντων για 
τα μέλη του,  με συνιστώσες την 
εξωστρέφεια και την ανάληψη από 
μέρους του συνεχών δράσεων, 
προκειμένου να τα στηρίξει για να 
ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές. 
Διοργανώνει ημερίδες για επίκαι-
ρα επιχειρηματικά θέματα, εκδίδει 
ανά τετράμηνο το ψηφιακό περι-
οδικό του «Επιμελητήριο Χαλκιδι-
κής» (το οποίο αποστέλλεται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των με-
λών του) ενημερώνει με συνεχείς 
ανακοινώσεις-δελτία τύπου για 
τις δράσεις του, παρεμβαίνει στα 

ΜΜΕ και  αποστέλλει και με SMS 
όλες τις εξελίξεις που αφορούν στα 
μέλη τους. Στηρίζει τις επιχειρήσεις 
παρέχοντας δωρεάν e-mail και τις 
προβάλλει και μέσω της ιστοσελί-
δας του (www.epichal.gr)» επιση-
μαίνει ο κ Γκιλής. 

Όπως μας λέει ο κ. Γκιλής, εκτός 
απο τη Σχολή του Επιχειρηματία 
που έχει ιδρύσει το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής για την εκπαίδευση και 
κατάρτιση των μελών του, «τρέ-
χει» παράλληλα και πρόγραμμα 
αλληλεγγύης και κοινωνικής και 
οικολογικής ευαισθητοποίησης 
(Θεσμοθετήθηκε Τράπεζα Αίματος 
για τα μέλη του με εθελοντική αι-
μοδοσία, προχώρησε σε εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκού σταθμού 
για εξοικονόμηση σε ενέργεια και 
χρήμα κ.α.). «Το κτήριο του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής είναι το 
πρώτο δημόσιο κτήριο στο νομό 
μας, αλλά και το πρώτο Επιμελη-
τήριο της χώρας, όπου τοποθετή-
θηκε φωτοβολταϊκός σταθμός στο 
χώρο του και είμαστε υπερήφανοι 
γι’ αυτό...», προσθέτει ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 
Όπως σημειώνει «έχουμε κατα-
φέρει πολλά όμως μπορούμε και... 
περισσότερα».

Μέτρα για τη στήριξη και προβολή των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής! 
Το Επιμελητήριο έχει προχωρήσει, για την τόνωση της 
αγοράς του νομού, και στην έκδοση της «κάρτας μέ-
λους πολλαπλών χρήσεων», όπου χορηγεί στα μέλη 
του εκπτώσεις στις αγορές των προϊόντων (και υπη-
ρεσιών) από τα καταστήματα της Χαλκιδικής! Ταυτό-
χρονα προκειμένου να προστατέψει τις επιχειρήσεις 
– μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου, παρέχει 
δωρεάν πληροφορίες που σχετίζονται με την συναλλα-
κτική συμπεριφορά νομικών και φυσικών προσώπων 
(πχ ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές). Ακόμη 
συμμετέχει σε διεθνές εκθέσεις σε όλον τον κόσμο, 
αλλά κυρίως στα Βαλκάνια, όπου δίνει στα μέλη του 
Επιμελητηρίου τη δυνατότητα να προβάλλουν τα προ-
ϊόντα τους και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες 
(DETROP, Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, Έκθεση το-
πικών προϊόντων, Αnuga) στις οποίες... επιδοτεί κατά 
ένα μεγάλο ποσοστό τη συμμετοχή τους! Επίσης δίνει 
τη δυνατότητα σε τουριστικές επιχειρήσεις να προβλη-
θούν δωρεάν στην έντυπη και ψηφιακή έκδοση του 
Οδηγού που έχει εκδώσει το Επιμελητήριο στην Ελ-
ληνική ενώ μέσω του χάρτη της Χαλκιδικής, που έχει 
εκδώσει σε πέντε γλώσσες προβάλλει και υποδεικνύει 
διάφορα αξιοθαύμαστα σημεία του νομού! Όμως και οι 
εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προ-
βληθούν δωρεάν στην έκδοση του Οδηγού Εξαγωγι-
κών Επιχειρήσεων! Και οι δύο Οδηγοί που εκδίδει του 
Επιμελητηρίου διανέμονται στις πρεσβείες, στα προξε-
νεία και στις εκθέσεις στις οποίες συμμετέχει!
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#karfitsomata

Αν και έχουν τρέξει οι πρώτες 
μετρήσεις για την αναμέτρηση στην 
κεντροαριστερά, η εικόνα που δείχνει 
έρευνα της Interview, είναι κάπως 
διαφορετική. Η μεν κ. Γεννηματά 
προηγείται στην παράσταση νίκης, 
στην ερώτηση δηλαδή του ποιος 
πιστεύετε ότι θα κερδίσει αν οι εκλο-
γές ήταν την επόμενη Κυριακή, στην 
καταλληλότητα όμως υστερεί και 
μάλιστα σημαντικά.

Στην καταλληλότητα προηγείται ο 
κ. Θεοδωράκης και έπεται με 

μικρή διαφορά ο κ. Καμίνης. 
Καλές επιδόσεις έχουν και 
ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. 
Μανιάτης. Στην παράσταση 
νίκης, πρώτη έρχεται η κ. 

Γεννηματά και ακολουθεί ο 
κ. Θεοδωράκης πάλι πολύ κο-

ντά με τον κ. Καμίνη. Η ανάλυση 
των δημογραφικών όμως δείχνει τι 
πραγματικά συμβαίνει και κυρίως η 
ανάλυση των ηλικιών. Όσο μεγαλώνει 
η ηλικία τόσο ανεβαίνει στην καταλ-
ληλότητα η κ. Γεννηματά. Αντίθετα 
όσο πέφτει η ηλικία (στο 18 έως 35 
ετών) τόσο ανεβαίνει ο Θεοδωράκης 
και ο Καμίνης.

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοι-
χείο που θα παίξει ρόλο στις διαδι-
κασίες με τις οποίες θα γίνουν τελικά 
οι εκλογές αυτές. Αν πάνε στην 
ψηφοφορία και μέσω ιντερνέτ ή sms 
(κινητό τηλέφωνο), τότε οι νεαρές 
ηλικίες που έχουν εξοικείωση με τα 
μέσα αυτά θα συμμετέχουν εύκολα 
και μαζικά, με αποτέλεσμα να κάνουν 
την ανατροπή. Αν αντίθετα οι διαδικα-
σίες παραμείνουν στον παραδοσιακό 
τρόπο (κάλπες, εκλογικά κέντρα 
κλπ), τότε πιθανότατα ευνοημένη να 
βγει η κ. Γεννηματά που έχει το παλιό 
(ηλικιωμένο), παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ 
που λογικά θα πρέπει να αποτελεί και 
το μεγαλύτερο κομμάτι του συγκε-
κριμένου εκλογικού σώματος.

Είμαι σίγουρος ότι οι υποψήφιοι για 
την προεδρία του νέου φορέα που 
ζητάνε άνοιγμα των διαδικασιών (κυ-
ρίως ο Θεοδωράκης) και επιστολική 
ψήφο, έχουν μετρήσει την επίδραση 
επί των αποτελεσμάτων που μπο-
ρεί να έχει μια τέτοια μεθοδολογία 
εκλογής. Διαφορετικά δεν θα την 
ζητούσαν όπως για παράδειγμα δεν 
την ζητά  η κ. Γεννηματά. Μάλλον κάτι 
θα ξέρει…

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

Η μάχη της 
Κεντροαριστεράς
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* Η… ανεξαρτητοποίηση του κ. Τσίπρα 
Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός -στο 
πλαίσιο της ΔΕΘ – καταχειροκροτήθη-
κε… μόνο όταν ανέφερε τον ΟΑΣΘ! 
Δεν είχε εξάρσεις ή εκπλήξεις, ούτε 
χάιδεμα αυτιών των συντρόφων του,  
κάτι που κατάλαβε και το ακροατήριο 
στο Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ και μετά βίας τον… 
επιδοκίμαζε αραιά και που. Εξαίρεση 
αποτέλεσε η αναφορά του στην εκκα-
θάριση του Οργανισμού Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης σε τέτοιο 
σημείο που αρκετοί από τους τηλεθε-
ατές -ακούγοντας τόσο δυνατό χειρο-
κρότημα- να αναρωτηθούν αν «είναι 
εκεί οι 2.300 εργαζόμενοι του, τώρα 
που περιμένουν να γίνουν δημόσιοι 
υπάλληλοι όπως τους υποσχέθηκαν;»

Κατά γενική ομολογία, η ομιλία του 
(που ήταν η δεύτερη ως πρωθυπουρ-
γού κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) δεν 
είχε υψηλούς  τόνους. «Μάλλον εμ-
φανίστηκε… κουρασμένος από τις 
ίδιες του τις εξαγγελίες» όπως μας 
είπε πρ. σύντροφος του και νυν στέ-
λεχος της ΛΑΕ.  Ήταν υποτονική ακό-
μη και στα… «θα». Δεν έδωσε πολ-
λές και… συγκεκριμένες υποσχέσεις 
όμως  προσπάθησε να προσεγγίσει… 
άλλους ψηφοφόρους, όπως αυτοί 
της… ΝΔ! Ίσως γι’ αυτό ένας πρώην 
υπουργός του, ο κ. Λαφαζάνης κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι «ο Αλέξης 
εμφανίζεται… Μητσοτακικότερος του 
Μητσοτάκη». Πολλοί δε είχαν την αί-
σθηση ότι ακούν έναν… φιλελεύθερο 
πρωθυπουργό και ότι ο κ. Τσίπρας… 
ανεξαρτητοποιήθηκε -από το ΣΥΡΙΖΑ- 

στη Θεσσαλονίκη και στη 82η ΔΕΘ!

Με το δε… Grinvest (Ελλάδα και 
επενδύσεις) διαβεβαίωσε ότι η χώρα 
μπαίνει σε μία άλλη ρότα και φεύγει 
οριστικά από την απειλή του… Grexit. 
Παρέθεσε πολλούς αναπτυξιακούς 
δείκτες (αύξηση εξαγωγών, ξένων 
επενδύσεων, μείωση της ανεργίας 
κα) ενώ ταυτόχρονα εστίασε στο… 
μέλλον, ίσως και γιατί το παρελθόν… 
συμπεριλαμβάνει και «Πρόγραμμα 
Θεσσαλονίκης» το οποίο κοντεύουν 
να ξεχάσουν και οι ψηφοφόροι (όπως 
φαίνεται και από τις πρόσφατες δημο-
σκοπήσεις των εφημερίδων ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ).

Μίλησε και ξαναμίλησε για την «επό-
μενη μέρα» -τότε που θα λήξει το 
μνημόνιο (του)- υποσχόμενος ότι θα 
εργασθεί σκληρά ώστε στα εγκαίνια 
της 83ης ΔΕΘ να μην βρισκόμαστε σε 
καθεστώς «ασφυκτικής επιτροπείας» 
παρά μόνο χρόνιας επιτήρησης. Για το 
δε «καλάθι της νοικοκυράς» δεν έκα-
νε ούτε νύξη. Ούτε «για μισθούς της… 
πείνας» (γενιά των 360 ευρώ τα τε-
λευταία δύο χρόνια!) Πρόσθεσε όμως 
ότι η δημόσια… ψηφιακή διοίκηση θα 
διευκολύνει τον Έλληνα και την καθη-
μερινότητα του με… δίκαιη ανάπτυξη!

Τέλος, υποσχέθηκε να μετατρέψει τη 
Θεσσαλονίκη σε κέντρο των… Βαλ-
κανίων κάτι που δεν έκαναν άλλοι και 
έμειναν μόνο στα λόγια…

@karapanagiotidu

■ Ούτε μια, ούτε δυο αλλά τέσσερις 
ολόκληρες ώρες κράτησε η ξενάγη-
ση του Αλέξη Τσίπρα στα περίπτερα 
της 82ης ΔΕΘ το πρωί της ημέρας των 
εγκαινίων. Ο Έλληνας πρωθυπουργός 
επέλεξε να επισκεφτεί το περίπτερο 15 
–των κρατικών συμμετοχών- και εκεί-
νο της Κίνας που είναι τιμώμενη χώρα. 
Εκεί… «τσίμπησε» τηλεφωνάκι τελευ-
ταίας τεχνολογίας ως δώρο από εκπρο-
σώπους εταιρίας που τον ξενάγησαν. «Η 
φετινή ΔΕΘ θύμιζε πολύ εποχές… ΠΑ-
ΣΟΚ» σχολίαζε κορυφαίο στέλεχος της 
ΔΕΘ-HELEXPO που έχει ξεναγήσει πο-
λιτικούς και πολιτικούς τόσα χρόνια! Και 
συμπλήρωνε: «οι κρατικές συμμετοχές 
ήταν… υπερπαραγωγή φέτος». 

YΓ: το πρώτο περίπτερο που θέλησε 
να δει ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνο 
του ΟΑΣΘ. Συναντήθηκε με τον Στέλιο 
Παππά και φυσικά έστειλε τα… μηνύμα-
τά του. Πιθανότατα έβαλε τέλος και στα 
σενάρια που θέλουν τον νέο πρόεδρο να 
είναι στα «μαχαίρια» με το Μαξίμου και 
τον Χρήστο Σπίρτζη.

■ Πολλά κυβερνητικά στελέχη, όπως 
π.χ. ο κ. Πιστιόρλας, έχουν εκφραστεί 
θετικά για στήριξη της υποψηφιότητας 
Μπουτάρη στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές. Ο δήμαρχος ως «πονηρός βλά-
χος» -όπως έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος 
τον εαυτό του πολλές φορές- περιμένει 
σύμφωνα με πληροφορίες, όλες τις δη-
μοσκοπήσεις και «που θα κάτσει η μπί-
λια» για να αποδεχθεί ή όχι μια στήριξη 
ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να του κάνει καλό ή 
ακριβώς το αντίθετο. Μέχρι στιγμής… 
συσκέπτεται και ζυμώνεται -όσο του 
επιτρέπουν οι αυτοδιοικητικές του αρ-
μοδιότητες- με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, 
είτε αυτοί βρίσκονται στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα π.χ. στον ΟΑΣΘ, είτε στο 
υπουργείο μεταφορών π.χ. για τα αρ-
χαία και το μετρό, είτε στο υπουργείο 
προστασίας του πολίτη. Την ίδια ώρα ο 
κ. Μπουτάρης δηλώνει σε φίλους και 
συνεργάτες… ικανοποιημένος από τη 
λειτουργία του γραφείου του πρωθυ-
πουργού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από 
τις συναντήσεις που πραγματοποιεί στην 
πόλη (βλ Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης) ο Αλέξης Τσίπρας με ξένους ηγέτες. 
«Ήμουν πολύ επιφυλακτικός για τη δη-
μιουργία γραφείου πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη, τελικά όμως φαίνεται ότι 
αποδίδει τουλάχιστον στην περίπτωση 
του... δήμου. Τρία θέματα που θέσαμε 
ακούστηκαν και μάλιστα με ταχύτητα, 
αποδεικνύοντας ότι είναι καλή η κίνη-
ση δημιουργίας γραφείου πρωθυπουρ-
γού…» είπε πρόσφατα.
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■Τον Αμερικανό δημοσιογράφο κ. 
Marc d ‘  Entremont , μέλος του ΔΣ του 
IFWTWA(International Food, Wine and 
Τravel Writers Association) βράβευσε πριν 
από λίγες ημέρες ο Οργανισμός Τουρι-
σμού Θεσσαλονίκης. Σε μία σεμνή τελετή 
που έγινε στα γραφεία του Οργανισμού 
Τουρισμού,η πρόεδρος του ΟΤΘ-αντιπερι-
φερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου 
απένειμε στον αμερικανό δημοσιογράφο 
ειδική πλακέτα για την προσφορά του στην 
τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης τα 
τελευταία χρόνια. Ο κ. Μarc d΄Εntremont, 
με έδρα την Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, βρί-
σκεται για τρίτη φορά αυτές τις μέρες στην 
Βόρεια Ελλάδα και θα παραμείνει μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου συλλέγοντας γαστρο-
νομικές και ταξιδιωτικές εμπειρίες από 
την Θεσσαλονίκη, την Μακεδονία κι άλλες 
περιοχές. Από τα δύο προηγούμενα ταξίδια 
του έγραψε 33 διαφορετικά άρθρα ταξιδιω-
τικών εντυπώσεων σε 5 διαφορετικά blogs 
και έντυπα τουριστικού περιεχομένου.

■ Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και 
μερικές εβδομάδες έχει βγάλει -πρωτοκλασάτα και 
μη- στελέχη της στο… δρόμο. Ο σχεδιασμός -φυσικά 
της Αθήνας- συμπεριλαμβάνει δεκάδες εκδηλώσεις 
και επισκέψεις κλιμακίων βουλευτών και κομματικών 
σε όλη τη βόρεια Ελλάδα – επιχειρήσεις, εργοστάσια, 
μεθοριακά φυλάκια, φορείς, ιδρύματα, δήμους κλπ 
– προκειμένου να κινητοποιηθούν και να συσπειρω-
θούν οι ψηφοφόροι του κόμματος που παρακολου-
θούν εντυπωσιασμένοι, όπως αποδεικνύεται και από 
τα social media, τον πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να 
προωθεί… ιδεολογικά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις! 
Όμως υπάρχει μεγάλος προβληματισμός τόσο για τον 
συντονισμό από την… πρωτεύουσα, χωρίς την τυπική 
ή ουσιαστική συμμετοχή της Θεσσαλονίκης (στην αρ-
χική σύσκεψη με πρόεδρο Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ… 
έβγαλαν εκτός την πρόεδρο της τοπικής ΝΔ Β. Ευτα-
ξά) όσο και για τη θεματολογία που επέλεξαν για να 
κινητοποιήσουν τον κόσμο. Όπως μας έλεγε κομματι-
κό στέλεχος της Αθήνας, έχει δεχθεί παράπονα για τις 
εκδηλώσεις που αφορούν σε «εναλλακτικούς τρόπους 
επίλυσης διαφορών ως μοχλός ανάπτυξης, αναδια-

μόρφωσης μιας νέας νομικής κουλτούρας» (κάτι που 
έχει θεσμοθετηθεί και τρέχει ήδη και συνεπώς η πο-
λιτική παρέμβαση της ΝΔ δεν είναι αναγκαία και πρώ-
της γραμμής ) καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις-ομιλίες 
όπως αυτή που αφορά  ή στην «οικονομική ισχύ της 
Ελλάδας και ο ρόλος της στα Βαλκάνια» (για την οποία 
μόνο στενοχώρια φέρνει στους ψηφοφόρους που 
προτιμούν να επενδύουν πχ στη Βουλγαρία παρά στην 
πατρίδα τους λόγω σκληρής φορολογίας και ασταθούς 
οικονομικής πολιτικής). Προβληματισμός υπάρχει κι 
για άλλη θεματολογία όπως πχ αυτή που αφορά στη 
«συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στους Αγώνες 
του Έθνους». Οι ίδιες πηγές μας έλεγαν ότι «θα έπρεπε 
να είναι πιο προσεκτικός ο σχεδιασμός, διότι η Θεσσα-
λονίκη και μάλιστα η Α΄Θεσσαλονίκης για τη ΝΔ δεν εί-
ναι μια ακόμη εκλογική περιφέρεια όπως έχουν δείξει 
πολλές φορές οι κάλπες…». Προς το παρόν, λόγω της 
επικείμενης επίσκεψης Μητσοτάκη τα τοπικά στελέχη 
δεν θέλουν να εκφραστούν δημοσίως, όμως αργότερα 
θα το κάνουν διότι όπως μας είπε ένας εξ αυτών «Με 
τέτοιες εκδηλώσεις δεν συσπειρώνονται οι ψηφοφόροι 
της ΝΔ…».

«Φιλιούνται- αγκαλιάζονται» Σπίρ-
τζης- Τζιτζικώστας! Οι δυο άνδρες 
στο πλαίσιο των εγκαινίων της 82ης 
ΔΕΘ... απάντησαν σε όλους εκεί-
νους που τους ήθελαν… μαλωμέ-
νους. Συναντήθηκαν, αγκαλιάστη-
καν και... φιλήθηκαν σχολιάζοντας 
«για να μην λένε ότι έχουμε κόντρα» 
όπως είπε και ο υπουργός. Υπενθυ-
μίζεται πως λίγες ώρες πριν ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
έστειλε από κοινού επιστολή με τον 
Γιάννη Μπουτάρη στον κ. Σπίρτζη 
ζητώντας να δώσει λύση στο πρό-
βλημα που έχει προκύψει με το αε-
ροδρόμιο «Μακεδονία» και να απα-
ντήσει εάν τα έργα που προβλέπεται 
να γίνουν είναι απαραίτητα ή όχι.

■ Τη free press της Θεσσα-
λονίκης Κarfitsa αναζητούσε 
στο περίπτερο των εγκατα-
στάσεων της φετινής διοργά-
νωσης του εθνικού εκθεσι-
ακού φορέα της χώρας, ο 
υφυπουργός Γ. Αμανατίδης. 
Τελικά τη βρήκε και ο φακός 
μας κατέγραψε τη στιγμή. Η 
εφημερίδα και το ενημερωτι-
κό site karfitsa.gr καθώς και 
ο όμιλος ΜΜΕ όπου ανήκει 
(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, paraskhnio.
gr , my-mykonos.gr κα) βρί-
σκεται σε κεντρικό περίπτερο 
της ΔΕΘ και φέτος!

■ Σε μνημόνιο συνεργα-
σίας  προχώρησαν ο ΟΑΣΑ 
με τον ΟΑΣΘ και τον ΟΣΕΘ 
όπως είχε αποκαλύψει 
πριν από μέρες τo karfitsa.
gr. Τις τελευταίες λεπτο-
μέρειες για τη συμφωνία 
«Αθήνα-Θεσσαλονίκη με... 
ΟΑΣΘ» έβαλαν στα γραφεία 
του Οργανισμού Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης, παρουσία του γενικού 
γραμματέα του υπουργείου 
Μεταφορών, Αθανάσιου 
Βούρδα, οι πρόεδροι και 
διευθύνοντες σύμβουλοι 
του ΟΑΣΘ, Στέλλιος Παππάς 
και Σάββας Παναγιωτίδης, 
αντίστοιχα, και του ΟΑΣΑ, 
Τάσος Ταστάνης και Γιάννης 
Σκουμπούρης. Η μάχη που 
θα δοθεί τώρα είναι η αύξηση 
του αριθμού των οχημάτων 
που θα κυκλοφορούν στους 
δρόμους, αλλά και η καλή 
κατάστασή τους. Ωστόσο 
σύμφωνα με βουλευτές της 
Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης της 
ΝΔ, «ο ΟΑΣΘ κρατικοποιείται 
για να... πουληθεί το 2019».

Αληθεύει πως κυβερνητικός 
παράγοντας της Βόρειας Ελλά-
δας σε «πηγαδάκι» δημοσιο-
γράφων έξω από την αίθουσα 
της συνέντευξης τύπου του 
Πρωθυπουργού καλούσε τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ να 
ρωτήσουν τον Τσίπρα πότε θα 
διαγράψει –επιτέλους- όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά, 
συγκεκριμένο βουλευτή του 
νομού; 

Ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ προερχό-
μενος, δεν ενημερώθηκε για 
την ώρα της επίσκεψης του 
πρωθυπουργού στα γραφεία 
της διοίκησης της ΔΕΘ-
HELEXPO με αποτέλεσμα να 
μείνει εκτός… πλάνων και 
φωτογραφιών; 

■ «Σπάει» την κυβερνητική 
γραμμή ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Β’ Θεσσαλονίκης και πρώην 
υφυπουργός Εξωτερικών 
Δημήτρης Μάρδας με αφορ-
μή το χώρο της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ενώ 
όλοι οι υπουργοί αλλά και 
τα στελέχη της ΔΕΘ κάνουν 
λόγο για ανάπλαση των ήδη 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων 
ο καθηγητής του ΑΠΘ με 
άρθρο του στην KARFITSA 
λέει πως θα πρέπει να επα-
νεξεταστεί το ενδεχόμενο ο 
εθνικός εκθεσιακός φορέας 
να μεταφερθεί στα ανατολικά 
ή τα δυτικά του νομού καθώς 
όπως αναφέρει «μια ΔΕΘ 
σε μεγάλης έκτασης χώρο 
δίνει άλλες προοπτικές και 
δυναμική στη χώρα και στις 
παραγωγικές της μονάδες».

ΑΠΟΡΙΑ

ΚΟΥΙΖ

■ Για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά το 2ο Νηπιαγωγείο 
Νέων Μουδανιών βραβεύτη-
κε με την ετικέτα ποιότητας 
για  πρόγραμμα eTwinning. 
Ο δήμαρχος της περιοχής 
Μανώλης Καρράς σε μήνυμά 
του συνεχάρη την δασκάλα 
του σχολείου γι’ αυτή τη 
διάκριση. «Αξίζουν συγχα-
ρητήρια στη νηπιαγωγό κ. 
Μιχαλάρου Κυριακή και τα 
παιδιά. Μπράβο» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Καρράς. 

#karfitsomata
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#politics

Για πολλούς είναι δύσκολο να βρουν υπο-
γραφές από χίλια στελέχη σε τουλάχιστον 
επτά περιφέρειες, καθώς συγκεκριμένοι 
υποψήφιοι αρχηγοί «σκοντάφτουν» στους 
ίδιους υποστηρικτές. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της Karfitsa υποψήφιος αρχηγός 
της Κεντροαριστεράς έχει ήδη συγκε-
ντρώσει 3.500 υπογραφές που θα καταθέ-
σει σε λίγες ημέρες στον κ. Αλιβιζάτο. 

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη πολλοί 
«ΠΑΣΟΚοι» έχουν ήδη εκδηλώσει  το εν-
διαφέρον τους υπέρ κάποιας υποψηφιό-
τητας ενώ και οι δέκα υποψήφιοι αρχηγοί 
έχουν βρει τους «ανθρώπους τους» στην 
πόλη. Ποιοι είναι όμως αυτοί; 

Φώφη Γεννηματά

Η σημερινή επικεφαλής της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης και πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά φέρεται να 
έχει δίπλα της τη βοήθεια του δημάρχου 
Νεάπολης Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη, του 
πρώην προέδρου του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Αβραμό-
πουλου, του συνδικαλιστή Ανδρέα Στοϊ-
μενίδη, του αναπληρωτή γραμματέα  του 
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Μιχάλη Πάππου 
και του προέδρου του Εργατικού κέντρου 
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Τσαραμπουλί-
δη. Την υποψηφιότητα της κ. Γεννηματά 
στηρίζουν επίσης οι πρώην γραμματείας 
Α’ Θεσσαλονίκης Χρόνης Μακρίδης και 
Χρήστος Παπαστεργίου. 

Νίκος Ανδρουλάκης

Από την πλευρά του, ο νυν ευρωβου-
λευτής και υποψήφιος πρόεδρος Νίκος 
Ανδρουλάκης έχει στο πλευρό του την 
γιατρό Πένυ Δαλαμπούρα, στέλεχος της 
νεολαίας ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αλλά και 
μέλος της πολιτικής επιτροπής του κόμ-
ματος σήμερα. Υπέρ της υποψηφιότητάς 
Ανδρουλάκη δημόσια έχουν τοποθετηθεί 
ο υποψήφιος βουλευτής Νίκος Ξυλούρης 
και η Αγγελική Τριανταφυλλίδου. Υπέρ 
της υποψηφιότητας Ανδρουλάκη, λόγω 
προσωπικών φιλικών σχέσεων φέρεται 
να τάσσεται και ο νυν γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπαδούλης, ο πρώην 
πρόεδρος της ΕΥΑΘ Νίκος Παπαδάκης, 
η γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Καλαμαριάς 

Μελίνα Βερβερίδου, ο υπεύθυνος οργα-
νωτικού Χάρης Μελίδης, ο πρώην Γενικός 
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης Νικήτας Φραγκισκά-
κης, ο γιος του πρώην ευρωβουλευτή 
Γιάννη Γκλαβίνα, Θανάσης και ο δικηγόρος 
Γιάννης Πιτσιόρας. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι προσεχώς αναμένονται κι άλλες 
δηλώσεις υποστήριξης της υποψηφιότη-
τας Ανδρουλάκη. 

Σταύρος Θεοδωράκης

Στο επιτελείο του επικεφαλής του «Ποτα-
μιού» Σταύρου Θεοδωράκη στη Θεσσαλο-
νίκη σημαίνοντα ρόλο έχει ο συγκοινωνιο-
λόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, ο οποίος 
στο παρελθόν υπήρξε υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος με την παράταξη του Γιάν-
νη Μπουτάρη «Πρωτοβουλία 2010». Αλλά 
και οι δυο γραμματείς του κόμματος στην 

Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Πέτρος Τερζής και 
Νίκος Νυφούδης αντίστοιχα συμμετέχουν 
στις αποφάσεις περί οργανωτικών ζητη-
μάτων. Στο επιτελείο της Θεσσαλονίκης 
προστίθεται ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Σπύρος Πέγκας που ήταν υποψήφιος 
βουλευτής αλλά και η Γιάννα Παναγοπού-
λου με την θεσμική της ιδιότητα στο κόμ-
μα. Άνθρωπος του Θεοδωράκη στη Θεσ-
σαλονίκη θεωρείται και η αντιδήμαρχος 
Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης 
Άννα Αγκελίδου αλλά και ο διευθυντής 
του ινστιτούτου του κόμματος «Π2» Γιάν-
νης Κωνσταντινίδης. 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Αρκαδί-
ας του ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν υποψή-
φιος πρόεδρος για τη Χαριλάου Τρικούπη 
σύμφωνα με πληροφορίες έχει αναθέσει 

Όλοι οι άνθρωποι των... υποψηφίων προέδρων 
της Κεντροαριστεράς στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΙΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΝ ΣΕ Α’ ΚΑΙ Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«Τρέχουν» για να προλάβουν τις προθεσμίες οι υποψήφιοι… υποψήφιοι αρχηγοί του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Μπορεί η λίστα των υποψηφίων αρχηγών, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στην επιτροπή Αλιβιζάτου, να αριθμεί 
τα δέκα άτομα, ωστόσο δεν θεωρείται βέβαιο πως τελικά όλοι θα είναι υποψήφιοι αρχηγοί. Και αυτό γιατί ορισμένοι δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τις χίλιες υπογραφές που απαιτούνται βάση της διαδικασίας που έχει ανακοινωθεί 

και να τις καταθέσουν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στην επιτροπή.  

Του Βαγγέλη στολάκη

Η συρρίκνωση της μεσαίας τάξης αποτελεί, ίσως, ένα από τα 
μεγαλύτερα πλήγματα της βαθιάς οικονομικής κρίσης που 
ταλαιπωρεί τη χώρα μας ακόμα και σήμερα. Ό,τι χτίστηκε με 
κόπο τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, χάθηκε σε λιγότερο 
από πέντε χρόνια. Οι αποταμιεύσεις καταναλώθηκαν κυρίως 
για λόγους διαβίωσης, τα ακίνητα έχασαν έως και το 70% της 
εμπορικής τους αξίας λόγω έλλειψης ρευστότητας, ενώ τα 
capital controls οδήγησαν πολλούς στην ανεργία. Σήμερα, τη 
μέση ελληνική οικογένεια στηρίζουν οι συνταξιούχοι.

Ακόμα κι αν δεν συμπαθείς τον Α. Παπανδρέου και τις κυβερ-
νήσεις του, οφείλεις να παραδεχτείς πως στα δικά του χρόνια 
ο πλούτος μοιράστηκε. Απέκτησαν ελπίδα και οι μη έχοντες 
στον ήλιο μοίρα.  

Αν αυτό έγινε με λάθος τρόπο, αν υπήρξε σπατάλη ή αν 
έγινε λάθος σχεδιασμός είναι γεγονότα που έρχονται σε 

δεύτερη μοίρα -αν και είναι εξίσου σημαντικά. Η ουσία 
είναι πως η μεσαία τάξη δημιουργήθηκε τη δεκαετία 
του ‘80.  Η χώρα πατούσε γκάζι. Δυστυχώς, όπως 
προκύπτει από το αποτέλεσμα, είχε ατζαμήδες στο 
τιμόνι. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Το ενδιαφέρον 
είναι πως αρκετοί από τους συνυπεύθυνους γι’ 

αυτήν την κατάσταση έρχονται σήμερα ως σωτήρες. 
Σωτήρες από το παρελθόν -σχεδόν τίτλος για κωμική 

περιπέτεια.

Για να επανέλθω, στις μέρες μας, σύμφωνα με έρευνα ιν-
στιτούτου μελετών της Ελβετίας, η συνολική περιουσία των 
Ελλήνων υποχώρησε κατά 587 δισ. ευρώ στα χρόνια της 
κρίσης. Κάθε νοικοκυριό είδε την περιουσία του να μειώνεται 
κατά 67.703 ευρώ. Το 2007 βρισκόταν στα 165.000 ευρώ, 
ενώ το 2016 στα 98.000 ευρώ, περίπου. Η αξία του καθαρού 
πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών υποχώρησε περισσό-
τερο από 40% τα τελευταία χρόνια. Η μισή σχεδόν περιουσία 
του μέσου Έλληνα έγινε καπνός.

Η κρίση άφησε βαθιές πληγές στην Ελλάδα. Το 2003 σχεδόν 
ο μισός πληθυσμός της χώρας ανήκε στη μεσαία τάξη, ενώ 
σήμερα το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 20%-25%. Έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
καταγράφει πως ενώ κατά την κρίση του 2008-2010 στις χώ-
ρες του πυρήνα της ευρωζώνης μόνο ένα στα τρία νοικοκυριά 
υπέστη σημαντικές εισοδηματικές απώλειες, η ελληνική κρί-
ση, που είναι πιο βαθιά και με μεγαλύτερη διάρκεια, επηρέασε 
συνολικά το 92% των ελληνικών νοικοκυριών, με το 76% εξ 
αυτών μάλιστα να έχει υποστεί σημαντικό εισοδηματικό πλήγ-
μα. Σχεδόν όλους μας δηλαδή. Συνηθίζω να λέω σε φίλους 
δημοσιογράφους όποτε βρίσκομαι στο εξωτερικό ότι κανείς 
άλλος εταίρος δεν θα άντεχε σε ανάλογη κρίση. Κανείς. 

Διαβάζω και ακούω ανθρώπους με μεγάλη ευκολία να 
ρίχνουν την ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση στους ίδιους 
τους πολίτες. Δεν αντιλέγω πως σε αρκετές περιπτώσεις οι 
ευθύνες είναι δικές μας. Από την άλλη, όμως, αν είναι να 
μοιραζόμαστε την ευθύνη, να μοιραζόμαστε και τον μισθό 
του Βουλευτή, του Υπουργού, του Πρωθυπουργού και ούτω 
καθεξής.

Η ουσία είναι πως την κρίση την πληρώνουν οι πολίτες. Όλοι 
μας. Και όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε πως στην αστική 
δημοκρατία που ζούμε η δύναμη του πολίτη είναι μία. Τη 
στιγμή των εκλογών. Μετά υπομονή και αυτοκριτική. Οπότε 
αναλογιστείτε τη ζωή σας, τα ψέματά τους και την επόμενη 
φορά αποφασίστε όπως επιθυμείτε. Αυτό κάνουμε όλοι μας, 
άλλωστε.

*Ο κ. Νυφούδης είναι γραμματέας του «Ποταμιού» στη Β’ 
Θεσσαλονίκης 

Τα δεινά της μεσαίας τάξης

Νί
κο

ς Ν
υφ

ού
δη

ς*



17

#politics

το οργανωτικό κομμάτι στη Θεσσαλονί-
κη στον Γρηγόρη Σαρίδη, γνωστό τοπικό 
κομματικό στέλεχος. 

Γιώργος Καμίνης

Σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Καμίνη, φαίνεται 
πως ο δήμαρχος Αθηναίων είναι ο πιο… 
οργανωμένος στην πόλη από τους δέκα 
υποψήφιους της ηγεσίας του νέου φορέα 
της Κεντροαριστεράς. Ήδη έχει ανοίξει 
γραφείο στην οδό Αγίου Μηνά 7 στον 7ο 
όροφο όπου οι συνεργάτες του δέχονται 
επισκέψεις υποστηρικτών και ψηφοφό-
ρων. Είναι ανοικτό για τους φίλους και τα 
μέλη καθημερινά από τις 10:00 έως τις 
22:00, ενώ επικεφαλής της προεκλογικής 
εκστρατείας στην πόλη τοποθετήθηκε ο 
Μπάμπης Παπαϊωάννου. Υπεύθυνος για 
την εκστρατεία πανελλαδικά είναι ο Στέ-
φανος Παραστατίδης. 

Γιάννης Μανιάτης

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ και πρώην υπουργός Γιάννης Μανιά-
της φαίνεται πως στη Θεσσαλονίκη έχει… 
ρεύμα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά 
οι συνεργάτες του «είναι λογικό αφού είναι 
μισός Θεσσαλονικιός από την Τούμπα και 
την περιοχή της Χαριλάου και έχει διδάξει 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης για 15 περίπου χρόνια». Την υποψη-
φιότητα του κ. Μανιάτη στη Θεσσαλονίκη 
«τρέχουν» νέοι άνθρωποι με επικεφαλής 
τον γιο του πρώην υπουργού Τάσο Μανιά-
τη ο οποίος υπήρξε φοιτητής του ΑΠΘ και 
κορυφαίο στέλεχος της ΠΑΣΠ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες ο βουλευτής της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης έχει ήδη έρθει σε 
επαφές και συναντήσεις με δεκάδες καθη-
γητές πανεπιστημίου- συναδέλφους του 
και πρώην φοιτητές του, ενώ τις επόμε-

νες ημέρες αναμένεται να ανακοινώσουν 
τη στήριξή τους στο πρόσωπό του και εν 
ενεργεία και πρώην βουλευτές του ΠΑ-
ΣΟΚ από τη Βόρεια Ελλάδα. 

Γιάννης Ραγκούσης

Την ευθύνη να «τρέξει» στη Θεσσαλονίκη 
την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού 
της κυβέρνησης Παπανδρέου και πρώην 
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ραγκούση 
έχει η οικονομολόγος Φανή Τσικρικτσή. 
Η ίδια υπήρξε υποψήφια βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ το 2009. Δίπλα της έχει μια ομάδα 
συνεργατών, μεταξύ αυτών οι: Μανώλης 
Χριστοδούλου (γιατρός), Πέτρος Φραγκό-
πουλος (καλλιτέχνης), Ν. Φιλέλης (ιδιω-
τικός υπάλληλος), Γιώργος Αρσαβέλης 
(οικονομολόγος)και Καίτη Σκορδυλλάκη. 

Απόστολος Πόντας

Σε ό,τι αφορά τον Απόστολο Πόντα, πρό-
εδρο της ΕΔΕΜ που επίσης έχει ανακοι-
νώσει την υποψηφιότητά του για τον νέο 
φορέα της Κεντροαριστεράς επικεφαλής 
της Οργανωτικής Επιτροπής της υποψη-
φιότητας έχει τοποθετηθεί ο Νίκος Ιωσήφ. 
Στη Γενική Συντονιστική ομάδα ανήκουν 
επίσης ο Γραμματέας του κόμματος, Κων-
σταντίνος Παπαγιαννάκης, η Γωγώ Καζά 
και ο Γιάννης Ακριβός, ενώ υπεύθυνος 
επικοινωνίας είναι ο Γιάννης Σακκάς. Σε 
ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα συντονιστές 
της Οργανωτικής Επιτροπής Βορείου Ελ-
λάδος είναι οι: Φένια Κλιάτση, Βασίλης 
Εμμανουηλίδης, Αλέκος Παπαδόπουλος, 
Κώστας Χολίδης και Βασιλική Τσιακοπού-
λου.

Σημειώνεται πως η Karfitsa επιχείρησε 
να επικοινωνήσει με τους άλλους δυο 
υποψηφίους αρχηγούς της Κεντροα-
ριστεράς Κωνσταντίνο Γάτσιο και Δη-
μήτρη Τζιώτη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
κατέστη εφικτό. 

Όλοι οι άνθρωποι των... υποψηφίων προέδρων 
της Κεντροαριστεράς στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΙΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΝ ΣΕ Α’ ΚΑΙ Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«Τρέχουν» για να προλάβουν τις προθεσμίες οι υποψήφιοι… υποψήφιοι αρχηγοί του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Μπορεί η λίστα των υποψηφίων αρχηγών, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στην επιτροπή Αλιβιζάτου, να αριθμεί 
τα δέκα άτομα, ωστόσο δεν θεωρείται βέβαιο πως τελικά όλοι θα είναι υποψήφιοι αρχηγοί. Και αυτό γιατί ορισμένοι δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τις χίλιες υπογραφές που απαιτούνται βάση της διαδικασίας που έχει ανακοινωθεί 

και να τις καταθέσουν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στην επιτροπή.  

Του Βαγγέλη στολάκη

Αναμφισβήτητα ο καθημαγμένος χώρος του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού είναι πολυκατακερματισμένος. Πολλά κομμάτια 
και κομματίδια ψάχνουν κυρίως οδηγούς επιβίωσης μέσα 
σε ένα κεντρικό πολιτικό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από κυ-
νισμό και αναξιοπιστία. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση και σε 
αυτό το παθογενές κλίμα γίνονται προσπάθειες ανασύνθεσης, 
ανασυγκρότησης, αναγέννησης. Ποια τύχη όμως θα έχουν 
αυτές οι προσπάθειες όταν τα χαρακτηριστικά αυτών είναι 
πρωταρχικά το στήσιμο παράλληλων μηχανισμών και η επι-
κυριαρχία λαβωμένων στρατών -που ενδεχόμενα διακατέχο-
νται από αυτοκτονικές τάσεις-έτοιμων να εφορμήσουν μόλις 

δώσουν το σύνθημα οι αρχηγοί ή οι αρχηγίσκοι για να 
καταλάβουν άραγε τι; Την Βαστίλη ή ένα πουκάμισο 

αδειανό; Προφανώς κάποιοι πονηρά σκεπτόμενοι 
θέλουν να διατηρήσουν τις καρέκλες τους παραγο-
ντίζοντας στον μικρόκοσμό τους είτε σε κεντρικό 
επίπεδο είτε σε τοπικό.

Η λογική τους είναι να «υπάρχουμε εμείς και μετά 
θα δούμε τι θα κάνουμε». Μπορεί όμως με αυτές τις 

πρακτικές να ξαναμαζευτεί ο απλός κόσμος της Δημο-
κρατικής Παράταξης; Όταν βλέπει διαγκωνισμούς ατόμων 
που θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια μόνον αυτοί 
και όλοι οι άλλοι χαρακτηρίζονται σκαιά είτε δεξιοί είτε Συρι-
ζαίοι ένθεν κακείθεν; Κατά την γνώμη μου όχι. Δεν υπάρχει 
σωτηρία όποια διαδικασία και αν ακολουθηθεί, όσοι κι αν 
προσέλθουν στις κάλπες αν πρώτα απ’ όλα δεν εκπέμψουν με 
σαφήνεια οι πολιτικές απόψεις καθαρό μήνυμα προοδευτικής 
ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης για την χώρα και 
ταυτόχρονα για την παράταξη.

Δεν μπορεί να είναι κανείς αισιόδοξος όταν κυριαρχούν 
απόψεις να βάλουν υποψηφιότητα πολλοί υποψήφιοι για 
να κινητοποιήσουν φίλους, συγγενείς, μηχανισμούς για να 
εμφανίσουμε πολλούς ψηφοφόρους, και με βάση αυτό να 
πούμε ως χώρος ότι  ξαναερχόμαστε. Καλή η επικοινωνία 
αλλά χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο έχει κοντά πόδια. Γι’ αυτό 
ας το ξανασκεφτούν όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα 
για την ηγεσία της παράταξης. Δεν είναι αυτή η ευκαιρία για 
πασαρέλα. Να καταθέσουν πολιτικές πλατφόρμες, να μας 
πουν τις συμμαχίες, να αποφύγουν μαχαιρώματα, να αυτοπε-
ριορισθούν από τις προσωπικές τους σκοπιμότητες, να υπάρ-
ξουν συγκλίσεις στη βάση των απόψεων. Δεν είναι δυνατόν 
να υπάρχουν 6-7 υποψηφιότητες σε ένα εκλογικό σώμα του 
6-7%.Τι μήνυμα θα εκπέμψει αυτό; 

Τι συζήτηση -πλην της διαλυτικής- μπορεί να γίνει και να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινωνίας; Όταν τα ρεύματα 
σκέψης δεν είναι πάνω από 2-3 στον χώρο προς τι οι παρα-
πάνω υποψηφιότητες; Οι πολίτες βλέπουν, καταλαβαίνουν και 
κρίνουν. Δεν θα συγχωρήσουν ειδικά σε αυτή την δύσκολη 
εποχή, τον καιροσκοπισμό και τον τυχοδιωκτισμό. Οι ιδέες, οι 
αρχές, οι αξίες, οι καθαρές πολιτικές θέσεις και όχι οι μέσοι 
όροι, είναι αυτά που εμπνέουν, κινητοποιούν όταν βρουν και 
τον κατάλληλο κεντρικό εκφραστή. Δεν είναι τυχαίο αυτό 
που έγραψε ο Πάλμε ότι «Αν οι ιδέες απομονωθούν από την 
πράξη, τότε ανοίγει ο δρόμος για την κατάρρευση των δημο-
κρατικών θεσμών» και τέτοιοι θεσμοί είναι πρωτίστως και τα 
κόμματα. Ας το πάρουν υπόψη τους οι επιθυμούντες να είναι 
υποψήφιοι. Πάθαμε. Μάθαμε;

*Ο κ. Μακρίδης είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής του 
ΠΑΣΟΚ

«Να το ξανασκεφτούν όσοι 
θέλουν να γίνουν… αρχηγοί  
στη δημοκρατική Συμπαράταξη» 

Χρ
όν

ης
 Μ

ακ
ρίδ

ης
*



18

#ρεπορτάζ

Σαν «βόμβα» έσκασε το πρωί της Δευτέρας, η 
ανακοίνωση της απόφασης της Eldorado Gold, 
να αναστείλει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα, 
με την καναδική εταιρία να αναφέρει ως αιτία 
την καθυστέρηση έγκρισης «αδειών ρουτίνας» 
εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία 
έχει «εμποδίσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και 
λειτουργίας των ορυχείων στις Σκουριές και 
στην Ολυμπιάδα. Τα ορυχεία, όπως και αυτό το 
Στρατωνίου, θα τεθούν σε καθεστώς συντήρη-
σης από τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι θα 
απολυθούν και οι συμβάσεις των συμβασιού-
χων θα τερματιστούν». Από την πλευρά της η 
κυβέρνηση έχει ανακοινώσει από τον Αύγουστο 
ότι θα υπάρξει διαιτητική διαδικασία εναντίον 
της Ελληνικός Χρυσός, με τον αρμόδιο υπουρ-
γό να παρατείνει πρόσφατα την προθεσμία 
επίσημης ειδοποίησης ως τις 15 Σεπτεμβρίου 
και τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της 
εταιρείας Τζορτζ Μπερνς να απαντά πως: «εάν 
η ελληνική Κυβέρνηση επιθυμεί να εργαστεί 
στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων 
με την Ελληνικός Χρυσός, να εκδώσει έγκαιρα 
τις άδειες και να στηρίξει την επένδυση». Μετά 
τις… εκατέρωθεν ανακοινώσεις, ακολούθησε η 
«έφοδος» των μεταλλωρύχων στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκφράσουν 
την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη 
της εν λόγω επένδυσης στον υπουργό Ενέργει-
ας και Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη. 

Οι άδειες που τελικά… δόθηκαν 

Το θέμα όπως ήταν αναμενόμενο, μονοπώλησε 

το ενδιαφέρον όλων των κομμάτων ενώ έφτα-
σε και στις σελίδες του ξένου τύπου. Τελικά οι 
άδειες για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της 
Ολυμπιάδας εκδόθηκαν από το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, με το υπουργείο να 
επισημαίνει πως τόσο η άδεια που εκδόθηκε όσο 
και εκείνη που εκκρεμεί είναι ήσσονος σημασίας 
για τη λειτουργία του συγκροτήματος της Ολυ-
μπιάδας, το οποίο μπορεί να λειτουργεί κανονι-
κά με τις ήδη εκδοθείσες άδειες. Η απόφαση για 
την τεχνική μελέτη που αφορά στο κλείσιμο των 
παλαιών εκμεταλλεύσεων του Μεταλλείου Ολυ-
μπιάδας προβλέπει ότι η έγκριση «δύναται να 
ανακληθεί σε περίπτωση μη τήρησης των ανω-
τέρω όρων καθώς και για οποιοδήποτε λόγο 
δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους 

προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, 
των περιοίκων και της προστασίας του περιβάλ-
λοντος». Παράλληλα, είχε προηγηθεί, η έκδοση 
δύο ακόμη αδειών: τροποποίησης της άδειας 
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού του χώ-
ρου απόθεσης στην περιοχή της Ολυμπιάδας και 
λειτουργίας νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξο-
πλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού στην 
Ολυμπιάδα. Η βασική εκκρεμότητα αφορά συ-
νεπώς πλέον την άδεια εγκατάστασης του ηλε-
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστά-
σιο εμπλουτισμού των Σκουριών, θέμα το οποίο 
παραπέμφθηκε στη διαιτησία. Η συγκεκριμένη 
εξέλιξη χαρακτηρίστηκε ως «θετικό βήμα» από 
την εταιρεία η οποία ανακοίνωσε πως: «Αυτή τη 
στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα η έκδοση της 

άδειας τροποποίησης Εγκατάστασης Ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου 
εμπλουτισμού  Σκουριών, καθώς και άλλα θέ-
ματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη με-
τεγκατάσταση αρχαιοτήτων στη θέση Σκουριές. 
Αμέσως μετά την παραλαβή της απαιτούμενης 
άδειας για το έργο στις Σκουριές και την πρό-
θεση οικοδόμησης μιας σχέσης συνεργασίας 
και διαλόγου από την Ελληνική Κυβέρνηση, η 
Εταιρεία θα είναι σε θέση  να επανεκτιμήσει τις 
επενδυτικές επιλογές της στην Ελλάδα».

«H Eldorado δεν έχει μάθει να λειτουργεί 
σε ευρωπαϊκή χώρα»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ  ΟΤΙ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ…»

«Δεν έχω αντίρρηση η εταιρεία να αγαπά κάποια κόμματα και να μην αγαπά άλλα… Δεν έχω αντίρρηση να φτιάξει fan club της ΝΔ ή της Ένωσης 
Κεντρώων…» είπε στη Βουλή ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος!

O υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος  Γ. Σταθά-
κης εξαπέλυσε οξεία επίθεση στην Καναδική εταιρεία 
υποστηρίζοντας πως «δεν έχει μάθει να λειτουργεί σε 
ευρωπαϊκή χώρα» και να «σέβεται τις δημοκρατικές 
αρχές». Ο ίδιος είπε πως η κυβέρνηση ενεργεί χω-
ρίς αιφνιδιασμούς, πως το έργο της Ολυμπιάδας έχει 
αδειοδοτηθεί πλήρως αλλά το έργο στις Σκουριές πα-
ραπέμφθηκε στην διαιτησία. «Η μελέτη της εταιρείας 
επιστράφηκε τον Ιούλιο 2016 με τις ενστάσεις του 
υπουργείου. Το Δημόσιο έχει υπηρεσίες δεν τα λένε 
αυτά οι υπουργοί. Οι υπηρεσίες του υπουργείου δι-
αχρονικά λένε ότι την όλη λειτουργία της εταιρείας  
πρέπει να την ερευνήσουμε. Ο πρώην υπουργός κ. 
Μανιάτης επέστρεψε την μελέτη ως μη αποδεκτή και 
το ίδιο έκανε ο υπουργός εσωτερικών Π. Σκουρλέτης. 
Η εταιρεία αντί να επαναφέρει την μελέτη υιοθετώ-
ντας τις παρατηρήσεις προσέφυγε στο ΣτΕ και έστειλε 
εξώδικο στον υπουργό» πρόσθεσε ο κ. Σταθάκης . «Η 
εταιρεία έκανε πρόσφατα μια ωραία φιέστα και λέει 
ότι καθυστερούμε εμείς τις αδειοδοτήσεις. Η εταιρεία 
δεν έχει μάθει να εργάζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. 
Λέει ότι έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό και δεν 
τους δέχθηκε. Αξιολογεί πρωθυπουργούς, υπουρ-
γούς, κόμματα κλπ. Δεν έχω αντίρρηση η εταιρεία 
να αγαπά κάποια κόμματα και να μην αγαπά άλλα. 
Δεν έχω αντίρρηση να φτιάξει fan club της ΝΔ ή της 
Ένωσης Κεντρώων. Έχω πρόβλημα με το ανάποδο 
όταν εσείς φτιάχνετε fan club της Ελ Ντοράντο. Εί-
ναι ανυπόστατες και προκλητικές δια το δημοκρατικό 
μας πολίτευμα οι λειτουργίες της εταιρείας», τόνισε ο 
υπουργός  Ενέργειας και Περιβάλλοντος στην Ολομέ-
λεια της Βουλής.

«Προκλητικές οι λειτουργίες 
της εταιρείας» 

Της  Έλενας Καραβασίλη

Ο τρόπος επεξεργασίας των συμπυκνωμάτων σε Ολυμπιάδα και Σκουριές και το κατά πόσο αυτός παραβιάζει τη Σύμβαση Μεταβίβασης 
και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου είναι το αντικείμενο της Διαιτησίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Eldorado 
Gold, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Η εταιρία Eldorado Gold Corporation  
ενημερώνει ότι η ελληνική θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. («Ελληνικός Χρυσός») έλαβε επίσημη ειδοποίηση από το υπουργείο 
Οικονομικών και το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την έναρξη της διαιτησίας. Η διαιτησία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός και σε αυτήν κατονομάζει το υπουργείο τον εκπρόσωπό του 
στο τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο». Η ειδοποίηση της διαιτησίας αναφέρει ότι η Τεχνική Μελέτη Μονάδας Μεταλλουργίας στην περιοχή 
του Μαδέμ Λάκκου Στρατωνίου, για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, που υποβλήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2014, είναι μη πλήρης και συνεπώς παραβιάζει τη Σύμβαση Μεταβίβασης και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. «Η 
Εταιρεία είναι απολύτως πεπεισμένη ότι η εν λόγω Τεχνική Μελέτη είναι πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τη Σύμβαση Μεταβίβα-
σης, το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση…

Το αντικείμενο της διαιτησίας 
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Όπως εξηγεί στην Karfitsa ο κ. Φάμελλος, 
οι δύο αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων, απορρίφτηκαν για δύο βασικού λόγους. 
«Πρώτον, δεν συνεδρίασε το Περιφερειακό 
Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΠΕΣΠΑ), παρότι υπήρξε τρεις φορές αλλη-
λογραφία με εισηγήσεις ολοένα επικαιροποι-
ούμενες. Τελικώς η απόφαση του συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης υπεγράφη και για τις δύο 
άδειες, χωρίς τη γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ, που 
πρόκειται για σοβαρότατο έλλειμμα στη διαδι-
κασία. Δεύτερον, δεν προκύπτει από την Μελέ-
τη αλλά και από τα χαρακτηριστικά του έργου, 
η υποχρέωση μονοσήμαντης χωροθέτησης 
στα συγκεκριμένα  αγροτεμάχια κι αυτό διότι 
δεν εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές περιοχές. 
Η νομοθεσία και το χωροταξικό σχέδιο για την 
ενέργεια, λέει ότι μπορούν να χωροθετούνται 
μονάδες στις περιοχές που παράγονται ενερ-
γειακοί πόροι. Όμως η συγκεκριμένη μονάδα 
δεν αξιοποιεί τοπικούς ενεργειακούς πόρους, 
αξιοποιεί εισαγόμενη και εγχώρια δασική βιο-
μάζα και υπολείμματα», τονίζει ο κ. Φάμελλος. 
Ο ίδιος συμπληρώνει πως: «θα έπρεπε εκτός 
από την γη υψηλής παραγωγικότητας των 
Βασιλικών –όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο 
αγροτεμάχιο- να συγκριθούν κι άλλες περιοχές 
χωροθέτησης, κάτι που δεν έγινε. Δεν δικαιο-
λογείται λοιπόν η μονοσήμαντη χωροθέτηση, 
εφόσον δεν ικανοποιεί παραγωγή βιομάζας 
εκείνης της περιοχής, δηλαδή των Βασιλικών. 
Αυτά είναι τα δύο βασικά ελλείμματα που απο-
τελούν την απαραίτητη νομική βάση, διότι μόνο 
με νομικούς και θεσμικούς όρους κρίνονται οι 
αποφάσεις, δεν υπάρχει καμία εισαγωγή προ-
σωπικού ή πολιτικού κριτηρίου στην απόφαση. 
Όταν κρίνουμε αποφάσεις περιβαλλοντικών 
όρων, μετά από ενστάσεις, είναι υποχρέωση 
μας να τηρούμε την κάλυψη των τυπικών υπο-
χρεώσεων της νομοθεσίας. Αυτές οι δύο ήταν 
ελλείψεις που έπρεπε να είχαν καλυφθεί πριν 
από την έκβαση των εγκρίσεων της Αποκε-
ντρωμένης».

«Αδιαφορεί για  
την περιβαλλοντική νομοθεσία»

Το μέλος του Δ.Σ. της «Resel Ανανεώσιμες πη-
γές Ενέργειας Ελλάδας Α.Ε.» Κώστας Ευθυμίου, 

ξεκαθαρίζει στην Karfitsa ότι: «οι λόγοι που ο 
κ. Φάμελλος επικαλείται είναι χαρακτηριστι-
κοί του φαρισαϊσμού και της αντι-επενδυτικής 
κουλτούρας που διακατέχει τόσο τον ίδιο όσο 
και συνολικά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα 
με το άρ. 13 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-9-
11), το ΠΕΣΠΑ έχει μόνο γνωμοδοτική αρμο-
διότητα και ως εκ τούτου η ύπαρξη ή μη της 
γνώμης του οργάνου δεν επηρεάζει τη νομιμό-
τητα της εκδοθείσης άδειας. Επιπλέον, το άρ. 9 
παρ. 7 Ν. 3851/10 (ΦΕΚ 85Α/4-6-10) αναφέρει: 
“Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη 
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου 
νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικό-
τητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε 
άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική 
εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ”. Ο νόμος λοι-
πόν δεν τάσσει καμιά προϋπόθεση για να χω-
ροθετηθεί οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ (όπως οι 
μονάδες βιομάζας) σε γη υψηλής παραγωγικό-
τητας». Ο κ. Ευθυμίου συνεχίζει λέγοντας ότι: 
«ο κ. Φάμελλος, γνωρίζει ότι αν ευσταθούσαν 
οι παραπάνω λόγοι απόρριψης, δεν θα είχαμε 
λάβει ποτέ τις δύο άδειες μετά τα τρία χρόνια 
που οι υπηρεσίες μας κοσκίνιζαν από 10 μεριές. 
Συνεπώς, με την απόφασή του να τις απορρίψει 
αποδεικνύει ότι αδιαφόρησε για την περιβαλ-
λοντική νομοθεσία, παρόλο που είναι αναπλη-
ρωτής υπουργός περιβάλλοντος. Ωστόσο, παρά 
το γεγονός ότι πατά σε τυπικά θέματα που δεν 
ισχύουν και θα καταπέσουν στο ΣτΕ, η απόφα-
ση του κ. Φάμελλου μας δικαιώνει απόλυτα 
έναντι των πολιτών των Βασιλικών, καθώς δεν 
αποδέχεται πουθενά τις ψευδείς και ανυπόστα-

τες φήμες που επί τρία χρόνια διασπείρονται για 
τις  μονάδες και μιλούσαν για ρύπανση, θάνατο 
και οικολογική καταστροφή». 

«Δικαίωση για τον δήμο»

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης Θε-
όδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει πως νιώθει 
δικαιωμένος με την απόφαση του υπουργείου 
καθώς: «οι μονάδες αυτές θα έπρεπε να γίνουν 
σε σημεία όπου να λύνουν ένα περιβαλλοντικό 
πρόβλημα, όπως θα μπορούσαν για παράδειγ-
μα να στηθούν στα δυτικά. Εδώ όμως θα γινό-
ταν εισαγωγή ροκανιδιού από τη Βουλγαρία 
που θα καιγόταν στα Βασιλικά δίπλα από τα 
σπίτια. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Στην περι-
οχή δεν υπάρχει καθόλου πρώτη ύλη, που να 
δικαιολογεί την ύπαρξη αυτών των μονάδων». 
Επιγραμματικά να σημειώσουμε ότι ανάμεσα 
στους λόγους για τους οποίους ο δήμος έκανε 
τις προσφυγές προς το υπουργείο Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος αναφέρονται οι ακόλουθοι: 
«Παραβιάστηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία έγκρισης των ΜΠΕ από την αδειο-
δοτούσα Αρχή (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας 
της ΑΔΜΘ)». Αναφέρεται ενδεικτικά πως δεν 
ελήφθη υπόψη ότι «μέσω της διαδικασίας της 
δημόσιας διαβούλευσης δεν έχει επιτευχθεί συ-
ναίνεση όσον αφορά την εγκατάσταση της υπό 
εξέταση μονάδας στην προτεινόμενη θέση». 
Λείπει η απαραίτητη γνωμοδότηση της Μη-
τροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης και παράλληλα υπεν-
θυμίζεται η αρνητική γνωμοδότηση του δήμου 

και της δημοτικής κοινότητας Βασιλικών, που 
συνοδεύεται από 3.514 υπογραφές πολιτών. 
Επιπλέον, λείπει η γνώμη του ΠΕΣΠΑ, στο 
οποίο ο δήμος Θέρμης προσέφυγε τρεις φορές. 
«Δεν καλύπτεται η προϋπόθεση της εγγύτητας 
της εγκατάστασης με την πηγή προέλευσης της 
πρώτης ύλης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να 
χωροθετηθεί προνομιακά και εξαιρετικά στην 
εν λόγω περιοχή, που είναι χαρακτηρισμένη 
ως γη υψηλής παραγωγικότητας και προορί-
ζεται πρωτίστως για αγροτική εκμετάλλευση». 

«Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ακυρώνει… κι άλλη επένδυση»

«ΦΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

«Μπλόκο» στην επένδυση του πρώην υπουργού Γιώργου Σαλαγκούδη, βάζουν με τις υπογραφές τους ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, για την κατασκευή δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
αεριοποίηση βιομάζας στην περιοχή των Βασιλικών. Στις αρχές της εβδομάδας, έγιναν δεκτές οι δύο προσφυγές που είχε καταθέσει ο δήμος 

Θέρμης, σε βάρος αντίστοιχων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με τις οποίες δινόταν η έγκριση για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης.

Στην τήρηση της νομοθεσίας επιμένει ο κ. Φάμελλος, 
λέγοντας ότι: «Από τα στοιχεία του φακέλου, προκύ-
πτει πως οι μονάδες αυτές θα ερχόντουσαν compact 
από το εξωτερικό και καμία παραγωγή, κανενός 
τεχνολογικού σταδίου δε θα γινόταν στην Ελλάδα. 
Μάλιστα, υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά με 
την προέλευση των μονάδων κατά τη διεργασία της 
αδειοδότησης. Τα δε απασχολούμενα άτομα, δεν θα 
υπερέβαιναν τα δάχτυλα του ενός χεριού, την ώρα 
που υπάρχει σοβαρό ζήτημα στη νομοθεσία. Σε κάθε 
περίπτωση εμείς είμαστε ανοιχτοί σε επενδύσεις που 
μπορεί να προσφέρουν ακόμη και μία θέση εργασίας, 
αρκεί να καλύπτονται οι κανόνες περιβάλλοντος. Στην 
περιοχή έχει ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση για την 
επίπτωση στην εργασία του πρωτογενή τομέα, που 
πρέπει να λάβει υπόψιν ο επενδυτής. Εμείς έτσι κι 
αλλιώς αξιολογούμε με βάση τη νομοθεσία». Από την 
πλευρά του ο κ. Ευθυμίου ξεκαθαρίζει πως: «μπαί-
νουμε πλέον και επισήμως στο τελευταίο στάδιο για 
την υλοποίηση των επενδύσεων, δηλαδή στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας, το οποίο θα αποφανθεί οριστι-
κά για το ανυπόστατο των λόγων απόρριψης. Εκ του 
νόμου επιβάλλεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός να 
πληρεί τις προδιαγραφές της ΕΕ, άλλως δεν δύναται 
να αδειοδοτηθεί η μονάδα. Οι μονάδες μας πληρούν 
τις προδιαγραφές. Επίσης θα δημιουργηθούν 30-40 
θέσεις εργασίας, καθώς το καθετοποιημένο σχέδιο 
προβλέπει και τη δημιουργία δύο σύγχρονων υδροπο-
νικών θερμοκηπίων δίπλα στις μονάδες, όπου θα αξι-
οποιούμε την παραγόμενη θερμότητα και το CO2. Επι-
πλέον, συνολικά το επενδυτικό σχέδιο θα αποφέρει 
ετησίως περί τα 500.000 ευρώ στην τοπική κοινωνία 
(μέσα από τη μισθοδοσία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
μεταφοράς από τοπικούς μεταφορείς και την επιδό-
τηση των λογαριασμών ρεύματος των κατοίκων με το 
3% του τζίρου, όπως προβλέπει ο νόμος)».

«Ανοιχτοί σε επενδύσεις» 

Της  Έλενας Καραβασίλη / Φωτο Σάββας Αυγητίδης 
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Με το Νόμο για την ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη των ανασφάλιστων περίπου 1.500.000 
συμπολίτες μας νοσηλεύονται σήμερα δωρεάν 
στα Δημόσια Νοσοκομεία, ανέφερε ο Πρωθυ-
πουργός. Αλλά δεν μας είπε ποιος… πληρώνει. 
Το παράλληλο πρόγραμμα ή ο λαός;» και υπεν-
θυμίζει η ΠΟΕΔΗΝ πως η δωρεάν περίθαλψη 
των ανασφάλιστων είναι Μνημονιακή υποχρέ-
ωση της κυβέρνησης για το οποίο βρέθηκε 
ισοδύναμο: «Αυξήθηκε η υγειονομική περίθαλ-
ψη από 4% στο 6% για τους εργαζόμενους και 
συνταξιούχους στις κύριες συντάξεις και θεσπί-
στηκαν εισφορές υγείας ύψους 6% στις επικου-
ρικές συντάξεις. Το μέτρο αυτό απέφερε αφαί-
μαξη σε μισθούς και συντάξεις 800 εκατ. ευρώ 
κατ’ έτος τα οποία καταλήγουν στον ΕΦΚΑ για 
πληρωμή συντάξεων, αντί να κατευθύνονται 
ως οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ. Οι αριθμοί μιλούν… 
Η δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων στοι-
χίζει 100 εκατ. ευρώ κατ’ έτος και όπως αναφέ-
ρει η έκθεση θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. 
Ωστόσο, τα νοσοκομεία δεν παίρνουν ούτε ένα 
ευρώ για τους ανασφάλιστους από τον ΕΟΠΥΥ. 
Λαμβάνουν 1,156 δις ευρώ κρατική χρηματο-
δότηση, όσοι ελάμβαναν και πριν από την εν 
λόγω ρύθμιση. Ο ΕΟΠΥΥ το έτος 2014 ελάμ-
βανε 774 εκατ.ευρώ κρατική χρηματοδότηση, 
εφέτος λαμβάνει 325,5 εκατ.ευρώ».

Το δεύτερο ψέμα (σύμφωνα πάντα με την ΠΟ-
ΕΔΗΝ) αφορά στην περίφημη Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). «Έρχομαι τώρα στον 
κρίσιμο τομέα της Υγείας και στην εμβληματική 
μεταρρύθμιση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Το νομοσχέδιο που ψηφίστη-
κε τον Αύγουστο προβλέπει τη δημιουργία 239 
Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε 65 αστι-
κές περιοχές της χώρας» ήταν τα λόγια του κ. 
Τσίπρα, που η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει και πάλι 

ψέμα εφόσον η εν λόγω μεταρρύθμιση είναι 
Μνημονιακή δέσμευση που περιλαμβάνεται στο 
3ο Μνημόνιο Ν.4336/2015 στο κεφάλαιο 2.5.2 
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η δε πραγμα-
τικότητα όπως έχει διαμορφωθεί πλέον με την 
ολοκλήρωση των αιτήσεων των επαγγελματι-
ών υγείας για την προκήρυξη προσωπικού για 
την στελέχωση των ΤΟ.Μ.Υ, είναι ακόμη πιο δι-
αφορετική: δεν υπάρχει ενδιαφερόμενο ιατρι-
κό προσωπικό. Ενδεικτικά, ο ΙΣΑ ανακοίνωσε 
ότι για τις 195 θέσεις Ιατρών στην Αττική για 
στελέχωση των ΤΟ.ΜΥ. έγιναν 98 αιτήσεις (29 

Γενικοί Ιατροί, 30 Παθολόγοι, 40 Παιδίατροι) 
73 υπαλλήλους (συντάξεις, αποχωρήσεις, πα-
ραιτήσεις, μετατάξεις, μετακινήσεις). Αντίστοι-
χα στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη μειώθηκε 
2.208. Στο ΕΚΑΒ μειώθηκε κατά 114 διασώ-
στες. 4.000 υπάλληλοι κατά μέσο όρο με ελα-
στικές μορφές απασχόλησης υπηρετούσαν 
και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις» είναι 
τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ. «Το μόνιμο προσω-
πικό που προσλήφθηκε επί των ημερών του 
κ. Τσίπρα είναι 2.000 και όχι 2.500. Έχει όμως 
σημασία να δούμε τον λεπτομερή κατάλογο 
με όλες τις «πέτσινες» προσλήψεις στην Υγεία 
που δημοσίευσε στις 11 Μαΐου 2017 το Μέγα-
ρο Μαξίμου σε non paper: Έχουν ήδη αναλάβει 
υπηρεσία 8.591 εκ των οποίων 2.684 μόνιμοι. 
Βρίσκονται σε διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας 
(άρα τώρα έχουν ήδη προσληφθεί αφού με-
σολάβησαν πέντε μήνες) 1.836 εκ των οποίων 
1.423 μόνιμοι. Ως εκ τούτου τότε το Μέγαρο 
Μαξίμου έλεγε ότι προσέλαβε 4.107 μόνιμους 
υπαλλήλους. Στη ΔΕΘ ο κος Τσίπρας είπε ότι 
προσέλαβε 2.500 μονίμους. Πότε έλεγε αλή-
θεια και πότε ψέματα;» διερωτάται ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας, κ. Μιχάλης Γιαννάκος. 

«Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την 
στελέχωση με επιπλέον 9.500 άτομα το επό-
μενο διάστημα… Στην πραγματικότητα η μόνη 
προκήρυξη μόνιμου προσωπικού που είναι σε 
εξέλιξη είναι 1.660 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, 
που δεν ξέρουμε πότε και πόσοι θα προσλη-
φθούν τελικά. Επίσης 1.100 με κοινοτικά κον-
δύλια. Μέχρι να έρθουν θα έχουν φύγει οι 2.300 
που υπηρετούν σήμερα με κοινοτικά κονδύλια 
και λήγουν οι συμβάσεις τους τον Φλεβάρη – 
Μάρτη 2018» απαντά η ΠΟΕΔΗΝ στις δηλώσεις 
του πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ.

Τα πέντε ψέματα της υγείας

«Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ… ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ  
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ…»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) εντόπισε ανακρίβειες ή όπως λέει… ψέματα στην ομιλία του 
Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Με σχετική ανακοίνωση δίνει δικά της στοιχεία και σημειώνει αναλυτικά: «Το πρώτο ψέμα αφορά στη δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων. 

Στα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου προβλέπεται 
να λειτουργήσουν στη Θεσσαλονίκη οι 15-20 ΤΟΜΥ 
από τις 25 που πρόκειται να δημιουργηθούν στην 
πόλη ενώ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο , το οποίο 
θα κατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί με δωρεά του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», θα πρέπει η 2η και 
η 3η ΥΠΕ να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο χώρους . Ο 
ένας από τους χώρους που προτείνονται για τη ανέ-
γερση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, ανήκει στο 
δήμο Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στα ανατολικά της 
πόλης, κοντά στο στρατόπεδο Φαρμάκη, και ο δεύτε-
ρος χώρος ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 
είναι το στρατόπεδο Καρατάσου. Επιπλέον έχει δρομο-
λογηθεί από το υπουργείο Υγείας η ολοκλήρωση μέσα 
στο 2018 της αντικατάστασης του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Άγιος 
Δημήτριος και Παπανικολάου (Ρεπορτάζ της Karfitsa 
εδώ και μήνες  έχουν αναδείξει την… εγκατάλειψη). 
Σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υγείας, 
Ανδρέας Ξανθός απάντησε και στην κριτική περί ανα-
ξιοπιστίας των εξαγγελιών που γίνονται στη ΔΕΘ λέ-
γοντας ότι οι δεσμεύσεις που αφορούν στον τομέα της 
Υγείας τηρήθηκαν, καθώς δόθηκε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στους ανασφάλιστους αλλά και προτεραιό-
τητα στην ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος Υγείας, 
ότι προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας καθώς και οι παρεμβάσεις για την 
εξυγίανση του συστήματος. 

Νέο μοντέλο συμβάσεων με τον ιδιωτικό τομέα

Ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των 
Ιατρικών Συλλόγων σε ότι αφορά τη λειτουργία των 
ΤΟΜΥ είπε: «Θεωρώ ότι διαβλέπουν ότι το δημόσιο 
σύστημα Υγείας ενδεχομένως μπορεί να περιορίσει 
τη ζήτηση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω 
όμως ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογι-
κή. Εμείς πιστεύουμε ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας 
οφείλει, αναπτυσσόμενο σταδιακά, να καλύψει πε-
ρισσότερες ανάγκες των πολιτών, ιδιαίτερα σε τομείς 
που σήμερα ήταν είτε ανεπαρκείς, όπως στην πρωτο-
βάθμια φροντίδα, είτε τελείως ανύπαρκτοι, όπως για 
παράδειγμα στον τομέα της αποθεραπείας και αποκα-
τάστασης. Το σχέδιό μας προβλέπει μια προτεραιότητα 
στην ανάπτυξη του δημόσιου τομέα. Βεβαίως ο ιδιω-
τικός τομέας θα έχει έναν επικουρικό ρόλο πάντα και 
μέχρι το δημόσιο σύστημα Υγείας να είναι λειτουργικό 
και να μπορεί να καλύπτει είτε τις ανάγκες της ερ-
γαστηριακής παρακολούθησης των πολιτών, είτε τις 
ανάγκες της εξειδικευμένης φροντίδας . Προφανώς 
θα χρειάζεται και η σύμβαση με τον ιδιωτικό τομέα, 
με συμβεβλημένους ιατρούς μέσω του ΕΟΠΥΥ . Τώρα 
ετοιμάζουμε το νέο μοντέλο αυτών των συμβάσε-
ων…» κατέληξε ο κ Ξανθός.

Ανανεώνουν τον εξοπλισμό  
νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης!

«Ψέμα» χαρακτηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ και τη δήλωση του 
Πρωθυπουργού ότι «από το 2015 έχουν προστεθεί στο 
ΕΣΥ πάνω από 9.000 Γιατροί, Νοσηλευτές, Παραϊατρι-
κό και Διοικητικό Προσωπικό». Η πραγματικότητα είναι 
άλλη, λέει η Ομοσπονδία. «Επί των ημερών του κ. Τσί-
πρα προσλήφθηκαν 6.000 υπάλληλοι. Εξ αυτών μόνο 
2.000 μόνιμοι. Επίσης εργάζονται 4.000 με ελαστικές 
μορφές απασχόλησης (ανανεούμενες συμβάσεις, νέες 
προσλήψεις, κοινοτικά κονδύλια). Αντίστοιχος αριθμός 
επικουρικών, ΟΑΕΔ, ΚΕΕΛΠΝΟ, συμβάσεις έργου κ.α.) 
υπηρετούσαν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στα 
Νοσοκομεία το μόνιμο προσωπικό επί των ημερών του 
κ. Τσίπρα μειώθηκε κατά 7.073 υπαλλήλους (συντάξεις, 
αποχωρήσεις, παραιτήσεις, μετατάξεις, μετακινήσεις). 
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#υγεία

Τις τελευταίες δεκαετίες οι παθήσεις του γόνατος είναι από τις συ-
χνότερες περιπτώσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος 
ορθοπαιδικός – χειρουργός για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 
ασθενών όλων των ηλικιών. 

Οι παθήσεις του γόνατος οφείλονται σε τραυματικά ή εκφυλιστικά αί-
τια, με διαφορετική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση κατά 
περίπτωση. 

Τραυματικής αιτιολογίας παθήσεις του γόνατος εμφανίζονται συχνό-
τερα στις νεότερες ηλικίες, αφού είναι περισσότερο δραστήριοι στην 
εργασία τους ή σε αθλητικές δραστηριότητες, χωρίς βεβαίως να απο-
κλείονται οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς.

Οι συχνότερες από τις παθήσεις αυτές είναι η ρήξη του μηνίσκου, 
η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και η χόνδρινη βλάβη 
των μηριαίων κονδύλων ή της επιγονατίδας. 

Στις ανωτέρω παθήσεις τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται αιφ-
νίδια και μετά από κάποια έντονη-βίαιη κίνηση, είναι ισχυρά και περι-
ορίζουν την κινητικότητα της άρθρωσης. 

Συχνά κατά την κλινική εξέταση και μόνο του ασθενούς, από έναν 
έμπειρο ορθοπαιδικό-χειρουργό, είναι εφικτή η διάγνωση της πά-
θησης. Σε περίπτωση όμως αμφιβολίας ή προκειμένου να σχεδιασθεί 
η θεραπευτική προσέγγιση του πάσχοντος, εκτελείται ειδική απεικό-
νιση με μαγνητική τομογραφία του γόνατος. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των τραυματικών 
βλαβών γίνεται αρθροσκοπικά και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αρ-
θροσκόπηση του γόνατος αποτελεί θεραπεία επιλογής λόγω των 

πολλών πλεονεκτημάτων της μεθόδου, τα κυριότερα των οποίων 
είναι: 

■ Πλήρης έλεγχος της άρθρωσης του γόνατος σε μεγενθυμένη 
εικόνα 
■ Στοχευμένη, ακριβής και λεπτομερής επέμβαση και αποκατάστα-
ση της βλάβης 
■ Μικρή χειρουργική τομή 
■ Νοσηλεία στην κλινική από λίγες ώρες έως μία ημέρα 
■ Γρήγορη αποκατάσταση και επάνοδος στις επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις και στις αθλητικές δραστηριότητες

Οι εκφυλιστικής αιτιολογίας παθήσεις του γόνατος εμφανίζονται συ-
νήθως σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, αλλά και σε 
νεότερους αν έχει προηγηθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός των 
αρθρικών επιφανειών του γόνατος. Οι συχνότερες από αυτές είναι 
η οστεοαρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η θυλακίτιδα και η 
ραιβότητα (παραμόρφωση) του γόνατος. 

Τα συμπτώματα των παθήσεων αυτών εγκαθίστανται προοδευτικά 
και χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου. Κυριότερο σύμπτωμα 
είναι ο πόνος στο γόνατο αρχικά κατά την κάμψη, στη συνέχεια κατά 
τη βάδιση και τελικά ακόμα και κατά την ανάπαυση, παρατηρείται 
κριγμός του γόνατος και ευαισθησία στην έσω επιφάνεια της άρθρω-
σης. Συχνά η άρθρωση παραμορφώνεται, κυρτώνει και διογκώνεται. 

Επιβεβαίωση της πάθησης γίνεται με απλή ακτινογραφία με την οποία 
γίνεται και η σταδιοποίηση της νόσου, η οποία καθορίζει και τον τρό-
πο αντιμετώπισής της. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμη η εξέτα-
ση του γόνατος και με αξονική τομογραφία. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος 
εξαρτάται από τη βαρύτητα-στάδιο της πάθησης. Σε ήπιες μορφές 

οστεοαρθρίτιδας η εφαρμογή ειδικών ενδαρθρικών ενέσεων σε 
τακτά χρονικά διαστήματα μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων και 
καθυστερεί την επιδείνωση της νόσου. Σε βαρύτερες περιπτώσεις η 
θεραπεία της πάθησης είναι χειρουργική. Οι ασθενείς υποβάλλονται 
σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος, αντικατάσταση της άρθρω-
σης, απαλλάσσονται από τα συμπτώματα του πόνου, επανέρχεται η 
κινητικότητα και η μορφολογία της άρθρωσης και αποκτούν την προ 
της εμφάνισης της νόσου ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσματα είναι εξαι-
ρετικά, η βάδιση άμεση και η αποκατάσταση πολύ γρήγορη εάν εφαρ-
μοσθεί πλήρως το πρωτόκολλο: 

■ Αυστηρή επιλογή ασθενούς με τεκμηριωμένη διάγνωση 
■ Έμπειρος χειρουργός-ορθοπαιδικός 
■ Σωστή επιλογή υλικού και μεθόδου εφαρμογής 
■ Συμμόρφωση ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες

Τα τελευταία έτη υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρήσης και της εξα-
τομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος (PSI), όπου η χειρουρ-
γική επέμβαση και η πρόθεση που θα τοποθετηθεί σχεδιάζονται για 
τον συγκεκριμένο ασθενή με επακόλουθο τα πολύ καλύτερα αποτε-
λέσματα και την ακόμα γρηγορότερη αποθεραπεία του ασθενούς. 

Παθήσεις του γόνατος: Συμπτώματα – Διάγνωση – Θεραπεία

Ο κ. Αγγελίδης Ιορδάνης είναι 
Ορθοπαιδικός- Χειρουργός 

Βασ. Όλγας 8Α, Θεσ/νίκη 
Τηλ.: 2310825817 - Κιν.: 6932495498 

Ορθοπαιδικός Χειρουργός  
EUROMEDICA  
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Του Ιορδάνη Αγγελίδη*

1, Aristotelous Str. 546 23 Thessaloniki, Greece T. (+30) 2316.007.575

 

Τo cosmopolitan ένα ολοκαίνουργιο 
εστιατόριο .Η Αριστοτέλους απέκτησε 
πάλι ένα κατάστημα το οποίο μπορεί 
άνετα να κινηθεί στη λογική του fine 
dinning, χωρίς να έχει τίποτε από την 
παρακμή των τελευταίων χρόνων της 
πλατείας. Η λιτή, μοντέρνα διακόσμηση 
σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Η 
απροσπέλαστη ματιά στη θάλασσα επι-
τρέπει τον επισκέπτη να απολαμβάνει τις 
δημιουργίες του νέου ανεχόμενου chef 
Τάκη Σπάρτακου. Τα κυρίως πιάτα έχουν 
μια μικρή πολυπλοκότητα αλλά στο τέλος 
σε αποζημιώνουν αφού οι γεύσεις εί-
ναι τέλεια αρμονικές. Το bar restaurant 
cosmopolitan υποστηρίζει πλήρως το 
όνομά του, αφού και ο κόσμος  της Θεσ-
σαλονίκης το τίμησε από την αρχή. Εκτός 
από τη πολύ νόστιμη κουζίνα μπορείς να 
το  απολαύσεις από το πρωί με café ,πλή-
ρες πρωινό με λαχταριστές ομελέτες και 
σάντουιτς και να καταλήξεις σε ιδιαίτερα 
cocktail  το βράδυ. Το cosmopolitan ήταν 
απολύτως οργανωμένο από τη πρώτη 
ήμερα. Με άριστο και φιλικό σέρβις 
μπορεί να υποστηρίξει από ένα επαγ-
γελματικό γεύμα 90 ατόμων  ώς και ένα 
ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα. Το 
cosmopolitan είναι είναι ένα ευχάριστο 
bar εστιατόριο από κάθε άποψη. Μπορεί 
η θέα του να σου κόβει την ανάσα αλλά 
και η κουζίνα του δεν υστερεί. Βρίσκεται 
στη καρδιά της πλατείας Αριστοτέλους. 
Δέχεται κρατήσεις στο 2316007575 .
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■ Σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εξω-
στρέφειας συνιστά για τον Σύνδεσμο Εξα-
γωγέων Βορείου Ελλάδος το πρόγραμμα 
που ανακοινώθηκε από το υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργα-
σία με το Εnterprise Greece για την Ενι-
αία Ταυτότητα για τα ελληνικά προϊόντα 
αγροδιατροφής που αποτελούν το 23% 
του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. 
Αυξημένες κατά 6,5% εμφανίζονται οι 
ελληνικές εξαγωγές αγαθών το μήνα Ιού-
λιο 2017 συγκριτικά με τον Ιούλιο 2016, 
σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ σε αξία ανήλθαν 
σε 2,4 δις. ευρώ. Η αντίστοιχη μεταβολή 
εξαιρουμένων των καυσίμων παρουσία-
σε οριακή αύξηση κατά 0,5%, δηλαδή 8,0 
εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι συνολική αξία 
των εισαγωγών ανήλθε σε 3,9 δις. ευρώ 
έναντι 3,7 δις. ευρώ τον Ιούλιο 2016, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,3%. Απο-
τέλεσμα των θετικών αυτών μεταβολών 
ήταν η διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγί-
ου κατά 84,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
αύξηση, σε ευρώ, 5,9%. Για το διάστημα 
Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, η αξία των εξα-
γωγών ανήλθε στο ποσό των 16,6 δις. 
ευρώ έναντι 14,3 δις. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 16,5% σε ετήσια βάση, ενώ η αντί-
στοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε αύξηση κατά 6,7%. Οι εισα-
γωγές αγαθών στο εξεταζόμενο διάστημα 
ανήλθαν σε 29,8 δις. ευρώ έναντι 25,3 δις. 
ευρώ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουα-
ρίου-Ιουλίου 2016, σημειώνοντας άνοδο 
κατά 17,6%.

■ Αυξημένη ζήτηση για ενοικίαση κα-
τοικιών καταγράφηκε στην πανελλαδική 
έρευνα της REMAX Ελλάς, με το ενδια-
φέρον των πολιτών να εστιάζει σε διαμε-
ρίσματα 1 - 2 υπνοδωματίων, ηλικίας έως 
20 ετών ή και παλαιότερα, αλλά πλήρως 
ανακαινισμένα. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της μελέτης, παρά την παρατεταμένη κρί-
ση της ελληνικής κτηματαγοράς, οι τιμές 
σε πανελλαδική κλίμακα σημείωσαν με-
σοσταθμική αύξηση κατά 2,1%, γεγονός 
το οποίο αποδεικνύει το αυξημένο ενδια-
φέρον σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 
Αναλυτικότερα, τα ενοίκια αυξήθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη κατά 1% και στην περιφέρεια 
κατά 5%. Όπως προκύπτει από την έρευ-
να, τα μικρότερα σπίτια, ηλικίας έως 10-15 
ετών κερδίζουν ολοένα και περισσότερο 

το ενδιαφέρον και έχουν περισσότερες πι-
θανότητες για ενοικίαση σε σύγκριση με τα 
υπόλοιπα, καθώς για τη συγκεκριμένα κα-
τηγορία παρατηρείται η μεγαλύτερη ζήτη-
ση. Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο και στις 
περιοχές κοντά στα  Πανεπιστήμια, στην 
κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα 
διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου, που έχουν 
κατασκευαστεί μετά το έτος 2000, είναι σε 
καλή κατάσταση ή ανακαινισμένα, εμβα-
δού 40 έως 50 τετραγωνικών μέτρων. Οι 
τιμές ενοικίων για τα συγκεκριμένα ακί-
νητα κυμαίνονται από 250 έως 300 ευρώ. 
Στις ίδιες περιοχές υπάρχει ζήτηση και για 
διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων εμβαδού 
70 έως 90 τ.μ. με το ύψος των ενοικίων να 
κυμαίνεται από 350 έως 450 ευρώ.

■ Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλο-
φόρησαν φέτος τον Αύγουστο ανέρχονται 
σε 5.643 έναντι 4.637 που κυκλοφόρησαν 
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 21,7%. Την περίοδο Ιανου-
αρίου- Αυγούστου 2017 κυκλοφόρησαν 
για πρώτη φορά 110.137 αυτοκίνητα 
(καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερι-
κού) έναντι 92.252 που κυκλοφόρησαν 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρου-
σιάζοντας αύξηση 19,4 % (αύξηση 13% 
είχε παρουσιαστεί το οκτάμηνο του 2016 
σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015). Τα 
καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφό-
ρησαν το οκτάμηνο 2017 ανέρχονται σε 
68.808 έναντι 62.764 που κυκλοφόρησαν 
την αντίστοιχη περίοδο το 2016, παρου-
σιάζοντας αύξηση 9,6%. Σύμφωνα επίσης 
με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο κυκλοφό-
ρησαν 2.612 νέες μοτοσικλέτες κυβισμού 
άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχει-
ρισμένες εξωτερικού) έναντι 3.260 τον 
αντίστοιχο μήνα το 2016, παρουσιάζοντας 
μείωση 19,9%. Οι καινούργιες μοτοσικλέ-
τες ανέρχονται σε 2.356 έναντι 3.011 που 
κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2016, πα-
ρουσιάζοντας μείωση 21,8%. Το οκτάμηνο 
κυκλοφόρησαν 22.467 νέες μοτοσικλέτες 
(άνω των 50 cc) έναντι 28.801 που κυκλο-
φόρησαν την αντίστοιχη περίοδο το 2016, 
παρουσιάζοντας μείωση 22% (αύξηση 
12,8% είχε παρουσιαστεί το οκτάμηνο του 
2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015). 
Οι καινούργιες μοτοσικλέτες το οκτάμη-
νο εφέτος ανέρχονται σε 20.401 έναντι 
26.864 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη 
περίοδο το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 
24,1%.
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Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... με την 
«Ανεξάρτητη» Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
να εφαρμόζει «ερήμην της κυβέρνησης» 
σε πάνω από δύο εκατομμύρια Έλληνες 
(!) αναγκαστικά μέτρα είσπραξης με 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών! 
Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς μόνον 
και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, 
εισπράχθηκαν συνολικά 2,3 δις ληξιπρό-
θεσμων οφειλών, δηλαδή εισπράττουν 
μηνιαίως κατά μέσο όρο 330 εκατομ-
μύρια, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται τα 
ληξιπρόθεσμα κατά 700 εκατομμύρια 
κάθε μήνα. Τον Ιούλιο όμως που μας 
πέρασε, έγινε το μεγάλο «big bank» τα 
ληξιπρόθεσμα ξεπέρασαν τα 2 δις που 
σημαίνει ότι 2 στους 3  Έλληνες φορο-
λογούμενους αδυνατούν πλέον να πλη-
ρώσουν άλλους φόρους! Φτάσαμε στο 
τέλος, λένε επαγγελματίες και εργαζό-
μενοι «τα λίγα χρήματα που μας έμειναν, 

φτάνουν δεν φτάνουν για να περάσουμε 
τον μήνα» και αυτό είναι αλήθεια, 

γιατί σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία που ανακοινώθηκαν, 
οι απλήρωτοι φόροι μόνον 
το πρώτο εξάμηνο έφτασαν 
τα 4,2 δις! Προσθέστε τώρα 

τα 2 δις του Ιουλίου και πόσα 
άλλα τον Αύγουστο και τον 

Σεπτέμβριο... Πάμε, με μαθηματική 
ακρίβεια σε έναν δραματικό χειμώνα. Τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
ότι 3.805.423 φορολογούμενοι έχουν 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία - 
δηλαδή 2 στους 3 χρωστούν από φόρους 
- και στα στοιχεία αυτά δεν συμπερι-
λαμβάνονται τα χρέη των πολιτών στα 
ταμεία, στις τράπεζες, στη ΔΕΗ (2 δις) και 
ποιός ξέρει και που αλλού...   

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ... ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Δεν πρόλαβαν να εισπράξουν οι συνταξι-
ούχοι τον μήνα Σεπτέμβριο και τα blogs 
στο διαδίκτυο, ανακοινώνουν πότε θα 
πληρωθούν οι συντάξεις του Οκτω-
βρίου (!) και αυτό συμβαίνει σταθερά 
κάθε μήνα, από τις πρώτες μέρες του 
τρέχοντος μήνα, ανακοινώνεται πότε θα 
πληρωθούν οι συντάξεις του... επόμενου 
μήνα! Είναι γιατί, σήμερα τα χρήματα που 
εισπράττουν οι συνταξιούχοι δεν φτά-
νουν ούτε για μια εβδομάδα. Σκεφτείτε τι 
θα γίνει από τον Δεκέμβριο και μετά, που 
οι συντάξεις θα μειωθούν κι άλλο...              

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  
Τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών 
μπορούν να αυτονομούνται και χωρίς 
απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδι-
οκτητών και να απαλλάσσονται από το 
σύνολο των καυσίμων της κεντρικής 
θέρμανσης. Αυτό προβλέπει το νέο θε-
σμικό πλαίσιο του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, που έρχεται να λύσει τον «Γόρδιο 
Δεσμό» και τις απίστευτες τριβές κατά 
τους χειμερινούς μήνες σε όλες σχεδόν 
τις πολυκατοικίες σε όλη τη χώρα. Η 
απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά 
από εδώ και πέρα...

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-
τος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτι-
κός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων», που 
εδρεύει στην Καλαμαριά. Οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να συμπληρώσουν την και 
να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρε-
σίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙ-
ΚΙΩΜΕΝΩΝ» δήμου Καλαμαριάς στη Δ/νση 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΩΝ Τ.Κ. 
55134 Πληροφορίες Χριστίνα Πάτρα Τηλ: 
2310472122.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του δή-
μου Σιθωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να συμπληρώσουν την αίτηση και να 
την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: δήμος Σιθωνίας, 
Ν.Π.Δ.Δ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Τ.Κ. 63088 Νι-
κήτη Ν. Χαλκιδικής, απευθύνοντάς την στη 
Γραμματεία υπόψη: κου Κωστίκα Στυλιανού 
(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2375020152).

■ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προκηρύσσει την πλή-
ρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου 
Ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥ-
ΛΟΣ». Δύο θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών 
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονο-
λογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή 
Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας ( για τη 
Μ.Ε.Θ.), στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή 
Β΄, επί θητεία. Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με 
τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλο-
νται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη 
ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκο-
μείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθν. 
Αντίστασης 161, ΤΚ 55134, Θεσσαλονίκη». 
Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμε-
νοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπλη-
ρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2313 
304439.

■ Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου 
Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την αντι-
μετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
περιστάσεων του Γ. Ν. Κιλκίς – φορέας 
Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς του Νομού 
Κιλκίς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση και να την υπο-
βάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο 
Κιλκίς, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ.:61100, Κιλκίς, 
απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Παπα-
δοπούλου Γεωργία και Καραβαλάκη Κυρια-
κής (τηλ. επικοινωνίας: 2341 351 630).

Νέες θέσεις εργασίας
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Η Τσακίρης, καλωσορίζει στην οικογένειά 
των υψηλής ποιότητας chips της, τη νέα σει-
ρά «Tsakiris Kettle Cooked Chips» και και-
νοτομεί για ακόμη μία φορά στην ελληνική 
αγορά! Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις 
της κατηγορίας και παραμένοντας πιστή στο 
να προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές 
μια διευρυμένη και σύγχρονη γκάμα προϊ-
όντων, διαφορετικής παραγωγικής διαδικα-
σίας, η Τσακίρης έρχεται να χαρίσει μια μο-
ναδική γευστική εμπειρία στους λάτρεις των 
Premium Chips! Τα Tsakiris Kettle Cooked 
Chips παράγονται από αγνά υλικά, με τον πιο 
φυσικό και απλό τρόπο: Προσεκτικά διαλεγ-
μένες φρέσκες πατάτες κόβονται σε χοντρές 
ροδέλες και τηγανίζονται σιγά σιγά, σε μι-
κρές ποσότητες, μέχρι να ροδοκοκκινίσουν 
και να δημιουργήσουν λαχταριστά chips με 
αίσθηση χειροποίητου. Το αποτέλεσμα  της 
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας 
είναι… έξτρα τραγανό και πεντανόστιμο! 
Μπορείτε να τα απολαύσετε σε δύο υπέρο-
χες γεύσεις.

Σε συνεργασία με κορυφαία Βρετανικά Πανεπι-
στήμια (το TOP 50*University of Derby, με βάση το 
Guardian University Guide για το έτος 2017 & το δη-
μοφιλές Manchester Metropolitan University) το 
Mediterranean College αποτελείται από επτά Ακα-
δημαϊκές Σχολές και προσφέρει 25 πρόσφατα ανανε-
ωμένα Προπτυχιακά (Bachelor’s) και Μεταπτυχιακά 
(Master’s) προγράμματα σπουδών στους τομείς της 
Οικονομίας & Διοίκησης, της Πληροφορικής, της Ψυ-
χολογίας, των Επιστημών της Αγωγής, της Μηχανικής, 
της Υγείας και του Τουρισμού-Φιλοξενίας. Οι σπουδές αυτές έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: Αναγνωρισμένο 
Κολλέγιο από το Υπουργείο Παιδείας, Πτυχία επαγγελματικά ισοδύναμα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ, Διδασκαλία 
στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά, Υποδομές & υπηρεσίες στα πρότυπα διεθνών πανεπιστημίων, Διευρυμένο 
πρόγραμμα υποτροφιών & επιδοτήσεων, Μετεγγραφές φοιτητών από Πανεπιστήμια/ΤΕΙ/Κολέγια/ΙΕΚ (ανα-
γνώριση μαθημάτων), Ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης & αποκατάστασης Επικοινώνησε 
σήμερα για περισσότερες πληροφορίες: Mediterranean College Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, τηλ.: 2310 287779, 
Aθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, τηλ.: 210 8899600, www.medcollege.edu.gr» - info@medcollege.edu.
gr». * TOP10 μεταξύ των Βρετανικών Πανεπιστημίων, με βάση την απασχολησιμότητα των φοιτητών & TOP20 
με άξονα την ποιότητα διδασκαλίας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποδέχεται τη νέα σχο-
λική χρονιά με μια μεγάλη συλλογή από τετράδια, 
μπλοκ ζωγραφικής, σχολικά ημερολόγια, μολύβια, 
γόμες, στυλό, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολυβο-
θήκες, σχολικές τσάντες, χειροποίητες κατασκευές 
από εθελοντές και άλλα είδη ελληνικής κατασκευής 
εξαιρετικής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον 
και σε προσιτές τιμές. Αποκτώντας τα είδη του ορ-
γανισμού,  συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια 
που καταβάλλει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για να 
συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί θύμα 
βίας, δίπλα σε κάθε παιδί θύμα εξαφάνισης, δίπλα 
σε κάθε παιδί με προβλήματα υγείας και δίπλα σε 
κάθε παιδί που βρίσκεται ή απειλείται να βρεθεί σε 
κατάσταση φτώχειας προσφέροντας σταθερές και 
ποιοτικές υπηρεσίες, καθημερινά και πανελλαδικά. 
Αξίζει να σημειωθεί πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
το α’ εξάμηνο του 2017 στήριξε 60.543 παιδιά και τις 
οικογένειές που βρίσκονται στην Ελλάδα ανεξάρτη-
τα από εθνικότητα, θρήσκευμα ή οποιοδήποτε άλλο 
κριτήριο, χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση 
παρά μόνο με την υποστήριξη του κόσμου.

Η δεύτερη φάση αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών οδοφωτισμού με φωτιστι-
κά τύπου Led, ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός του δημοτικού 
φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα». Ειδικότερα, έως τις 30 
Αυγούστου 2017, αντικαταστάθηκαν 650 φωτιστικά στις οδούς Τσιμισκή, Κουντουριώτη, 
26ης Οκτωβρίου (από Πολυτεχνείου έως Πλατεία Δημοκρατίας), Ιασονίδη, Βενιζέλου, 
Δελφών, Κων. Καραμανλή, Κατσιμίδη, Καυταντζόγλου και Π. Συνδίκα, συμβατικής δαπά-
νης 1.824.277€. Στόχος του έργου είναι η εναρμόνιση με τις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότη-
τας, ασφάλειας και περιορισμού στην κατανάλωση ενέργειας, η αναβάθμιση  του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού και η ανάδειξη ενός σύγχρονου νυχτερινού αστικού φυσικού περιβάλ-
λοντος. Κατά την τρίτη φάση του έργου, που θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο έως τον 
Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση των φωτιστικών 
στις υπόλοιπες οδούς (Μαραθώνος, Κλεάνθους, Βασ. Γεωργίου, Βιζυηνού, Κασσάνδρου, 
Ολύμπου, Φιλίππου), ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει ο πλήρης εκσυγχρονισμός του ηλε-
κτροφωτισμού με αντικατάσταση ιστών, βάσεων και φωτιστικών στις οδούς Διοικητηρίου, 
Π. Μελά, 3ης Σεπτεμβρίου, 30ης Οκτωβρίου, Μ. Αλεξάνδρου, Μ. Κάλλας – καθώς και στα 
ανατολικά πάρκα της Μ. Αλεξάνδρου και της Μ. Κάλλας, περιοχές στις οποίες οι εργασίες 
υποδομής του νέου υπογείου δικτύου έχουν ήδη προηγηθεί και ολοκληρώθηκαν την άνοι-
ξη του 2017.

Παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη, του υφυπουρ-
γού Σωκράτη Φάμελλου, του Πρέσβη της Ιταλίας και πολλών εκπροσώπων δήμων, φορέ-
ων και εταιρειών, η AΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εγκαινίασε το περίπτερό της στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Την τελετή παρουσίασε ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Μarketing και Επικοινω-
νίας, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία των εγκαινίων που συμπίπτουν με τη νέα αρχή που 
πραγματοποιεί η εταιρεία, καθώς από πάροχος φυσικού αερίου στις περιοχές της Θεσσαλο-
νίκης και της Θεσσαλίας γίνεται πανελλήνιος πάροχος ενέργειας, με συνδυαστικά προϊόντα 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης υπογράμμισε ότι «βρισκό-
μαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο κατά το οποίο η εταιρεία καλείται να παίξει ένα πολύ 
σημαντικό στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυσικού αερίου στη χώρα». Υπενθύμισε 
ακόμη πως βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο αλλάζει η αγορά του 
φυσικού αερίου, με την απελευθέρωση τμημάτων της αγοράς, εν μέσω μιας πολύ θετικής 
συγκυρίας, καθώς καταγράφονται μεγάλα ποσοστά αύξησης της κατανάλωσης φυσικού 
αερίου ετησίως. «Στην ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια θα είναι 
η συνεχής επέκταση του ειδικού βάρους του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα της 
χώρας μας. Ο τομέας αυτός θα είναι χώρος για μεγάλες επενδύσεις, μεγάλη καινοτομία και 
μεγάλη προσφορά στους καταναλωτές φθηνής και εξαιρετικά χρήσιμης ενέργειας», δήλω-
σε ο υπουργός.  

Την τελετή εγκαινίων χαιρέτισαν επίσης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Σωκράτης Φάμελλος, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, κ. Luigi Maras και ο Πρόεδρος 
της εταιρείας κ. Κλεάνθης Σιαμπάκος.

Καινοτομικά… chips! 

Ισχυρός και διεθνής τίτλος σπουδών στην Ελλάδα!

Σχολικά είδη  
από το «Χαμόγελο του Παιδιού» 

Ο δήμος μας… αλλάζει τα φώτα (κυριολεκτικά)

Λαμπερά εγκαίνια περιπτέρου 

#αυτό_το_μάθατε;

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.

Βασ. Ηρακλείου 42, Τηλ.: 2310236600, 2310272379

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το φαγητό γίνεται... απόλαυση
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 20/9
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 & Κωλέτ-
τη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 4K )
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:00 
Σαβ-Κυρ: 13:00, 15:00, 17:00)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:00, 21:15, 23:30)
 Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 16:30, 
18:30 Σαβ: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 Κυρ: 
12:30, 14:30, 16:30, 18:30)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Κυρ-Τετ: 20:40)
DETROIT: ΜΙΑ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:00)
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 15:30, 
17:30, 19:20 Σαβ-Κυρ: 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 
19:20)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:30)
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 11:45, 
13:45)
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ - THE BOSS BABY 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 15:40)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 17:40, 19:50, 22:00)
Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 13:15)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: Σαβ-Κυρ: 15:15)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών σε 3D: Πεμ-Τετ: 18:15)
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ - IT COMES AT NIGHT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:00)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:15)
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Παρ: 16:00, 
18:00 Σαβ-Κυρ: 12:45, 16:00, 18:00 Δευ-Τετ: 16:00)

ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:20)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Κυρ: 22:30 Δευ-Τετ: 18:00, 
22:30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND D.T.S.)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:15 
Σαβ-Κυρ: 12:00, 14:15, 17:15)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:30, 21:45)
Αίθουσα 8  (ΘΕΡΙΝΗ DOLBY DIGITAL DTS)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:00)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:15)
Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Τομπάζη 15, 
Πυλαία, τηλ. 8018017837, 2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
19.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 17.30 ΚΥΡ: και 11.30, 13.30, 
15.30)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.30)
Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.10)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: 20.00, 22.30)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.30 ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.00)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 16.10)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.50, 22.40 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.20)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 
17.00 ΚΥΡ: και 13.00, 15.00)

Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.10)
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.00, 23.20 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 18.40)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, πληροφορίες: 
2310290290, κρατήσεις: 14560, online: www.
odeon.gr & www.i-ticket.gr)
Αίθουσα 1  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
19.00)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.00, 23.20)
Αίθουσα 2  (DOLBY)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30)
DETROIT: ΜΙΑ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.40, 22.50)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.30)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.10)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)

DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.00)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00)
 Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - 
THE HITMAN’S BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.50)
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.30)
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.20)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.20, 22.40)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
19.30)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.30)
VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 

MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
Ο ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
- VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 19:10, 
22:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 16:20, 19:10, 22:00)
Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD CLASS)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:40, 23:00)
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:30)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ : 14:15, 16:30 
ΚΥΡ : 12:00, 14:15, 16:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
18:50)
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ - IT COMES AT NIGHT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 00:00)
Ο ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ - THE HITMAN’S 
BODYGUARD 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:50)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:50, 22:15)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Σάντμπεργκ 
Παίζουν οι: Άντονι ΛαΠάλια, Μιράντα Ότο, Στέφανι Σίγκμαν, Τάλιθα 
Μπέιτμαν, Λούλου Γουίλσον, Φιλίπα Αν Κούλτχαρντ, Γκρέις Φούλτον, 
Λου Λου Σάφραν, Σαμάρα Λι, Ταϊλερ Μπακ

Αρκετά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της μικρής τους κόρης, ένας 
κουκλοποιός και η σύζυγος του καλωσορίζουν στο σπίτι τους, μια 
καλόγρια και μια ομάδα κοριτσιών από ένα κατεστραμμένο ορφανο-
τροφείο της περιοχής. Σύντομα θα γίνουν ο στόχος της δαιμονισμένης 
δημιουργίας του κουκλοποιού, της Άνναμπελ.

Σκηνοθεσία: Τρέι Έντουαρντ Σουλτς 
Παίζουν οι: Τζόελ Έτζερτον, Κρίστοφερ Άμποτ, Καρμέν Ετζόγκο, Ράιλι 
Κίου, Κέλβιν Χάρισον Τζ.

Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που παλεύει με εσωτερικούς κι 
εξωτερικούς φόβους στον απόηχο μιας ακατανόμαστης καταστροφής. 
Μια αφύσικη απειλή τρομοκρατεί τον κόσμο, κι ένας άντρας με την 
οικογένεια του έχουν βρει την ασφάλεια σε ένα απομονωμένο σπίτι. 
Η ηρεμία τους θα δοκιμαστεί όταν φτάσει στο σπίτι μια απεγνωσμένη 
νεαρή οικογένεια που αναζητά καταφύγιο.

Σκηνοθεσία: Νταγκ Λάιμαν 
Παίζουν οι: Τομ Κρουζ, Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Ντόμναλ Γκλίζον, 
Τζέσε Πλέμονς, Σάρα Ράιτ

Μια εξωφρενική - μα τόσο Αμερικάνικη - περιπέτεια παρανομίας και 
διαπλοκής, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Ένας πιλότος συνεργάζε-
ται με τη CIA στην δίωξη των ναρκωτικών στο νότο της Αμερικής κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.

Αnnabelle It comes at night American made
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(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:50 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:45, 17:50)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:10, 22:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
18:00 ΣΑΒ : 14:00, 16:00, 18:00 ΚΥΡ : 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:40)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(DOLBY ATMOS - Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:00, 23:20)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:20, 16:40)
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND D.T.S. - COSMOTE)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:45, 00:15)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:15, 19:30 ΣΑΒ : 15:00, 17:15, 19:30 ΚΥΡ : 12:45, 15:00, 17:15, 
19:30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:00, 21:15, 23:30)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:00 ΣΑΒ : 14:45, 17:00 ΚΥΡ: 12:30, 14:45, 17:00)
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:10, 20:30, 23:00)
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ - THE BOSS BABY 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:45, 16:10)
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:15)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:45, 
20:00 ΠΑΡ : 17:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:30, 17:45, 20:00)
ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, τηλ: 2310828642)

ΕΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - A UNITED KINGDOM 
(Ώρες προβολών: 20.00, Δευτέρα καμία προβολή)
ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού, τηλ: 2310292304)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 
19.45)
 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 21.15 , Δευτέρα 
Τρίτη, Τετάρτη 21.00, Σάββατο καμία προβολή)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 23.15 , Δευτέρα 
Τρίτη, Τετάρτη 23.00, Σάββατο καμία προβολή)
ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 3, τηλ: 
2310829457)
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ - WIND RIVER 
(Ώρες προβολών: 22.45)
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (1ο χλμ Πανοράματος - Θέρμης, 
τηλ: 2310346720)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ώρα προβολής: 19:45 (μέχρι 
και Κυριακή 17/9))
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: 21:15 (από Δευτέρα 18/9 στις 20:30)
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ (Παραφεντίδου 1, Πυλαία, τηλ: 
2313302635)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: 20:30)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: 22:30)
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Παρασκευή - Κυριακή 18.00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο - Κυριακή 20.00)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών: Κυριακή 11.30 και 15.45)
DUNKIRK - ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 
(Ώρες προβολών: Σάββατο-Κυριακή 21.45)

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 20/9

Sole a catinelle

Σκηνοθεσία: Τζενάρο Νουνζιάντε 
Παίζουν οι: Κέκο Τζαλόνε, Αουρόρε Εργκούι, Μίριαμ Νταλμάτζιο

Η ιστορία ενός πατέρα και ενός γιου, σ’ ένα οδικό ταξίδι από το Νότο προς το Βορρά. O Κέκο είναι παντρεμένος και έχει 
έναν υπέροχο γιό. Εργάζεται σαν καμαριέρης σε ξενοδοχείο όταν αποφασίζει να παραιτηθεί και να ασχοληθεί με την 
πώληση μιας συγκεκριμένης μάρκας ηλεκτρικής σκούπας. Η οικονομική κρίση ξεσπά και η γυναίκα του απολύεται από 
την δουλεία της ενώ οι πωλήσεις της σκούπας δεν πάνε καθόλου καλά. Ο Κέκο έχει υποσχεθεί στον γιό του ότι αν πάρει 
σε όλα τα μαθήματα «άριστα» θα του κάνει δώρο τις διακοπές των ονείρων του. Ο μικρός τα καταφέρνει περίφημα και 
τώρα ο Κέκο πρέπει να τηρήσει την υπόσχεση του χωρίς δεκάρα στην τσέπη!

Στο Illska-Το κακό, του Έιρικουρ Ερτν Νόρδνταλ, 
η  Άγκνες, νεαρή ιστορικός, γράφει τη διπλωματι-
κή της με αντικείμενο την άνοδο των ακροδεξιών 
ρευμάτων στην Ισλανδία και την Ευρώπη. Για τις 
ανάγκες της έρευνάς της, συναντά τον Άρνορ, έναν 
νεοναζί διανοούμενο, και τον ερωτεύεται, παρά τη 
λιθουανοεβραϊκή της καταγωγή. Ο σύντροφός της, 
ο Όμαρ, βάζει φωτιά στο σπίτι τους, όταν διαπιστώ-
νει την απιστία της Άγκνες. Κύριο θέμα αυτής της 
αριστοτεχνικής, ιλιγγιώδους, πολυφωνικής και 
πολυπρισματικής αφήγησης είναι το Ολοκαύτωμα 
και το επίμονο ερώτημα που θέτει: Πώς μπόρεσε να 
συμβεί αυτό το απόλυτο κακό; Πώς δεν θα επαναλη-
φθεί; Πώς ο σύγχρονος φασισμός, ο οποίος σταδι-
ακά μετατρέπεται σε «κανονικό» φαινόμενο, είναι 
δυνατόν να αντιμετωπιστεί; Τιμή εκδότη: 20 ευρώ.

Μια αναπάντεχη κληρονομιά οδηγεί τον Τόμας Λε-
οντίδη από τις ανέσεις του διαμερίσματός του στο 
Λονδίνο στην εξοχή της νότιας Γαλλίας. Ένα χοντρό 
δερματόδετο τετράδιο, με το όνομά του γραμμένο 
στο εξώφυλλο, θα του φανερώσει πως το παρελθόν 
της οικογένειάς του έχει γραφτεί με το πιο μαύρο 
μελάνι… Μάης, 1914. Ένας άνδρας κάνει την καρ-
διά του πέτρα και ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την 
αγαπημένη του πατρίδα, τον Πόντο, με σκοπό να 
εισχωρήσει στο εσωτερικό της Ελλάδας. Θα κατα-
φέρει, όμως, να σώσει τα παιδιά και την αγαπημέ-
νη του γυναίκα; Μάρτης, 1963. Ένας κακός οιωνός 
πλανάται πάνω από τον συννεφιασμένο ουρανό 
της Δράμας, ένα προξενιό θα φέρει δύο αδέρφια 
αντιμέτωπα για τη διεκδίκηση της ίδιας γυναίκας. 
Σεπτέμβρης, 1974. Ένα φονικό θα στιγματίσει τη 
ζωή όλων για πάντα! Με φόντο τους ατελείωτους 
αμπελώνες και τα οινοποιεία, τους γευσιγνώστες 
και το μεθυστικό άρωμα του κατακόκκινου κρασιού, 
ξεδιπλώνεται μια ιστορία γεμάτη αγάπη, πάθος, εκ-
δίκηση, δάκρυα και έρωτα!

ILLSKA-TO KAKO 

Το δάκρυ του έρωτα

Το «Εν ψυχρώ», το κορυφαίο αριστούργημα του Τρούμαν 
Καπότε, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση όταν πρωτοεκδόθη-
κε το 1966. Η ατμοσφαιρική αφήγηση -καρπός εντατικής 
έρευνας- της ζωής της οικογένειας Κλάττερ, στο Χόλκομπ 
του Κάνσας, και η εναλλαγή με το χρονικό των δύο αντρών 
(του Ρίτσαρντ Γιουτζίν Χίκοκ και του Πέρρυ ‘Εντουαρντ Σμιθ), 
οι οποίοι δολοφόνησαν και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας 
το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου του 1959, αποτελεί το πρώτο 
έργο στο ρεύμα της λεγόμενης «νέας δημοσιογραφίας». 
Τιμή εκδότη: 18,80. 

ΕΝ ΨΥΧΡΩ

Η Υπόθεση Λέβενγουορθ εκδόθηκε το 1878, εννιά χρόνια 
πριν κάνει την εμφάνισή του ο πιο διάσημος ήρωας του αστυ-
νομικού μυθιστορήματος, ο Σέρλοκ Χόλμς. Η συγγραφέας 
Anna Katharine Green (1846-1935) έμελλε να αναδειχθεί σε 
πρωτοπόρο του αμερικάνικου αστυνομικού μυθιστορήμα-
τος, στα χνάρια βεβαίως του μεγάλου δασκάλου E. A. Poe. 
Η Agatha Christie τη θαύμαζε, ο Wilkie Collins είχε επαινέσει 
την τεράστια ευρηματικότητά της, το Πανεπιστήμιο Yale πε-
ριέλαβε το έργο στο πρόγραμμα της Νομικής Σχολής. Μέχρι 
την ημέρα του θανάτου της το βιβλίο είχε πουλήσει ένα εκα-
τομμύριο αντίτυπα. Ανοίγοντας την πρώτη σελίδα του έργου 
θα βρείτε τον νεαρό και φιλόδοξο δικηγόρο Έβερετ Ρέιμοντ 
καθισμένο στο γραφείο του. Κάποιος έρχεται να του ανακοι-
νώσει τη δολοφονία του κυρίου Λέβενγουορθ. Το μυστήριο 
αρχίζει. Τιμή εκδότη: 18 ευρώ.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΕΒΕΝΓΟΥΟΡΘ

#BOOKS
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#ζώδια #social

Επαγγελματικά και προσωπικά θέματα θα σας απασχολήσουν 
αυτή την εβδομάδα. Νέα ξεκινήματα πάνω στα εργασιακά σας 
θέματα θα σας αναστατώσουν και θα σας δημιουργήσουν για λίγο 
κάποιες ανασφάλειες, αν έχετε πράξει το πιο σωστό. Ο έρωτας 
μάλλον είναι πολύ καυτός, με μικρή διάρκεια.

Αναστατωμένους και πάλι με όλους και όλα σάς βρίσκει και η δεύτερη 
εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Θέματα προσωπικά συνεχίζουν να σας ταλαι-
πωρούν, με την επικοινωνία να βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα χρειαστεί 
να κάνετε πολλή προσπάθεια και υπομονή με τους άλλους, ώστε να μη 
χαλάσετε τις σχέσεις σας.

Οικονομικά θέματα θα είναι ο «πονοκέφαλος» της εβδομάδας. Αν 
πρέπει να βάλετε μία σειρά σε εκκρεμότητες με το Δημόσιο ή με 
οργανισμούς, οι μέρες ευνοούν στο να κλείσετε αρκετές πόρτες 
που έχουν «ενοίκους» τα ευρώ. Μέσα σε αυτό το αλαλούμ των 
υποχρεώσεων, ο έρωτας δίνει το «παρών».

Αν και θα είστε αρκετά πιεσμένοι με διάφορα γεγονότα και υποχρε-
ώσεις των ημερών, αυτή η εβδομάδα κρύβει πολλές οικονομικές 
ευκαιρίες που πρέπει να εντοπίσετε και να επωφεληθείτε. Στο τέλος 
της εβδομάδας, θα παρουσιαστούν άτομα από το παρελθόν, από τα 
οποία είχατε απομακρυνθεί για κάποιους λόγους.

Κάποια στεναχώρια σάς ταλαιπωρεί αρκετά και σε διάρκεια, 
χωρίς να βρίσκεται άμεσα λύση. Η έξαρσή της θα είναι κοντά στην 
Πέμπτη, γι’ αυτό κρατήστε τον αυτοέλεγχό σας. Μην αφήνετε να σας 
απορροφά πολύ χρόνο η επαγγελματική σας πορεία, γιατί σύντομα θα 
βρεθούν λύσεις που θα σας ευνοήσουν υπερβολικά.

Οικονομικά θέματα θα έχουν και πάλι την τιμητική τους. Θα σας 
ταλαιπωρήσουν παλιές εκκρεμότητες, που θα κάνουν την εμφάνισή 
τους και πάλι. Φιλίες και συνεργασίες θα περάσουν μία προσωρινή 
κρίση, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσετε αμέσως.

Η προσωπική σας ζωή για κάποιους λόγους έχει συνδεθεί με τα 
οικονομικά σας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί ακολουθούν και κά-
ποιες γκρίνιες που έχουν ρίζες σε υλικά αλισβερίσια με τους άλλους. 
Ηρεμήστε όσο γίνεται και βάλτε τη διαίσθησή σας να δουλέψει χωρίς 
διαλείμματα. Θα είναι εκείνη που θα σας απαλλάξει από ό,τι περιττό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Εργασιακά θέματα θα σας απασχολήσουν. Οι συνθήκες θα είναι υπέρ 
σας, όταν πραγματικά έχετε εργαστεί προς μία κατεύθυνση, χωρίς να 
έχετε αλλάξει γνώμες μέσα στον χρόνο. Η προσωπική σας ζωή θα 
σας χαρίσει μία πολύ ευχάριστη έκπληξη.

Μία σχετικά δύσκολη εβδομάδα, κατά την οποία θα πρέπει να βάλετε 
σε ενέργεια τους μηχανισμούς αυτοπροστασίας που έχετε αναπτύξει 
λόγω συνθηκών. Στο τέλος της εβδομάδας θα έχετε μία ενδιαφέρουσα 
συνάντηση, που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε ένα πολύπλοκο 
σχέδιο.

Ήρθε η στιγμή να πάρετε αποφάσεις στην προσωπική σας ζωή. Οι 
συνθήκες θα είναι αρκετά καλές προς το τέλος της εβδομάδας, όταν 
θα συμβούν ξαφνικά ευχάριστα γεγονότα. Οικονομικά θέματα θα σας 
μπλοκάρουν τη διάθεση για κάποια σημαντική αγορά που είχατε κατά 
νου να κάνετε.

Πολύ επικοινωνιακή αυτή η εβδομάδα. Ίσως να περιμένετε μία 
απόφαση σε ένα επαγγελματικό διάβημα, ή ακόμη να πρέπει να 
αποφασίσετε για τα επαγγελματικά σας σχέδια. Οι αποφάσεις θα 
έρθουν με τη βοήθεια κάποιου, που θα σας βγάλει από μία πληθώρα 
σκέψεων.

Μην αφήσετε τον παρορμητισμό σας να σας διευθύνει σε ό,τι πάτε 
να κάνετε. Προσέξτε στην αρχή της εβδομάδας τα περιττά έξοδα για 
πράγματα που μετά θα μετανιώσετε. Όσο για τον έρωτα, θέλει να 
έρθει ξαφνικά στη ζωή σας και να σας αναστατώσει.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Οι μέρες αυτές βάζουν σε τάξη και σειρά τις σκέψεις μας  
και μπαίνουν σε ενέργεια παλιά μας σχέδια

Ζωή στη φύση
«Πραγματικά εντυπωσιασμένος» από τις εγκαταστάσεις, τη 
δομή και τη λειτουργία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
και του Perrotis College δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης. «Είναι μία 
Σχολή πρότυπο, ένα Κέντρο Αγροτικής Εκπαίδευσης και επι-
χειρηματικότητας, το οποίο έχει να επιδείξει πολλά σε δομές 
του δημοσίου. Εύχομαι και προτρέπω τη συνεργασία δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε. 

Ο κ. Κόκκαλης επισκέφτηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Είχε 
συνάντηση με τον πρόεδρο Δρα. Πάνο Κανέλλη, ο οποίος τον 
ενημέρωσε σχετικά με την ιστορία της Σχολής, τις δομές και τη 
λειτουργία της. Ο Δρ. Κανέλλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη 
Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, την επιμόρφωση ενηλί-
κων, τα πρότζεκτ συνεργασίας τόσο με ιδιωτικές εταιρίες στην 
Ελλάδα όσο και με την Αρχιεπισκοπή Αλβανίας, τη Μεταπτυχι-
ακή Σχολή του Perrotis College που ξεκινά τη λειτουργία της 
και το νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο «Αλίκη Περρωτή», το οποίο 
θα εγκαινιαστεί το Νοέμβριο. Ο υφυπουργός εξήρε τη σπου-
δαιότητα της εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό τομέα, υπο-
γραμμίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορεί να οδηγήσει στη 
μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο διευθυντής της Σχολής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
Δρ. Ευάγγελος Βέργος και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
της Σχολής, κα Λίλα Ζήζουλα, οι οποίοι στη συνέχεια ξενά-
γησαν τον κ. Κόκκαλη στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Τον υφυπουργό 
συνόδευε η συνεργάτιδά του κα. Χρύσα Κοθρά.



27

Epic Grecian by  
It’s all Greek on me

H συλλογή It’s all Greek on me συμβολίζει τη διαχρονικά λιτή πολυτέλεια του Ελληνικού στοιχείου, 
«πειράζοντας» αγαπημένα μοτίβα της ελληνικής παράδοσης και μεταμορφώνοντάς τα σε minimal 
signature prints.  Το ύφος της εταιρίας επιμένει στο απέριττο Grecian style, στο αέρινο στοιχείο 
και στο ανεπιτήδευτο look που αρμόζει στο μεσογειακό κλίμα. Δωρικότητα και αυστηρή γεωμετρία 
είναι το signature style της ετικέτας It’s all Greek on me με resort wear, τσάντες και αξεσουάρ 
που με τη σύγχρονη αισθητική τους αναβιώνουν παραδοσιακά γεωμετρικά μοτίβα και βρίσκουν 
φανατικό κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το μαύρο, το λευκό και το γκρι της πέτρας είναι από τα αγαπημένα χρώματα του brand σε λινό, 
βαμβάκι και βισκόζη. Επιμένει σε υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα όπως καμβάς, λινάτσα, 
τσόχα, δέρμα και μετάξι, χρησιμοποιώντας τεχνικές που ακολουθούν την ελληνική παράδοση, δί-
νοντας έναν καινούργιο κύκλο ζωής σε χαρακτηριστικά στοιχεία του λαογραφικού μας πλούτου.

H συλλογή It’s all Greek on me διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα και resort boutiques στην 
Ελλάδα, καλώντας κάθε ενημερωμένη fashionista να ταυτιστεί με το Epic Grecian look στην πιο 
σύγχρονη προσέγγισή του!

#μόδα
Από την Ντόλη Ζερβού

Visual Merchandiser & Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com
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Η εταιρεία θεάτρου Μικρός Βορράς θα παρουσιά-
σει στη Μικρή Θεατρική Σκηνή του Φεστιβάλ Μονής 
Λαζαριστών το έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, 
«Κατσαρίδα», ΤΟ Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 7 ευρώ και 5 ευρώ (ανέρ-
γων, φοιτητικό, ΑμεΑ). Το έργο είναι ένα αντι-ηρωικό 
ντανταϊστικό μιούζικαλ και μιλάει για τις απίθανες 
περιπέτειες μιας μικρής κόκκινης κατσαρίδας και τον 
διακαή πόθο της να πραγματοποιήσει το όνειρό της 
που δεν είναι άλλο απ’ το ν’ ανέβει στο φεγγάρι. Ένας 
ντεντέκτβ, μία φάλαινα, τεράστια παγόβουνα, ένας 
ποντικός, η μικρή Θεανώ, ένας Εσκιμώος ακόμα και 
δραματοποιημένα έντομα θα την συντροφεύσουν σ’ 
αυτό το δύσκολο και περιπετειώδες ταξίδι. Παίζουν 
οι: Χρήστος Τσάβος, Κωνσταντίνος Φωτίου.

Η θεατρική παράσταση «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» θα ανέβει στο θέατρο Δάσους, στις 22 και 
στις 23 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:15. Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ, 12 ευρώ (Άνεργοι, Φοιτητές, Μαθητικό, Συντα-
ξιούχοι άνω των 65), ΑμεΑ δωρεάν.

«Δύο αδελφές και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο χωριό της καταγωγής τους για να κη-
δέψουν τον πατέρα τους. Οι συγγενείς που τις συντρέχουν παρουσιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες 
συμπεριφορές... Οι πρώην «φίλοι» του μπαμπά είναι λίγο... κάπως! Μία μοιρολογίστρα θέλει σώνει και 
καλά να κλάψει τον νεκρό αλλά κρύβει επιμελώς και ένα περίστροφο στη μαντίλα... Ο παραγιός δεν είναι 
Αλβανός! Είναι πέφτουλας... Το χωριό έχει φιλόδοξες δημοσιογράφους! Η Γωγούλα είναι προτεινόμενη 
για αποχώρηση στο Survivor. Ο Αγροφύλακας έχει βγάλει το Γυμνάσιο! Σε κάποιους αρέσουν υπερβολικά τ’ 
Αρχαία (στους πιο πολλούς). Ο ίδιος ο νεκρός κοιτάει μη θέλει βάψιμο το ταβάνι και όταν βλέπει την κηδεία 
του στην τηλεόραση ανακράζει «Τίποτα δεν είμαστε, βρε παιδί μου. ΧΟΥΣ!». Και το σπίτι αρχίζει να γεμίζει 
με πτώματα... Από έρωτα, από συμφέρον, από κυνισμό και από αφέλεια...», αναφέρει η περιγραφή του 
έργου. Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά οι: Μπέσυ Μάλφα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Σοφία Μουτίδου, Άννα 
Παναγιωτοπούλου, Θωμάς Πανδής, Νίκος Πολυδερόπουλος, Αλέξανδρος Ρήγας, Πρόδρομος Τοσουνίδης, 
Θανάσης Τούμπουλης, Παύλος Χαϊκάλης, Παρθένα Χοροζίδου, Κωνσταντία Χριστοφορίδου.

H «Κατερίνα» έρχεται ξανά στη Θεσσα-
λονίκη και στο Θέατρο Εγνατία. Οι ημέρες 
και οι ώρες που θα ανέβει το έργο είναι: 
22/9 στις 21:15, 23/9 στις 19:00 και στις 
21:30, στις 24/9 στις 19:00. Τιμές εισιτη-
ρίων: 15 ευρώ, 12 ευρώ (φοιτητικό, άνω 
των 65 ετών, ανέργων και ΑμεΑ).

Ο Γιώργος Νανούρης διασκευάζει για το 
θέατρο και σκηνοθετεί «Το βιβλίο της 
Κατερίνας» του Αύγουστου Κορτώ, με τη 
Λένα Παπαληγούρα στον ομώνυμο ρόλο 
και τον Λόλεκ να τη συνοδεύει μουσικά επί 
σκηνής live. Στην παράσταση συμμετέχει 
και ο Γιώργος Νανούρης. Πρόκειται για 
την αληθινή ιστορία της διπολικής μητέ-
ρας του συγγραφέα. Η Κατερίνα έχει μόλις 
αυτοκτονήσει και αρχίζει να αφηγείται την 
καταραμένη ζωή της. Φάρμακα, χάπια, σύ-
ζυγος και γιος, αγάπη και μίσος, ομοφυλο-
φιλία, αυτοσαρκασμός, χιούμορ ανακατε-
μένο με πόνο, στοργή μέσα από στριγγλιές 
και απόπειρες αυτοκτονίας αποτελούν τη 
χαοτική πραγματικότητα της ηρωίδας που 
παλεύει με τη διπολική διαταραχή και 
γραπώνεται από όποιον μπορεί, με αποτέ-
λεσμα να παρασύρει μια ολόκληρη οικο-
γένεια στη δίνη της αρρώστιας της.

Η παράσταση «Πέτρες στις τσέπες του» έρχεται στο 
θέατρο Αριστοτέλειον. Οι ημέρες και οι ώρες που θα 
ανέβει η παράσταση είναι οι εξής: 22/9 στις 21:00, 
23/9 στις 21:00, 24/9 στις 20:00, 29/9 στις 21:00, 30/9 
στις 21:00, 1/10 στις 20:00. Τιμές εισιτηρίων:  11 και 
13 ευρώ στην προπώληση και στην ίδια μέρα στα τα-
μεία του θεάτρου 13 και 15 ευρώ.

Μια «κωμικοτραγωδία» που εκτυλίσσεται στην επαρ-
χιακή πόλη Κέρι της Ιρλανδίας, όπου κινηματογρα-
φείται μια χολυγουντιανή υπερπαραγωγή. Παίζουν 
οι: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου.

Το κλασικό έργο «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου 
Καζαντζάκη θα ανέβει στο Μικρό Θέατρο της Μο-
νής Λαζαριστών, από την θεατρική ομάδα Mist.  Οι 
παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν  21, 22, 23 και 
24 Σεπτεμβρίου. Oι θεμελιακές αντιθέσεις των προ-
σώπων, το αγνό πατριωτικό αίσθημα, ο έρωτας, η 
καθημερινότητα (βίαιη και κωμική ταυτόχρονα), οι 
αλλεπάλληλες εξεγέρσεις και ματαιώσεις μας απο-
καλύπτουν το ανθρωπολογικό βάθος του έργου και το 
τοποθετούν χρονικά έξω από το ιστορικό του πλαίσιο, 
καθιστώντας το διαχρονικό και επίκαιρο όσο ποτέ. Η 
παράσταση παρουσιάζεται από πέντε ηθοποιούς, οι 
οποίοι και ντύνουν μουσικά την παράσταση (κρου-
στά-πνευστά) και βασίζεται στις δράσεις-σχέσεις 
των κύριων προσώπων: Καπετάν Μιχάλης, Νουρή-
μπεης, Εμινέ, Καπετάν Πολυξίγκης, Μανούσακας, 
Καπετάν Σήφακας, Κοσμάς.

Το έργο «Ο βίος του Ευστράτιου» θα παρουσιαστεί 
στη Μικρή Θεατρική Σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λα-
ζαριστών, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 7 ευρώ και 5 ευρώ (ανέργων, φοι-
τητικό, ΑμεΑ). Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη 
ζωή του Ευστράτιου, ενός νεοέλληνα μεγαλοεπιχει-
ρηματία, που πια μετρά τις τελευταίες ώρες ζωής. Ο 
Ευστράτιος, μεγαλωμένος στην Βροντού, ένα χωριό 
της Πιερίας στους πρόποδες του Ολύμπου, παίρνει 
την απόφαση να αποκηρύξει το παρελθόν του και να 
διαγράψει την ιστορία του, όταν έφηβος εγκαταλεί-
πει οριστικά τον τόπο του για να αναμετρηθεί φιλό-
δοξα με τη ζωή. Παίζουν οι: Αλεξανδρίδου Μαρία, 
Αρουτζίδου Μαρία, Καβαλίκα Ευτυχία, Καραγεώργου 
Μάρω, Κουστολίδης Δημήτρης, Μάγειρος Βαγγέλης, 
Παντελίδου Έλενα, Παππά Ναταλία-Λυδία, Χατζηγε-
ωργίου Κώστας.

ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ

ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου
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Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιή-
θηκαν τα εγκαίνια της μόνιμης έκθεσης «Las 
Incantadas, οι Μαγεμένες. Ένα μνημείο σαν 
παραμύθι» στο προστώο  του Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη στο κοινό.

 Οι αμφίγλυφοι πεσσοί της Στοάς των Ειδώ-
λων, γνωστοί ως Incantadas ή Μαγεμένες, 
που το 1864 μεταφέρθηκαν στο Λούβρο 
και επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη ως πιστά 
αντίγραφα τον Σεπτέμβριο του 2015, θα εκτί-
θενται πλέον στο προστώο του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Οι Μαγεμένες 
χρονολογούνται στο τέλος του 2ου ή στις 
αρχές του 3ου αι. μ.Χ. και τοποθετούνται  
κάπου ανάμεσα στην Παναγία Χαλκέων, τα 
Λουτρά Παράδεισος και στον Άγ. Νικόλαο, 
στον άξονα της σημερινής οδού Αριστοτέ-
λους. Κατά το παρελθόν αποτελούσαν ένα 
από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Θεσ-
σαλονίκης.

Η περιοδική έκθεση «Τρεις μι-
κρές ιστορίες από τη Φλωρεντία 
| Tre piccole storie Fiorentine», 
του Ιταλού φωτογράφου Sergio 
Garbari στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης και συγκε-
κριμένα στην αίθουσα περιοδι-
κών εκθέσεων και το φουαγιέ. 
Διάρκεια: έως και την Κυριακή 
24 Σεπμτεβρίου. Η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη στο κοινό.

Η έκθεση περιλαμβάνει ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες, που πα-
ρουσιάζονται σε τρεις θεματικές 
ενότητες: η πρώτη περιλαμβά-
νει φωτογραφίες των γλυπτών 
του Michelangelo Buonarroti, η 

δεύτερη φωτογραφίες των κήπων Μπόμπολι και η τρίτη φωτογραφίες προσώπων αγαλμά-
των του 19ου αιώνα που παρουσιάζουν εξέχουσες προσωπικότητες της Φλωρεντίας στο 
πέρασμα των αιώνων. Η έκθεση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορ-
φωτικό Ινστιτούτο.

Έκθεση των Ιάσονα Κοντογιάννη, Δημήτρη 
Λάμπρου, Φώτιου Μπάλα, Σαυίδ Μπενφο-
ράδο στη γκαλερί «Λόλα Νικολάου». Η έκ-
θεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο 7 Οκτω-
βρίου. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη Πέμπτη, 
Παρασκευή: 12.00 – 20.00 και Τετάρτη, Σάβ-
βατο: 12:00 -15:00. Η είσοδος είναι δωρεάν 
για το κοινό.

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 21 
Σεπτεμβρίου 2017, στις 20:00, 
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
η έκθεση ζωγραφικής της Λί-
λας Παπούλα «Σ τοίχοι που 
έκρυβαν το πρόσωπό μας». 
Ημέρες και ώρες: Τρίτη, Τε-
τάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 
10:00-14:00, Σάββατο και Κυ-
ριακή 10:00-18:00 και Τετάρτη 
17:00-21:00. Τιμή εισόδου: 5 
ευρώ και 2.5 ευρώ το μειωμέ-
νο.

Η έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο του Τελλογλείου, περιλαμβάνει περίπου 
45 έργα (μικτή τεχνική) της καλλιτέχνιδoς. Μεγάλος αριθμός των έργων παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στο κοινό.  Αφετηρία γι’ αυτήν την καινούργια της δουλειά αποτελεί το ποίημα 
του Μανόλη Αναγνωστάκη [Εκεί…]. Την έκθεση πλαισιώνουν φωτογραφίες και ένα video 
της καλλιτέχνιδoς. Η έκθεση διοργανώνεται από το Τελλόγλειο Ίδρυμα στο πλαίσιο της 6ης 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και, όπως όλες οι εκθέσεις του Τελλογλείου, 
θα συνοδεύεται από εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, από 
ξεναγήσεις για ενήλικες και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις.

Η αναδρομική έκθεση «Φως εκ των ένδον» θα φιλοξενηθεί στην Πινακοθήκη της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, έως και την Κυριακή 22 Οκτωβρίου. Ημέρες και ώρες: από Δευ-
τέρας έως Παρασκευή και Κυριακή 9:00-14:00. Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Ο καλλιτέχνης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη Συγκαταλέγεται στους σύγχρονους Έλληνες 
ζωγράφους με ιδιαίτερη προβολή στην Ιταλία. Σε όλη την πορεία του ζωγραφίζει ακατάπαυ-
στα με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του στυλ. Η τέχνη του είναι ένας συνδυασμός εικονιστικής 
και αφηρημένης ζωγραφικής με εξπρεσιονιστική έμφαση και ένταση στο χρώμα. Αγκα-
λιάζει την ιστορία της τέχνης με αποτέλεσμα ένα μοναδικό εκλεκτικισμό που συνδυάζει 
σουρεαλιστικά, συμβολικά και αλληγορικά στοιχεία. Τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο 
και δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα στο συναίσθημα, στο όραμα και στη φαντασία. Ανατέμνει 
τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής και του θανάτου, της ψυχής και του έξω κόσμου, της 
αγωνίας και της ελπίδας. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, 
σε πινακοθήκες, μουσεία, αίθουσες τέχνης, κέντρα πολιτισμού και σε ιδιωτικές γκαλερί. Οι 
δημιουργίες του βρίσκονται σε Δημοτικές Πινακοθήκες, στην Πινακοθήκη της Σχολής Κα-
λών Τεχνών στη Φλωρεντία, στο Μουσείο Βορρέ, στην Πινακοθήκη Πιερίδη, στο Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ/ΛΑΜΠΡΟΥ/
ΜΠΑΛΑΣ/ΜΠΕΝΦΟΡΑΔΟ

Σ ΤΟΙΧΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΥΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ

ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ

LAS INCANTADAS, ΟΙ ΜΑΓΕΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#εικαστικά
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#αθλητικά

Ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι απλά ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από την αρχή την 
ομάδα την έχει σαν παιδί του και δεν σταματά στιγμή να δείχνει και να δηλώνει 
την αγάπη του και το πάθος του για αυτήν. Αυτό έκανε και στο δείπνο που 
παρέθεσε στο ποδοσφαιρικό τμήμα του «Δικέφαλου του Βορρά» το βράδυ της 
περασμένης Τρίτης, σε κτήμα λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Αν και το δεί-
πνο πραγματοποιήθηκε με συγκυρία το κακό αποτέλεσμα στη Ριζούπολη, η 
οποία ήταν η δεύτερη εκτός έδρας απώλεια βαθμών της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, 
ο πρόεδρος της στόχευσε πολύ ψηλά. Ο κ. Σαββίδης έθεσε ένα στόχο και μο-
ναδικό, οι παίκτες να κατακτήσουν το φετινό πρωτάθλημα της Super League. 

«Σας καλώ να ξεχάσετε ό,τι άσχημο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να 
ξαναβρούμε πράγματα που χάθηκαν και δεν έχει κανένα νόημα να μένουμε 
πίσω. Είμαστε στην αρχή της χρονιάς και όλα μπορούν να διορθωθούν αν είμα-
στε όλοι μια οικογένεια. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να σκέφτεται τον εαυτό του 
πάνω από την ομάδα. Χρειάζομαι ανθρώπους να αναλαμβάνουν την ευθύνη 
τους και όλοι μαζί να βάζουν τις ικανότητές τους προς όφελος της ομάδας», 
είπε ο κ. Σαββίδης κατά την διάρκεια του δείπνου. Έκανε, ακόμη, ιδιαίτερη 
αναφορά στον Ραζβάν Λουτσέσκου, προσθέτοντας : «ξέρω ότι ο κάθε ένας από 
εσάς, προπονητής, ομάδα και στελέχη είστε οι καλύτεροι στον τομέα σας στην 
Ελλάδα. Όμως οι καλύτεροι, δεν έχουν κάνει ακόμη την καλύτερη ομάδα. Όλοι 
εμείς, εγώ και οι εργαζόμενοι είμαστε ουσιαστικά οι βοηθοί του προπονητή 
και των παικτών. 11 παίζουν αλλά 100 δουλεύουν για το κάθε παιχνίδι». Ο κ. 
Σαββίδης απευθυνόμενος προς τους παίκτες τόνισε δε ότι : «είστε υποχρεω-
μένοι να πεθαίνετε για το πρωτάθλημα. Ή θα κερδίζουμε ή θα πεθαίνουμε στο 
γήπεδο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή. Δεν μου άρεσε να τον 
έχω αντίπαλο και σίγουρα τον θέλω να εργάζεται για εμάς». Ο ίδιος κατέληξε 
υπογραμμίζοντας: «ακόμη και στο ματς χθες (σ.σ με Απόλλωνα Σμύρνης) είδα 
παίκτες που πρώτα προσπαθούσαν να μην κάνουν λάθος και όχι να κερδίσουν 
το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι η πιο ιδιαίτερη ομάδα στην Ελλάδα και είμαι ευλογη-
μένος που η μοίρα με έφερε εδώ. Νιώστε το ίδιο και θα καταλάβετε στο τέλος 
τι έχετε πετύχει».

Την επόμενη ημέρα ο κ. Σαββίδης πραγματοποίησε μια δεύτερη σύσκεψη για 
να υπερτονίσει τον στόχο του για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μεταξύ 
άλλων, όπως έγινε γνωστό στην συνάντηση συμμετείχαν ο Λιούμπος Μίχελ, 
ο Ράζβαν Λουτσέσκου, ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο Μάκης Γκαγκάτσης, η 
Μαρία Γκοντσαρόβα και ο Κυριάκος Κυριάκος. 

Παράλληλα, ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργος αναφέρθηκε και αυτός στην 
προσπάθεια ενότητας που επιχειρείται στον ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντας τον «Δι-
κέφαλο» «μια οικογένεια», που μπορεί να πάρει αυτό που της αξίζει στο τέ-
λος. «Έχουμε τον πιο δυνατό ιδιοκτήτη, την πιο δυνατή ομάδα την πιο δυνατή 
διοίκηση και τους πιο δυνατούς οπαδούς. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλον. 
Είμαστε ο ΠΑΟΚ, είμαστε οικογένεια. Όλοι μαζί θα πάρουμε αυτού που μας 
αξίζει Υ.Γ. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη», έγραψε χαρα-
κτηριστικά ο Γιώργος Σαββίδης στην ανάρτηση του στο Instagram.

Αναλυτικά οι αγώνες που θα διεξαχθούν  
για την 4η Αγωνιστική της Super League.

Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου:

Λεβαδειακός – Ξάνθη (16:00)  
Διαιτητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας) 
Βοηθοί: Κουρομπύλια (Δυτ. Αττικής), Σίπκας 
(Σάμου)  
4ος: Γκάμαρης (Αθηνών) 

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός (18:15)  
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)  
Βοηθοί: Αλεξέας (Μεσσηνίας), Γκάγκας (Λάρισας)  
4ος: Σέζος (Κιλκίς) 

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης (20:30)  
Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)  
Βοηθοί: Μπαλτάς (Αχαΐας), Ποντίκης (Πρέβεζας 
Λευκάδας)  
4ος: Σελίμος (Λακωνίας) 

Tην Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου:

Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης (16:00)  
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)  
Βοηθοί: Ακρίβος (Αθηνών), Μεϊντάνας (Αχαΐας)  
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας) 

ΑΕΛ – Ατρόμητος (18:15)  
Διαιτητής: Μάνταλος (Καβάλας)  
Βοηθοί: Καραβασίλης (Καβάλας), Πάτρας (Μα-
κεδονίας)  
4ος: Βρέσκας (Ημαθίας) 

Πλατανιάς – Κέρκυρα (18:15)  
Διαιτητής: Στυλιαράς (Αιτωλοακαρνανίας)  
Βοηθοί: Νικολακάκης (Ηρακλείου), Απτόσογλου 
(Αθηνών)  
4ος: Φουκάκης (Ηρακλείου) 

Λαμία – ΑΕΚ (20:30)  
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)  
Βοηθοί: Τουμπακάρης (Αθηνών), Καμπούρης 
(Ευβοίας)  
4ος: Σκουλάς (Θεσσαλίας) 

Tην Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου:

ΠΑΣ Γιάννινα – Πανιώνιος (19:00)  
Διαιτητής: Κομίνης (Θεσπρωτίας)  
Βοηθοί: Σίπκας (Πέλλας), Καραγκιζόπουλος 
(Ημαθίας)  
4ος: Φωτιάς (Πέλλας)

Σαββίδης: «Είστε υποχρεωμένοι να πεθάνετε για το πρωτάθλημα»
Με σκωτσέζικο ντουζ μοιάζουν 
τα συναισθήματα των φίλων του 
ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της φετινής 
αγωνιστικής περιόδου. Χρονική 
περίοδο που ωρίμασαν οι συνθήκες 
ώστε ο «Δικέφαλος» να προβάλει 
ως το φαβορί για την κατάκτηση 
του τίτλου. Στην ΕΠΟ υπάρχει νέα 
διοίκηση, προϊόν της προσπάθειας 
εξυγίανσης που ξεκίνησε ο Ιβάν 
Σαββίδης με τη συμπαράσταση 
του Δημήτρη Μελισσανίδη και ο 
Ολυμπιακός μέχρι τον Δεκέμβριο 
θα έχει να διαχειριστεί και τη συμ-
μετοχή στο Champions League. Κι 
αν αυτά δεν θεωρούνται πρόκριμα 
αισιοδοξίας, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ 
φέτος έχει το πληρέστερο ρόστερ 
σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια της παρουσίας Σαββίδη, 
είναι ένα ισχυρό επιχείρη-

μα. 

Πάνω όμως που το 
μεταγραφικό τσουνάμι 
του ΠΑΟΚ στο τέλος 

του περασμένου μήνα 
επούλωσε, υπό μία έννοια, 

την «πληγή» του αποκλεισμού 
από την Εστερσουντ και απογείωσε 
εκ νέου τον ενθουσιασμό, ήρθε η 
ισοπαλία με τον Απόλλωνα στη Ρι-
ζούπολη που γέμισε με προβλημα-
τισμό του φίλους του «Δικεφάλου».

Θεωρητικά το Πρωτάθλημα έχει 
πολύ δρόμο ακόμη, καθώς όπως 
φάνηκε οι ομάδες του big 4 δεν 
έχουν βρει τον βηματισμό τους. Το 
ζήτημα όμως είναι πότε ο προπονη-
τής Λουτσέσκου θα έχει καταφέρει 
να συνθέσει την ποιότητα των παι-
κτών που έχει ο νέος ΠΑΟΚ ώστε 
να ξεπερνάει ανώδυνα έδρες όπως 
αυτή του Λεβαδειακού και του 
Απόλλωνα. Εκεί όπου δεν χρειάζε-
ται μία ομάδα του brand του ΠΑΟΚ 
να έχει προπονητή στον πάγκο της. 
Αρκεί η ποιότητα της ομάδας να 
συνδυαστεί με αγωνιστικό πάθος 
και αυτοπεποίθηση.  Στοιχεία τα 
οποία κατά τον Λουτσέσκου απου-
σίαζαν από το παιχνίδι της ομάδας 
με τον Απόλλωνα. Ο εντοπισμός 
των προβλημάτων είναι ωφέλιμος 
όταν δουλεύει ο προπονητής πάνω 
σ’ αυτά. Η απλή περιγραφή τους 
όμως απλώς αποτελεί προσπάθεια 
να αποποιηθεί τις ευθύνες ο προ-
πονητής. Ο άνθρωπος δηλαδή ο 
οποίος έχει τον αποκλειστικό ρόλο 
να εισπράξει το pick των δυνατοτή-
των από τους παίκτες του. Το πώς 
είναι δική του ευθύνη. Και πρέπει 
να το κάνει έγκαιρα γιατί ο κάθε 
προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έχει το 
δικαίωμα να ζητάει πίστωση από 
τον κόσμο. Πολύ δε περισσότερο 
φέτος. Γι’ αυτό άλλωστε απολύθηκε 
και ο Στανόγεβιτς πριν αρχίσει το 
Πρωτάθλημα.

Η απόλυση Στανόγεβιτς
μήνυμα για Λουτσέσκου
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Το πρόγραμμα  
της 4ης Αγωνιστικής 

της Super League
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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




