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Η απαξίωση, η εσωστρέφεια, η ισοπέ-
δωση, η απορρύθμιση των ελληνικών 
πανεπιστημίων θα φέρουν φαρδιά πλα-
τιά την υπογραφή των δύο υπουργών 
Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Ιδιαίτερα ο 
κ. Γαβρόγλου, παρότι ακαδημαϊκός και ο 
ίδιος, εγκλωβισμένος στις ιδεοληψίες του, 
έρχεται να καταργήσει ό,τι είχε απομείνει 
από τη μεταρρύθμιση - νόμο-πλαίσιο της 
Άννας Διαμαντοπούλου και να παραδώσει 
τα ΑΕΙ στα χέρια των μειοψηφιών. Μειο-
ψηφίες οι οποίες έχουν βάλει στο στόχα-
στρο –με τον πλέον ακραίο τρόπο– τον 
καθηγητή του Παντείου Άγγελο Συρίγο, 
χαρακτηρίζοντας τον «φασίστα», δίνοντας 
«πάτημα» σε όσους επικροτούν την ενδο-
πανεπιστημιακή βία και σε όσους επιδοκι-
μάζουν τις αναχρονιστικές πολιτικές της 
κυβέρνησης στην Παιδεία. 

«Τι έγινε και φτάσαμε έως εδώ;» αναρω-
τήθηκε με ανάρτησή του στο Facebook 
ο κ. Συρίγος, ο οποίος τους τελευταίους 
μήνες έχει πέσει ουκ ολίγες φορές θύμα 
συνεχόμενων επεισοδίων βίας, επειδή 
τόλμησε να κάνει παρατήρηση σε νεαρό 
που έγραφε με σπρέι έξω από το κτίριο 
του πανεπιστημίου του. Και μπορεί οι αφί-
σες με τη φωτογραφία του και το σχόλιο 

«αυτός είναι ο φασίστας» να κατέβηκαν, 
ωστόσο, αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι 
μειοψηφίες –μη διστάζοντας να χρη-
σιμοποιήσουν βία– ασκούν εξουσία 
εντός των ΑΕΙ. 

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας 
έρχεται να... διευκολύνει ακόμη περισ-

σότερο το έργο των μειοψηφιών αυτών, 
καθώς με τον τελευταίο νόμο Γαβρόγλου, 
που ορίζει ότι για να μπει η Αστυνομία σε 
πανεπιστημιακό χώρο χρειάζεται άδεια 
πρυτανικού συμβουλίου (ενός δυσκίνη-
του μηχανισμού στον οποίο συμμετέχει 
και ένας φοιτητής), είναι προφανές ότι 
τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να ελπί-
ζουν πλέον σε κανέναν κανόνα ελέγχου 
και ομαλής λειτουργίας. Με απλά λόγια, 
από χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών 
γίνονται –χωρίς καμία δυνατότητα πα-
ρέμβασης της ΕΛ.ΑΣ.– χώροι ελεύθερης 

διακίνησης ναρκωτικών, βομβών μολό-
τοφ, παραβατικών ατόμων και γενικότερα 
οποιουδήποτε θελήσει να καταχραστεί το 
πανεπιστημιακό άσυλο. Το πλέον ανησυ-
χητικό είναι ότι καλλιεργείται η λογική –σε 
αστυνομικούς, καθηγητές και φοιτητές 
που δεν ανήκουν στις μειοψηφίες– του 
«πού να μπλέκεις τώρα;» με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται.

Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση, θέλο-
ντας να ικανοποιήσει τις μειοψηφίες στο 
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφού κατάργησε 
τα πρότυπα σχολεία, το ολοήμερο και το 
ψηφιακό σχολείο, άρχισε και ολοκλήρω-
σε την τελειωτική καταστροφή του νόμου 
4009 για τα ΑΕΙ. Τρία είναι τα κύρια ζητή-
ματα, που ο νέος νόμος με την υπογραφή 
του ακαδημαϊκού κ. Γαβρόγλου θίγει και 
ισοπεδώνει:

1. Το θέμα της αυτοδιοίκησης και της ακα-
δημαϊκής ανεξαρτησίας κάθε ιδρύματος, 
υπό το άγρυπνο βλέμμα της Αρχής Δια-
σφάλισης Ποιότητας, που είναι υπεύθυνη 
να αξιολογεί με εμπειρογνώμονες και να 
επισημαίνει αδύνατα και δυνατά σημεία 
κάθε ιδρύματος, προκειμένου να βελτιω-
θούν οι αδυναμίες και να προβληθούν τα 
πλεονεκτήματα κάθε ιδρύματος.

2. Το θέμα της πλήρους διάκρισης των 
δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων διδασκό-
ντων και διδασκομένων, αφού οι φοιτητές 
έρχονται για να σπουδάσουν και οι καθη-
γητές για να οργανώσουν, να προγραμμα-
τίσουν, να διδάξουν και να ερευνήσουν.

3. Το θέμα της οργάνωσης μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων και προγραμμάτων 
κατάρτισης από τα ίδια τα όργανα του 
ιδρύματος, αξιοποιώντας τα δυνατά ση-
μεία και τους άριστους επιστήμονες, που 
διαθέτει κάθε ίδρυμα. Και αυτό, προκει-
μένου να προσφέρουν γνώση, ειδίκευση 
και να προσελκύσουν τόσο ερευνητές 
υψηλής ποιότητας, όσο και χρηματικούς 
πόρους για τη λειτουργία του ιδρύματος, 
την ενίσχυση της αριστείας, της έρευνας 
και της βελτίωσης του επιστημονικού εξο-
πλισμού.
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Το παράδειγμα του καθηγητή Συρίγου είναι μονάχα ένα 
από τα ελληνικά παράδοξα στον χώρο της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

socialismata

«Κυβέρνηση που θα μιλά μια ενιαία γλώσσα και δεν θα είναι χωρισμένη σε… 
φέουδα» #Μητσοτάκης #ΣΒΒΕ #Τσιπρικοί #ΣΥΡΙΖΑίοι #αριστεροί #βουλευτές 
#ΑΝΕΛιστες #Πανελίστες #λίστες_επικρατείας #Καραμανλικοί 

Μικρές ομάδες #δημοκράτες που… τραμπουκίζουν #καθηγητής #Συρίγος και 
μεγάλοι άνθρωποι (ομάδων) που σιωπούν #κυβερνώντες #διανοούμενοι  
#σύσταση_συμμορίας_για_διακίνηση_καλών_ιδεών

«Εμείς θα μειώσουμε τους φόρους ξεκινώντας με ΕΝΦΙΑ και στόχο να τον 
μειώσουμε κατά 30% όπως και το φόρο στις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% 
σε δύο χρόνια»  
#Μητσοτάκης #το_ξανακούσαμε #μισθοί;#συντάξεις; Κι άλλη υπομονή! Αυτή 
δεν τελειώνει! «Πρόγραμμα» το λέει… και η ΝΔ #μνημόνιο_το_έλεγε_παλιά  
#Πρόγραμμα_Θεσσαλονίκης #Να_τα_αφήσω;

Aν δεν πάει ο Τσίπρας στον Τζιτζικώστα ποιος θα πάει;  
#Πατουλίδου_κατεβαίνει_με_ΑΝΕΛ; Πρωθυπουργός ο ένας, περιφερειάρχης ο 
άλλος #πρωθυπουργικό_γραφείο_Θεσσαλονίκης

Απορία: Τόσο μεγάλη… επιτυχία είχαν και τους ξανάφεραν;

#Τσίπρας #Μητσοτάκης σε διημερίδα του ΣΒΒΕ

#σαν_ΔΕΘ_ξανά #κλειστός_βιομηχανικός_κύκλος

Στη γενέτειρα του Καραμανλή προτίμησε να βρει την επιχείρηση – πρότυπο ο 
αρχηγός της ΝΔ για να την επιδοκιμάσει #λογικό. Ο επιχειρηματίας στην Τερπνή 
Σερρών Δημήτρης Αναστασιάδης – βλ. μονωτικά υλικά – ήθελε να επενδύσει κι 
άλλα χρήματα στην πατρίδα, όμως σιγά μην τα ήθελε η πατρίδα Ελλάδα  
#λεφτά_υπάρχουν_στο_δημόσιο (Έτσι πήγε… Ιταλία #ciao)

Το μισό να αγαπούσαν τα αρχαία της… Αμφίπολης καλά θα ήταν!

#ελληνικό #και_αληθινό (Αριστερές και δεξιές αρχαίες πέτρες) #Ελληνικό  
#Αμφίπολη #Τσίπρας #Μητσοτάκης #αρχαιολόγοι_με_επιλεκτικές_ευαισθησίες

Ω ρε τραγουδάρες που θα γράψει… τώρα – Θα «αφιερώνει» συνεχώς #ΕΡΤ 
#Τσακνής #Καλφαγιάννης_κερδάει_πάλι; #μαγαζιά_μας_λέμε  
#μνημείο_αμνημόνευτο

SMS: Υπάρχει κι άλλη ζωή, εκτός από την πολιτική; #ναι_η_τηλεοπτική  
#παιχνίδια_επιβίωσης #ριάλιτι_tv

Λεπτομέρειες #ΑΛΗΘΙΝΗ_ΕΠΙΒΙΩΣΗ #ριάλιτι_ζωής #ΣΥΔ, #ΝΑΤΦ,  
#ΣπάμεΤηΣιωπή, #Νομική_Αναγνώριση_Ταυτότητας_Φύλου, #BeMyVoice «Το 
όριο της ηλικίας δεν αφορά την διαδικασία της φυλομετάβασης άλλα τη μεταβο-
λή των στοιχείων ταυτότητας» #1 «Τα τρανς άτομα ΔΕΝ είναι λάθος της φύσης… 
Είναι μέρος της φύσης» #2 «Η έγκαιρη μεταβολή των στοιχείων της ταυτότητας 
του φύλου βοηθά στην διαβίωση στο επιθυμητό φύλο» #3 «Δεν χωράνε πολιτι-
κά παιχνίδια για ανθρώπους που υποφέρουν κι έχουν δεχθεί φρικτές συμπερι-
φορές» #4 «Η διεμφυλικότητα δεν είναι ούτε ψυχιατρικό νόσημα, ούτε διατα-
ραχή της σεξουαλικής ζωής. Αφορά κυρίως την διαπολιτισμική ψυχιατρική» 
#5 «Ο τρανς άνθρωπος δεν είναι ψυχικά διαταραγμένος κι δεν χρειάζεται καμία 
γνωμάτευση από ψυχίατρο για τη μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας» #6 «Η 
εξωτερική εμφάνιση ως κριτήριο δεν δικαιολογείται. Η εξωτερική εμφάνιση εί-
ναι μία ρευστή κοινωνική κατασκευή» #7 #Μπουφίδης #ψυχίατρος #Ομοφοβία 
#Τρανσφοβία #Λεσβοφοβία #Εκφοβισμός_ομοφυλοφίλων #Ετεροκανονικότητα 
#Ετεροσεξισμός #Σεξισμός

#αυτοπροσδιορισμός
Πανεπιστήμια παραδομένα στις μειοψηφίες... Της @karapanagiotidu
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#ρεπορτάζ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Με-
σιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης, 
Άγγελο Πασαλίδη πέρσι αλλά και φέτος είναι 
εντονότερο το φαινόμενο Θεσσαλονικείς με 
σπίτια και μεζονέτες πολλών τετραγωνικών 
μέτρων να εγκαταλείπουν περιοχές των Βο-
ρείων Προαστίων και να μετακομίζουν σε 
μικρότερα και… φθηνότερα σπίτια προκει-
μένου να περιορίσουν τα πάγια έξοδά τους. 
Όπως λέει, αρκετοί κάτοικοι από το Πανόρα-
μα, το Ρετζίκι, το Ωραιόκαστρο, το Φίλυρο, το 
Ρύσιο, τον Τρίλοφο και την Περαία, περιοχές 
που στο παρελθόν γνώρισαν μεγάλη άνθιση 
ξενοικιάζουν τα σπίτια τους ή τα εγκαταλεί-
πουν προκειμένου να βρουν νέα με χαμηλό-
τερη μίσθωση. «Ο κυριότερος λόγος είναι το 
μεγάλο κόστος συντήρησης των σπιτιών αυ-
τών. Για μια τριώροφη μεζονέτα ένας ιδιοκτή-
της μπορεί να χρειάζεται για πετρέλαιο μέχρι 
και 400 ευρώ το μήνα. Εάν συνυπολογίσει 
κανείς και τα έξοδα μετακίνησης από τις πε-
ριοχές αυτές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
τότε αντιλαμβάνεστε πως η αλλαγή κατοικίας 
είναι μονόδρομος» λέει ο κ. Πασαλίδης. 

Ο δεύτερος κυριότερος λόγος που αναγκά-
ζει τους κατοίκους των Βορείων Προαστίων 
να… ξεσπιτωθούν είναι τα «χαράτσια» και ο 
ΕΝΦΙΑ. «Είναι πολλές οι περιπτώσεις κατοί-
κων του Πανοράματος που βάζουν πωλητή-
ριο στο σπίτι τους και μετακομίζουν σε κάποιο 
άλλο ακίνητο που τυχόν να διαθέτουν σε κά-
ποια πιο φτηνή περιοχή της Θεσσαλονίκης» 
εξηγεί ο κ. Πασαλίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο 
αυτός είναι και ένας βασικός λόγος της έλλει-
ψης διαμερισμάτων προς μίσθωση στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης. «Όσοι είχαν δεύτερο 
σπίτι εγκατέλειψαν το πρώτο. Άνοιξαν το σπίτι 
του κέντρου και μένουν πλέον εκεί. Γι’ αυτό 
άλλωστε δύσκολα βρίσκει κανείς να νοικιάσει 
διαμέρισμα στο κέντρο» συμπληρώνει ο πρό-
εδρος των Μεσιτών Θεσσαλονίκης. Υπογραμ-
μίζει ωστόσο, πως τα σπίτια του κέντρου είναι 
πλέον δυσεύρετα και εξαιτίας του γεγονότος 
πως την τελευταία επταετία στον κεντρικό 
δήμο του νομού η ανοικοδόμηση είναι μηδε-

νική. «Ο κλάδος της οικοδομής είναι εκείνος 
που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες 
της κρίσης» σχολιάζει ο κ. Πασαλίδης. 

«Αδειάζουν» ορόφους...   
και μένουν σε γκαράζ

Την ίδια ώρα, στο Πανόραμα περιοχή - στην 
οποία στο παρελθόν συνήθιζαν να κατοικούν 
εύποροι Θεσσαλονικείς, επιχειρηματίες, πολι-
τικοί, πρόξενοι και άλλες επώνυμες προσω-
πικότητες της πόλης - συναντά κανείς και ένα 
άλλο φαινόμενο. Οι ιδιοκτήτες πολυτελών 
κατοικιών «αδειάζουν» τους ορόφους και πε-
ριορίζονται να ζουν στους ισόγειους χώρους 
ή στο… γκαράζ. «Με τον τρόπο αυτό περιο-

ρίζουν τα έξοδα της θέρμανσης, της ΔΕΗ και 
το λειτουργικό κόστος. Υπάρχουν τετραμελής 
οικογένειες που ζούσαν σε σπίτια 200 και 300 
τετραγωνικών μέτρων και πλέον αναγκάζο-
νται να μένουν σε χώρους μόλις 60 τ.μ.» απο-
καλύπτει ο κ. Πασαλίδης. 

«Δεν είμαστε πλούσια περιοχή»

Την κατάσταση επιβεβαιώνει και ο δήμαρχος 
Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Μι-
λώντας στην Karfitsa ο κ. Καϊτεζίδης ανα-
φέρει πως «το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν 
υπάρχει… μεταναστευτικό κύμα από το κέ-
ντρο προς το Πανόραμα. Το αντίθετο υπάρ-
χει. Οι κυριότερες αιτίες είναι οικονομικές. 
Υπάρχουν επιχειρηματίες που οι εταιρίες τους 

χρεοκόπησαν λόγω της κρίσης, μισθωτοί 
που έμειναν άνεργοι, οικογένειες που τα παι-
διά απολύθηκαν από τις δουλειές τους κ.α. Το 
μόνο σίγουρο είναι πως δεν ισχύει αυτό που 
ορισμένοι ισχυρίζονται, ότι στο Πανόραμα 
μένουν πλούσιοι και εύποροι» λέει ο κ. Καϊ-
τεζίδης. 

Ανάλογη είναι η κατάσταση και σε περιοχές 
της Θεσσαλονίκης που… βρέχονται από θά-
λασσα, όπως είναι η Περαία και η Μηχανιώ-
να. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών που διαθέτουν 
κάποιο μικρό ακίνητο για χρήση τους καλο-
καιρινούς κυρίως μήνες προτιμούν να το μι-
σθώσουν σε τρίτους για όλη τη σεζόν ή μέσω 
κάποιας δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρ-
μας για χρονομίσθωση.

ΕΝΦΙΑ και «χαράτσια»…  ξεσπιτώνουν τους 
κατοίκους των Βορείων Προαστίων 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΛΙΓΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 

Για «κύμα» καθόδου των κατοίκων των Βορείων Προαστίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της κρίσης και των πολλών εξόδων κάνουν λόγο  
στην Karfitsa άνθρωποι της κτηματαγοράς στο νομό. Όπως λένε χαρακτηριστικά πλέον η εικόνα είναι τελείως αντίθετη από εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας,  

όταν οι Θεσσαλονικείς εγκατέλειπαν το κέντρο της πόλης και την ανατολική πλευρά αυτής για να ζήσουν… μακριά από θορύβους και ρύπους. 

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Πρωτοπορώντας η Βουλή των Ελλήνων 
προχωρά στην ηλεκτρονική διακίνηση εγ-
γράφων με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, 
στο πλαίσιο περαιτέρω εκσυγχρονισμού των 
λειτουργιών της. Συγκεκριμένα, εδώ και λί-
γες ημέρες τέθηκε σε παραγωγική λειτουρ-
γία το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που αναπτύ-
χθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών της Βουλής για την ηλεκτρονι-
κή διαβίβαση των σχετικών με τα Μέσα Κοι-
νοβουλευτικού Ελέγχου εγγράφων, μεταξύ 
της Βουλής και των Υπουργείων. Απόρροια 
αυτής της καινοτομίας είναι η κατάργηση της 
φυσικής διακίνησης των εγγράφων με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται στην εξοικονόμηση πόρων 
(χρήση χαρτιού, μετακινήσεις προσωπικού, 
διαχείριση εργασιακού χρόνου κ.λπ.) και η 
διακίνησή τους ηλεκτρονικά, με εγκεκριμέ-
νη ηλεκτρονική υπογραφή και εγκεκριμένη 
ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

Τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που 
αρχικά θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά είναι 
οι Ερωτήσεις, οι Αναφορές και οι Αιτήσεις 
Κατάθεσης Εγγράφων, ο αριθμός των οποί-
ων υπερβαίνει τις 12.500 εγγραφές ετησίως. 
Η διαδικασία της διαβίβασης των εγγράφων 
αυτών από τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτι-
κού Ελέγχου της Βουλής προς τα αρμόδια 

Υπουργεία θα είναι απλή και συνίσταται κατ’ 
αρχάς στη δημιουργία ηλεκτρονικού αντι-
γράφου του εγγράφου που κατατίθεται από 
τον βουλευτή, το οποίο ο εντεταλμένος 
υπάλληλος της Βουλής θα υπογράφει ψηφι-
ακά. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
και σφραγίδα χρονοσήμανσης καθιστούν το 
ηλεκτρονικό έγγραφο αυθεντικό και έγκυρο. 
Στη συνέχεια το έγγραφο θα αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στη θυρίδα του (των) αρμόδιου 
(ων) Υπουργείου (ων). Η αντίστροφη διαδι-
κασία θα πραγματοποιείται για τις Απαντή-
σεις των Υπουργείων προς της Βουλή.

Μέχρι το τέλος του χρόνου και στο πλαίσιο 
της ψηφιακής της μετάβασης, η Βουλή θα 
ολοκληρώσει το σύστημα ηλεκτρονικής δι-
ακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ – Papyros) με 
χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής και για όλες 
τις υπηρεσίες της, καθιστώντας την πρωτο-
πόρο στο Δημόσιο Τομέα. Η εφαρμογή αυτή 
λειτουργεί ήδη πιλοτικά μεταξύ του γραφεί-
ου του Γενικού Γραμματέα, της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Τμή-
ματος Γραμματείας της Βουλής. Τις επόμενες 
ημέρες, μάλιστα, θα αρχίσουν να διασυνδέ-
ονται σταδιακά με το ΣΗΔΕ όλες οι διευθύν-
σεις της Βουλής.

Παράλληλα, σχεδιάζεται εντός του 2018 να 

υλοποιηθεί η ηλεκτρονική θυρίδα βουλευτή, 
η οποία θα αποτελέσει τον ψηφιακό χώρο 
όπου οι βουλευτές θα παραλαμβάνουν έγ-
γραφα που τους αφορούν (π.χ. πρακτικά 
συνεδριάσεων Ολομέλειας), καθώς και ενη-
μερώσεις για το έργο της Βουλής (π.χ. συνε-
δρίαση Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν). 
Μελετάται επίσης και θα τεθεί στη διάθεση 
των βουλευτών ειδική εφαρμογή για εκτέ-
λεση βασικών ηλεκτρονικών λειτουργιών 
μέσω του κινητού τους τηλεφώνου (π.χ. 
αποστολή ενός εγγράφου με ψηφιακή υπο-
γραφή). Τα ανωτέρω αναμένεται να έχουν 
ευεργετικές συνέπειες, όπως η εξοικονόμη-
ση πόρων για τη Βουλή, η περιβαλλοντική 
πρόνοια, η ευκολότερη πρόσβαση και διαχεί-
ριση εγγράφων και ο περαιτέρω εκσυγχρο-

νισμός λειτουργίας της. Τέλος, όπως γράφει 
το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΠΕ ΜΠΕ 
μέριμνα λαμβάνεται και για την ασφάλεια 
των υπολογιστικών συστημάτων της Βου-
λής. Έχει σχεδιαστεί και πρόκειται να υλοποι-
ηθεί άμεσα η δημιουργία Disaster Recovery 
Center (για την αποκατάσταση σε περίπτωση 
καταστροφής) σε χώρο εκτός των κτηρίων 
της Βουλής, στον οποίο θα αποθηκεύονται 
σε πραγματικό χρόνο όλα τα έγγραφα που δι-
ακινούνται σε αυτήν. Έτσι, σε περίπτωση κα-
κόβουλης ενέργειας ή φυσικής καταστροφής 
των Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
της Βουλής, θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης 
ανάκλησης των πληροφοριών και η απρό-
σκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.

Η... θυρίδα του βουλευτή
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ Ο «ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» 

Για μία ακόμη χρονιά, η Χαλκιδική σάρωσε 
στη συγκέντρωση των «γαλάζιων σημαιών» 
και διατήρησε, για δεύτερο συνεχόμενο 
έτος, την πρωτιά σε όλη την Ελλάδα. Από τις 
52 «γαλάζιες σημαίες» το 2016, κατάφερε 
φέτος, με τη βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, των επιχειρηματιών και των φορέ-
ων του τουρισμού, να υψώσει 71 «γαλάζιες 
σημαίες» σε ακτές και τρεις σε μαρίνες της.

Η φετινή τουριστική κίνηση ήταν ικανοποι-
ητική και κλείνει με μια αύξηση στις αφίξεις 
περίπου 5% - 7%, αν εξαιρέσουμε τη ση-
μαντική μείωση του αριθμού των Ελλήνων 
τουριστών στη Χαλκιδική, λόγω της δυσμε-
νής οικονομικής τους κατάστασης και της 
επιβολής των capital controls.

Σημαντική, σε σχέση με πέρυσι, είναι η προ-
σέλευση των Γερμανών και των Βρετανών 
τουριστών, καθώς και ο αριθμός των Τούρ-
κων τουριστών, που επισκέφτηκαν οδικώς 
την περιοχή μας. Οι Ρώσοι  παραμένουν στα 
ίδια επίπεδα, ενώ ενθαρρυντική θεωρεί-
ται η αύξηση που καταγράφει το τουριστι-
κό ρεύμα από τις Κάτω Χώρες (Βέλγιο και 
Ολλανδία), και από την Ιταλία.  Όμως, δεν 

θα πρέπει να προσπεράσουμε και την τάση 
των τουριστών από τα Βαλκάνια, που τα τε-
λευταία χρόνια επιλέγουν σταθερά τη Χαλ-
κιδική για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, 
συντελώντας σημαντικά στην πληρότητα 
των ενοικιαζομένων καταλυμάτων της πε-
ριοχής. 

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, 
καταβάλλοντας συνεχώς προσπάθειες και 
σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, 
προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε το 
προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, να βελ-
τιωθεί η ποιότητά του και να επιτύχουμε την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Έτσι, για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο, 
ύστερα από πρόταση του τουριστικού τμή-
ματος του Επιμελητηρίου της Χαλκιδικής, 
προγραμματίζεται η επίσκεψη αντιπροσω-
πείας του σε εκθέσεις εναλλακτικού τουρι-
σμού, όπως στην έκθεση της Ολλανδίας  (De 
Vakantierbeurs, Ουτρέχτη) και στην Γερμα-
νία (Στουτγάρδη - CMT Stuttgart, Αμβούρ-
γο, Ντίσελντορφ - TourNatur). 

Επιβεβλημένη θεωρείται η συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου και στην τουριστική έκθεση 

του Βελιγραδίου ITTFA 2018 με οργανωμέ-
νη αποστολή επιχειρηματιών του τουρισμού 
και με δικό του περίπτερο, ενώ, για πρώτη 
φορά, προγραμματίζεται η συμμετοχή του 
με δικό του περίπτερο σε τουριστικές εκθέ-
σεις στην Πολωνία (Βαρσοβία) και στην Τσε-
χία (Πράγα), που είναι νέες αναπτυσσόμενες 
αγορές.  

*Ο κ. Γκιλής είναι πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής.

Η πορεία του τουρισμού στη Χαλκιδική

Του Γιώργου Γκιλή*
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Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa η 
εικόνα που συνάντησαν τα συνεργεία του δή-
μου ήταν αποκαρδιωτική. Αποστραγγιστικά 
έργα τσιμεντωμένα που έγιναν ράμπες για να 
μπορούν οι παραθεριστές να μετακινούνται 
στις εξοχικές κατοικίες τους, μπαζωμένα ρεί-
θρα και αυλάκια, μπάζα, ξύλα, μπετόν μέσα 
σε ρέματα που ήταν βουλωμένα. «Για την 
κατάσταση αυτή δεν ξέρουμε ποιοι μπορεί να 
ευθύνονται. Βρήκαμε μπάζα από οικοδομές 
και βίλες σε σωλήνες. Όποιος κάνει μια ανα-
καίνιση πετάει δεξιά και αριστερά τα σκουπί-
δια του. Σε περίπτωση που πιάσει βροχή θα 
πλημμυρίσει ο οικισμός από κάτω» αναφέρει 
μεταξύ άλλων εργαζόμενος σε συνεργείο κα-
θαρισμού. Ο ίδιος κάνει λόγο για παρανομίες 
παραθεριστών και όχι μονίμων κατοίκων οι 
οποίοι επισκέπτονται τη Χαλκιδική για λίγους 
μήνες του χρόνου και δεν μένουν μόνιμα 
στην περιοχή. 

«Εργαζόμαστε εντατικά…»

«Όταν μια περιοχή παρουσιάζει μείωση φυτο-
κάλυψης εξαιτίας της πυρκαγιάς, υπάρχουν 
μεγαλύτερα ποσοστά νερού που φεύγουν 
στους δρόμους. Ο δήμος μας σε όλο το μήκος 
της περιφερειακής οδού του κυκλώματος της 
Κασσάνδρας καθαρίζει τα ρείθρα, κάνει δια-
νοίξεις των λάκκων που υπήρχαν, καθαρίζει 
φρεάτια, χαλάει κάποιες ράμπες παράνομες 
που είχαν οι πολίτες για να έχουν πρόσβαση 
στα σπίτια τους και που δημιουργούσαν προ-
βλήματα στην απρόσκοπτη κυκλοφορία του 
νερού» αναφέρει στην Karfitsa ο δήμαρχος 
Κασσάνδρας Βασίλης Κυρίτσης. Σύμφωνα με 
τον ίδιο: «εδώ και πέντε μέρες εργαζόμαστε 
εντατικά με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε τις 
επιπτώσεις που θα υπάρχουν κατά την περί-
οδο της βροχόπτωσης εξαιτίας της πυρκαγιάς 
του δάσους. Προτεραιότητά μας είναι να συ-
ντηρήσουμε όλα τα τεχνικά έργα που σχετίζο-
νται με την κυκλοφορία του νερού. Εκτιμού-
με πως εξαιτίας της πυρκαγιάς θα υπάρξει 
πρόβλημα» αναφέρει ο ίδιος. Όπως λέει ο 
δήμαρχος κανένας δεν μπορεί να υποσχεθεί 
ότι σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης δεν 
θα υπάρξει πρόβλημα με την ορμή του νε-
ρού που θα κυλήσει στην πλαγιά. «Και εμείς, 
και η περιφέρεια και το Δασαρχείο κινούμα-

στε άμεσα με σκοπό να προετοιμάσουμε την 
περιοχή ενόψει του χειμώνα» σχολιάζει ο κ. 
Κυρίτσης. 

Σύμφωνα με τον Χάρη Κουκοβίνο, κάτοικο 
της περιοχής και πρόεδρο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του δήμου Κασσάνδρας: «όταν 
κάναμε τον καθαρισμό βρήκαμε όλα τα ρεί-
θρα για την απορρόφηση των ομβρίων υδά-
των κλειστά και τα τεχνικά έργα μπαζωμένα. 
Υπήρχαν επίσης αρκετές ράμπες πάνω στα 
ρείθρα και αναγκαστήκαμε να τις σπάσουμε. 
Επιδίωξή μας είναι να προετοιμάσουμε την 
περιοχή ώστε να μην υπάρξουν προβλήμα-
τα το χειμώνα που μας έρχεται. Οι εργασίες 
έχουν ολοκληρωθεί κατά 70% και αναμένου-
με πλέον από την Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας να επέμβει». 

Την ίδια ώρα, όπως γνωρίζουν κάτοικοι και 
αρχές της περιοχής η ανθρώπινη παρέμβα-

ση και οι… παρανομίες δεν έχουν τέλους. Ο 
δήμος Κασσάνδρας διαθέτει επίσημα περίπου 
35.000 υδρόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι οι ικα-
νότητες ανταπόκρισης είναι συγκεκριμένες 
και οι απαιτήσεις περισσότερες κυρίως τους 
θερινούς μήνες, δεδομένου ότι πρόκειται για 
τον πιο τουριστικό δήμο της Βόρειας Ελλά-
δας. «Είναι ενδεικτικό πως οι δήμοι του νο-
μού Θεσσαλονίκης, πλην του κεντρικού, είναι 
ένα ψίγμα των απαιτήσεων του δήμου Κασ-
σάνδρας. Η Καλαμαριά είναι ένα… χωριό του 
δήμου Κασσάνδρας» αναφέρει στην Karfitsa 
αυτοδιοικητικός της περιοχής. «Φανταστείτε 
ποιες είναι οι απαιτήσεις. Έχουμε τις υποδο-
μές ενός δήμου 20.000 κατοίκων και εξυπη-
ρετούμε 600.000 επισκέπτες το καλοκαίρι. Τα 
σκουπίδια που μαζεύουμε το καλοκαίρι είναι 
περισσότερα από αυτά του δήμου Θεσσαλονί-
κης» καταλήγει.

Ποιους «καίει» η φωτιά στη Μόλα Καλύβα; 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΑΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκατάστασης της περιοχής στη Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής που πριν από λίγες ημέρες πήρε φωτιά και κινδύνευσαν κατοικίες. Τα συνεργεία του δήμου 
Κασσάνδρας εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές και να μην προκύψουν νέα… προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών που αλλάζουν και των βροχών που 
έρχονται. Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής βρίσκει τη δημοτική αρχή να καταγράφει ζημιές και… παρανομίες. Βουλωμένα ρείθρα, 

μπαζωμένα ρέματα, παράνομα κατασκευασμένες ράμπες προκειμένου οι κάτοικοι να μετακινούνται στα εξοχικά τους, αποστραγγιστικά δίκτυα σε κακή κατάσταση και άλλα πολλά. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

NTOKOYMENTO
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Και στους περιφερειακούς Δικηγορικούς 
Συλλόγους υπάρχει η εκτίμηση, όπως ανα-
φέρουν γνωστοί δικηγόροι των κατά τό-
πους περιοχών, πως οι υποψηφιότητες θα 
ανακοινωθούν την 31η Οκτωβρίου 2017, 
καταληκτική ημερομηνία, για λόγους εντυ-
πωσιασμού. Την επομένη θα ανακηρυχτούν 
επίσημα οι υποψήφιοι συνδυασμοί που θα 
διεκδικήσουν την ψήφο των δικηγόρων την 
Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου. 
Σε αντίθεση με τον μεγαλύτερο Δικηγορικό 
Σύλλογο της Περιφέρειας, αυτόν της Θεσ-
σαλονίκης, δεν θα χρειαστεί επαναληπτική 
ψηφοφορία μεταξύ των δυο επικρατέστερων 
για τη θέση του προέδρου αφού στις περισ-
σότερες περιπτώσεις εκείνοι που διεκδικούν 
την καρέκλα του προέδρου είναι... δύο! 

Σημειώνεται πως με βάσει τις τελευταίες αλ-
λαγές του Κώδικα περί Δικηγόρων επιτρέπε-
ται σε κάποιον να είναι πρόεδρος Δικηγορι-
κού Συλλόγου μέχρι δύο θητείες και μέλος 
διοικητικού συμβουλίου μέχρι τρεις θητείες. 
Παρά τα κωλύματα που δημιουργούν οι εν 
λόγω διατάξεις στην Περιφέρεια υπάρχουν 
πολλοί εν ενεργεία πρόεδροι που δηλώνουν 
πως θα διεκδικήσουν ξανά τη θέση του προ-
έδρου με κίνδυνο να μην ανακηρυχτούν ή 
στη συνέχεια να εκπέσουν του αξιώματός 
τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις Δικηγορικοί 
Σύλλογοι κινδυνεύουν να μείνουν ακέφαλοι 
αφού δεν  υπάρχει καμία διάθεση ενασχόλη-
σης πέραν των εν ενεργεία προέδρων. 

Πιερία

Στην Πιερία ακούγεται πως την ψήφο των 
συναδέλφων του για ακόμα μια θητεία θα δι-
εκδικήσει ο νυν πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Κατερίνης Μπάμπης Μπρουσκέ-
λης. Στα «πηγαδάκια» των δικαστηρίων συ-
ζητιούνται επίσης τα ονόματα των Γεώργιου 
Μπαλάτου και Χρήστου Ξανθόπουλου, χωρίς 
ωστόσο να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής επί-
σημες ανακοινώσεις. 

Σέρρες

Στις Σέρρες «παίζει» μόνο το όνομα του ση-

μερινού προέδρου Παναγιώτη Καρύπογλου. 
Ωστόσο, υπάρχουν εκτιμήσεις πως μέχρι την 
31η Οκτωβρίου μπορεί να βρεθεί υποψήφιος 
που να εκφράζει τους δικηγόρους που  είναι 
δυσαρεστημένοι με την ασκούμενη πολιτι-
κή του σημερινού προέδρου. Όπως αναφέ-
ρει στην Karfitsa δικηγόρος της περιοχής: 
«Το ενδιαφέρον ενασχόλησης και εμπλοκής 
με τις δικηγορικές εκλογές είναι από μικρό 
έως μηδενικό. Μέχρι στιγμής ο κ. Καρύπο-
γλου δεν φαίνεται να έχει κάποιον αντίπαλο. 
Άλλωστε ο σύλλογός μας αριθμεί μόλις περί-
που 400 άτομα με τους ενεργούς δικηγόρους 
να μην ξεπερνούν τους 200. Στις τελευταίες 
εκλογές υπήρχε και ενιαίο ψηφοδέλτιο αφού 
δεν μπορούσαν να στελεχωθούν συνδυα-
σμοί» αναφέρει ο ίδιος δικηγόρος χαρακτη-
ριστικά. 

Χαλκιδική

Στο νομό Χαλκιδικής σύμφωνα με πληροφο-
ρίες αυτή την περίοδο δεν υπάρχει καθόλου 
κινητικότητα. Θεωρείται βέβαιη μία νέα υπο-
ψηφιότητα του νυν προέδρου του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Παντελή Ζήση, 
ενώ τα χαρτιά της δεν έχει ανοίξει ακόμα η 
Μαρία Σαράντη (πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Πολυγύρου) που στο παρελθόν 
υπήρξε υποψήφια πρόεδρος. 

Ημαθία

Στην Ημαθία ο σημερινός πρόεδρος του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Βέροιας, Δημήτρης 
Ζηγουλιάνος μετά από οκτώ χρόνια στην 
καρέκλα του προέδρου αποφάσισε να μην 
ριχτεί ξανά στην μάχη του σταυρού. Η ονο-
ματολογία στην περιοχή δίνει και παίρνει με 

τα ονόματα που συζητιούνται περισσότερο 
στα «πηγαδάκια» να είναι των δικηγόρων: 
Φώτη Καραβασίλη, Κώστα Μηνόπουλου και 
Θεόκτιστου Πιπερόπουλου. «Τα πράγματα 
παρά είναι ήρεμα για προεκλογική περίοδο. 
Ή ορισμένοι επιθυμούν να εκπλήξουν τους 
αντιπάλους τους ή έχει χαθεί το ενδιαφέρον» 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Κιλκίς

Στο νομό Κιλκίς τις τελευταίες τρεις εκλογικές 
διαδικασίες η μόνη υποψηφιότητα που είχε 
κατατεθεί για την θέση της προέδρου ήταν 
εκείνη της σημερινής επικεφαλής του εκεί 
Δικηγορικού Συλλόγου, Ευρώπης Αρτόγλου. 
Μέχρι σήμερα κανείς υποψήφιος... υποψή-
φιος πρόεδρος δεν έχει εκδηλώσει έστω 
κάποια πρόθεση να διεκδικήσει την εν λόγω 
θέση, με την κ. Αρτόγλου σύμφωνα με πλη-
ροφορίες να κρατά και η ίδια κλειστά τα χαρ-
τιά της και να εκτιμάται πως θα ανακοινώσει 
την υποψηφιότητά της στο τέλος Οκτωβρίου. 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς αριθμεί μόλις 
93 μέλη με τους περισσότερους δικηγόρους 
να μην έχουν διάθεση και να μην θέλουν να 
ασχοληθούν με τα προβλήματα του κλάδου. 

Έδεσσα και Γιαννιτσά 

Στον νομό Πέλλας υπάρχουν δύο Δικηγορικοί 
Σύλλογοι, ο ένας στα Γιαννιτσά και ο δεύτερος 
στην Έδεσσα. Για τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Γιαννιτσών θεωρείται δεδομένη η μη κάθο-
δος στις εκλογές του σημερινού προέδρου 
του Θανάση Ξυνίδη, ο οποίος άλλωστε από 
πολύ νωρίς και άσχετα με το έαν υπάρχουν 
ή όχι κωλύματα σχετικά με  την υποψηφιό-
τητά του ανακοίνωσε στον τοπικό Τύπο πως 
δεν προτίθεται να διεκδικήσει για ακόμα μια 
θητεία την θέση. Πιθανές υποψηφιότητες, 
καθώς δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανα-
κοινώσεις είναι αυτές των δικηγόρων: Θεό-
δωρου Αθανασόπουλου, Μηνά Γρηγοριάδη 
και Στάθη Φουντουκίδη. Για τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Έδεσσας μέχρι στιγμής δεν ακούγε-
ται καμία άλλη υποψηφιότητα από εκείνη της 
σημερινής προέδρου Λεμονιάς Γαϊσίδου.

Υποψήφιοι πρόεδροι με το... σταγονόμετρο!
ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μία, δύο, το πολύ τρεις υποψηφιότητες αναμένεται να κατατεθούν επίσημα μέχρι το τέλος της διορίας για τις θέσεις των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στους 
νομούς της Περιφέρειας. Σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, όπου οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου αναμένεται να ξεπεράσουν τις 
δέκα, στους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι όχι μόνο δεν κάνουν ουρά αλλά σε ορισμένες περιοχές 

τους ψάχνουν με τα... κυάλια. 

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους, ο 
ίδιος πρόσθεσε ότι η ΠΓΔΜ θα μπορούσε να 
έχει κάλλιστα εναλλακτικές θαλάσσιες οδεύ-
σεις για τα προϊόντα της, π.χ. μέσω Δυρρα-
χίου, αλλά «το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πα-
ραμένει για τη χώρα το πιο σημαντικό». Κατά 
τον κ. Σάπουριτς, η ΠΓΔΜ είναι γενικότερα 
ανοιχτή σε ξένες επενδύσεις, με στόχο όμως 
την παροχή ίσων ευκαιριών σε εγχώριους 
και ξένους επενδυτές.Επισήμανε, ότι η ση-
μερινή κυβέρνηση θα τιμήσει όλες τις οικο-
νομικές και επιχειρηματικές συμφωνίες, που 
είχε υπογράψει και συνάψει η προηγούμενη, 
στην οποία ωστόσο άσκησε έντονη κριτική, 
λέγοντας ότι το πραγματικό όφελος από τις 
επενδύσεις που προσήλκυσε στη χώρα είναι 
πιθανότατα περιορισμένο, καθώς εκτιμάται 
ότι δαπάνησε περί το 1/3 των εν λόγω ξένων 
επενδυτικών κεφαλαίων, προκειμένου να 
χρηματοδοτήσει οδοιπορικά παρουσιάσεων 
(road shows), επιδοματικές πολιτικές και δι-
αφημιστικές ενέργειες.

«Όταν αγοράζεις σπίτι,  
πρώτα αγόρασε τους γείτονες»

Από την πλευρά της, η υπουργός άνευ χαρ-
τοφυλακίου, αρμόδια για θέματα ξένων 
επενδύσεων, Ζόριτσα Αποστόλκα (Zorica 
Apostolka), επισήμανε ότι η νέα κυβέρνη-
ση των Σκοπίων δημιουργεί ένα περιβάλλον 
φιλικό προς τις επενδύσεις, βασισμένο στη 
διαφάνεια και υποστηρικτικό προς τις επιχει-
ρήσεις, στη βάση όμως των πραγματικών και 
μετρήσιμων επιχειρηματικών αποτελεσμά-
των. Η ίδια έδωσε έμφαση στην ανάγκη για 
στενότερες σχέσεις μεταξύ της χώρας της και 
της ΠΓΔΜ, επικαλούμενη μια παλιά παροιμία: 
«Όταν αγοράζεις σπίτι, πρώτα αγόρασε τους 
γείτονες, γιατί χωρίς γείτονες, είσαι μόνος». 
Οι δηλώσεις των δύο αξιωματούχων έγιναν 
στο περιθώριο του Επιχειρηματικού Φόρουμ, 
που διοργανώνει στα Σκόπια το αμερικανικό 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια, στο πλαίσιο πρω-
τοβουλίας για την ενίσχυση των διμερών 
σχέσεων και την ειρήνη στην περιοχή, που 

στηρίζει το ίδιο, σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και 
την Ένωση Επιμελητηρίων της ΠΓΔΜ (MCC). 
Το κάλεσμα δε, για συνεργασία, έρχεται σε μια 
περίοδο κατά την οποία η νέα κυβέρνηση της 
ΠΓΔΜ, έχοντας κατορθώσει να σταθεροποι-
ήσει το κλίμα στη χώρα, μετά την πρόσφατη 
πολιτική κρίση, «ποντάρει» σε στενότερες 
σχέσεις τόσο με την Ελλάδα (από την οποία 
η οικονομία της εξαρτάται σε σημαντικό βαθ-
μό, λόγω των υψηλών ελληνικών επενδύ-
σεων) όσο και με άλλα κοινοτικά κράτη των 
Βαλκανίων, προκειμένου να «διευκολύνει» 
την ενταξιακή της πορεία προς την ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ.

Αμερικανική αισιοδοξία  
για τις διμερείς σχέσεις

Αισιόδοξος για την πορεία των διμερών 
σχέσεων Ελλάδας-ΠΓΔΜ εμφανίστηκε, από 
την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Φίλιπς (David L. 
Phillips), διευθυντής του προγράμματος για 
την Οικοδόμηση της Ειρήνης του Ινστιτούτου 
για τη Μελέτη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Όπως επισή-

μανε ο κ. Φίλιπς, στόχος του προγράμματος 
είναι να δημιουργηθεί γέφυρα συνεργασίας 
και επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, 
καθώς αμφότερες έχουν συμφέρον να εργά-
ζονται μαζί, κάτι όμως που μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο εφόσον αντιληφθούν την αναγκαι-
ότητά του οι κοινωνίες των πολιτών και στις 
δύο πλευρές των συνόρων. «Μετά από τρία 
χρόνια που χτίζουμε αυτές τις γέφυρες, αι-
σθάνομαι σήμερα πιο αισιόδοξος από οποια-
δήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν» σημείωσε 
ο κ. Φίλιπς και πρόσθεσε ότι οι ανταλλαγές 
επισκέψεων μεταξύ των αρμόδιων υπουρ-
γών των δύο χωρών είναι πλέον τακτικές και 
φαίνεται ότι αμφότερες οι κυβερνήσεις είναι 
αφοσιωμένες στον διάλογο. Κατά τον κ. Φίλι-
πς, η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων έχει πολύ 
θετική στάση, ενώ υπάρχουν πλέον ελπίδες 
ότι η νέα διεπαφή μεταξύ των κοινωνιών των 
πολιτών των δύο χωρών θα δημιουργήσει 
σταδιακά κρίσιμη μάζα φιλικών σχέσεων, 
που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη 
των διμερών σχέσεων και θα δώσει στις δύο 
χώρες τη δυνατότητα να ξεπεράσουν όσα τις 
χωρίζουν.

Τα Σκόπια καλούν τους Έλληνες 
επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα

Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΓΔΜ «ΠΟΝΤΑΡΕΙ» ΣΕ... ΣΤΕΝΟΤΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΕ ΚΑΙ ΝΑΤΟ

Κάλεσμα για συνεργασίες και επενδύσεις απηύθυνε από τα Σκόπια στους Έλληνες επιχειρηματίες ο υπουργός Ρύθμισης και Βελτίωσης 
Επενδυτικού Κλίματος της ΠΓΔΜ, καθηγητής Ζόραν Σάπουριτς (Zoran Sapuric). Όπως σημείωσε, η χώρα του επεξεργάζεται την παροχή νέων 

επενδυτικών κινήτρων, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ήδη από το 2018 κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, με έμφαση στη στήριξη 
επενδυτικών εγχειρημάτων υψηλής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών εγχειρημάτων, που αποδεδειγμένα δημιουργούν 

αυξημένο εισόδημα και περισσότερες θέσεις εργασίας.
Την εκτίμηση ότι το διμερές εμπόριο Ελλάδας-ΠΓΔΜ μπορεί να 
ενισχυθεί μέσω της συνεργασίας, διατύπωσε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, δρ Κυριάκος Λουφάκης, επιση-
μαίνοντας ότι ιδίως η παραχώρηση του 67% του λιμένος της 
Θεσσαλονίκης σε παγκόσμιο διαχειριστή (σ.σ. στην κοινοπρα-
ξία DIEP GmbH-Terminal Link SAS-Belterra Investments Ltd) 
μπορεί να ωφελήσει σημαντικά και τις δύο χώρες. «Ο σίδηρος 
και ο χάλυβας είναι η πιο σημαντική βιομηχανία για το διμερές 
εμπόριο, καθώς η αξία των αγαθών του είδους έφτασε στα 
79 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι 
η πιο σημαντική εξαγωγική πύλη για τα καταναλωτικά αγαθά 
και των δύο χωρών. Συνεπώς, η εκ νέου ανάπτυξη του ΟΛΘ 
αναμένεται να δώσει ώθηση στις ευκαιρίες για εμπόριο και 
επενδύσεις. Επιπλέον, η μεταποιητική βιομηχανία και η εγ-
χώρια παραγωγή στα Σκόπια μπορούν να ωφεληθούν επίσης» 
σημείωσε ο δρ Λουφάκης και πρόσθεσε ότι η ΠΓΔΜ είναι ο 
κυριότερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Ελλάδας και άρα η 
συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και για τις δύο πλευρές. Το 
συνολικό διμερές εμπόριο ανήλθε σε 787 εκατ. ευρώ το 2016, 
έχοντας σημειώσει μείωση της τάξης του 6,9%, σε σχέση με 
το 2015, ενώ η Ελλάδα είναι ο έκτος κυριότερος εμπορικός 
εταίρος της ΠΓΔΜ. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη γείτονα 
διαμορφώθηκαν στα 566 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 
εν συγκρίσει με τα 586 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Οι 
επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων στην ΠΓΔΜ, άμεσες και 
έμμεσες, που υπολογίζεται ότι έχουν δημιουργήσει περίπου 
40.000 θέσεις εργασίας, εκτιμάται ότι υπερβαίνουν σε αξία το 
1 δισ. ευρώ, παρότι δεν καταγράφονται στο σύνολό τους στα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η 
επενδυτική επέκταση στη γειτονική χώρα γίνεται μέσω εται-
ρειών που εδρεύουν σε άλλες χώρες, όπως το Λουξεμβούργο. 
Η πολιτική κρίση των προηγούμενων μηνών επηρέασε και τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως στον κλάδο των κατασκευών 
(καθώς είχαν αναλάβει έργα είτε απευθείας είτε μέσω υπερ-
γολαβιών). Γενικότερα προκάλεσε μια οπισθοχώρηση ξένων 
επενδυτών, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι άμεσες 
ξένες επενδύσεις στη χώρα υπολογίζεται ότι μειώθηκαν κατά 
περίπου 20%. Πάντως, η εξομάλυνση της κατάστασης και η 
βελτίωση του κλίματος, που επισφραγίστηκε με την ανάδειξη 
της νέας κυβέρνησης στις αρχές του καλοκαιριού, οδήγησε 
πολλές ξένες επιχειρήσεις να επανακάμψουν επενδυτικά 
στη χώρα, «ξεπαγώνοντας» τον σχεδιασμό τους, ενώ σε ό,τι 
αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, ευκαιρίες εκτιμάται ότι 
ανακύπτουν σε τομείς όπως ο τουρισμός (πάνω από 1 εκατ. 
αφίξεις τουριστών από την ΠΓΔΜ καταγράφονται κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα, ιδίως στη Βόρεια, αλλά πλέον και στη δυτική, τα 
Ιόνια, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, ακόμη και την Κρήτη), η συμ-
βουλευτική επιχειρήσεων και η σύναψη συνεργασιών για την 
ανάληψη έργων και προμηθειών, στο πλαίσιο διαγωνισμών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με την ευκαιρία του επιχειρη-
ματικού φόρουμ στα Σκόπια, όπου ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 
350 ευρώ και, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, επίκειται 
η ψήφιση νομοσχεδίου για κατώτατο μισθό 200 ευρώ, οι εκ-
πρόσωποι 17 συμμετεχουσών ελληνικών επιχειρήσεων είχαν 
επιχειρηματικές συναντήσεις με στελέχη ομοειδών εταιρειών 
από την ΠΓΔΜ. πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντική η αναβάθμιση  
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης 
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Tην αποκάλυψη αυτή έκανε η υφυπουργός Οικονο-
μικών Κατερίνα Παπανάτσιου μιλώντας σε εκδήλω-
ση στη Θεσσαλονίκη για να προσθέσει ότι την πρα-
κτική αυτή διαφημίζουν και διαδίδουν ένας μεγάλος 
αριθμός δικηγορικών και φοροτεχνικών γραφείων 
ώστε να αποκομίσουν έσοδα από την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών στους πελάτες τους. 

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με ιστοσελίδες που διαφη-
μίζουν τα μεγάλα οφέλη που προσφέρει στους Έλ-
ληνες φορολογούμενους η σύσταση μιας επιχείρη-
σης στις γειτονικές χώρες λόγω του πολύ χαμηλού 
φορολογικού συντελεστή που προσφέρουν. 

Βουλγαρία και Κύπρος είναι ορισμένες από τις χώ-
ρες που διαφημίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι 
και αποτελούν τον «απλό και εύκολο» τρόπο για να 
πληρώνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας ή ελεύθε-
ρος επαγγελματίας λιγότερους φόρους και να γλι-
τώνει τη φορολογική επίθεση που έχουν δεχθεί τα 
εισοδήματά του. 

Το μεγάλο κόλπο

Πρόκειται για το μεγάλο κόλπο που στερεί από το 
ελληνικό Δημόσιο σημαντικά έσοδα αφού ο «μύ-
θος» της φυγής των ελληνικών επιχειρήσεων στη 
γειτονική χώρα στηρίζεται στις εταιρείες «φαντά-
σματα» που δημιουργούνται για να γίνονται τριγω-
νικές συναλλαγές, για να μεταφέρονται χρήματα 
εταιρειών και φυσικών προσώπων σε τραπεζικούς 
λογαριασμού στις γειτονικές χώρες παρακάμπτο-
ντας έτσι τα capital controls ακόμη και να αγορα-
στούν πολυτελή αυτοκίνητα και επενδυτικά ακίνητα 
με χαμηλούς φόρους. 

Βέβαια όπως υπογραμμίζει η κ. Παπανάτσιου οι 

δικηγόροι και οι φοροτεχνικοί που διαφημίζουν τις 
γειτονικές χώρες ως φορολογικούς παραδείσους 
δεν παρουσιάζουν την πλήρη εικόνα και συνήθως 
αφήνουν τους φορολογούμενους να πιστεύουν ότι 
αυτό είναι νομότυπο ενώ είναι παράνομο. 

Το παραμύθι έχει και δράκο 

Σύμφωνα με την υφυπουργό: «Μια ελληνική επιχεί-
ρηση που έχει μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερι-
κό αλλά είτε με σχέση μητρικής-θυγατρικής είτε με 
σχέση κεντρικού υποκαταστήματος έχει κρατήσει 
τη δραστηριότητα στην Ελλάδα φορολογείται για 
αυτή τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή φορο-
λογείται με συντελεστή 29% και όχι 10% που ισχύει 
για παράδειγμα στη Βουλγαρία». 

Πρακτικές για πλασματική μεταφορά κόστους της 
μητρικής ή του κεντρικού προς τη θυγατρική ή το 
υποκατάστημα μέσω διαφόρων τεχνασμάτων δεν 
αναγνωρίζονται από τις ελληνικές αρχές και χαρα-
κτηρίζονται εικονικές από τον έλεγχο. Τέτοιες πρα-
κτικές είναι παράνομες είτε το γνωρίζουν είτε όχι οι 
επιχειρηματίες στους οποίους προσφέρονται αυτές 
οι υπηρεσίες. Ακόμα και αν μια εταιρεία έχει μετα-
φέρει την καταστατική της έδρα σε άλλη χώρα, το 
ελληνικό κράτος μπορεί να την θεωρήσει φορολο-
γικό κάτοικο Ελλάδος και να απαιτήσει την καταβο-
λή φόρου επί του παγκόσμιου εισοδήματός της. Το 
κριτήριο είναι αν η άσκηση της πραγματικής διοίκη-
σης της εταιρείας γίνεται στην Ελλάδα.», εξήγησε η 
κ. Παπανάτσιου. 

Έλεγχοι και ανταλλαγή πληροφορίων 

Το κύμα της εικονικής μετακόμισης επιχειρήσεων 

σε γειτονικές χώρες απασχολεί έντονα την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που διαπιστώνει 
ότι τα έσοδα που χάνονται είναι σημαντικά. Για να 
ανακόψει το κύμα εικονικών ενάρξεων και μετα-
φοράς έδρας στις γειτονικές χώρες η ΑΑΔΕ έχει 
ενεργοποιήσει ειδικό ελεγκτικό σχέδιο με διασταυ-
ρώσεις, συνεργασία με τις φορολογικές αρχές των 
γειτονικών χωρών και ανταλλαγή πληροφορίων με 
τα άλλα κράτη. 

Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη συλλέξει στοιχεία, 
έχουν προχωρήσει σε ελέγχους σε επιχειρήσεις 

ενώ τις επόμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΑΔΕ 
Γιώργος Πιτσιλής θα επισκεφθεί τη Βουλγαρία όπου 
θα όπου θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς των 
φορολογικών αρχών της χώρας αυτής για στενό-
τερη συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και 
την αντιμετώπιση πρακτικών καταστρατήγησης των 
εθνικών νομοθεσιών. Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού θα συμ-
βάλει και η εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ που ήδη 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εικονικές οκτώ στις δέκα εταιρείες  
που ιδρύθηκαν σε γειτονικές χώρες

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκαν σε γειτονικές χώρες είναι καθαρά εικονικές. Είναι εταιρείες-σφραγίδες, 
εταιρείες που έχουν μόνο ΑΦΜ. Ούτε καν εταιρείες που έχουν μεταφέρει ένα μέρος της δραστηριότητας αλλού και ένα μέρος κράτησαν στην Ελλάδα. 

Είναι εταιρείες χωρίς προσωπικό και χωρίς καμία πραγματική δραστηριότητα. 

Έπειτα από κάλεσμα της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλας Πατουλίδου, 
εθελόντριες της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης A21 (www.A21.org) και εκπρόσωπος από την «Πνοή Ελπί-
δας» (http://www.pnoielpidas.gr/) παρέλαβαν από τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας κούτες με γυναικεία ρούχα και υποδήματα, προσφορά των εταιριών ένδυσης ΑΝΕΛ και Access Fashion 
S.A. που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Πατουλίδου με την έναρξη της θητείας της ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια οργά-
νωσης και ενίσχυσης των δομών προσφοράς κοινωνικής φροντίδας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης προς τους έχοντες ανάγκη, δημιουργώντας στην ιστοσελίδα της τον «Οδηγό Επιβίωσης σε περίοδο 
Κρίσης» και καλώντας ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Μητροπολιτική Ενότητα  να 
συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην προσπάθεια αυτή.

Οι εταιρίες ΑΝΕΛ και Access Fashion S.A. ανταποκρίθηκαν παρέχοντας ρούχα κάθε είδους και παπούτσια 
σε διάφορα νούμερα τα οποία θα καλύψουν πολλές από τις ανάγκες της οργάνωσης Α21 που αγωνίζεται 
ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων και της «Πνοή Ελπίδας» που έχει σκοπούς κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, 
ανθρωπιστικούς, μορφωτικούς κ.ά.

Κοινωνική δράση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης
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#karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ θα μείνουν 
στην ιστορία ως η χειρότερη 
από όλες τις κυβερνήσεις 
της Ελλάδας από το 1831 
ως σήμερα, γιατί πέραν της 
καταστροφικής πολιτικής που 
επέβαλαν, υπέγραψαν συνθή-
κες με τις οποίες παρέδωσαν 
στους δανειστές το μέλλον 
της χώρας για πολλές δεκαε-
τίες μπροστά. Η κυβερνητική 
πλειοψηφία είναι «Ανώνυμη 
Εταιρία με 153 προνομιού-
χους μετόχους». 

Σήμερα η κυβέρνηση δεν 
έχει καμία δυνατότητα για 
ανάπτυξη της χώρας, διότι 
εφαρμόζει μέτρα που έφεραν 
την υπανάπτυξη και την 
φτωχοποίηση του λαού. Θα 
πρέπει εδώ να σημειώσουμε 
ότι το 2013 η χώρα μας ήταν 
στην 91η θέση της ανταγω-
νιστικότητας, από την 96η το 
2012, ενώ το 2014 είχε κα-
ταφέρει να ανέλθει στην 81η 
θέση και από τότε ακολουθεί 
συνεχή πτωτική πορεία.

Η σκληρή πραγματικότητα για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις και 
τα νοικοκυριά είναι, υπερ-
φορολόγηση, γραφειοκρατία 
και επενδυτικά εμπόδια, όλα 
αυτά δημιουργούν αντικίνη-
τρα και απομακρύνουν τους 
υποψήφιους επενδυτές. Η 
κυβέρνηση έχει αποτύχει 
πλήρως, τόσο στην προ-
σέλκυση νέων επενδύσεων 
όσο και στη διατήρηση του 
υφιστάμενου παραγωγι-
κού ιστού στη χώρα μας, η 
ανταγωνιστικότητα φθίνει με 
ανησυχητικό τρόπο και αυτό 
ανεβάζει το κόστος για τους 
πολίτες και δυσχεραίνει ακό-
μα περισσότερο τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας και την 
ανάκαμψη.

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

■ Σε… γνωστά λημέρια βρίσκεται 
εδώ και λίγες ημέρες ο πρόεδρος 
των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, Δη-
μήτρης Τσερμενίδης. Ο γνωστός 
συνδικαλιστής εξελέγη στη θέση 
του εκπροσώπου των εργαζομέ-
νων στο νέο διοικητικό συμβούλιο 
του νέου και κρατικού πλέον ΟΑΣΘ. 
«Προτεραιότητα και θέση μου πα-
ραμένει η υπεράσπιση και διαφύ-
λαξη των συμφερόντων των εργα-
ζομένων στον οργανισμό, αλλά και 
της πορείας του ίδιου του ΟΑΣΘ» 
ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώ-
τες του δηλώσεις. (Στις εκλογές 
που διενεργήθηκαν στο διήμερο 
από 27/9, προσήλθαν να ψηφίσουν 
1.712 εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, με 
τα έγκυρα να ανέρχονται σε 1.636, 
τα άκυρα σε 44 και τα λευκά σε 32. 
Ο κ. Τσερμενίδης έλαβε 1.267 ψή-
φους, έναντι 143 του Αβραάμ Κιο-
πάσογλου, 113 του Νικήτα Τσαρίδη 
και ισάριθμων ψήφων του Αλέξη 
Γεωργιάδη).

■ Η Θεσσαλονίκη πάει στην… 
Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην 
πλατεία Κοτζιά. Η πετυχημένη δι-
οργάνωση του Thessaloniki Food 
Festival διοργανώνεται σήμερα 
και αύριο στην γνωστή πλατεία της 
πρωτεύουσας και κάνει το… τρα-
πέζι στους κατοίκους της. Μεταξύ 
άλλων, οι Αθηναίοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να γευτούν την παρα-
δοσιακή μπουγάτσα, το κουλούρι 
Θεσσαλονίκης και άλλα πολλά ενώ 
το διήμερο περιλαμβάνει και πλή-
θος παράλληλων εκδηλώσεων.

■ Πληροφορίες της στήλης θέλουν 
στελέχη και υποψηφίους βουλευ-
τές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να 
έχουν δώσει ήδη τα χέρια με συ-
νεργάτες του Αλέξη Τσίπρα προ-
κειμένου να μεταπηδήσουν από 
το κόμμα του Καμμένου στο ψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ζυμώσεις 
παρασκηνιακά γίνονται τους τελευ-

ταίους δυο μήνες, οι ανακοινώσεις 
των ονομάτων ωστόσο θα αργή-
σουν αφενός για να μην υπάρξουν 
εσωκομματικές αντιδράσεις στο 
κυβερνών κόμμα και αφετέρου για 
να μην «καούν» οι συγκεκριμένες 
υποψηφιότητες. Μένει να δούμε 
τον αρχηγό των ΑΝΕΛ να εντάσσε-
ται στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις 
επόμενες εθνικές εκλογές...

■ Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ 
«χτυπά» στην «καρδιά» της Ευρώ-
πης, τις Βρυξέλλες, η Θεσσαλονικιά 
Εύα Καϊλή. Με αφορμή τις προ-
θέσεις Σπίρτζη να καταργήσει τον 
τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής 
TAXIBEAT η ευρωβουλευτίνα της 
«Ελιάς» κατέθεσε σχετική ερώτη-
ση. Μεταξύ άλλων σημειώνει «Η 
καινοτομία στην Ελλάδα... διώκεται 
από την κυβέρνηση. Δεν κράτησε 
περισσότερες από λίγες μέρες την 
αναπτυξιακή μάσκα ο πρωθυπουρ-
γός, ο οποίος προφανώς θεωρεί 
ότι η ανάπτυξη θα έρθει με κάποιες 
επισκέψεις του σε εταιρείες και 
εξαγγελίες γενικόλογες. Η ανάπτυ-
ξη δεν έρχεται με φωτογραφίες σε 
μεγάλες εταιρείες, αλλά με δομικά 
μέτρα και μεταρρυθμίσεις που ευ-
νοούν την ανάπτυξη και την καινο-
τομία. Δεν έρχεται σίγουρα με την 
υπερφορολόγηση κάθε ελεύθερου 
επαγγελματία και κάθε εταιρείας 
αλλά και κάθε Έλληνα. Η κυβέρνη-
ση αντί να επιδιώκει την καινοτο-
μία, την βελτίωση του επενδυτικού 
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και την άρση των φραγμών στον 
ανταγωνισμό, κάνει το ακριβώς 
αντίθετο απωθώντας τες με κάθε 
ευκαιρία. Σήμερα έχουν αποθαρ-
ρυνθεί ακόμη και οι πιο αισιόδο-
ξοι επενδυτές, καθώς για να έρθει 
κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα 
έχει να αντιμετωπίσει αστάθεια και 
διγλωσσία, επιβαρύνσεις επένδυ-
σης που ξεπερνούν το 70%, και 
φυσικά την ασυνεννοησία και τις 

■ Το θέμα της εκπαίδευσης στα Ελληνικά Σχολεία 
του εξωτερικού, ανέδειξε πρόσφατα στην επιτροπή 
Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, ο  Αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Τομεάρχης 
Εξωτερικών της ΝΔ για θέματα Απόδημου Ελλη-
νισμού, Σάββας Αναστασιάδης, αναφέροντας πως 
υπάρχει  καθυστέρηση στις αποσπάσεις και υποστελέ-
χωση εκπαιδευτικών στα σχολεία του Μονάχου, του 
Ντύσελντορφ και αλλού και πως αντίστοιχα εκπαιδευ-
τικά προβλήματα υπάρχουν και στη Χειμάρρα της Β. 
Ηπείρου, όπου δεν υπάρχει Λύκειο. Ο βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας  έκανε ειδική μνεία για την  «Ημέ-
ρα Ελληνικής Γλώσσας», επικροτώντας την έκδοση 
του ΦΕΚ που την καθιέρωσε, τονίζοντας ωστόσο την 
καθυστέρηση  κατάθεσης του αιτήματος στην εκτελε-
στική επιτροπή  της Unesco για την αναγνώρισή της 
ως «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας». 

Η χειρότερη κυβέρνηση  
της Ελλάδας από το 1831  

ως σήμερα

■ Μετά από την προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώ-
πων του δήμου Νέας Προποντίδας με τον Εμπορικό Σύλλογο 
Νέων Μουδανιών και τους Επαγγελματίες Νέων Μουδανιών 
που δραστηριοποιούνται στην οδό Τζαβούρα, αποφασίστηκε ως 
έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της οδού από το ύψος 
του Κλειστού Γυμναστηρίου μέχρι την οδό Ελιγμών (όπου βρί-
σκεται το κτίριο του ΟΤΕ), η Δευτέρα 08-01-2017. Ο δήμαρχος, 
η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου και οι παραβρισκόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, 
σεβόμενοι την επιθυμία του Εμπορικού Συλλόγου Νέων Μου-
δανιών και των Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών που δραστη-
ριοποιούνται στην οδό Τζαβούρα και έχοντας ως γνώμονα τον 
σεβασμό σε όλους τους πολίτες αλλά περισσότερο σε αυτούς 
που θίγονται από την αναστάτωση που προκαλεί το έργο κατά 
την εξέλιξη των εργασιών του, δέχτηκαν την πρόταση και ενη-
μέρωσαν τους παραβρισκόμενους ότι θα καταβληθεί η μεγαλύ-
τερη προσπάθεια για το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα.

Είναι ντροπή σας». Η πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου κατήγ-
γειλε τον κ. Καλαφάτη «για σεξι-
στική συμπεριφορά και επίθεση», 
επειδή δεν σεβάστηκε τη θεσμική 
της ιδιότητα και την αποκάλεσε... 
«κορίτσι μου». Να θυμίσουμε ότι 
υπήρξε – παρά του αντιθέτου δι-
αβεβαιώσεις – παραπομπή στο 
τριμελές πλημμελειοδικείο πέντε 
υπηρεσιακών στελεχών του δήμου 
Θεσσαλονίκης καθώς και ιδιοκτήτη 
εταιρείας η οποία ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος σε δύο διαγωνισμούς 
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και 
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμά-
των. Ο κ. Μπουτάρης  έκανε λόγο 
για αναληθείς κατηγορίες από την 
αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι 
«αυτό το θεατρικό το ότι βρήκαμε 
το εργοστάσιο που δεν υπήρχε, εί-
ναι η μεγαλύτερη απόδειξη πόσο 
λάθος λειτουργεί η αντιπολίτευ-
ση». Υπενθύμισε ότι έχει ήδη γίνει 
ΕΔΕ ενώ παράλληλα το ζήτημα 
εξετάστηκε και από την οικονομική 
επιθεωρήτρια, η οποία το παρέ-
πεμψε στον εισαγγελέα τονίζοντας 
ότι στην παραπομπή δεν υπάρχει 
ούτε ένα πολιτικό πρόσωπο. Όπως 
είπε, δεν ανακαλεί το χαρακτηρι-
σμό «τρίο στούτζες» που απέδω-
σε στους δημοτικούς συμβούλους 
(Κυριζίδης, Κουράκης, Αβαρλής) 
οι οποίοι και έκαναν την έφοδο 
στην εταιρεία. «Δεν θέλουμε να 
προκαταβάλουμε τη δικαιοσύνη, το 
θέμα πήρε το δρόμο για τις δικαστι-
κές αίθουσες. Τρίο στούτζες, τους 
είχαν χαρακτηριστεί οι δημοτικοί 
σύμβουλοι  επειδή έκαναν τη δου-
λειά τους» είπε ο κ. Καλαφάτης. 
Στο θέμα  αναφέρθηκε και ο δη-
μοτικός σύμβουλος της «Ανοιχτής 
Πόλης» Γιώργος Αβαρλής ο οποίος 
τόνισε «Mετά την φαύλη εποχή Πα-
παγεωργόπουλου ξαναμπαίνει ο 
εισαγγελέας στον δήμο…».

φωτογραφικές διατάξεις»  δήλωσε 
η ευρωβουλευτής.

■ Στη διακοπή της συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου προ-
χώρησε η πρόεδρος Καλυψώ Γού-
λα, ύστερα από επιτακτικό αίτημα 
του επικεφαλής των «Εντάξει» Στ. 
Καλαφάτη προς τον δήμαρχο να 
δώσει απαντήσεις  στο  θέμα των 
διαγωνισμών στην καθαριότητα. 
«Πες για το θέμα της… παραπο-
μπής και άσε τον Θερμαϊκό», είπε ο 
κ. Καλαφάτης, ενώ στο βήμα ήταν 
ο κ. Μπουτάρης. Η πρόεδρος ρώ-
τησε τον βουλευτή της ΝΔ «Κύριε 
Καλαφάτη στη Βουλή έτσι μιλάτε;» 
για να πάρει την απάντηση από τον 
κ. Καλαφάτη «ό,τι και να κάνετε, το 
έχετε… χαμένο». Η κα Γούλα δεν 
άφησε να πέσει κάτω και αυτή η 
δήλωση και ανταπάντησε «Τι έχω 
χαμένο κ. Καλαφάτη;» με τον βου-
λευτή να λέει ότι η διοίκηση του 
δήμου «έχει χαμένο το παιχνίδι». Ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και 
Περιβάλλοντος Θανάσης Παππάς, 
παρενέβη και ρώτησε ευθέως τον 
βουλευτή «Είναι δυνατόν να πείτε 
σε έναν δήμαρχο πώς θα μιλήσει; 
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«Έχουμε ειδικούς παιδαγωγούς 
της μουσικής, του λόγου, των ει-
καστικών, της σκέψης, της ψυ-
χής… Χωρίς έξοδα, χωρίς κόστος, 
χωρίς τρεξίματα, χωρίς υποχρε-
ώσεις, χωρίς παρακλήσεις. Για 
ατομικές, οικογενειακές, ομαδι-
κές συνεδρίες. Είναι όλοι εδώ για 
σένα και τους γονείς σου…» γρά-
φει η πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ Μαρία 
Πασχαλίδου. Με μια προσωπική 
επιστολή, στο μαθητή και στους 
γονείς του, ξεκινάει το… «ταξίδι» 
στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της ΚΕΔΗΘ 
(Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-
μου Θεσσαλονίκης). Η πρόεδρος 
Μαρία Πασχαλίδου μέσα σε λίγες 
γραμμές… «ξεναγεί» τα παιδιά, μι-
κρά κι μεγάλα, με ή χωρίς ειδικές 
ανάγκες, στον κόσμο που δημι-
ούργησε μαζί με επιστημονικούς 
συμβούλους, λογοθεραπευτές, 
μουσικούς, θεατρολόγους, παιδα-
γωγούς, γιατρούς, ψυχολόγους κι 
άλλες ειδικότητες σημειώνοντας 
ότι «Ο κόσμος μας είναι φτιαγμέ-
νος για σένα και τους… γονείς σου! 
Ένας κόσμος δημιουργικός και 
χαρούμενος… Μικρών, μεγάλων. 
Φτωχών και πλούσιων. Ελλήνων 
και ξένων. Τα ΚΔΑΠ, τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών, είναι ένας κόσμος γεμάτος 
χρώματα και χαμόγελα. Ζούμε και 
υπάρχουμε με αγάπη, ειρήνη, δη-
μιουργικότητα και αλληλεγγύη. 
Μαθαίνουμε, κι εσείς και εμείς, 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
ανθρώπου, με το βλέμμα ψηλά. 
Μιλάμε και χαιρόμαστε τη γνώση 
του ανθρώπου που έχει καταφέ-
ρει θαύματα στην επιστήμη, στην 
τέχνη, στην ιατρική, στη ζωή… Σας 
καλωσορίζουμε –εσένα και τους 
γονείς σου – και σας ενημερώνου-

με ότι όλες οι δράσεις μας είναι δι-
αποτισμένες από αυτά τα θαύματα 
του ανθρώπου, μικρά και καθημε-
ρινά, μεγάλα και δοξασμένα, έστω 
κι αν οι συγκυρίες μας κάνουν με-
ρικές φορές να τα ξεχνούμε. Στο 
δικό μας κόσμο, στα ΚΔΑΠ, δεν ξε-
χνάμε τίποτε. Δεν ξεχνάμε κανέναν. 
Όλα αποτυπώνονται. Θέλουμε όλοι 
να είναι ευτυχισμένοι. Θέλουμε να 
ονειρεύονται. Θέλουμε ό,τι… θέ-
λουν για τους εαυτούς τους. Εμείς, 
θα σας δείξουμε όλα όσα… θα βο-
ηθήσουν σ αυτό το «ταξίδι» των 
ΚΔΑΠ του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Έχουμε ειδικούς παιδαγωγούς της 
μουσικής, του λόγου, των εικα-
στικών, της σκέψης, της ψυχής… 
Χωρίς έξοδα, χωρίς κόστος, χωρίς 
τρεξίματα, χωρίς υποχρεώσεις, 
χωρίς παρακλήσεις. Για ατομικές, 
οικογενειακές, ομαδικές συνεδρί-
ες. Είναι όλοι εδώ για σένα και τους 
γονείς σου. Βρίσκονται στο πλευρό 
όλων όσων τους χρειάζονται… Κα-
λωσόρισες Μιχάλη, Καλωσορίσατε 
γονείς του Μιχάλη… Με εκτίμη-
ση Μαρία Πασχαλίδου Πρόεδρος 
ΚΕΔΗΘ ΥΓ: Είμαι στη διάθεση σας 
για οποιοδήποτε θέμα στο οποίο 
μπορώ να βοηθήσω», γράφει η κ. 
Πασχαλίδου.

#karfitsomata

■ Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο 
δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος 
Καμίνης εξαιτίας της υποψηφι-
ότητάς τους για την ηγεσία της 
Κεντροαριστεράς. Συναντήθη-
κε με τον Μπουτάρη και πήρε 
την… «ευλογία» του (υπενθυ-
μίζεται πως το ίδιο έχουν πρά-
ξει μέχρι στιγμής Γεννηματά 
και Θεοδωράκης), πήγε στα 
εγκαίνια έκθεσης, μίλησε σε 
ψηφοφόρους τους και το βρά-
δυ του περασμένου Σαββάτου 
όπως μάθαμε έκανε βόλτες 
στο κέντρο της πόλης και ήπιε 
το ποτό του με νεολαίος σε 
γνωστό μπαράκι του κέντρου!

■ Μια νέα προσπάθεια που αφορά στον 
αθλητισμό ξεκινά ο μεγαλομέτοχος του δι-
κεφάλου του βορρά Ιβάν Σαββίδης. Στις 11 
Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιη-
θεί στο ιστορικό και ανακαινισμένο Μακε-
δονία Παλλάς το πρώτο… συνέδριο ΠΑΟΚ. 
Το πρόγραμμα παραμένει μυστικό, ωστόσο 
σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κληθεί 
και θα μιλήσουν διακεκριμένοι άνθρωποι 
του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού με 
παγκόσμια φήμη, όπως επίσης και παλαί-
μαχοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια θεωρείται η 
παρουσία του κ. Σαββίδη και πολλών πο-
λιτικών προσώπων… Δεν έχει γίνει ακόμη 
γνωστό αν θα έχουμε  κι άλλα... συνέδρια 
π.χ. της ομάδας της Λάρισας.

■ Ξενάγηση στο κτήμα του 
έκανε πριν από λίγες ημέρες 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης τους... 
υπαλλήλους του τρίτου δη-
μοτικού ορόφου όπως μά-
θαμε- και τους στενούς του 
συνεργάτες. Περήφανος για 
τα αμπέλια του ο κυρ Γιάννης 
όποτε βρίσκει ευκαιρία (και 
ιδιαίτερα τώρα που είναι η 
περίοδος του τρύγου) κάνει 
πολλά τραπέζια στους χώ-
ρους της οικογενειακής επι-
χείρησης! Ταυτόχρονα βρί-
σκει ευκαιρία για να ιππεύει 
το αγαπημένο του... άλογο.

■ Τον απολογισμό της διοίκησής του στο Επαγγελματι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έκανε ο πρόεδρός του 
Μιχάλης Ζορπίδης ο οποίος θα είναι ξανά υποψήφιος με 
το συνδυασμό «Ισχυρό Επιμελητήριο». Μεταξύ άλλων 
αναφέρει: «Πρωτοβουλίες, δημιουργία νέων θεσμών 
και δράσεις που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν κάτι 
στον επαγγελματία, έστω και μία μικρή βοήθεια στο δύ-
σκολο έργο του, περιλαμβάνει ο απολογισμός των τε-
λευταίων ετών του Επιμελητηρίου μας. Από την πρώτη 
μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση θέλαμε ένα Επιμελη-
τήριο ισχυρό, στήριγμα στον Επαγγελματία, όπως μα 
προέτρεπε και το προεκλογικό μας σύνθημα! Ένα Επι-
μελητήριο στο οποίο κάθε Επαγγελματίας θα απαντού-
σε εύκολα και χωρίς να σκεφθεί καν στο ερώτημα «γιατί 
να είμαι μέλος του ΕΕΘ»; Θέλαμε να του έδιναν αυτό-
ματη απάντηση δράσεις όπως αυτές που καταφέραμε».

■  «Ήταν ένα λάθος από την 
αρχή ο σταθμός Βενιζέλου, 
δηλαδή 300 μέτρα από το 
σταθμό του Βαρδαρίου… 
Θα έπρεπε να είχαμε τρεις 
σταθμούς, στις πλατείες Συ-
ντριβανίου, Αριστοτέλους και 
Δημοκρατίας… Αλλά επειδή, 
το παλιό δημαρχείο ήταν στην 
Βενιζέλου οριοθέτησαν και 
εκεί σταθμό του μετρό...» 
δήλωσε ο συγκοινωνιολόγος 
Σπύρος Βούγιας στο focus fm 
103,6. Aκόμη είπε ότι «όταν 
ένα συγκοινωνιακό έργο, 
μετατρέπεται σε… αρχαιολο-
γικό, δεν είναι πάντα σωστό… 
δεν είναι σωστό να αλλάζει τις 
ανάγκες και την κυκλοφορία 
της πόλης… Είναι σαν μια 
άσκηση για μένα (ο σταθμός 
Βενιζέλου) δεν με τρομάζει. Η 
εμπειρία μου λέει ότι ψάχνου-
με πρόχειρες λύσεις και μετά 
μένουν και λειτουργούν μια 
χαρά… π.χ. στην οδό Αμαλίας 
στην Αθήνα, το προσωρινό 
μέτρο αποδείχθηκε πετυ-
χημένο και έγινε μόνιμο. 
Έτσι και στη Βενιζέλου να 
ψάξουμε να βρούμε τι μέτρα 
χρειάζονται που σημαίνει… 
μονοδρόμηση της Εγνατί-
ας. Το λογικό είναι από το 
Βαρδάρη προς το Συντριβάνι 
και να δώσουμε ανάποδα την 
Ερμού...».

Ένα σύντομο τετ α τετ είχαν πρό-
σφατα ο αντιδήμαρχος Θανάσης 
Παππάς με τη διευθύντρια του 
Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα 
Νοτοπούλου. Οι δυο τους, όπως 
μάθαμε, συζήτησαν το σχέδιο ανά-
πλασης του χώρου μπροστά από 
το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. 
Μεταξύ άλλων, «έπεσε» και η ιδέα 
για τη δημιουργία ενός μεγάλο 
πάρκου μπροστά από το κτίριο. 

SMS

KOYIZ
Με ποιον… βορειοελλαδίτη 
πολιτικό και μάλιστα κυβερ-
νητικό είναι πυρ και μανία 
ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, επειδή όπως λένε στο 
Μέγαρο Μαξίμου «χειρίστηκε 
ερασιτεχνικά ένα ζήτημα της 
επικαιρότητας και εξέθεσε τον 
πρωθυπουργό»; 

Ένας… κόσμος για να ονειρεύονται και να δημιουργούν μικροί και μεγάλοι!

Για… διεθνή καριέρα πάει 
ο δήμαρχος Κορδελιού 
Ευόσμου Πέτρος Σούλας. 
Πρόσφατα ο αιρετός της 
Θεσσαλονίκης συμμετείχε 
στη συνεδρίαση της ομάδας 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος στην Επιτροπή 
των Περιφερειών. Μαζί του 
βρέθηκαν ο Σταύρος Καλα-
φάτης και ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
Μεταξύ άλλων ακούσαμε 
το δήμαρχο να απαντά σε 
ερωτήσεις συναδέλφων του 
από το εξωτερικό για την 
επιχείρηση… εξουδετέρω-
σης βόμβας που πραγματο-
ποιήθηκε πριν από λίγους 
μήνες στο δήμο του με 
μεγάλη επιτυχία. 
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#karfitsomata

■ Στη μάχη των επιμελητηριακών εκλο-
γών ρίχνονται σιγά σιγά όλο και περισσό-
τεροι υποψήφιοι πρόεδροι. Την περασμένη 
Τετάρτη ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος ανακοίνωσε σε… γεύμα 
δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε 
σε γνωστό εστιατόριο της πλατείας Αρι-
στοτέλους πως προτίθεται να διεκδικήσει 
ακόμα μια θητεία στο ΒΕΘ. Είχε προηγη-
θεί η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του 
Γιάννη Φωτιάδη και αναμένονται κι άλλες 
ενόψει των εκλογών του Δεκεμβρίου. 

■ Ανυποχώρητη στο ζήτημα των τραπε-
ζοκαθισμάτων υπόσχεται πως θα είναι η 
διοίκηση του δήμου της Θεσσαλονίκης. Ο 
Γιάννης Μπουτάρης πρόσφατα… «τιτίβισε» 
στο νέο του λογαριασμό στα social media 
καλώντας τους καταστηματάρχες να τη-
ρούν το νόμο και να μην απλώνουν όπου 
να ‘ναι την… πραμάτια τους γιατί ο ίδιος 
προτίθεται να εφαρμόσει στο ακέραιο το 
νέο νόμο... 4483/17.

■ Δραματικές εξελίξεις στην ιστορική εφη-
μερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σύμφωνα με αυτά που 
έγραψε στα social media ο διευθυντής της 
ιστορικής εφημερίδας Μ. Αλεξανδρίδης. 
Οι εργαζόμενοι στο πιεστήριο ξεκίνησαν 
επίσχεση εργασίας ενώ έτυχε να χαλάσει 
εξάρτημά της μηχανής.  Σε ανάρτηση του 
ο διευθυντής του φύλλου Μιχάλης Αλε-

ξανδρίδης έγραψε χαρακτηριστικά: Το σπίτι 
μπάζει. Φταίει η κατασκευή, ο ιδιοκτήτης 
που το παράτησε, ο επιστάτης, οι ένοικοι, 
οι επισκέπτες, οι εξωτερικές συνθήκες… 
Κλείνεις την τρύπα, μπαίνουν νερά απ το 
παράθυρο, κλείνεις αυτό ανοίγει η οροφή, 
την φτιάχνεις πέφτει τοίχος. Το πάλεψες, 
έκανες ό,τι μπορούσες, ξοδεύτηκες οικο-
νομικά και ψυχικά, αλλά δεν σώζεται. Δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή από το να αποδε-
χτείς το μοιραίο.  Η ζωή είναι πολύ μικρή 
για να την δαπανάς σε μάταιους αγώνες και 
πολύ μεγάλη, για να πεις δεν έχω κάτι άλλο 
να κάνω. Σφίγγεις τα δόντια και προχωράς. 
Κοιτάς πίσω για να μετρήσεις λάθη και πα-
ραλήψεις- μήπως και δεν τα ξανακάνεις. 
Προχωράς. Ξέρεις πως σε περιμένουν δυ-
σκολίες, αλλά γι’ αυτό ακριβώς είναι φτιαγ-
μένοι οι άνθρωποι. Αφήνεις μερικές μέρες 
να καθίσει ο κουρνιαχτός, παρατηρείς τους 
σκατόψυχους που θα τους δεις να ηδονί-
ζονται χαιρέκακα, αλλά τι σε νοιάζει εσένα; 
Εσύ πρέπει να βρεις το νέο μονοπάτι για να 
περπατήσεις. Θα το βρεις, αν το αξίζεις…». 

■ Στο περιθώριο των εκδηλώσεων της 
76ης επετείου του ολοκαυτώματος της 
Κορμίστας στις Σέρρες ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος έπλεξε το 
εγκώμιο του περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα για τις προσπάθειες του να 
αναδειχθεί και να συντηρηθεί (έργα 2,5 
εκατ. ευρώ) ο λόφος του Καστά στην Αμφί-

πολη τον οποίο και επισκέφθηκαν... «όλοι 
γνωρίζουμε ότι ήταν αυτός ξεκίνησε τις 
προσπάθειες ανάδειξης του μνημείου. Και 
το γνωρίζω κι εγώ διότι ήμουν βουλευτής 
εκείνη την περίοδο, που ξεκίνησαν οι προ-
σπάθειες ανάδειξης του μνημείου από την 
Περιφέρεια, η οποία είχε γνώση της περι-
οχής, για να κινητοποιηθεί ακολούθως και 
το υπουργείο Πολιτισμού και να φτάσουμε 
στη συνέχεια εδώ που φτάσαμε σήμερα. 
Ο κ. Τζιτζικώστας επανέλαβε τη δημόσια 
διαβεβαίωσή του ότι τα ευρωπαϊκά κον-
δύλια 1,5 εκ. ευρώ που διατίθενται για την 
Αμφίπολη από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας παραμένουν δε-
σμευμένα για το συγκεκριμένο έργο, υπο-
γραμμίζοντας «στηρίξαμε και θα συνεχί-
σουμε να στηρίζουμε την ολοκλήρωση της 
ανασκαφής και των έργων αναστήλωσης 
και στερέωσης του μνημείου, ώστε να γίνει 
σύντομα επισκέψιμο, όπως και την ανάδει-
ξη της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης. 
Διαθέτουμε γι’ αυτό το σκοπό 1 εκ. ευρώ 
μέσω του Interreg Ελλάδας Βουλγαρίας 
2014 – 2020 και επιπλέον 1,5 εκ. ευρώ 
μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Ήδη από το καλοκαίρι, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακε-
δονίας ενέκρινε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
‘Borderless Culture’, δηλαδή τα έργα και 
τις δράσεις από τα κονδύλια του Interreg 
και συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Πο-
λιτισμού, ώστε με την κατάθεση του κα-

τάλληλου τεχνικού δελτίου στο ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να 
αρχίσουν και οι υπόλοιπες προβλεπόμενες 
παρεμβάσεις στο μνημείο».  

■ Με πρώτη στάση στα Διαβατά, ξεκίνη-
σε ο φθινοπωρινός κύκλος αιμοδοσιών για 
την Τράπεζα Αίματος του δήμου Δέλτα, υπό 
την αιγίδα του Κοινωνικού και Πολιτιστικού 
Οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τρά-
πεζα Αίματος του δήμου Δέλτα τιμήθηκε 
τον Ιούνιο 2016 από τους Διευθυντές των 
Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης «για τη δρα-
στηριότητα που ανέπτυξαν στον τομέα της 
εθελοντικής προσφοράς αίματος και για 
την πολύτιμη συμβολή του στη διάδοση της 
ιδέας του εθελοντή αιμοδότη», δεδομένου 
ότι προσφέρει μεγάλο αριθμό φιαλών στα 
νοσοκομεία της πόλης. «Συνεχίζουμε μια 
μεγάλη προσπάθεια ανθρωπιάς και πραγ-
ματικής αλληλεγγύης προς το συνάνθρω-
πο που έχει ανάγκη, μέσα από τις αιμοδο-
σίες του δήμου μας. Είναι πολύ ευχάριστο 
που κάθε φορά συγκεντρώνουμε μεγάλο 
αριθμό φιαλών και μπορούμε να εξυπηρε-
τούμε καθημερινά συμπολίτες μας που το 
έχουν ανάγκη. Αυτή τη φορά έχουμε βάλει 
στόχο να κάνουμε ρεκόρ γιατί είναι γνωστά 
τα προβλήματα έλλειψης αίματος σε σχέση 
με τις ανάγκες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος.

■ Αλλάζει η όψη της 
πόλης. Σύμφωνα με 
όσα έχουν γίνει γνω-
στά μέχρι το τέλος 
του μήνα αναμένεται 
να υπογραφεί το 
προεδρικό διάταγμα 
για την ίδρυση και 
δημιουργία Μουσείου 
και Εκπαιδευτικού 
Κέντρου για το 
Ολοκαύτωμα, στην 
περιοχή του παλιού 
σιδηροδρομικού 
σταθμού, εκεί όπου 
γράφτηκε η αρχή 
του τέλους για τον 
εβραϊκό πληθυσμό 
της Θεσσαλονίκης. Το 
κτίριο, που θα έχει 
ύψος περίπου 32 
μέτρα αναμένεται να 
αποτελέσει το νέο το-
πόσημο της Θεσσαλο-
νίκης. Αμέσως μετά 
την υπογραφή του 
προεδρικού διατάγ-
ματος θα ξεκινήσουν 
και οι εκδόσεις των 
οικοδομικών αδειών.

■  Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας  και πρώην δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης 
Γαλαμάτης με ανάρτηση του στο facebook  
καυτηρίασε την παραίτηση της Λίνας Λιάκου 
από τη θέση της δημοτικής συμβούλου λόγω… 
νέας επαγγελματικής πρότασης. Μεταξύ 
άλλων υποστήριξε: «η αντιδήμαρχος, με όχημα 
την θέση ευθύνης που κατείχε, αποκαθίσταται 
επαγγελματικά, στον οργανισμό με τον οποίο 
συνεργαζόταν, λόγω αρμοδιότητας, όλο αυτό 
το διάστημα και εγκαταλείπει την πολιτική 
θέση ευθύνης της, πολύ πριν ολοκληρώσει τη 
θητεία της.  Ο δε δήμαρχος μάλιστα αναγορεύ-
ει την εξέλιξη αυτή σε προσωπική της επιτυχία, 
λες και η αντιδημαρχία, που για πρώτη φορά 
μάλιστα είχε αυτές τις αρμοδιότητες και αυτόν 
τον τίτλο, δεν δημιουργήθηκε για να κάνει… 
ανθεκτική τη Θεσσαλονίκη, αλλά το εργασιακό 
μέλλον της αντιδημάρχου που ο ίδιος τοποθέ-
τησε εκεί… Αυτή η μικρή ιστορία θα μπορούσε 
από μόνη της να δώσει περιεχόμενο και ερμη-
νεία στον όρο «πολιτικός αμοραλισμός», δεν 
ξέρω όμως αν θα τον κάλυπτε πλήρως, χωρίς 
από μπροστά τον επιθετικό προσδιορισμό του 
‘‘ξεδιάντροπου’’» συμπλήρωσε ο κ. Γαλαμάτης. 
Μάλλον αυτή η αντιπολιτευτική του διάθε-
ση σχετίζεται με τις πληροφορίες που τον 
θέλουν να προαλείφεται για τη θέση του 
προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας 
Δημοκρατίας νομού Θεσσαλονίκης!

■ Ποσοστό επιτυχίας 70% σε δημόσιο 
σχολείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης! 
Από τους 119 μαθητές του 1ου ΓΕΛ Θερ-
μαϊκού Περαίας, που συμμετείχαν στις 
πανελλήνιες εξετάσεις πέρασαν οι… 84! 
Το ποσοστό επιτυχίας έφθασε το 70% 
και έρχεται να προστεθεί στο καθόλου 
άσχημο ποσοστό του 60% επιτυχόντων 
της περσινής σχολικής χρονιάς. Το ίδιο 
εντυπωσιακός είναι και ο γενικός βαθμός 
πρόσβασης που κατάφεραν πολλοί μαθη-
τές. Ο Θεόδωρος Δήμκας με 19.493 και ο 
Ιωάννης Σιδηρόπουλος με 19.309 μόρια, είναι πλέον φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ενώ ο Ιωάννης 
Παλαιοβρυσιώτης με 18.519 και ο Χρήστος Παπανδρέου με 17.106, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με πάνω από 17.000 μόρια εισήχθησαν οι: Δημήτρης Θεοδωρίδης, (Βι-
ολογίας Α.Π.Θ.), Θεόκλεια Γκατζιανίδου (Χημείας ΑΠΘ), Χρήστος Κορσκετίδης (Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας), Βενετία Μενδρινού (Ψυχολογία ΑΠΘ), Πασχάλης Αδαμίδης και Αθανάσιος Παπακώστας 
(Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ), Ειρήνη Ταρέλλι (Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ), Δήμητρα Παπούλη (Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας), Αριστοτέλης Στυανίδης (ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης), Μαρία – Καλλιόπη Μα-
κρή (Πυροσβεστικής Ακαδημίας). Με υπεύθυνους καθηγητές τους: Αικατερίνη Χρηστίδου, Αναστάσιο Αλευρίδη 
και Παναγιώτα Κυρανίδου, οι μαθητές της Β΄ τάξης Αθανάσιος Αβραμίδης, Ευσταθία Ατματζίδου και Ιωάννης 
Νιαροπέτρος απέσπασαν το 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό Euso 2017 (Διαγωνισμός Πειραμάτων Φυσικής-Χημεί-
ας-Βιολογίας) υπό την εποπτεία των ΕΚΦΕ . Οι Αναστασία Μαυρίδου και Μαρία Ξουρή της Β΄ τάξης διακρίθηκαν 
πανελλαδικά και απέσπασαν έπαινο στο Διαγωνισμό Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). Η Αναστα-
σία Μαυρίδου, της Β΄ τάξης διακρίθηκε στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Θαλής» και προκρίθηκε για το Μαθημα-
τικό Διαγωνισμό «Ευκλείδης» με υπεύθυνο καθηγητή τον Ηλία Κατσιμαγκλή. Η Νάνσυ Μπράμα της Β΄ τάξης 
διακρίθηκε στους Πανελλήνιους Αγώνες Τέχνης Μαντουλίδη αποσπώντας, στην κατηγορία της Ζωγραφικής, το 
2ο Βραβείο και το 1ο Βραβείο κοινού με υπεύθυνη καθηγήτρια την Κωνσταντία Παπαλέξη. «Με εφόδια τα νιάτα 
τους και τη δύναμη της θέλησης, ευχόμαστε όλοι οι μαθητές να είναι πάντα δημιουργικοί και να διακρίνονται 
έχοντας βοηθούς και συνοδοιπόρους τόσο τους γονείς όσο και τους καθηγητές τους» δηλώνει ο Διευθυντής του 
Σχολείου» Κωνσταντίνος Βαλσαμάς.
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Συμφωνούμε όλοι πως για να βρεθούν 
νέες δουλειές ο μόνος τρόπος είναι να 
έρθει η ανάπτυξη και να μειωθεί η υπερ-
βολική φορολογία, που έχουν επιβάλλει 
οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Για να γίνει αυτό, όμως, 
πρέπει πρώτα να κρατηθούν οι σημερινές 
δουλειές και να μην καταστρέφουμε τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες σημαντικών 
πυλώνων της οικονομίας μας, όπως τα 
λιμάνια. Τον τελευταίο καιρό η απεργία 
των τελωνιακών υπαλλήλων του Λιμένα 

της Θεσσαλονίκης δημιουργεί πλειάδα 
προβλημάτων, με ιδιαίτερα αρνη-

τικές επιπτώσεις στην οικονομία 
της πόλης μας και της Βορείου 
Ελλάδος γενικότερα.

Φαίνεται πως τα κοντεϊνερά-
δικα μένουν διπλάσιο χρόνο 

στο Λιμάνι εξαιτίας της απερ-
γίας ενώ τρία container ships 

άλλαξαν πορεία προς το λιμάνι 
του Πειραιά. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσα-
λονίκης, η συνολική παραμονή στο λιμάνι, 
ενός container ship, από τις δύο ή δυόμισι 
ημέρες -όπως συνέβαινε προ απεργίας 
τελωνειακών- πλησιάζει τις τέσσερις ημέ-
ρες και φτάνει να ξεπερνάει και τις πέντε 
(Αναλυτική Κατάσταση 1/10/2017).

Αυτή η αρνητική κατάσταση ζημιώνει 
όσους συνδέονται επαγγελματικά με τον 
ΟΛΘ ενώ οι πλέον αρνητικές επιπτώσεις 
με μεσοπρόθεσμη επιρροή θα είναι να 
μεταφέρουν τα φορτία τους οι ναυτιλι-
ακές εταιρείες, όπως έκανε η MSC και 
ARKAS στο λιμάνι του Πειραιά . Άλλες 
εταιρείες μπορεί  να αποφασίσουν να 
προσεγγίσουν το Λιμάνι του Δυρραχίου ή 
του Μπουργκάς. 

Εφόσον υπάρχει, πραγματικά, έλλειψη 
τελωνιακών υπαλλήλων είναι δυνατόν 
να κρατούνται για να ελεγχθούν μόνο 
τα containers, που υποδεικνύονται από 
το ηλεκτρονικό σύστημα risk analysis. 
Φυσικά υπάρχουν δίκαια αιτήματα, που 
εκφράζουν διαχρονικά και οι εκτελωνι-
στές και οι οικονομικοί φορείς της Βορεί-
ου Ελλάδος και οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ, 
όπως οι εκβαθύνσεις, η επέκταση της 6ης 
προβλήτας, η προμήθεια σύγχρονων μη-
χανικών μέσων και επαρκών σε αριθμό, 
η εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού για 
τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν το λιμάνι. 
Σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να βρεθούν 
λύσεις από τους αρμοδίους φορείς και 
το υπεύθυνο Υπουργείο πριν προκληθεί 
ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στο Λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, που έχει τις δυνατότητες 
να καταστεί πυλώνας και μοχλός ανάπτυ-
ξης για όλη την Βόρεια Ελλάδα.

*Ο κ. Παπαγεωργίου είναι Οικονομο-
λόγος και Πολιτικό Στέλεχος της Νέας 
Δημοκρατίας

Λύσεις για τον ΟΛΘ 
προτού «βουλιάξει» 
ολοκληρωτικά
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H πρόσφατη συνεργασία Σπίρτζη, Λυμπερόπουλου 
κατά του Taxibeat αποκάλυψε για άλλη μια φορά την 
συνεργασία της αριστεροακροδεξιάς Κυβέρνησης 
με κάθε θύλακα καθυστέρησης κατά κάθε έννοιας 
προόδου, καινοτομίας, βελτίωσης των παρεχόμενων 
Υπηρεσιών στον πολίτη, κάθε δυνατότητα αξιολόγησης. 
Απέδειξε ότι μας κυβερνάει μια συμμαχία αποφασισμένη 
να διατηρήσει κάθε παθογένεια του παρελθόντος και 
της Μεταπολίτευσης. Ουσιαστικά αυτό ακριβώς είναι: 
Συμμαχία υπεράσπισης κάθε παράγοντα που κρατά την 
Ελλάδα στον βάλτο.

Ιδιαίτερα τώρα που οι πρωταγωνιστές αυτής της συμ-
μαχίας έχουν συνειδητοποιήσει ότι οδεύουν προς μια 
ήττα μεγάλης έκτασης, είναι αποφασισμένοι να κάνουν 
ότι περνάει από τα χέρια τους για να αλιεύσουν ψήφους 

από κάθε παράγοντα καθυστέρησης είτε ονομάζε-
ται Θύμιος Λυμπερόπουλος, είτε δυνάμεις του 

δημοσίου που δίνουν μάχες οπισθοφυλακών 
κατά της αξιολόγησης, είτε δήθεν επαναστά-
τες που καίνε όταν τους έρθει κάθε τι γύρω 
από το Πολυτεχνείο, είτε ψευτοοικολόγοι 
που δίνουν την μάχη να μην γίνει τίποτα 
στο Ελληνικό, τίποτα στις Σκουριές, τίποτα 

πουθενά.

Μπροστά στην προσπάθεια να διατηρήσουν 
κάποια ποσοστά είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Δεν 

ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, ούτε για τα πραγματικά 
συμφέροντα της κοινωνίας, των πολιτών. Ενδιαφέρονται 
να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας στοιχειώδους 
συντήρησης, μιας άμυνας που θα αντέξει κοντά στο 
20%, ελπίζοντας στην βοήθεια κάποιων «χρήσιμων» 
από τα δεξιά ή και από τα κεντροαριστερά. Ελπίζοντας 
στη μη δημιουργία Κυβέρνησης μετά τις επόμενες 
εκλογές, ώστε να οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές με 
απλή αναλογική που θα οδηγήσουν σε πολιτικό χάος. 
Ελπίζοντας ότι η δεύτερη ευκαιρία τους είναι η μη εκλο-
γή Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέλει πολύ προσπάθεια 
για να μην καταλάβει κάποιος ότι το οξυγόνο για τον 
ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ και τους μετεκλογικά εξαφανισμένους 
ΑΝΕΛ είναι η πολιτική αποσταθεροποίηση και για αυτό 
προκαλούν εντύπωση δηλώσεις υποψηφίων για την 
ηγεσία της Κεντροαριστεράς ή και η σιωπή άλλων.

Όλα για τους ψήφους λοιπόν, αφού η προεκλογική 
περίοδος ξεκίνησε. Τα επιτελεία του Μαξίμου δεν αποτε-
λούνται από ανόητους. Ξέρουν πολύ καλά, ότι έρχονται 
νέα μέτρα, ότι η τρίτη αξιολόγηση δεν θα είναι τόσο 
απλή υπόθεση όπως εμφανίζουν, ότι καθαρή έξοδος 
από τα Μνημόνια δεν θα υπάρξει και ότι η Ελλάδα θα 
έχει επιτροπεία για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Γι’ αυτό 
ψεύδονται για πολλοστή φορά. Γι αυτό ψάχνουν για 
Θύμιους. Γι’ αυτό καλύπτουν τον Πάνο Καμμένο και για 
όσα αφορούσαν με τις συνομιλίες με τον βαρυποινίτη και 
για όσα ψέματα είπε για το ταξίδι στο Λονδίνο. Γι’ αυτό 
και παίζουν με το Ελληνικό ροκανίζοντας τον χρόνο. 
Γι’ αυτό ο Αλέξης Τσίπρας είναι τόσο αδύναμος να απο-
πέμψει ακόμα και τον Κουρουμπλή παρά το οικολογικό 
έγκλημα στον Σαρωνικό. Γι’ αυτό και ο Πρωθυπουργός 
βγάζει λόγους για την νέα εποχή, την καινοτομία και τις 
νέες τεχνολογίες στην Εσθονία, την ίδια ώρα που τους 
ενοχλεί το Taxibeat.

Ξεχνάνε όμως κάτι το βασικό. Όταν παίζεις καθυστερή-
σεις και μάχες οπισθοφυλακών, ενώ μπάζεις και αμφι-
σβητείσαι από παντού, κινδυνεύεις απλά να διευρύνεις 
μόνος σου την ήττα. Είναι σαν στο ποδόσφαιρο. Δεν 
μπορεί να παίξει ο καθένας κατενάτσιο, όταν δεν έχει 
ούτε καλούς αμυντικούς, αλλά ούτε και επιθετικούς που 
θα σε έκαναν να ελπίζεις στις αντεπιθέσεις.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Μάχες οπισθοφυλακών 
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι σχέσεις 
που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση με τους 
δανειστές είναι εξαιρετική αφού είναι σταθερά 
μονοσήμαντη. Οι δανειστές ζητούν και η κυ-
βέρνηση εκτελεί χωρίς αντιρρήσεις. Τα κείμενα 
στα υπουργεία ανεβοκατεβαίνουν ορόφους 
και εγκρίνονται μόνο με την υπογραφή των 
κλιμακίων της Τρόϊκα (συγνώμη των θεσμών 
εννοούσα) και η όποια διαπραγμάτευση αφορά 
σε ελάχιστες και ασήμαντες τεχνικές λεπτο-
μέρειες. Δεν προκαλεί λοιπόν εντύπωση γιατί 
ο κύριος Γερούν Ντάισελμπλουμ, που κάποτε 
τράβηξε το χέρι του από τη χειραψία με τον 
Γιάνη (με ένα ν) τώρα το τείνει προς βοήθεια 

της κυβέρνησης με την οποία συνεργάζε-
ται άριστα. Ενδεικτική είναι αναφορά 

εμπειρογνώμονα στις Βρυξέλες πως 
«Μπορεί οι κυβερνητικοί συνομιλη-
τές να είναι άπειροι αλλά είναι πολύ 
συνεργάσιμοι». Αυτό αρκεί για να 
καταδείξει το επίπεδο της διαπραγ-
μάτευσης που λαμβάνει χώρα. 

Ωστόσο ο κύριος Ντάισελμπλουμ 
μάλλον θα πρέπει να ξαναδιαβάσει τις 

αρμοδιότητες της θέσης του για να διαπι-
στώσει πως πουθενά δε γράφει πως μπορεί να 
παρεμβαίνει σε θέματα που ορίζονται από το 
σύνταγμα και τις εσωτερικές πολιτικές διαδικα-
σίες μιας χώρας. Εκτός και αν είναι στα σχέδιά 
του να συμμετέχει στην ελληνική πολιτική. Η 
παρέμβασή του για τον χρόνο των ελληνικών 
εκλογών θα ήταν απλά ατυχής αν κάποιος δεν 
είχε την αίσθηση πως ήταν περίτεχνα σκόπιμη 
με προφανή διάθεση να βοηθήσει την κυ-
βέρνηση σε αυτό που κάνει ή που δεν κάνει. 
Είναι πολύ φυσικό για κάποιον να επιθυμεί ως 
συνομιλητή του μια υποχωρητική κυβέρνηση 
και να θέλει να τη διατηρήσει στην εξουσία. 
Ίσως μάλιστα διαισθανόμενος τον κίνδυνο αυτό 
να ανατραπεί από κάποιο πολιτικό ατύχημα, 
επέλεξε  αυτόν τον άκομψο τρόπο παρέμβα-
σης. Και πολύ ορθά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
παρενέβη δημόσια για να τονίσει το πολιτικό 
αυτό ατόπημα.

Ο κύριος Ντάισελμπλουμ δεν ζει στην Ελλάδα 
που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές που επι-
βάλλει στην κυβέρνηση. Θεωρεί πως οι χώρες 
μπορούν να κυβερνώνται με manual και πως η 
ευημερία των αριθμών υπερισχύει της ευημε-
ρίας των ανθρώπων. Δεν ενδιαφέρεται για τους 
υψηλούς φόρους που κλείνουν τις επιχειρή-
σεις, για την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, για 
την φτωχοποίηση των Ελλήνων. Έχει μπροστά 
του μόνο ένα κείμενο με αριθμούς αλλά χωρίς 
λαό. Και είναι πραγματικά άξιο απορίας πως 
μπορεί η κυβέρνηση να αποδέχεται ως βολικό 
αυτόν τον κυνισμό της πολιτικής από παράγο-
ντες που συχνά υπερβαίνουν την θεσμική τους 
νομιμοποίηση. Σκεφτείτε μόνο μια στιγμή την 
αντίδραση της Κουμουνδούρου σε ανάλογη 
δήλωση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση! 

Νομίζω πως κάποιος θα έπρεπε να ενημερώσει 
τον κύριο Ντάισελμπλουμ πως, με εξαίρεση 
τον ΣΥΡΙΖΑ, κανένας άλλος δεν αισθάνεται την 
ανάγκη της συμβουλής τους για τον χρόνο 
διεξαγωγής των ελληνικών εκλογών.    

*Η κ. Ράπτη είναι βουλευτής της ΝΔ στην Α’ 
Θεσσαλονίκης

Ποιος ορίζει τις εκλογές 
στην Ελλάδα;

Έλ
εν

α Ρ
άπ

τη
*

#opinions
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Του Βαγγέλη Στολάκη

Σε δηλώσεις του ο κ. Μπουτάρης είπε ότι: «Τε-
λικά βρέθηκε η λύση, πρότεινα στον πρωθυ-
πουργό να δώσει ο δήμος Θεσσαλονίκης ένα 
χώρο 10 στρεμμάτων στα λουτρά της Θερμής 
για να γίνει εκεί η κλινική και αντίστοιχα να 
κάνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών ένα πάρκο και παιδική χαρά για 
ΑμεΑ και γενικότερα για παιδιά, θα είναι ανά-
μεικτο δηλαδή. Ενημέρωσα τον δεσπότη και 
δεν έχει βασική αντίρρηση». 

Τι προηγήθηκε; 

Το συγκεκριμένο χώρο διεκδικούσε η Μητρό-
πολη Θεσσαλονίκης για να κατασκευάσει εκεί 
ένα κέντρο υποδοχής και περίθαλψης ανιάτων, 
αλλά σ’ αυτήν την εξέλιξη αντιδρούν οι κάτοι-
κοι της περιοχής οι οποίοι διαμαρτύρονται. Έτσι 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρότεινε να δώ-
σει ο δήμος έναν χώρο 5-10 στρεμμάτων στα 
Λουτρά της Θέρμης για να γίνει εκεί το κέντρο 
περίθαλψης ανιάτων από την Εκκλησία και το 
πρώην ορφανοτροφείο «Μέγας Αλέξανδρος» 
να δημιουργηθεί ένα πρότυπο πάρκο -παιδική 
χαρά και για ΑΜΕΑ με έξοδα του υπουργείου 
Εργασίας η χρήση του οποίου θα παραχωρηθεί 
για 99 χρόνια στο δήμο.

Για το θέμα ο κ. Μπουτάρης έχει κάνει ήδη συ-
ζητήσεις με την αναπληρώτρια υπουργό Εργα-
σίας Θεανώ Φωτίου, ενώ μίλησε τηλεφωνικά 
και με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο 
ο οποίος με τη σειρά του, του είπε πως δεν έχει 
κάποια βασική αντίρρηση.

Στο… τραπέζι της συζήτησης Μπουτάρη- Τσί-
πρα «έπεσε» και το θέμα του φορέα διαχείρισης 
του Θερμαϊκού Κόλπου. Ο δήμαρχος είπε στους 
δημοσιογράφους ότι ο πρωθυπουργός τον ενη-

μέρωσε πως ο αναπληρωτής υπουργός περι-
βάλλοντος Σωκράτης Φάμμελος επεξεργάζεται 
ήδη τη ρύθμιση για να κατατεθεί στη βουλή το 
επόμενο διάστημα. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να παρέμβει ώστε να 
υπάρξει επίσπευση της νομοθετικής ρύθμισης 
που θα ανοίξει το δρόμο για την κατασκευή 
αποτεφρωτηρίου.

Σημειώνεται ότι το ραντεβού Τσίπρα- Μπουτά-
ρη ήταν προγραμματισμένο στη μια το μεσημέ-
ρι. Καθυστέρησε ωστόσο ένα τέταρτο. 

Αμφίπολη, Fraport  
και… επιχειρηματικότητα

Ακολούθησε συνάντηση του Πρωθυπουργού 
με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας και ο πρωθυπουρ-
γός συζήτησαν μεταξύ άλλων για τη «διαμάχη» 
που έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της 
Fraport αναφορικά με τα έργα που πρέπει ή 
όχι να γίνουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», 
που θα έχει ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία 
του αεροδρομίου. Υπενθυμίζεται πως για το 

θέμα Μπουτάρης- Τζιτζικώστας είχαν στείλει 
επιστολή στον Χρήστο Σπίρτζη, ζητώντας να 
τους πει τι θα γίνει. «Του ζήτησα στο θέμα του 
αεροδρομίου Μακεδονία να παρθούν γρήγορα 
οι αποφάσεις από το αρμόδιο υπουργείο και σε 
καμία περίπτωση να μην μειωθεί κατά 70% η 
δυνατότητα εξυπηρέτησης του αεροδρομίου 
και την χειμερινή περίοδο το «Μακεδονία» δέ-
χεται έναν σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Δεν 
μπορεί το αεροδρόμιο αυτό να λειτουργεί για 
4-5 μήνες με το 30% της δυναμικότητας του», 
επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας μιλώντας μετά το 
τέλος της συνάντησης στους δημοσιογράφους, 
τονίζοντας ότι με τον Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται 
στην «ίδια γραμμή, το αεροδρόμιο δεν πρέπει 
να κλείσει, πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε 
να γίνουν οι εργασίες και το αεροδρόμιο να 
λειτουργεί ταυτόχρονα κανονικά, αλλιώς θα 
πρέπει ενδεχομένως οι εργασίες να γίνουν 
αργότερα». «Ζήτησα από τον πρωθυπουρ-
γό να προχωρήσει στην κατεύθυνση ώστε να 
ενταχθούν και οι υπόλοιποι νέοι αγρότες στο 
πρόγραμμα των νέων αγροτών. Στην Κεντρική 
Μακεδονία έχουν ενταχθεί 2.000 νέοι αγρότες 
και του ζήτησα να ενταχθούν και 1.200 επιλα-
χόντες, υπενθυμίζοντας του ότι στη Κ. Μακε-
δονία παράγεται το 26% του ΑΕΠ του πρω-
τογενή τομέα» συνέχισε ο κ. Τζιτζικώστας. Ο 
Περιφερειάρχης είπε επίσης πως επί τάπητος 
βρέθηκαν η Αμφίπολη, η επιχειρηματικότητα 
στην πόλη αλλά και η δημιουργία ενός ενιαί-
ου φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Μάλιστα όπως αποκάλυψε προσκάλεσε τον κ. 
Τσίπρα να επισκεφτούν την Αμφίπολη μαζί την 
επόμενη φορά που ο τελευταίος θα «ανέβει» 
στη Θεσσαλονίκη με τον πρωθυπουργό να 
ανταποκρίνεται θετικά.

Το «μενού» της συνάντησης Τσίπρα με Μπουτάρη και Τζιτζικώστα
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ… ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

Βρέθηκε λύση για το θέμα του πρώην ορφανοτροφείο «Μέγας Αλέξανδρος» στην περιοχή της Τούμπας όπως είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης 
αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα χθες στο Διοικητήριο επ’ ευκαιρία της παρουσίας του τελευταίου στη Θεσσαλονίκη. 

Την ευκαιρία να το επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά 
το ένδοξο θωρηκτό «Αβέρωφ»  το οποίο συνέδεσε άρρηκτα 
το όνομά του με τη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας χωρίς ουδέποτε να γνωρίσει την ήττα, θα έχουν οι 
Θεσσαλονικείς τις επόμενες ημέρες. 

Το πλοίο αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για περίπου 
ένα μήνα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της 
28ης Οκτωβρίου. Προγραμματίζεται επίσης η διοργάνωση 
σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβά-
νουν, επίσκεψη Σχολείων και ξενάγηση επί του πλοίου, συμ-
μετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού σε συναυλίες 
στον προβλήτα ελλιμενισμού του και στο Βασιλικό Θέατρο, 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες με συμμετοχή τοπικών ναυταθλητι-

κών συλλόγων, έκθεση αφιερωμένη στο Ναύαρχο Βότση, 
ημερίδα με θέμα «Το Τρισχιλιετές Μέγα της Θαλάσσης Κρά-
τος», και επίδειξη από Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών σε 
θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Κατά την τελική φάση του πλου «Αβέρωφ» στη Θεσσαλονίκη 
επιτρέπεται και παράλληλα ενθαρρύνεται η τιμητική συνοδεία 
του από πλωτά σκάφη ιδιωτών ή Συλλόγων. Σημειώνεται 
πως είναι η πρώτη φορά που το πλοίο- θρύλος φεύγει από τη 
μόνιμη θέση ελλιμενισμού του, μετά το 1945 όπου ολοκλή-
ρωσε την ενεργό του υπηρεσία και το 1986 όπου μεθόρμισε 
από τον Πόρο, αρχικά στη Μαρίνα Ζέας και στη μετέπειτα ση-
μερινή του θέση, στη Μαρίνα Φλοίσβου στο Τροκαντερό.

Το πλοίο- θρύλος «Αβέρωφ» στη Θεσσαλονίκη
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Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται λίγα, ο χλιδάτος 
γάμος της κυπριακής καταγωγής δικηγόρου 
Γ. Ε., με τον εμφανιζόμενο ως τραπεζίτη, που 
είναι και  μεγαλομέτοχος της ομάδας μπάσκετ 
του Άρη, Ν. Λ., τον Ιούνιο του 2015 στην Τζιά, 
δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για 
ένα ζευγάρι… της υψηλής και εκλεκτής κοι-
νωνίας.

Δεν αναφερόμαστε εμείς στις προσωπικές 
της στιγμές. Η ίδια ήταν που μαζί με τον σύ-
ζυγό της διαφήμισαν στα ΜΜΕ τη γαμήλια τε-
λετή και το ξέφρενο γλέντι που ακολούθησε. 
Διαβάζουμε μεταξύ των άλλων στα ρεπορτάζ 
εκείνης της εποχής: «Για τέσσερα μερόνυχτα 
το νησί ζούσε στον ρυθμό του θρησκευτικού 
γάμου του ζευγαριού και οι κάτοικοι “μετρού-
σαν” πολυτελείς θαλαμηγούς, μαύρα τζιπ και 
φορτωμένα κοντέινερ να πηγαινοέρχονται 
στους δρόμους και στις πλαζ!

Παραλίες μετατράπηκαν σε συναυλιακούς 
χώρους για να φιλοξενήσουν τον Αντώνη 
Ρέμο, τις Μέλιsses και άλλα συγκροτήματα, 
χρυσά μαχαιροπίρουνα έλαμπαν πάνω σε 
ροτόντες, πασίγνωστοι chefs ανέλαβαν να 
ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο των υψηλών 
προσκεκλημένων, ενώ ναυλώθηκε και ελι-
κόπτερο για να μεταφέρει τον Αρχιεπίσκοπο 
της Κύπρου Χρυσόστομο, προκειμένου να 
τελέσει το μυστήριο».

Προφανώς, όμως, οι Ελβετικές Αρχές έχουν 
άλλη άποψη… περί γκλαμουριάς. Έτσι, τώρα 
ζητούν από την ΕΛ.ΑΣ τη σύλληψη και την έκ-
δοσή της, προκειμένου να εξεταστεί για με-
γάλη υπόθεση υπεξαίρεσης που αφορά 915 
κιλά χρυσού και 57 εκατομμύρια ευρώ. Πα-
ρόμοιο ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για 
τον Ν. Λ., ο οποίος μάλιστα συνελήφθη στις 
15 Ιουνίου 2017 και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ. 
Στη συνέχεια, όμως, αφέθηκε ελεύθερος, 
αφού έχει ελληνική υπηκοότητα και για τα 
αδικήματα που του προσάπτουν οι Ελβετοί θα 
δικαστεί στη χώρα μας.

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τη σύζυγό του 
που έχει κυπριακή υπηκοότητα και έτσι, το 
ένταλμα σύλληψης των Ελβετικών Αρχών 
παραμένει μέχρι σήμερα ενεργό και αναζη-

τείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Λετονός επιχειρηματίας

Οι δικαστικές περιπέτειες του ζεύγους ξεκί-
νησαν μετά από νομικές ενέργειες που έκα-
νε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ελβετία ο 
Λετονός επιχειρηματίας, Μ. Σ., που δραστηρι-
οποιείται στην αγοραπωλησία χρυσού μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας.

Όπως υποστηρίζει, γνωρίστηκε με το ζεύγος 
το 2014. Η Ε. του παρουσιάστηκε ως εξέ-
χουσα νομικός και ο Λ. ως ειδήμων στα οι-
κονομικά. Του έλεγαν ότι χειρίζονταν μεγάλες 
οικονομικές συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπε-
δο, είχαν υψηλές διασυνδέσεις στις ΗΠΑ, την 
Ελβετία και την Ελλάδα και βοηθούσαν με τις 
γνώσεις τους και τις ικανότητές τους επιχει-
ρηματίες και πολιτικούς.

Τότε, ο Λετονός επιχειρηματίας τους αποκά-
λυψε ότι η εταιρεία EMGOLDEX με έδρα το 

Ντουμπάι -  μέσω της οποίας η δική του εται-
ρεία «MD7 Trade Ldt» εμπορευόταν μεγάλες 
ποσότητες χρυσού -αντιμετώπιζε προβλήμα-
τα με τις τράπεζες και εκείνοι προθυμοποιή-
θηκαν να τον βοηθήσουν για  να τα ξεπεράσει.

Στη συνέχεια, όμως, η Ε. του είπε ότι το θέμα 
είναι πολύ σοβαρό και το ερευνά ο εισαγγελέ-
ας της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου η εται-
ρεία του Ντουμπάι διατηρούσε πελάτες, αλλά 
επειδή είχε μαζί του πολύ καλές σχέσεις, 
έπεισε τον Αμερικανό λειτουργό της Δικαιο-
σύνης, να μην ασκήσει ποινική δίωξη.

Μετά από πολλές συναντήσεις συμβούλευσε 
τον Σ., ότι για να μην έχει στο μέλλον παρό-
μοια προβλήματα θα έπρεπε να αλλάξει τη 
δομή των εταιρειών του και να καταστήσει 
την ίδια νομική εκπρόσωπο αλλά και «θε-
ματοφύλακα» των τραπεζικών λογαριασμών 
των εταιρειών του.

Με αυτό τον τρόπο, η Ε. κατάφερε από τον 

Ιούλιο του 2014 έως το Δεκέμβριο του 2015 
να του αποσπάσει, μέσα από ένα πλέγμα 
offshoreεταιρειών, το συνολικό ποσό των 
57.280.599 ευρώ προκειμένου να μεσο-
λαβήσει δήθεν για νέες αγορές ποσοτήτων 
χρυσού, αλλά και 915 κιλά χρυσού τα οποία 
στάλθηκαν για δήθεν φύλαξη στην ελβετική 
εταιρεία CALIXIS AG.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στη μήνυση την 
οποία έχει καταθέσει ο Λετονός επιχειρηματί-
ας, ήταν προσκεκλημένος στο γάμο του ζεύ-
γους Λ. - Ε.. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ήταν 
τέτοια η πολυτέλεια σε επίπεδο χλιδής - τόσο 
στην τελετή όσο και στις τριήμερες εκδηλώ-
σει στο νησί - ώστε ακόμη και η παραμικρή 
αμφισβήτηση της εξόχως σημαντικής οικο-
νομικής επιφάνειάς τους, στην οποία η ίδιοι 
αναφέρονταν ως μόνιμη επωδό, φαινόταν 
πως ήταν ύβρις, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια 
του τριημέρου και οι δύο εγκαλούμενοι δεν 
έχαναν την ευκαιρία να μου υποδεικνύουν 
διάφορα άτομα από τους παρευρισκόμενους 
ως τον τάδε πάμπλουτο επιχειρηματία από 
τις ΗΠΑ, που διέκοψε τις διακοπές του για 
να παραβρεθεί στο γάμο τους γιατί, όπως και 
εμένα τον είχαν σώσει από την καταστροφή, 
τον δείνα Έλληνα πολιτικό, του οποίου ήταν 
σύμβουλοι εξ’ απορρήτων, μου υπέδειξαν 
ακόμη και άτομο λέγοντάς μου ότι επρόκειτο 
για ανώτατο δικαστικό τη Ελλάδος».

Ήδη, σε βάρος της Γ. Ε. - που φέρεται… εξα-
φανισμένη -  και του Ν. Λ. έχει ασκηθεί ποι-
νική δίωξη κακουργηματικής μορφής και η 
δικογραφία εκκρεμεί σε τακτική ανακρίτρια.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης πάντως, 
εξακολουθεί να το «παίζει» άνετος, αφού σε 
πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι πρό-
κειται για μία ιδιωτική διαφορά ενός αλλο-
δαπού επιχειρηματία με τη σύζυγό του και 
ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος να δαπανήσει 
ένα δισεκατομμύριο ευρώ (!!!), προκειμένου 
να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη… παγκόσμιο 
αθλητικό κέντρο.

Υπόθεση υπεξαίρεσης 915 κιλών χρυσού  
και 57 εκατομμυρίων ευρώ πίσω από την... χλιδή!

ΟΙ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ Γ. Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ

Οι Ελβετοί καταζητούν στην Ελλάδα τη δικηγόρο, που όπως η ίδια αναφέρει στο βιογραφικό της, είχε παράσχει νομικές συμβουλές στον πρώην υπουργό Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Χένρυ Κίσσιγκερ, στον πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, στον αείμνηστο πρόεδρο της Κύπρου, Τάσο Παπαδόπουλο, αλλά και στον μακαρίτη ηγέτη 

των Τουρκοκυπρίων, Ραούφ Ντενκτάς!

Του Στέλιου Βορίνα
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Όσοι πολίτες μίλησαν στην, 
θέλησαν να διατηρήσουν την 
ανωνυμία τους από φόβο μη 
στοχοποιηθούν από τους δι-
ακινητές… που έχουν εγκα-
τασταθεί πλέον στην γειτονία 
τους. «Έχουμε βρει χρήστες 
ναρκωτικών να κοιμούνται 
μέσα στα ρολόγια της ΔΕΗ. 
Έσπασαν την πόρτα  κι εμείς 
τους βρήκαμε εκεί την επόμενη 
μέρα. Η διακίνηση γίνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Αφού πλέον… έχουμε μάθει 

μέχρι και τις κρυψώνες τους!», 
περιγράφουν. Όπως λένε χα-
ρακτηριστικά, οι ζαρντινιέρες 
που βρίσκονται στο πάρκο της 
πλατείας Αγ. Γεωργίου, τα παρ-
καρισμένα αυτοκίνητα πίσω 
από την Παναγία Δεξιά, ακόμη 
και τα καπάκια της ΔΕΗ «κρύ-
βουν» το… εμπόρευμα! «Έχει 
τύχει να βρούμε κάτω από το 
αμάξι μας αυτοσχέδια κατα-
σκευή που είχε μέσα χασίς. Τα 
αφήνουν σε τέτοια σημεία έτσι 
ώστε να μην έχουν ναρκωτικά 

πάνω τους αλλά… να γίνεται 
και η δουλειά τους», λένε κά-
τοικοι της περιοχής. Οι ίδιοι 
έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυ-
ρες σε διάφορα σκηνικά που… 
μοιάζει να είναι βγαλμένα από 
ταινία! «Έχουμε δει μπροστά 
στα μάτια μας να γίνεται ανταλ-
λαγή πυροβολισμών, μεταξύ 
των διακινητών, έχουμε δει να 
μαχαιρώνονται μεταξύ τους, 
ενώ πολλές φορές έχουμε γίνει 
θεατές αστυνομικών επιχειρή-
σεων με τη συνδρομή της Ομά-

δας Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκλήματος. Κι όμως, παρότι η 
αστυνομία κυκλοφορεί συνέ-
χεια, η περιοχή μας δε μοιάζει 
να “καθαρίζει”», τονίζουν.

«Φυλακισμένοι…  
μέσα στα σπίτια μας»!

Όπως περιγράφουν, η διακί-
νηση των ναρκωτικών γίνε-
ται ακόμη και μέρα μεσημέρι, 
μπροστά στα μάτια… περαστι-
κών και τουριστών. «Τα κατα-

στήματα της περιοχές έχουν 
σοβαρό πρόβλημα. Ο άλλος 
δεν θα πάει με την οικογένειά 
του να πιεί έναν καφέ και να 
έχει δίπλα του έναν άνθρωπο 
ημιλιπόθυμο από την χρήση 
ναρκωτικών. Ακόμη κι εμείς 
οι ίδιοι που μένουμε χρόνια 
εδώ, φοβόμαστε να κυκλοφο-
ρήσουμε στην ίδια μας τη γει-
τονιά. Νιώθουμε “φυλακισμέ-
νοι” μέσα στα σπίτια μας. Στο 
παρελθόν είχαν γίνει κάποιες 
συζητήσεις για να μαζέψουμε 

υπογραφές και να απευθυν-
θούμε στον εισαγγελέα. Είναι 
ντροπή αυτή η εικόνα για μία 
αρχαιολογική περιοχή που 
βρίσκεται στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης και την επισκέπτο-
νται χιλιάδες τουρίστες», λέει 
χαρακτηριστικά κάτοικος της 
περιοχής. Μάλιστα ο ίδιος πε-
ριγράφει πως έχει απευθυνθεί 
στην αστυνομία, όμως πλέον 
φοβάται…  μην τον στοχοποι-
ήσουν οι διακινητές. «Έχω 
καλέσει αρκετές φορές την 

Πυροβολισμοί, μαχαιρώματα και… διακίνηση ναρκωτικών στην «πλατεία Εσκομπάρ»
«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ», ΛΕΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

«Φοβόμαστε να βγούμε στο μπαλκόνι του σπιτιού μας! Στις οικοδομές της περιοχής υπάρχουν οικογένειες με μικρά παιδιά και παρότι έχουμε ένα μεγάλο πάρκο δίπλα μας, φοβούνται να το επισκεφτούν για να παίξουν. Η αστυνομία βρίσκεται εδώ σε 
καθημερινή βάση κι όμως… η γειτονία μας συνεχίζει να αποτελεί «γκέτο» διακίνησης ναρκωτικών», περιγράφουν στην εφημερίδα Karfitsa, κάτοικοι του κέντρου της πόλης που μένουν περιμετρικά της… «πλατείας Εσκομπάρ», όπως κάποιοι από 

αυτούς έχουν «μετονομάσει» την πλατεία Αγ. Γεωργίου, την περιοχή της Ροτόντας και τα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται πίσω από την εκκλησία Παναγία Δεξιά. 
Της  Έλενας Καραβασίλη

Τα… αυτόφωρα είναι καθημερινά, ενώ είναι βέβαιο πως αν καθίσει κανείς για κάποια ώρα στην πλατεία Αγ. Γεωργίου, ιδίως τις μεσημεριανές και απο-
γευματινές ώρες, θα δει και τις δύο όψεις του νομίσματος. Τους διακινητές που μαλώνουν και… ανταλλάσουν μεταξύ τους το εμπόρευμα, αλλά και τους 
αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που κάνουν περιπολίες. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος Αβραάμ Αϊβαζίδης περιγράφει 
στην Karfitsa πως στην περιοχή υπάρχουν δυνάμεις της υπηρεσίας από το πρωί μέχρι και το βράδυ, σε καθημερινή βάση. «Μόνο εχθές, έγιναν δύο 
συλλήψεις από ένστολους, κάτι που συμβαίνει βέβαια σχεδόν καθημερινά. Είμαστε εκεί συνέχεια. Ειδικά κλιμάκια της Ασφάλειας, είναι κάθε μέρα στην 
περιοχή της Ναυαρίνου, της Ροτόντας αλλά και του Πανεπιστημίου», περιγράφει ο Ταξίαρχος κ. Αϊβαζίδης. Από την πλευρά του ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Φώτης Δομζαρίδης τονίζει πως από τις αρχές τους έτους, η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή καθημερινά. «Με ικανή δύναμη 
της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, με επικεφαλής αξιωματικό, γίνονται δράσεις από την περιοχή της Ροτόντας, την πλατεία Ναυαρίνου μέχρι και το 
πάρκο Ξαρχάκου. Εκτός από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών, εκεί βρίσκονται καθημερινά κι άλλες δυνάμεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, 
που απαρτίζονται από την Άμεση Δράση με τις ομάδες ΔΙΑΣ και «Ζ» καθώς και από την υποδιεύθυνση ασφαλείας με ομάδες ΟΠΚΕ, υπό την εποπτεία 
πάντα του κέντρου Άμεσης Δράσης. Πέραν από τις περιπολίες, δρούμε άμεσα σε ότι καταγγελίες δεχόμαστε, προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες 
και να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα», σημειώνει ο Στρατηγός. Ο κ. Δομζαρίδης λέει χαρακτηριστικά πως «είναι προσωπικό μου στοίχημα, καθώς και του 
Διευθυντή Ασφαλείας, η περιοχή να καθαρίσει και οι κάτοικοι να νιώθουν ασφαλείς. Είναι το κέντρο της πόλης και πρόκειται για μία τουριστική περιοχή». 
Ο ίδιος μάλιστα, προτρέπει τους πολίτες να καλούν στο κέντρο Άμεσης Δράσης, προκειμένου να καταγγέλλουν τέτοιες προβατικές συμπεριφορές.     

#έρευνα

Περιπολίες σε καθημερινή βάση 
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«Φοβόμαστε να βγούμε στο μπαλκόνι του σπιτιού μας! Στις οικοδομές της περιοχής υπάρχουν οικογένειες με μικρά παιδιά και παρότι έχουμε ένα μεγάλο πάρκο δίπλα μας, φοβούνται να το επισκεφτούν για να παίξουν. Η αστυνομία βρίσκεται εδώ σε 
καθημερινή βάση κι όμως… η γειτονία μας συνεχίζει να αποτελεί «γκέτο» διακίνησης ναρκωτικών», περιγράφουν στην εφημερίδα Karfitsa, κάτοικοι του κέντρου της πόλης που μένουν περιμετρικά της… «πλατείας Εσκομπάρ», όπως κάποιοι από 

αυτούς έχουν «μετονομάσει» την πλατεία Αγ. Γεωργίου, την περιοχή της Ροτόντας και τα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται πίσω από την εκκλησία Παναγία Δεξιά. 
Της  Έλενας Καραβασίλη

Ο Μάριος Δράμαλης είναι Μηχανολόγος 
Μηχανικός με μεταπτυχιακό MBA με ειδί-
κευση στην αναδιοργάνωση εταιρειών. Μι-
λάει Αγγλικά και Γαλλικά, είναι ιδιοκτήτης 
της Τεχνικής Κατασκευαστικής και Μελετη-
τικής εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας με την επωνυμία SUNWIND ENERGY. 
Στον τομέα του επίσης έχει εκλεγεί με ομο-
φωνία για δεύτερη θητεία Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Οικιακών Κτιρι-
ακών Φωτοβολταϊκών παραγωγών και 
αυτοπαραγωγών μελετητών επενδυτών 
κατασκευαστών Ελλάδας με την επωνυμία 
‘’ΣΤΕΓΗ’’. Στην κοινωνική του δράση έχει να 
προσθέσει πως είναι Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών Θεσσα-
λονίκης με την επωνυμία ΚΙΟΝΕΣ και είναι 
πρόσφατα εκλεγμένος ως Γραμματέας στον 
μεγαλύτερο Ροταριανό όμιλο της χώρας, 
τον Metropolitan Rotary Club Θεσσαλονί-
κης με μεγάλο κοινωνικό έργο προσφοράς 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μιλά στην 
KARFITSA για το ενδιαφέρον του να ασχο-
ληθεί με την πολιτική.

Γιατί θέλετε να ασχοληθείτε ενεργά με 
την πολιτική και τι ήταν αυτό που σας 
έκανε να σηκωθείτε από τον καναπέ σας 

και να θελήσετε να γίνετε ενεργός πολι-
τικά τώρα;

O Κυριάκος Μητσοτάκης και η εξαγγελία 
του για την Ανανέωση Πολιτικών Στελεχών 
της Νέας Δημοκρατίας με επιλογή των άρι-
στων και των άξιων με αξιοκρατία και με 
πολύ αυστηρές διαδικασίες από το Μητρώο 
Νέων πολιτικών με τα νέα πολιτικά στελέχη 
που θέλουμε να προσφέρουμε με τις γνώ-
σεις, την εμπειρία, τις ικανότητες και δεξιό-
τητές μας ο καθένας στο αντικείμενο του ως 
τεχνοκράτες και Manager ή και κάποιοι ως 
υποψήφιοι βουλευτές εφόσον κριθούν ικα-
νοί, να προσφέρουμε στον τόπο στην χώρα 
μας και να είμαστε υπερήφανοι και ανεξάρ-
τητοι από οποιαδήποτε μορφής μομφή για 
γνωστούς, για πολιτική προίκα, για το επώ-
νυμο μας ή για την εξαγορά θέσης στο κομ-
ματικό μηχανισμό.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας στην ενεργή 
δράση σας με την πολιτική και το κόμμα 
σας την Νέα Δημοκρατία και ποια νέα 
πρόταση κομίζετε εσείς σαν νέος άνθρω-
πος και χωρίς εξαρτήσεις όπως μας εί-
πατε πριν;

Στόχος μου είναι η καταπολέμηση της 

ανεργίας και η υλοποίηση θέσεων εργασί-
ας αλλά και η στροφή σε ότι ο τόπος ξέρει 
και μπορεί να κάνει καλά, στον τουρισμό, 
στην ενέργεια, στον πρωτογενή τομέα και 
στην εξωστρέφεια με ιδιωτικές επενδύσεις 
με κανόνες και όραμα για να κάνουμε την 
Ελλάδα μας όλοι μαζί ξανά μια υπερήφανη 
χώρα με περιορισμό εξόδων σπαταλών και 
χρήση Manager. Στον δημόσιο τομέα να 
κάνουμε ξανά την χώρα μας δημιουργική 
και να περάσουμε στην ανάπτυξη και στο 

πλάνο που της αξίζει: επενδύσεων και αν-
θρωπίνου δυναμικού με άτομα που πρέπει 
να λαμβάνουν αποφάσεις και να χαράσσουν 
στρατηγική, που είναι αποτελεσματικοί στην 
πορεία τους, επιτυχημένοι και μπορούν να 
εφαρμόσουν με επιτυχία τα όσα ξέρουν. Να 
θέσουν στόχους και να χαράξουν πορεία 
επιτυχίας και σε ένα δημόσιο οργανισμό ή 
υπηρεσία αλλά κυρίως μέσα σε ένα υπουρ-
γείο όπου θα αναδιαρθρώσουν εκ των έσω 
και με reengineering τις δομές και τις στρα-
τηγικές, τους στόχους και τις νοοτροπίες. 
Επίσης θεωρώ πρωταρχικής σημασίας να 
θέσουμε εφικτούς στόχους που να τους κυ-
νηγήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα με-
τρήσιμα και απτά για τον Έλληνα πολίτη και 
να αισθανθεί ξανά ασφαλής με πολιτισμένες 
διαδικασίες που θα  είναι στο επίκεντρο του 
ο ίδιος ο πολίτης και δεν θα ζητάει χάρη από 
κανένα πολιτικό για την εφαρμογή του αυ-
τονόητου στην χώρα που ζει! Που εργάζεται 
και δραστηριοποιείται να καταλάβει πως το 
κράτος τον σέβεται και πως έχει τη στήριξη 
της πολιτείας σε ασφαλιστικά φορολογικά 
συνταξιοδοτικά και θέματα υγείας και πως 
είναι στο πρώτο πλάνο,  όχι φτωχός συγγε-
νής ικέτης του αυτονόητου.

Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της αστυνομίας, από 
1/1/17 μέχρι και 30/9/17, στην 
περιοχή της Ροτόντας, έχουν 
συλληφθεί για διακίνηση και 
χρήση ναρκωτικών ουσιών 536 
άτομα, έχουν κατασχεθεί 16,48 
γραμμάρια ηρωίνης, 22 κιλά 
και 385 γραμμάρια κάνναβης, 
172,95 γραμμάρια κοκαΐνης, 222 
ναρκωτικά δισκία, 14 τσιγα-
ριλίκια και έχουν κατασχεθεί 
4.969,60 ευρώ, ενώ έχουν 
συλληφθεί ακόμη 66 άτομα για 
διάφορες άλλες παραβάσεις 
(περί αλλοδαπών κ.τ.λ.).  

#έρευνα

αστυνομία, όμως πλέον φοβά-
μαι. Μένω εδώ και ξέρω πως 
κάτοικοι που είχαν ασχοληθεί 
ενεργά με το συγκεκριμένο 
ζήτημα… είχαν δεχτεί απειλές 
από διακινητές ναρκωτικών 
ουσιών».

Εντολές και από τον δήμο 
Θεσσαλονίκης 

Όπως τονίζουν κάτοικοι της 
περιοχής, ακόμη ένα ζήτημα 
που προκύπτει από την ανε-

ξέλεγκτη χρήση ναρκωτικών, 
είναι αυτό της καθαριότητας. 
«Πίσω από την εκκλησία, 
βλέπεις κόσμο να… τρυπιέται 
μέρα μεσημέρι. Παρατάνε τις 
σύριγγές τους εκεί, με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει και υγειο-
νομικό πρόβλημα. Βέβαια, η 
αλήθεια είναι πως τελευταία 
ο δήμος έχει κάνει πιο εντατι-
κές κινήσεις στο κομμάτι της 
καθαριότητας», περιγράφουν. 
Από την πλευρά του ο γ.γ. του 

δήμου Θεσσαλονίκης, με αρ-
μοδιότητα τον τομέα Καθαριό-
τητας Θωμάς Ψαρράς, λέει χα-
ρακτηριστικά πως το τελευταίο 
χρονικό διάστημα έχουν δοθεί 
συγκεκριμένες εντολές, έτσι 
ώστε τα απορριμματοφόρα του 
δήμου να περνούν πιο συχνά 
από τις περιοχές της Ροτόντας 
και της Ναυαρίνου, να υπάρχει 
εργάτης καθαριότητας για σά-
ρωμα και να πλένονται οι δρό-
μοι και τα πεζοδρόμια σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. «Κάνου-
με ό,τι καλύτερο μπορούμε. 
Έχουμε αλλάξει τον σχεδιασμό 
έτσι ώστε οι εργασίες καθαριό-
τητας σε αυτές τις περιοχές, να 
είναι πιο εντατικές. Ενισχύσα-
με τα δρομολόγια αποκομιδής 
όσο μπορούσαμε ενώ βάλαμε 
και τις υδροφόρες... Είναι μία 
τουριστική περιοχή που πρέπει 
να έχει μία σωστή εικόνα», κα-
ταλήγει ο κ. Ψαρράς.

«Να προσφέρουμε με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας…» 
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#κοινωνία

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, το thessbrunch 
αφιερώνει το διαγωνισμό #koulouriofthemonth 
του Οκτωβρίου στα 52α Δημήτρια και προτρέπει 
το κοινό να “κεντράρει” στον πολιτισμό και την 
τέχνη ή και να εστιάσει στις εκδηλώσεις του μεγα-
λύτερου πολιτιστικού θεσμού που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο στην πόλη.  Για να συμμετέχει κάποιος 
στο διαγωνισμό, αρκεί να τοποθετήσει ένα κου-
λούρι Θεσσαλονίκης ως κάδρο και να συμπεριλά-
βει σε αυτό την επιλεγμένη φωτογραφία του με 
πολιτιστικό θέμα, στη συνέχεια να προσθέσει το 
hashtag του διαγωνισμού #koulouriofthemonth 
και να την κοινοποιήσει στα social media του 
thessbrunch.

Ο διαγωνισμός του Οκτωβρίου “τρέχει” από την 
1η Οκτωβρίου, επίσημη ημερομηνία έναρξης των 
52ων Δημητρίων, έως και τα τέλη του μήνα και ο 
νικητής με τα περισσότερα likes στη φωτογραφία 
του, θα κερδίσει ένα διπλό αεροπορικό εισιτή-
ριο με επιστροφή για πτήση εξωτερικού, σε ένα 
δημοφιλή πολιτιστικό προορισμό. Παράλληλα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των φετινών Δημητρίων, 
το thessbrunch θα κληρώνει σε κάθε διοργά-
νωσή του εισιτήρια εισόδου για τις εκδηλώσεις 
του φεστιβάλ. Η μεγαλύτερη πολιτιστική γιορτή 
της πόλης περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, 
περφόρμανς, συναυλίες, εικαστικά, χορό, φω-

τογραφία και κινηματογράφο, σε ένα σύνολο 42 
κύριων δράσεων και παράλληλων εκδηλώσεων 
και υπόσχεται μοναδικές συγκινήσεις και δυνατό 
χειροκρότημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπλήξεις του φθινοπωρινού 
thessbrunch συνεχίζονται και όλο τον Οκτώβριο 
και Νοέμβριο, καθώς σε κάθε διοργάνωση κλη-
ρώνεται ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο εσωτε-
ρικού, προσφορά της Ellinair. Άλλη μια ευχάριστη 
έκπληξη είναι και ο εμπλουτισμός του thessbrunch 
με μουσική, το λεγόμενο “thessbrunch with a 
music twist”. Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι φίλοι 
του thessbrunch του φθινοπώρου θα έχουν την 
ευκαιρία να κερδίσουν μέσω κλήρωσης, δωρεάν 
εισιτήρια για την είσοδό τους στους χώρους όπου 
θα φιλοξενηθεί η κεντρική έκθεση της 6ης Μπι-
ενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονίκης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, Αγιορειτική Εστία).

H εξωστρέφεια του thessbrunch

Με στόχο να προβάλλει ακόμα περισσότερο τον 
προορισμό στο εξωτερικό, η Ένωση Ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης επιστρατεύει και το γαστρονομικό 
“παιδί” της, το αγαπημένο δεκατιανό της πόλης, 

το thessbrunch. Εκμεταλλεύεται τη φήμη και τη 
δυναμική του νέου προϊόντος και ταυτόχρονα το 
προωθεί στη διεθνή τουριστική αγορά, για να ανα-
δείξει τα δυνατά σημεία της Θεσσαλονίκης που δεν 
είναι άλλα από τη γαστρονομία, τη φιλοξενία και 
τον πολιτισμό. Η εξωστρέφεια του thessbrunch 
“εισβάλλει” στις κουλτούρες του κόσμου. Με όχη-
μα τη γαστρονομία, το thessbrunch διοργανώνει 
ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους και του-
ριστικούς πράκτορες του εξωτερικού (press/fam 
trips), προσκαλώντας τους στη Θεσσαλονίκη για 

να γνωρίσουν το project και να το διαφημίσουν 
στις χώρες τους. Αυτές τις ημέρες το thessbrunch 
φιλοξενεί δύο έγκριτες εκπροσώπους του ση-
μαντικότερου γαλλικού γαστρονομικού περιο-
δικού “REGAL”, οι οποίες παρακολούθησαν την 
παραγωγή του παραδοσιακού κουλουριού – στα 
πλαίσια της συνεργασίας της ΕΞΘ με την εταιρία 
Epiculiar – με σκοπό να αρθρογραφήσουν για 
αυτό, αλλά και για τη γαστρονομία της περιοχής, 
στο διεθνή τύπο.

Το κοινό έχει αγαπήσει το thessbrunch, όπως φαί-
νεται από τη μεγάλη διείσδυση που έχει στα social 
media. Στους τέσσερις πρώτους μήνες λειτουρ-
γίας του, μετρά ήδη περισσότερα από 6.000 likes 
στο facebook και 2.000 followers στο instagram. 
Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης πιστεύει 
ότι η πόλη ανταποκρίνεται επάξια στον τίτλο της 
“γαστρονομικής πρωτεύουσας της Ελλάδας”, γε-
γονός που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην 
αναβάθμιση του τουριστικού προφίλ του προο-
ρισμού και για το σκοπό αυτό, έχει ξεκινήσει τη 
συνεργασία με φορείς της ευρύτερης περιοχής. 
Στο thessbrunch του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 
συμμετέχουν μέχρι στιγμής τα παρακάτω ξενοδο-
χεία, ενώ προγραμματίζεται ήδη και το πλάνο των 
Χριστουγέννων.

Με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις ολο-
κληρώθηκε το 8ο Διεθνές Συνέδριο για την 
Έρευνα στις Μεταφορές (ICTR), με θέμα «Το 
μέλλον των Μεταφορών:  Ένα όραμα για το 
2030», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλή-
νων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστι-
τούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), στο Συνεδριακό 
Κέντρο του ΕΚΕΤΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονί-
κης, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, 
με την ενεργή υποστήριξη του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και του δήμου 
Θεσσαλονίκης και την αρωγή των Ευρωπα-
ϊκών Ερευνητικών Δικτύων ECTRI, ERTICO, 
EURNEX, FEHRL, HUMANIST και WEGEMT.

Το αυτοκίνητο του «αύριο», τα υδροπλάνα, 
οι συνδυασμένες μεταφορές και το ηλε-
κτρικό… πλοίο

Πρωτίστως, το αυτοκίνητο του μέλλοντος 
θα είναι ηλεκτρικό, αυτόνομο και κοινόχρη-
στο (σε μεγάλο βαθμό), ωστόσο η ταχύτητα 
ενσωμάτωσης αυτής της εξέλιξης εξαρτάται 
από τη συνδυαστική ταυτόχρονη εξέλιξη και 
στους τρεις αυτούς τομείς. Συγκεκριμένα, 
εάν εξελιχθούν ξεχωριστά το ηλεκτρικό ή το 
αυτόνομο αυτοκίνητο θα χρειαστούν 10 χρό-
νια περισσότερα από ότι εάν εφαρμοστούν 

ταυτόχρονα και συνδυασμένα, δεδομένου 
ότι η μια τεχνολογία υποστηρίζει την άλλη. 
Στις αεροπορικές μεταφορές, υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον για τη χρήση υδροπλάνων, κυρί-
ως στη σύνδεση της Αθήνας με δημοφιλείς 
προορισμούς.  Ωστόσο, ερευνητικά στοιχεία 
από μελέτη του πανεπιστημίου Κρήτης για 
την οικονομική βιωσιμότητα της σύνδεσης 
δεν υπάρχουν ακόμη για τα νησιά της λεγό-
μενης «άγονης γραμμής» ενώ για τη σύνδεση 
Αθήνας-Κρήτης οι πολίτες φέρονται διατε-
θειμένοι να πληρώσουν για την μετακίνησή 
τους με υδροπλάνο έως και 75€. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον προσέλκυσε η παρουσίαση των 
πλεονεκτημάτων χρήσης συνδυασμένων με-
ταφορών – οδικών μέσων και τρένων, που 
αναμένεται να μειώσει κατά 40% την κατα-
νάλωση καυσίμου και το μεταφορικό κόστος 
των εμπορευματικών μεταφορών. Αναφορά 
έγινε και στο ηλεκτρικό και αυτόνομο πλοίο, 
την πιλοτική του εφαρμογή στη Νορβηγία και 
τους ορίζοντες που ανοίγονται για τη μείωση 
κόστους των μεταφορών και την ελαχιστο-
ποίηση της ρύπανσης.

Η έρευνα στις μεταφορές, παράγοντας 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Στην τοποθέτησή του το μέλος της Ακαδη-
μίας Αθηνών, ομ. Καθηγητής ΑΠΘ κ. Γ. Γιαν-

νόπουλος τόνισε ότι το ΕΚΕΤΑ είναι πρώτο 
πανελλαδικά στην προσέλκυση ερευνητικών 
έργων και κεφαλαίων χρηματοδότησης από 
την Ε.Ε. Ωστόσο, από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό μόνο το 0,6% του ΑΕΠ πηγαίνει στην 
έρευνα, έναντι 1,6% κατά μέσο όρο στις χώ-
ρες της Ευρώπης, ενώ φθίνουσα είναι και η 
πορεία των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων της 
έρευνας στη χώρα μας (10% του συνόλου το 
2016). Παρά το γεγονός ότι συνολικά η ελλη-
νική ερευνητική κοινότητα βρίσκεται σταθε-
ρά στις 12 πρώτες θέσεις στην  Ε.Ε. σχετικά 
με την έρευνα, στις μεταφορές, στην Ελλάδα 
δίνονται πολύ μικρά κονδύλια για τη συγκε-
κριμένη έρευνα παρότι – όπως επισημάνθηκε 
στο Συνέδριο – οι μεταφορές αποτελούν έναν 

από τους σημαντικότερους τομείς της ελλη-
νικής οικονομίας λόγω των ιδιαίτερων μορ-
φολογικών χαρακτηριστικών της χώρας αλλά 
και του τουρισμού. «Η προαγωγή της έρευνας 
στις μεταφορές και ειδικά στους τομείς που 
επισημάνθηκαν στο συνέδριο, όπως η σύνδε-
ση των άγονων γραμμών, τα υδατοδρόμια, τα 
ηλεκτρικά πλοία, οι συνδυαστικές μεταφορές 
και η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων παρέ-
χουν τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
για τον ελληνικό τουρισμό και τον εξαγωγικό 
προσανατολισμό των ελληνικών μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων» τόνισε ο διευθυντής του 
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Ευάγγελος Μπεκιάρης.

Η επανάσταση στις μεταφορές θα αλλάξει  
το εργασιακό τοπίο

Ξεχωριστή σημασία είχε η επισήμανση των 
αλλαγών που θα προκύψουν στον εργασιακό 
τομέα εάν στις επόμενες δεκαετίες επικρατή-
σουν τα ηλεκτρικά, αυτόνομα, κοινόχρηστα 
οχήματα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
(drones) και τα ηλεκτρικά πλοία. Συγκεκρι-
μένα, τονίστηκε η ανάγκη για επαγγελματικό 
προσανατολισμό και επανεκπαίδευση σε ση-
μαντικές επαγγελματικές ομάδες (οδηγούς 
φορτηγών και λεωφορείων, ταχυδρόμος και 
ταχυμεταφορές, κλπ.).

To κουλούρι του Λευκού Πύργου, το μενού των ξενοδοχείων και τα… ΔΗΜΗΤΡΙΑ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και… πλοία στον τουρισμό!

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ… ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Tο ανανεωμένο γαστρονομικό project των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης ενισχύει τη διαδραστική σχέση του με το κοινό και «παντρεύει» τις δύο αγάπες του: Την 
αγάπη για την κουζίνα της πόλης και την αγάπη για την τέχνη. 
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Μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου των άνω άκρων 
είναι το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνος, το οποίο τα-
λαιπωρεί πολύ κόσμο. Τί είναι όμως το σύνδρομο αυτό; 
Πού οφείλεται και πως θεραπεύεται; Στον καρπό του 
ανθρώπινου χεριού υπάρχει ένα στενό πέρασμα, ο καρ-
πιαίος σωλήνας, που δημιουργείται από τα οστά της πε-
ριοχής και έναν σύνδεσμο, τον εγκάρσιο, μέσα από τον 
οποίο σωλήνα διέρχονται το μέσο νεύρο και οι καμπτή-
ρες τένοντες των δακτύλων (βλ. φωτο). Το μέσο νεύρο  
ελέγχει την αισθητικότητα του αντίχειρα, του δείκτη, του 
μέσου και του μισού παράμεσου δακτύλου. Ο χώρος αυ-
τός είναι στενός και κάθε αιτία που τον στενεύει ακόμη 
περισσότερο, προκαλεί πίεση στο μέσο νεύρο και  έκκλη-
ση μουδιασμάτων και  πόνου. Πολλές αιτίες μπορούν να 
δημιουργήσουν το σύνδρομο αυτό. Η χειρωνακτική ερ-
γασία θεωρείται η κύρια αιτία.  Κληρονομικοί παράγοντες,  
ο σακχαρώδης διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
ηλικία (σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο συχνός) καθώς 
και παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα. Τραυματισμός ή και 
κατάγματα στην περιοχή του καρπού και η εγκυμοσύνη ή 
η λήψη αντισυλληπτικών, είναι η συχνότερες γεννησιουρ-
γές αιτίες. Όταν η πάθηση αφορά και τα δύο χέρια, τότε 
διερευνούμε την ύπαρξη συστηματικής νόσου. Ορισμένες 
παθήσεις, όπως δισκοκήλες του αυχένα μπορεί να προ-
καλέσουν παρόμοια συμπτώματα και ο γιατρός θα πρέπει 
να τις διακρίνει.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι μούδιασμα και πόνος στις 
άκρες των δακτύλων. Ο πόνος  αρχικά, έρχεται και πα-
ρέρχεται. Σταδιακά όμως, επιδεινώνεται και είναι ανυπό-
φορος κυρίως το βράδυ. Ο ασθενής χαρακτηριστικά δεν 

ξέρει που να βάλει το χέρι του και το τινάζει για να υποχω-
ρήσει το μούδιασμα. Αντανακλά προς το αντιβράχιο και 
πολλές φορές φτάνει ως τον ώμο.

Υπάρχει αδυναμία λεπτών κινήσεων λόγω του μουδιά-
σματος και τα συμπτώματα επιδεινώνονται όταν δουλεύ-
ουμε σε υπολογιστή ή όταν κρατάμε το ακουστικό του τη-
λεφώνου. Σε πολύ σοβαρές καταστάσεις υπάρχει ατροφία 
των μυών στην βάση του αντίχειρα  και σε προχωρημένο 
στάδιο πέφτουν τα αντικείμενα από το χέρι.

Κατά την επίσκεψη στον γιατρό θα αξιολογηθεί το ιστο-
ρικό και κλινικά θα ελεγχθούν, η αισθητικότητα, τυχών 
ατροφίες και η αναπαραγωγή των συμπτωμάτων κατά 

την πίεση της επίμαχης περιοχής. Η επιβεβαίωση έρχε-
ται με τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, δηλαδή το ηλε-
κτρομυογράφημα. Με αυτό διαπιστώνει ο γιατρός το 
πόσο έχει επηρεαστεί η λειτουργία του μέσου νεύρου. Οι 
ακτινογραφίες και η μαγνητική τομογραφία δεν βγάζουν 
διάγνωση. Η θεραπεία στα πρώιμα στάδια είναι κυρίως 
συντηρητική. Αποχή από την εργασία και τις επαναλαμ-
βανόμενες κινήσεις είναι το πρώτο βήμα.  Στην συνέχεια 
χορηγούμε αντιφλεγμονώδη φάρμακα και συνιστούμε  
νάρθηκες που φοριούνται την νύχτα αλλά και την ημέρα 
σε ουδέτερη θέση του καρπού, για να αποσυμπιέσουμε 
και να ηρεμήσουμε το μέσο  νεύρο. Εγχύσεις κορτιζόνης 
εντός του σωλήνος  έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα και 
σε πρώιμα στάδια θεραπεύουν πλήρως την πάθηση. 

Όταν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία τότε την οριστική 
λύση δίνει η χειρουργική. Αυτή μπορεί να είναι είτε ανοι-
κτή με τοπική αναισθησία είτε ενδοσκοπική. Η ανοικτή 
μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις, 
ενώ η ενδοσκοπική έχει απόλυτες ενδείξεις και έχει υψη-
λότερο κόστος. Η παραμονή στην κλινική είναι ελάχιστη, 
δηλαδή όσο διαρκεί το χειρουργείο, περίπου είκοσι λε-
πτά με μισή ώρα. Δεν τοποθετούμε πλέον νάρθηκες και 
ο ασθενής είναι σε θέση να κινεί από την πρώτη στιγμή τα 
δάκτυλά του και να αυτοεξυπηρετείται.

Ο μετεγχειρητικός πόνος αντιμετωπίζεται με ένα απλό 
παυσίπονο.  Σε δέκα με δώδεκα ημέρες αφαιρούνται τα 
ράμματα και στο εικοσαήμερο περίπου επιστρέφει στην 
καθημερινότητα του. Το μούδιασμα και ο πόνος υποχω-
ρούν από την πρώτη στιγμή. Σταδιακά και μέσα σε τρεις 
εβδομάδες έχει επέλθει η πλήρης ίαση. Οι επιπλοκές είναι 
σπανιότατες. Η πιο συχνή είναι η μόλυνση του τραύματος, 

που αντιμετωπίζεται εύκολα με χορήγηση αντιβιοτικών.
Οι υποτροπές είναι ακόμη πιο σπάνιες και αφορούν συ-
νήθως ασθενείς που έχουν ρευματικό νόσημα η κάποιον 
νέο τραυματισμό. Σε γενικές γραμμές η έγκαιρη επίσκε-
ψη στον γιατρό προλαμβάνει της εξέλιξη της νόσου και 
φυσικά την ταλαιπωρία του ασθενούς. Όμως ακόμη και 
στην περίπτωση που θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, 
το χειρουργείο είναι εύκολο, χωρίς επιπλοκές και η λύση 
οριστική!

Ένας συχνός και... ενοχλητικός «επισκέπτης»: Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνος
Γράφει ο Γιώργος Λίλτσης*

*Ο κ. Λίλτσης είναι χειρουργός-ορθοπαιδικός 
Γραφείο Μακρυγιάννη 7 Άνω Ηλιούπολη 
e mail: liltsisgiorgos@gmail.com 
τηλ. επικοινωνίας 6944265352

#υγεία

«Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει», παραδέχτηκε ο 
Υπουργός για να εξηγήσει στη συνέχεια: «Στο βαθμό 
που το αντιεμβολιαστικό κίνημα αυξάνει την επιρροή 
του, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης και δεν ενισχύεται ο υγειονομικός φραγμός 
που προκαλούν τα εμβόλια, ιδιαίτερα στον παιδικό 
πληθυσμό, νομίζω ότι είναι μία εξέλιξη η οποία πρέπει 
να μας ανησυχεί και να μας κρατάει σε εγρήγορση. Επί 
του παρόντος υλοποιούμε τις κατευθύνσεις που μας 
δίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία άλλαξε 
τις οδηγίες. Ζητάει να εμβολιάζονται τα παιδιά σε μι-
κρότερη ηλικία, στους 12 μήνες αντί για τους 15. Να 
επαναλαμβάνεται σύντομα η 2η δόση, έτσι ώστε σε 
αυτήν την περίοδο που υπάρχει μία επιδημική έξαρ-
ση, να ενισχύσουμε ακριβώς την ανοσιακή απάντηση 
η οποία υπάρχει στον παιδικό πληθυσμό και συνολικά 
στον πληθυσμό της χώρας».

«Χαμηλή κάλυψη σε ειδικές ομάδες»

Ο κ. Ξανθός τόνισε πως ως χώρα, έχουμε ζητήσει 
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που αποτε-
λείται από επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, λοιμω-
ξιολόγους, παιδιάτρους, και επιδημιολόγους, που 
παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις, εάν κρίνουν ότι 
χρειάζεται κάποια τροποποίηση των οδηγιών και κά-
ποια αυστηροποίηση του πλαισίου, να το εισηγηθούν 
τεκμηριωμένα, για να πάρει η πολιτεία τα μέτρα της. 
«Δεν θέλουμε να δημιουργούμε πανικό. Το ποσοστό 

εμβολιαστικής κάλυψης που υπάρχει στην Ελλάδα, 
ειδικά για τη συγκεκριμένη νόσο, την ιλαρά, είναι 
πάρα πολύ υψηλό, της τάξης του 95% – 96%. Είναι 
από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και αυτό παρέχει μία 
ασφάλεια. Εκεί που εντοπίζονται προβλήματα είναι σε 
ειδικές ομάδες, ειδικούς πληθυσμούς, που για διάφο-
ρους λόγους, κυρίως κοινωνικοοικονομικούς, έχουν 
χαμηλή αντίστοιχη κάλυψη, όπως είναι οι πληθυσμοί 
των Ρομά. Εκεί προσπαθούμε αυτή την περίοδο να 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με συστηματικές πα-
ρεμβάσεις. Έχουμε εμβολιάσει σε καταυλισμούς Ρομά 
στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάνω από 1.500 παιδιά 
τον τελευταίο μήνα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που 
είναι σε εξέλιξη μέσα από μία κινητή μονάδα του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ και σε συνεργασία με τις υγειονομικές περιφέ-
ρειες και τις όμορες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. 
Θα το προχωρήσουμε και θα το επεκτείνουμε σε όλη 
την Ελλάδα».

«Κανένα κρούσμα  
σε προσφυγικούς καταυλισμούς»

Όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας, είναι σημαντικό 
ότι στους προσφυγικούς καταυλισμούς «δεν έχουμε 
πρόβλημα. Μέχρι στιγμής, από τα 196 – 200 περιστα-
τικά ιλαράς που έχουμε στη χώρα μας, δεν έχουμε 
κανένα κρούσμα από προσφυγικό καταυλισμό. Διότι, 
ευτυχώς,  εκεί από τις αρχές του 2016 υπήρξε η πρό-
νοια και έγιναν έγκαιρα εμβολιασμοί, ξεκινώντας από 

την Ειδομένη και στη συνέχεια σε όλα τα camps, σε 
όλους τους χώρους ανοιχτής φιλοξενίας. Νομίζω ότι 
δεν χρειάζεται ούτε να υπάρξει ένα κλίμα  πανικού, 
ούτε φυσικά να εφησυχάζουμε. Χρειάζεται εγρήγορ-
ση, χρειάζεται παρακολούθηση των δεδομένων. Ελά-
χιστες χώρες της Ευρώπης έχουν «γλιτώσει» μέχρι 
στιγμής νομίζω είναι ή 3 ή 4 που δεν έχουν κρούσματα 
ιλαράς φέτος. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές που έχουν 
μία επιδημική έξαρση. Νομίζω ότι το φαινόμενο είναι 
ελεγχόμενο και το κυριότερο είναι ότι εξαιτίας αυτής 
της συζήτησης οι πολίτες έχουν ευαισθητοποιηθεί πε-
ρισσότερο αυτήν την περίοδο κι αυτό φαίνεται από την 
αυξημένη ζήτηση εμβολίων στα φαρμακεία», εξήγησε 
ο ίδιος. 

«Απαγορεύτηκε η εξαγωγή εμβολίων»

«Το υπουργείο Υγείας αυξάνει τα διαθέσιμα- το στοκ- 
των εμβολίων στη χώρα. Ο ΕΟΦ το παρακολουθεί, 
συνεννοείται με τις εταιρίες, έχουμε ζητήσει αυξη-
μένη διαθεσιμότητα εμβολίων από τις εταιρίες προς 
τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία και επίσης 
αυτές τις ημέρες με μια ειδική παρέμβαση του ΕΟΦ 
απαγορεύτηκε η παράλληλη εξαγωγή εμβολίων τα 
οποία κυκλοφορούσαν στη χώρα προς το εξωτερικό 
ακριβώς για να μην μειωθεί το διαθέσιμο στοκ.  Γίνο-
νται ενημερωτικές καμπάνιες,  παρεμβάσεις και από 
το ΚΕΕΛΠΝΟ με ενημερωτικό υλικό στα νοσοκομεία 
με αφίσες κλπ., αλλά και ενημερωτικές εκδηλώσεις 

από τα Πανεπιστήμια. Προχθές στο Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που 
παρουσιάστηκαν τα γνωστά και τεκμηριωμένα οφέλη 
του εμβολιασμού και με πολύ εμπεριστατωμένο επι-
στημονικό τρόπο απαντήθηκαν οι όποιες επιφυλάξεις 
και επικρίσεις έρχονται από διάφορες πλευρές», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Ξανθός. «Η χώρα είναι υγειονο-
μικά ασφαλής. Δεν είμαστε “ξέφραγο αμπέλι” όπως 
έχει γραφτεί κατά καιρούς από διάφορες πλευρές. Οι 
πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να κάνουν 
αυτό που πρέπει, δηλαδή να εμβολιάζουν τα παιδιά 
τους. Αυτό είναι η καλύτερη επένδυση στην προστασία 
της υγείας των παιδιών τους και στην προστασία της 
Δημόσιας Υγείας. Την επόμενη εβδομάδα, με δική μας 
παραίνεση προς τη Βουλή, θα συνεδριάσει η Επιτρο-
πή Κοινωνικών Υποθέσεων στην οποία θα κληθούν 
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εκπρόσωποι της 
επιστημονικής παιδιατρικής κοινότητας, επιδημιολό-
γοι, λοιμωξιολόγοι κλπ. να εκθέσουν τις επιστημονι-
κές απόψεις τους  και να ενημερώσουν την τεχνική 
αντιπροσωπεία για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και 
για τις πρακτικές τις οποίες υιοθετούν και άλλες χώ-
ρες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε για να δώσουμε το 
σήμα ότι θωρακίζουμε το σύστημα όσο είναι δυνατόν 
και προσπαθούμε με τη συναίνεση, με τη διασφάλιση 
της συναίνεσης των πολιτών, των γονιών και φυσικά 
του υγειονομικού προσωπικού να περιορίσουμε στο 
ελάχιστο δυνατό τους κινδύνους από την επιδημική 
έξαρση της νόσου», τόνισε τέλος ο ίδιος.

«Υπάρχει πρόβλημα με την ιλαρά», παραδέχεται ο υπουργός Υγείας
ΑΠΟ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

«Δεν θέλουμε να δημιουργούμε πανικό. Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που υπάρχει στην Ελλάδα, ειδικά για τη συγκεκριμένη νόσο, την ιλαρά, είναι πάρα πολύ υψηλό, της τάξης  
του 95% – 96%. Είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και αυτό παρέχει μία ασφάλεια…», είπε σε συνέντευξή του στο «Ραδιόφωνο 24/7» o υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. 
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■ Ένα από τα πιο σημαντικά έργα αντι-
πλημμυρικής θωράκισης του πολεο-
δομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με την έγκριση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο κ. Τζιτζι-
κώστας υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ 
του έργου της «Διευθέτησης ρέματος 
Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της 
οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Πε-
ριφερειακή Τάφρο», συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.912.000 ευρώ. «Ένα από τα 
πιο σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα είναι 
αυτό που αφορά στο ρέμα Σταγειρίτη ή 
Μαλακοπής, που διασχίζει περιοχές του 
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και επηρεάζει 
και την Τούμπα. Διαθέτουμε μέσω του 
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας περίπου 2 εκ. ευρώ προκειμένου 
να υλοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη 
παρέμβαση στο ρέμα και σε συνδυασμό 
με τα έργα που κάναμε στο Ελαιόρεμα να 
θωρακίσουμε από τις πλημμύρες ένα με-
γάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος Θεσσαλονίκης. Ικανοποιούμε 
έτσι, σε συνεργασία με το Δήμο Πυλαίας 
– Χορτιάτη που συνέβαλε τα μέγιστα στην 
έναρξη της παρέμβασης, ένα χρόνιο αίτη-
μα των κατοίκων της περιοχής», τόνισε ο 
κ. Τζιτζικώστας. Η παρέμβαση που προ-
βλέπεται περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία 
έργα, ώστε να επιτευχθεί η ορθή υδραυ-
λική λειτουργία του ρέματος και να διατη-
ρηθεί ανοιχτή η κοίτη του, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην αντιπλημμυρική θωρά-
κιση της περιοχής. Η αρχή των έργων 
είναι στη συμβολή του ρέματος Σταγειρί-
τη με την οδό 17ης Νοέμβρη (προέκτα-
ση της οδού Γρ. Λαμπράκη) και το τέλος 
χωροθετείται στη συμβολή των ρεμάτων 
Σταγειρίτη και Ελαιορέματος με την περι-
φερειακή τάφρο.

■ Σύμφωνα με πληροφορίες του περιο-
δικού Spiegel «η Fraport θέλει να ζητήσει 
αποζημιώσεις ύψους 70 εκατομμυρίων 
ευρώ. Τα αεροδρόμια που ανέλαβε… 
βρίσκονται προφανώς σε πολύ χειρότε-
ρη κατάσταση από όσο μπορούσε κανείς 
να εικάσει. Στη σχετική συμφωνία παρα-
χώρησης προβλέπεται ότι η Fraport σε 
μια τέτοια περίπτωση μπορεί να ζητήσει 
αποζημιώσεις». Το περιοδικό επισημαίνει 
πως σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-

φορίες: «η Fraport έδωσε σχετική εντολή 
σε έναν ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, 
ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο συνέ-
ταξε μια έκθεση για την κατάσταση του 
συνόλου των ελληνικών αεροδρομίων. 
Σύμφωνα με την έκθεση υπάρχουν πάρα 
πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα: 
χιλιάδες καμένες λάμπες, χαλασμένες 
πόρτες, εξαφανισμένοι πυροσβεστήρες 
ή πυροσβεστήρες που δεν λειτουργούν. 
Κάποιες ελλείψεις μάλιστα αποτελούν 
κίνδυνο για τους πολλούς τουρίστες που 
επισκέπτονται την Ελλάδα». Το ρεπορτάζ 
αναφέρει ότι το ποσό που ζητά η γερμα-
νική εταιρεία είναι πολύ υψηλό για τα ελ-
ληνικά δεδομένα, εάν αναλογιστεί κανείς 
ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι πουλήθη-
καν στην ιταλική εταιρεία Ferrovie για 45 
εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, σημειώνεται 
πως ούτε η Fraport ούτε η ελληνική κυ-
βέρνηση έχουν πάρει θέση σχετικά με το 
δημοσίευμα.

■ Αύξηση καθαρών κερδών πλέον του 
76% παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2017 
η ΕΥΑΘ, με σταθερά έσοδα και χωρίς αυ-
ξήσεις τιμολογίων ή «εκπτώσεις» στην 
κοινωνική της πολιτική, αλλά αντίθετα 
με επιπλέον εκπτώσεις στους πληγέντες 
του παγετού και σημαντική αύξηση των 
σχετικών διακανονισμών. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2017, ο 
κύκλος εργασιών κινήθηκε στα περσινά 
επίπεδα ανερχόμενος στο ποσό των 37,7 
εκατ. ευρώ έναντι 37,8 εκατ. την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,20%). 
Τα μικτά κέρδη της περιόδου άγγιξαν τα 
16,95 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. την 
προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας 
αύξηση 6,64%. Τα προ φόρων κέρδη 
του ομίλου το ίδιο διάστημα έφτασαν τα 
14 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. πέρυσι, 
μια αύξηση της τάξης του 31,22%, ενώ τα 
κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν 
σε 9,7 εκατ. από 5,49 εκατ., σημειώνο-
ντας αύξηση 76,58%. Εξάλλου, τα ταμει-
ακά διαθέσιμα ανήλθαν την 30ή Ιουνίου 
2017 στα 71 εκατ. ευρώ έναντι 56,7 εκατ. 
πέρυσι, αύξηση 25,68%. Η αύξηση των 
ταμειακών διαθεσίμων σε τέτοιο επίπεδο 
οφείλεται στην πληρωμή του μερίσματος 
μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 
του α’ εξαμήνου 2017.
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ΜΟΝΟΠΕΤΑΛΙΕΣ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΛΙΑ της Θεσσαλονίκης κάνουν καθη-
μερινά πεζοί και ποδηλάτες, με κίνδυνο 
κάποιοι να οδηγούνται με τραυμα-
τισμούς στα νοσοκομεία και κάποιοι 
άλλοι, αν δεν... τραβηχτούν εγκαίρως, 
να βρεθούν να κολυμπούν στην προκυ-
μαία! Η προχειρότητα και η ανευθυ-
νότητα σε όλο της το μεγαλείο, λένε οι 
πολίτες στην παραλιακή της λεωφόρου 
Νίκης, για την χάραξη «ποδηλατοδρό-
μου» στο μόλις 3 μέτρων πλάτος από 
το λιμάνι ως τον Λευκό Πύργο. Αν 
δεν έχεις το... νου σου (!) στα διερχό-
μενα ποδήλατα, κινδυνεύεις άμεσα 
να βρεθείς στα νερά του Θερμαϊκού! 
Φάγανε 1,5 εκ. ευρώ από το Γ΄ΚΠΣ 
για να σχεδιάσουν 12 χλμ. ποδηλατο-
δρόμων στη Θεσσαλονίκη, που αντί για 
ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, 
δημιούργησαν χειρότερη κατάσταση με 
μια προχειροσχεδιασμένη «φούσκα» σε 
όλους τους κεντρικούς δρόμους! Στο 
μεσοδιάστημα «φαγώθηκαν» κι άλλα 

κονδύλια για επιδιορθώσεις, προ-
σθήκες και βελτιώσεις και όσο 

για τα 1.000 ποδήλατα στους 
24 σταθμούς ποδηλάτων 
(!) ως εναλλακτικός τρόπος 
μετακίνησης, θα έπρεπε να 
είχαμε γεμίσει με ποδηλά-

τες όχι μόνον στην παραλία, 
αλλά σε όλο το πολεοδομικό 

συγκρότημα...    

ΕΛΕΩ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ οι 
ηλεκτρονικοί μαζικοί πλειστηριασμοί 
ακινήτων αναβάλλονται για την άνοιξη 
του 2018. Το βάρβαρο μέτρο, ύστερα 
από συντονισμένες αντιδράσεις πολι-
τών και οργανώσεων, απετράπει προς 
το παρόν και εξ αιτίας της άρνησης της 
πλειοψηφίας των συμβολαιογράφων, 
που φοβούνται ότι θα ξεσπάσει πάνω 
τους η λαϊκή οργή! Δεν είναι τυχαίο, ότι 
5 στους 9 συμβολαιογράφους αρνού-
νται να υπογράψουν την πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κι έτσι 
όλα δείχνουν ότι αναβάλλονται για 
λίγους μήνες... Προ ημερών μάλιστα, 
είχαμε και μια ακόμη προκλητική εξέλι-
ξη στην υπόθεση των πλειστηριασμών 
κατοικιών. Χωρίς ντροπή «πέρασαν» 
στη Βουλή νομοσχέδιο, που καθορίζει 
την τιμή εκκίνησης κάθε πλειστηρια-
ζόμενου ακινήτου, στην εμπορική του 
αξία και όχι στην αντικειμενική. Στην 
«αντικειμενική» όμως, παραμένει η 
φορολογία, τα τεκμήρια και ο ΕΝΦΙΑ 
των πολιτών και αυτό αποτελεί παρά-
φορη παραβίαση του δικαίου και της 
προστασίας της ακίνητης περιουσίας 
των πολιτών.             

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ για τις 
μηνιαίες αποδοχές του Αχμέτ που φθά-
νουν μέχρι τα 2.174 ευρώ δηλαδή κάθε 
λαθρομετανάστασης επιδοτείται από το 
Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τις ανάγκες διαβίωσης της οικογενεί-
ας του, με 2.174 ευρώ! Την ίδια ώρα, 
που τέσσερα και πλέον εκατομμύρια 
υπερχρεωμένων ελληνικών νοικοκυ-
ριών, ζουν έναν καθημερινό Γολγοθά 
επιβίωσης...  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διά-
στημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και έως δύο μήνες με δυνατότη-
τα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης 
έως το τέλος του έργου, ανακοίνωσε η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση και να την υποβάλουν στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Ουτσκούνη και Ρεγκούκου, Κιλκίς, απευ-
θύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ. 
Γεωργίου Φλώρου (τηλ. επικοινωνίας: 
2310801402 -2341022477).

■ H δημοτική κοινωφελής επιχείρηση πο-
λιτισμού, περιβάλλοντος και αθλητισμού 
Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομί-
σθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσω-
πικού για την λειτουργία της Σχολής Χορού 
του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου καθώς 
και των τμημάτων χορού των Κέντρων Πο-
λιτισμού της Επιχείρησης κατά τη διδακτική 
περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι 
αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συ-
νολικού αριθμού δύο ατόμων για χρονικό 
διάστημα οκτώ μηνών. Oι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προ-
κήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr 
ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου 
& Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθη-
μερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 
09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ.

■ Το δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονί-
κης «Ο Άγιος Στυλιανός» ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης που εδρεύ-
ει στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, 
Τ.Κ. 54642, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, 
υπόψη κας. Ελένης Λάττα (τηλ. επικοινωνί-
ας: 2310911600, εσωτ. 25).

■ H δημοτική κοινωφελής επιχείρηση 
πολιτισμού, περιβάλλοντος και αθλητι-
σμού Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη 
ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού 
προσωπικού για την λειτουργία των τμη-
μάτων Εικαστικών στις Δομές ΚΔΑΠ που 
λειτουργεί η Επιχείρηση, κατά τη διδακτική 
περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συ-
νολικού αριθμού ενός ατόμου για χρονικό 
διάστημα οκτώ μηνών. Oι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προ-
κήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr 
ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της 
Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου 
& Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθη-
μερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 
09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Νέες θέσεις εργασίας
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To In the loop | premium curated walks εί-
ναι η πρώτη εφαρμογή για smartphones 
(android, iOS) που προσφέρει αυτό-οργανω-
μένες θεματικές περιηγήσεις στη Θεσσαλο-
νίκη και είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο 2017 
στο Google Play και στο App Store.  Ο στόχος 
του In the Loop είναι να προσφέρει μια ολο-
κληρωμένη εμπειρία για τους επισκέπτες της 
Θεσσαλονίκης που θέλουν να ανακαλύψουν 
μόνοι τους την πόλη, την ιστορία της αλλά 
και το σύγχρονο πρόσωπό της μέσα από την 
επαφή με την τοπική κοινότητα. Ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη θεματική 
διαδρομή που τον ενδιαφέρει, να περιηγηθεί 
στα σημεία ενδιαφέροντος χωρίς να χρειά-
ζεται ξεναγό και να οργανώσει το χρόνο του 
όπως θέλει. Μνημεία και χώροι ιστορικού 
και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μουσεία 
και γκαλερί, χώροι για φαγητό και ποτό, 
περιλαμβάνονται στις τρεις διαδρομές της 
πρώτης έκδοσης της εφαρμογής: Welcome 
Loop, Art Loop και Night Loop.

Η WATT+VOLT, η ελληνική κερδοφόρα ιδιωτική εταιρεία Εμπορίας και Προμήθειας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, με δυνατή παρουσία σε όλη τη χώρα και ένα ισχυρό Δίκτυο Συνερ-
γατών, ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την «αξία ΑΚΙΝΗΤΩΝ» & Δ/ντη τον Τσόχα 
Θεοχάρη, που δραστηριοποιείται στο χώρο των ακινήτων στην Κεντρική και Ανατολική 
Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες μεσιτικές & διαχείρισης ακινήτων, πιστοποιημέ-
νες εκτιμήσεις και όλες της υπηρεσίες Μηχανικών.  Από το 2011, η WATT+VOLT κατέχει 
Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την Ελληνική Αγορά Ενέργει-
ας, ενώ το 2015 έλαβε και Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Με θυγατρικές εταιρείες 
που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριό-
τητές της σε πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Αξέχαστα γενέθλια υπόσχεται η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία για πέμπτη συνε-
χόμενη χρονιά συνεχίζει το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα «γενέθλια Σάββατα και 
Κυριακές». Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί 270 «γενέθλια πρωινά» στα οποία συμμετεί-
χαν περίπου 6.400 παιδιά, από 4,5-12 ετών! Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 
οικογένειες που θα ήθελαν να γιορτάσουν τα γενέθλια των παιδιών τους με ξεχωριστό 
τρόπο, προσκαλώντας τους φίλους τους να συμμετέχουν, ως αυτόνομη ομάδα, σε βιω-
ματικές δραστηριότητες στο καταπράσινο και ασφαλές εκπαιδευτικό μας αγρόκτημα, με 
την καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένων στελεχών με παιδαγωγική ιδιότητα. Μπορούν να 
οργανωθούν για παιδιά από 4,5-12 ετών, με την παρουσία των γονέων του εορτάζοντα ή της 
εορτάζουσας. Κατά τη διάρκεια του «γενέθλιου πρωινού» τα παιδιά –ανάλογα με την πρότα-
ση που έχουν επιλέξει οι γονείς τους- ξεναγούνται και ενημερώνονται στον αμπελώνα, τον 
ελαιώνα, τον λαχανόκηπο, το βουστάσιο, το γαλακτοκομείο, το κοτέτσι και το πειραματικό 
σαλιγκαροτροφείο και πολλά ακόμη. Στο τέλος, τα παιδιά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση 
των στελεχών της Σχολής, χωρισμένα σε μικρότερες ομάδες και φορώντας σκούφους του 
chef, πλένουν τα λαχανικά και ετοιμάζουν γευστικές προτάσεις. Τα φρέσκα και αγνά προϊ-
όντα από το αγρόκτημα και η φαντασία των παιδιών είναι αρκετά ώστε να δημιουργήσουν 
ένα υπέροχο λιτό γεύμα! Επίσης, ετοιμάζουν με τα χεράκια τους την γενέθλια τούρτα.

Εφαρμογή που σας ξεναγεί  
στη Θεσσαλονίκη

Συνεργασία WATT+VOLT με την «αξία Ακινήτων» 

Γενέθλια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

#αυτό_το_μάθατε;

Πλήρες μέλος της Global Association of the 
Exhibition Industry UFI είναι ο Σύνδεσμος Γουνο-
ποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», καθώς ο 
πλέον καταξιωμένος παγκόσμιος φορέας πιστο-
ποίησης Εκθέσεων ενέκρινε το σχετικό αίτημα 
του Συνδέσμου, εντάσσοντάς τον στην κατηγορία 
«Διοργανωτές Εκθέσεων». Πρόκειται για μία εξαι-
ρετικά σημαντική εξέλιξη για την ελληνική βιομη-
χανία γούνας και κυρίως, για τη Διεθνή Έκθεση 
Γούνας Καστοριάς, η οποία, πλέον, παίρνει τον 
τίτλο – πιστοποίηση «UFI Approved International 
Event» και καταξιώνεται με τον πλέον επίσημο 
τρόπο στο παγκόσμιο στερέωμα των εμπορικών 
εκθεσιακών διοργανώσεων. Επίσης, το συγκεκρι-
μένο γεγονός αποτελεί μία τεράστια κατάκτηση για 
έναν κλαδικό φορέα, καθώς μόνο έξι στον ελλαδι-
κό χώρο κατάφεραν  να ενταχθούν στην Παγκό-
σμια Ένωση Εμπορικών Εκθέσεων, ανάμεσά τους 
η ΔΕΘ – HELEXPO. Η πιστοποίηση UFI, άλλωστε, 
δίνεται κατόπιν συγκεκριμένων ελέγχων και βάσει 
αυστηρών κριτηρίων που πρέπει να πληροί τόσο 
ο διοργανωτής φορέας, όσο και το εκθεσιακό γε-
γονός αυτό καθαυτό, με τη Διεθνή Έκθεση Γούνας 
Καστοριάς να διαθέτει – όπως αποδεικνύεται εκ 
του αποτελέσματος -  τα απαιτούμενα ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία της στην ανά-
πτυξη ανθρώπων και συνεργατών και διατηρώντας 
σταθερά ως γνώμονα την ευημερία της Εταιρείας, η 
ΑΧΑ, ολοκλήρωσε στο υποκατάστημα Θεσσαλο-
νίκης το πρώτο στάδιο ενός φιλόδοξου και ουσια-
στικού έργου: τη δημιουργία ενός νέου εργασιακού 
περιβάλλοντος. Η περαιτέρω αύξηση της παραγω-
γικότητας, η ταχύτερη ανάπτυξη μιας κουλτούρας 
καινοτομίας, η βέλτιστη χρήση των σύγχρονων 
εργαλείων εργασίας, βρίσκονται στο επίκεντρο 
του έργου. Οι τρεις αυτοί άξονες θα αποτελέσουν 
οδηγούς για την ΑΧΑ της νέας εποχής αυξάνοντας, 
μεταξύ άλλων, τη δέσμευση εργαζομένων και συ-
νεργατών, το wellbeing στην καθημερινότητα όλων 
των ανθρώπων της Εταιρείας. Παράλληλα θα εξι-
σορροπίσουν ακόμα περισσότερο την επαγγελμα-
τική και προσωπική ζωή, με αιχμή του δόρατος την 
πρωτοβουλία «I am AXAually Home», η οποία έχει 
ανοίξει το δρόμο σε περισσότερους από 65% των 
ανθρώπων της ΑΧΑ να εργάζονται μία φορά την 
εβδομάδα από το σπίτι.  Η Εταιρεία που αξιολογήθη-
κε ως #1 Best Workplace στην Ελλάδα (κατηγορία 
άνω των 250 εργαζομένων), προχωρά από σήμερα 
ένα βήμα πιο μακριά σχεδιάζοντας νέα γραφεία, τα 
οποία θα συστεγάζουν το υποκατάστημα της ΑΧΑ 
στη Βόρεια Ελλάδα και τα δύο γραφεία αποκλειστι-
κού δικτύου σύμφωνα με το πνεύμα ONE AXA.

Digital καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τι σημαί-
νει Ασφαλιστική Συνείδηση για σένα;», ξεκίνησε η 
INTERLIFE στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη 
δημιουργία Ασφαλιστικής Συνείδησης.  Η καμπάνια 
δημιουργήθηκε και υποστηρίχθηκε ενδοεταιρικά 
από το Τμήμα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων 
της εταιρίας και προωθείται ήδη στα Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin & 
Youtube), ενώ, η κορύφωσή της θα συμπέσει με τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ιδιωτικής Ασφά-
λισης στις 11/11/2017. Παράλληλα, «Το στοίχημα της 
Ασφαλιστικής Συνείδησης στην Ελλάδα», ήταν το 
θέμα της ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
INTERLIFE, Γιάννη Βοτσαρίδη στην 22η  Ημερίδα 
του InsuranceForum.gr και του Συλλόγου Διαμε-
σολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση Δωδεκα-
νήσου στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στη Ρόδο.

Παγκόσμια αναγνώριση  
για τις γούνες της Καστοριάς!

Δημιουργία γραφείων της AXA στη 
Θεσσαλονίκη 

Η νέα καμπάνια της Interlife
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Το ψυχολογικό θρίλερ της Nuala Ellwood, 
με τίτλο «Τα κόκαλα της αδερφής μου». Σύ-
νοψη: «H Κέιτ Ράφτερ είναι μια πετυχημένη 
πολεμική ανταποκρίτρια και έχει περάσει 
όλη της τη ζωή παλεύοντας να ξεφύγει από 
το παρελθόν της. Όταν όμως πεθαίνει η μη-
τέρα της, είναι αναγκασμένη να επιστρέψει 
στο Χερν Μπέι –το μέρος απ’ όπου η αδερφή 
της, η Σάλι, δεν έφυγε ποτέ. Κάτι δεν πάει 
καλά, ωστόσο, στο παλιό σπίτι της παιδι-
κής της ηλικίας. Το πρώτο της βράδυ εκεί, 
η Κέιτ ξυπνάει από τρομαχτικά ουρλιαχτά. 
Και μετά βλέπει μια σκιά στον κήπο». Τιμή: 
15,50 ευρώ. 

Το βιβλίο «Ο Ντοστογιέβσκη στο Μανχάταν» 
του Andre Glucksmann. Σύνοψη: «Μια ώρα 
αρκούσε για να κλονίσει συθέμελα τον κό-
σμο. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, η πτώση των 
«Δίδυμων Πύργων» στην καρδιά της Νέας 
Υόρκης δε σηματοδοτεί την έναρξη του τέ-
λους της Ιστορίας ούτε της σύγκρουσης των 
πολιτισμών: εγκαινιάζει την εποχή του πα-
γκοσμιοποιημένου μηδενισμού. Κρυμμένος 
πίσω από θρησκευτικά ή ιδεολογικά άλλοθι, 
ο μηδενιστής τρομοκράτης χτυπά. «Σκοτώ-
νω, άρα υπάρχω». Ένα φοβερό φάντασμα 
στοιχειώνει ξανά τις δημοκρατίες και τις 
κινητοποιεί. Κανείς, μαθαίνουμε, ούτε ει-
δήμων, ούτε αναλυτής δεν ήταν σε θέση να 
φανταστεί ένα τέτοιο γεγονός. Αντιμέτωπος 
με το απρόβλεπτο, ο άνθρωπος μένει απο-
λιθωμένος από κατάπληξη». Τιμή: 15 ευρώ. 

Το αστυνομικό μυθιστόρημα του 
Peter Swanson έχει τον τίτλο «Σε 
κάποιους αξίζει ο θάνατος». Σύ-
νοψη: Το βιβλίο διακρίνεται από 
αιχμηρούς διαλόγους και έχει χα-
ρακτηριστεί ως «εξαιρετικό θρί-
λερ, με πολύ σασπένς και ανατρε-
πτική πλοκή». O συγγραφέας έχει 
γράψει μεταξύ άλλων τα μυθι-
στορήματα The Girl with a Clock 
for a Heart, Her Every Fear. Τα 
βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 
τριάντα χώρες. Τιμή: 16,60 ευρώ. 

ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΜΟΥ

O ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ

ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

#books

Σύνοψη:  «Θεσσαλονίκη, στα χρόνια της με-
ταπολίτευσης. Ένα αινιγματικό γοητευτικό 
πλάσμα, με παλιομοδίτικα φορέματα, περι-
φέρεται στα στενά του Βαρδαρίου. «Παρτά-
λι», τον φωνάζουν. Ποιος είναι; Ποιο είναι 
το παρελθόν του; Κανείς δεν ξέρει κι όλοι 
θέλουν να μάθουν. Ο Μανουήλ και ο Μάικ, 
φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, σαγη-
νευμένοι, εισβάλλουν ριψοκίνδυνα στη 
ζωή του. Ερμηνεύουν με τον τρόπο τους 
την περιπέτειά του, μάλιστα κάποιοι τον 
υποδύονται. Στην πραγματικότητα όμως, 
το Παρτάλι είναι εκείνο που εισβάλλει στη 
ζωή των άλλων και τους κατακτάει. Τίποτα 
δεν είναι αυτό που φαίνεται. Το Παρτάλι δεν 
είναι το «κοριτσάκι» της Κατοχής ούτε καν 
η drag queen της Νέας Υόρκης. Κρύβονται 
πολλά ακόμη μυστικά στους ξεφλουδισμέ-
νους τοίχους του ξενοδοχείου «Λιμάνι». Το 
«Παρτάλι» είναι ένα βιβλίο συγκινητικό και 
ανθρώπινο, μυστηριώδες και τολμηρό, με 
ζωντανούς και σαν παραμυθένιους χαρα-
κτήρες και με απρόβλεπτες καταστάσεις». 
Τιμή: 17,70 ευρώ.

Το βιβλίο «Βιωμένος χρόνος» από την Διώ-
νη Δημητριάδου. Σύνοψη: «H έννοια του 
χρόνου, ασύλληπτη στην ουσία της, με τα 
μετρήσιμα χρονικά διαστήματα μόνο προ-
σωπικά να εννοούνται. Γι’ αυτό και ο μέσα 
χρόνος είναι και ο μόνος προσιτός. Μέσα 
του ζούμε και πάνω στις διαδρομές του πα-
τάνε τα αβέβαια βήματά μας. Στο μεταξύ, 
ο χρόνος ο αληθινός τρέχει αδιάφορος για 
τη δική μας αντίληψη και εμείς μόνο στιγ-
μές αποτυπώνουμε θεωρώντας πως έστω 
για λίγο πιάσαμε το νόημα. Μπορεί βέβαια 
όλο αυτό να είναι μια ψεύτικη αίσθηση του 
υπαρκτού, και ο χρόνος μόνο ως προσωπι-
κός να βιώνεται. Σ’ αυτής της μαγικής συ-
μπαντικής απάτης την αίσθηση ακουμπούν 
αυτές οι μικρές ιστορίες. Κάποιες ελάχιστες 
σε έκταση, ίσως για να υπαινιχθούν την 
αξία της στιγμής που χάνεται ανεπαίσθητα, 
αν δεν προλάβεις να την κρατήσεις υγρή 
στο χέρι σου», αναφέρει η περιγραφή. Τιμή: 
12,20 ευρώ. 

TO ΠΑΡΤΑΛΙ BIΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Το νέο βιβλίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου 
έχει τον τίτλο «Το ημερολόγιο ενός εξωγήι-
νου». Σύνοψη: «Eίναι δώδεκα χρονών. Κοι-
τάζει τον κόσμο γύρω του και δεν καταλα-
βαίνει... Δεν καταλαβαίνει, για παράδειγμα, 
γιατί δεν πρέπει να τρέχει και να λαχανιάζει, 
ή γιατί δεν τον αφήνουν να κάνει ποδήλατο. 
Δεν καταλαβαίνει επίσης γιατί τρελαίνονται 
οι άνθρωποι για ποδόσφαιρο, ή πώς είναι 
δυνατόν να πιστεύουν στον κεραυνοβόλο 
έρωτα. Δεν καταλαβαίνει καθόλου τη συ-
μπεριφορά των συμμαθητών του και τις 
περίεργες ερωτήσεις που του κάνουν οι 
γονείς τους», αναφέρεται στην περιγραφή 
του βιβλίου και προσθέτει «δεν καταλαβαί-
νει επίσης τα κινέζικα που λένε οι γιατροί 
κι οι νοσοκόμες πάνω απ’ το κεφάλι του• 
όσο γι’ αυτά που λένε οι καθηγητές του στο 
σχολείο... αυτά δεν θέλει να τα καταλάβει. 
Γιατί δεν θέλει να ξεχάσει! Ούτε και να γίνει 
άνθρωπος μια μέρα θέλει, όπως τον απει-
λούν πως θα συμβεί ο Θορν κι η Ρέινα, που 
παριστάνουν τους γονείς του. Θέλει να μεί-
νει εξωγήινος και να γυρίσει μια μέρα στον 
πλανήτη του, τον πλανήτη Μάρφαν, πριν 
του συμβεί τίποτε απ’ αυτά τα παράλογα που 
σου τυχαίνουν όλη την ώρα στη Γη... Πριν 
έρθει, ας πούμε, ο διαιτητής και -φταις δεν 
φταις- σου βγάλει την κόκκινη κάρτα και 
σε πετάξει έξω απ’ το παιχνίδι». Τιμή: 14,40 
ευρώ. 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
ΕΝΟΣ ΕΞΩΓHIΝΟΥ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης παρουσιάζει την έκθεση «Νίκος 
Νικολάου. Θέατρο και Εφαρμογές» στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 
11, Θεσσαλονίκη. Διάρκεια: 28 Σεπτεμβρίου - 27 Οκτωβρίου 2017. Είσοδος 
δωρεάν.

Στην έκθεση «Νίκος Νικολάου. Θέατρο και Εφαρμογές» παρουσιάζονται 88 
έργα του καλλιτέχνη από την ενασχόλησή του με το θέατρο και από άλλες 
εφαρμογές που του ανατέθηκαν κατά καιρούς. Αποτελεί μέρος της αναδρο-
μικής έκθεσης «Νίκος Νικολάου. Σχέδια 1929-1986» που διοργάνωσε και 
παρουσίασε το ΜΙΕΤ στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2017. Η έκθεση χωρίζεται 
σε δύο μέρη: στα έργα από την ενασχόληση του καλλιτέχνη με το Θέατρο 
(μελέτες και σχέδια κουστουμιών και σκηνικών από παραστάσεις κλασι-
κού και σύγχρονου ρεπερτορίου) και στις εφαρμογές που αφορούν τοιχο-
γραφίες (Πάντειος, Ζωοδόχος Πηγή, Λέσχη Θεοτοκόπουλου), διαφημίσεις 
(καπνοβιομηχανία Κεράνης) και εικονογραφήσεις (ΑΓΕΤ).

Η ομάδα Horror Vacui παρουσιάζει την έκθεση 
«Εστιά-ζω» στο Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ), σε επι-
μέλεια της Μαρίας Ξυπολοπούλου και του ιστορικού 
τέχνης Στρατή Πανταζή. Διάρκεια: έως τις 3 Νοεμ-
βρίου 2017. Eίσοδος δωρεάν.

Η έκθεση εντάσσεται στο Παράλληλο Πρόγραμμα 
της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
Φαντασιακές Εστίες-Imagined Homes.

Το White rabbit φιλοξε-
νεί έργα του ζωγράφου 
Θανάση Ζαχαρίου. Δι-
άρκεια: έως 31 Οκτω-
βρίου. Είσοδος δωρεάν. 
Ο Θανάσης Ζαχαρίου 
είναι ένας από τους πιο 
δημοφιλείς Έλληνες 

ζωγράφους, με πολλά έργα ζωγραφικής και ελαι-
ογραφίες σε καμβά. Τα έργα του (κυρίως πορτραίτα, 
αγροτικές σκηνές, συνθέσεις και νεκρές φύσεις) 
χαρακτηρίζονται από τη «λεπτομέρεια του σχεδίου, 
την ακριβή παραστατικότητα και τη σωστή χρωματι-
κή αντίληψη». Η δουλειά του είναι γενικά δομημέ-
νη σε καλλιτεχνικές βάσεις φωτός και σχεδίου με 
πλούσια συγκίνηση και ευαισθησία.

Η Γκαλερί Ειρμός φιλοξενεί την έκθεση της Μαρίας 
Ξυνοπούλου «DELUSION: Kisses Taste Different».
Στην πρώτη της ατομική έκθεση παρουσιάζει μια 
ομάδα έργων χωρισμένη σε διακριτά κεφάλαια τα 
οποία όμως απαρτίζουν μια ενιαία αφήγηση για τις 
σχέσεις και τις δυναμικές τους, την επιθυμία, τον 
πόθο, τον φόβο, αλλά και το λάθος. Απροσδόκητες 
συνθέσεις, έργα αποκλειστικά σε χαρτί στα οποία 
πρωταγωνιστούν έντομα, ζώα και γυναίκες με ηχη-
ρή την ανδρική μορφή.

H πολυμεσική έκθεση «Revolution in art» 
θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 2 στις 
εγκαταστάσεις της HELEXPO Δ.Ε.Θ. Διάρ-
κεια: 1 Οκτωβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2017. 
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ. 

 Η ρωσική επανάσταση του 1917, ένα από τα 
σημαντικότερα γεγονότα που άλλαξαν τον 
ρου της ιστορίας του 20ου αιώνα, τοποθε-
τείται στο επίκεντρο της ψηφιακής έκθε-
σης, η οποία παρακολουθεί την ανάπτυξη 
των εικαστικών τεχνών στη Ρωσία μέσα 
από το έργο ρηξικέλευθων καλλιτεχνών, 
ομάδων και κινημάτων στο διάστημα από 
το 1900 έως το 1923, παράλληλα με τις 
ιστορικές εξελίξεις.

Φιλοξενώντας εικόνες προερχόμενες στην 
πλειοψηφία τους από τη συλλογή και το αρχείο Κωστάκη του ΚΜΣΤ, η έκθεση αποτυπώνει το όραμα της κοι-
νωνικοπολιτικής αλλαγής σε συνδυασμό με τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και τις κοινωνικές αλλαγές 
που σημειώθηκαν την περίοδο εκείνη, δημιουργώντας τις ιδεολογικές, φιλοσοφικές και υλικές προϋποθέσεις, 
οι οποίες οδήγησαν στο εκρηκτικό αισθητικό φαινόμενο της ρωσικής πρωτοπορίας στις τέχνες. Concept: Έλλη 
Χρυσίδου, Έρευνα: ΚΜΣΤ, Μαρία Τσαντσάνογλου, Ειδικός Σύμβουλος-Ερευνητής: Igor Voronkov, Σχεδιασμός έκ-
θεσης: Εμμανουήλ Παπαδόπουλος, Σκηνογραφία: Γιάννης Κατρανίτσας, Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού: 
Γαβρίλος Ψαλτάκης, Συντονισμός: Βίκυ Δαλκράνη (HELEXPO), Δημήτρης Κουρκουρίδης (IEE), Λέλα Τσεβεκίδου, 
Σοφία Συμεωνίδου (Διεύθυνση Πολιτισμού, Δήμου Θεσσαλονίκης), Λυδία Χατζηιακώβου (ArtBOX), Βοηθός για τη 
Συλλογή Υλικού: Αγγελική Χαριστού (ΚΜΣΤ). Σημ: Οι περισσότερες εικόνες ανήκουν στη Συλλογή Κω-
στάκη του ΚΜΣΤ.

Η Myrό Gallery παρουσιάζει την δεύτερη ατομική έκθεση της ζω-
γράφου Δήμητρας Ξενάκη στην Θεσσαλονίκη, υπό τον τίτλο «Τόπος 
και Παρουσία». Διάρκεια: 5 Οκτωβρίου- 4 Νοεμβρίου 2017.

Στην δεύτερη ατομική έκθεσή της η Δήμητρα Ξενάκη ασχολείται με 
το αποτύπωμα της ανθρώπινης παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο. 
Στα έργα της χώροι κενοί στιγμιαία ή σε ενεστώτα χρόνο φέρουν 
τα σημάδια όσων πέρασαν από αυτούς στο παρελθόν -απώτερο ή 
μόλις πριν λίγο, ενώ σε άλλα ο άνθρωπος εγγράφεται στο χώρο 
μπροστά στον παρατηρητή του έργου, αλλά αφήνει φανερά το στίγ-
μα του. Την έκθεση επιμελείται ο Πάρης Καπράλος.

Η Myrό Gallery φιλοξενεί νέα έργα της γνωστής Ελληνίδας ζωγράφου 
Evi Kirma στην Θεσσαλονίκη στον χώρο της Project Room. Διάρκεια: 5 
Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2017. Είσοδος δωρεάν.

Σε statement για την σειρά η καλλιτέχνης σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η 
Evi Kirma στο ζωγραφικό της έργο αναπαριστά ανεικονικά την δική της 
ενδοχώρα, απαλλαγμένη από τοξικά συναισθηματικά απόβλητα. Έχοντας 
ως εμμονή από την αρχή της εικαστικής της πορείας τον φόβο του εγκλω-
βισμού –συναισθηματικό, σεξουαλικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικογενεια-
κό, ψυχικό κτλ- ξορκίζει την εμμονή της, δίνοντας μέσα από το έργο της 
το στίγμα του απεγκλωβισμού και των διόδων διαφυγής».

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΥΗ ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ  

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΣΤΙΑ-ΖΩ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

DELUSION: KISSES TASTE DIFFERENT

REVOLUTION IN ART

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#εικαστικά
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Στις 7 και στις 8 Οκτωβρίου θα βρεθούν στον πολυχώ-
ρο WE δύο εμβληματικές φιγούρες του εγχώριου ροκ 
γίγνεσθαι, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλί-
δης. Ώρα: 22:00. Τιμές εισιτηρίων: 14 ευρώ στο ταμείο 
και 12 ευρώ στην προπώληση. Ο Παύλος Παυλίδης και 
η παρέα του, οι B-Movies θα στήσουν ένα live υψηλής 
έντασης. Αυθεντικές rock ‘n’ roll μουσικές, με τρα-
γούδια τόσο από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών όσο 
και από τα μεταγενέστερη πορεία του Παύλου Παυ-
λίδη. Ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με την μπάντα του, 
τους 100°C, θα παρουσιάσουν τα «Ήσυχα τραγούδια 
για ανέμελα λιβάδια», τον δίσκο που κυκλοφόρησαν 
πρόσφατα.

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου η Maarja Nuut και ο  Hendrik Kaljujärv θα βρεθούν στην σκηνή της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό και 10 ευρώ το μειωμένο. Προ-
σκλήσεις σε κατόχους κάρτας διαρκείας.

Οι ενθουσιώδεις τη χαρακτηρίζουν Bjork της Βαλτικής. «Αυτός θα ήταν ο ήχος του χιονιού που τραγουδάει, 
αν το χιόνι μπορούσε να τραγουδήσει», δηλώνει ο Simon Le Bon των Duran Duran συγκαταλέγοντας τον 
εαυτό του στη στρατιά των επώνυμων fan της Εσθονής βιολίστριας και ερμηνεύτριας που κατακτά τον κό-
σμο.  Το περιοδικό Mojo αναφέρεται στις συναυλίες της κάνοντας λόγο για κατανυκτική εμπειρία, οι opinion 
makers του Pitchfork βρίσκουν στον ήχο της την ιδανική συρραφή του dada με τη folk της Βαλτικής, ενώ η 
ιδιοσυγκρασιακή μουσική της βρίσκει χώρο στα σημαντικότερα media του πλανήτη, στο Louder Than War, 
στο Quietus και άφθονα άλλα ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα. Μια αιθέρια παρουσία που ανακαλεί τα αιθέρια 
ηχοχρώματα των Cocteau Twins δίχως να διστάζει να περάσει στις επικράτειες της δυσαρμονίας και σε 
ιντερλούδια θορύβου, η Maarja Nuut υπόσχεται μια συναυλία πλούσια σε συναισθηματική ένταση, η οποία 
θα τη βρει στη σκηνή συνεπικουρούμενη από τις ηλεκτρονικές φόρμες του Hendrik Kaljujärv.

Tην Παρασκευή 13 Οκτωβρίου έρχονται οι Afrodyssey Orchestra στο 8Ball. Ώρα: 21:00. 

Οι Afrodyssey Orchestra ιδρύθηκαν στην Αθήνα το Μάρτιο του 2013. Το ρεπερτόριό τους είναι επηρεασμέ-
νο από τις παραδοσιακές χορευτικές μουσικές των κρουστών της Δυτικής Αφρικής, τη Jazz, τη Funk, την 
ψυχεδέλεια και την ελληνική μουσική παράδοση. Οι Afrodyssey Orchestra συνθέτουν /δημιουργούν το με-
γαλύτερο μέρος της μουσικής που παίζουν, χρησιμοποιώντας όργανα, άγνωστα για το ευρύ κοινό, όπως 
το Kamelen Ngoni που είναι ένα είδος Αφρικανικής άρπας, και το Balafon που είναι ο Αφρικανός πρόγονος 
της Marimba και του Vibraphone. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ωστόσο και πρωτότυπες διασκευές γνωστών 
κομματιών της Αφρικανικής ηπείρου, από την Burkina Fasso μέχρι την Αιθιοπία ενώ ταυτόχρονα ενσωματώ-
νει και στοιχεία από την ελληνική μουσική παράδοση.

Συναυλία για την συμπλήρωση των 80 χρόνων από 
την γέννηση του Μάνου Λοΐζου θα πραγματοποιηθεί 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 6 και στις 
7 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 25 ευρώ, 
20 ευρώ, 15 ευρώ, 10 ευρώ και 5 ευρώ το μειωμένο.

Το έργο του Μάνου Λοΐζου, άλλοτε αιχμηρό και πο-
λιτικό, άλλοτε ερωτικό και νοσταλγικό, παραμένει 
ζωντανό και επίκαιρο στη συλλογική μας μνήμη. Με 
αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννησή 
του, η Κ.Ο.Θ. και ο Ο.Μ.Μ.Θ. προσκαλούν το κοινό σε 
μια πρωτότυπη μουσική συνάντηση. Η ερμηνεύτρια 
και συνεργάτης του Μάνου Λοΐζου, Δήμητρα Γαλάνη, ο 
Φοίβος Δεληβοριάς, και η Γιώτα Νέγκα ερμηνεύουν τα 
πιο γνωστά τραγούδια του δημιουργού σε συμφωνι-
κές διασκευές, αναζητώντας εκλεκτικές συγγένειες 
με κλασικούς συνθέτες μέσα από νέες, ανατρεπτικές 
ενορχηστρώσεις. 

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου ο Vadim Repin θα βρεθεί 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ, 15 ευρώ, 10 ευρώ το 
μειωμένο. Προσωπικότητα διεθνούς κύρους, ο Vadim 
Repin, σε ηλικία μόλις 17 ετών, υπήρξε ο νεότερος 
σολίστας που απέσπασε ποτέ το χρυσό μετάλλιο 
στον Διαγωνισμό «Queen Elizabeth», έναν από τους 
μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς μουσικής στον 
κόσμο. Έκτοτε συνεργάστηκε με τις σημαντικότερες 
ορχήστρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως 
η Φιλαρμονική του Βερολίνου, η Φιλαρμονική της 
Βιέννης, η Royal Concertgebouw Orchestra καθώς 
και με σπουδαίους μαέστρους, όπως οι Simon Rattle, 
Pierre Boulez, Valery Gergiev, Riccardo Muti. Και ένας 
από τους σημαντικότερους βιολιστές της εποχής μας.

Ένα μεγάλο πάρτι για καλό σκοπό έχει προγραμματι-
στεί για την Κυριακή 8 Οκτωβρίου στο Piccadilly. Ώρα: 
21:00. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.

Μια γιορτή ανθρωπιάς και μουσικής. Πάνω από 50 
Dj τιμούν τον Νίκο Διαμαντόπουλο και καταδεικνύ-
ουν τη δυναμική της συλλογικότητας στις δύσκολες 
μέρες που διανύουμε. Ο Νίκος Διαμαντόπουλος είναι 
ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες μουσικούς 
παραγωγούς/DJs/remixers που χαίρει τεράστιας 
εκτίμησης κι αγάπης, όχι μόνο από την πλευρά του 
κοινού, αλλά και από όλους τους συναδέλφους του. 
Οι DJs συμμετέχουν αφιλοκερδώς και όλα τα έσοδα 
από τα εισιτήρια θα διατεθούν για τη θεραπεία του 
Ν.Διαμαντόπουλου.

ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

MAARJA NUUT KAI HENDRIK KALJUJARV AFRODYSSEY ORCHESTRA

ΜΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ: 80 ΧΡΟΝΙΑ VADIM REPIN DJ SAVED MY LIFE

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr
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#προτάσεις_θεάτρου

Η τραγική κωμωδία του Νίκου Βασιλειάδη «Συμβο-
λαιογράφος» με την Υρώ Μανέ στην πιο συγκλονιστι-
κή  ερμηνεία της καριέρας της, παρουσιάζεται για δύο 
μόνο παραστάσεις Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Οκτωβρί-
ου, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 
Ώρες: 21:00 (7/10) και 19:00 (8/10). Τιμές εισιτηρίων: 
13 ευρώ το κανονικό, 10 ευρώ το εκπτωτικό (Άνω 
των 65/ ΑΜΕΑ/ Πολύτεκνοι), 5 ευρώ το φοιτητικό, 8 
ευρώ το ομαδικό.

Μια παράσταση απολογία και εξομολόγηση μαζί. Μια 
γυναίκα η Ερασμία χήρα μεγαλώνει τη μοναχοκόρη 
της εγκλωβισμένη σε ένα περίπτερο και στα χρηστά 
ήθη της επαρχιακής κοινωνίας που ζει. Δεν επιτρέ-
πεται να επιθυμήσει να ερωτευτεί εν τέλει να ζήσει. 
Το τριχωτό της παρειάς της υποδηλώνει τη θέρμη της 
αλλά για την πολίχνη όπου ζει μια χήρα είναι απλώς 
μια μεταχειρισμένη χωρίς δικαιώματα. Το κακό όμως 
δεν αργεί να γίνει. Ο πειρασμός είναι ο γαμπρός της. 

Ο Σίλας Σεραφείμ έρχεται στο θέατρο Αθήναιον για την καινούρια του παράσταση, από τις 6 έως τις 28 Οκτω-
βρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίων: 10 ευρώ.

Η ιστορία είναι χρήσιμη, επειδή βλέποντας κανείς το παρελθόν, μπορεί να διαβάσει το μέλλον. Μόνη προϋ-
πόθεση, η αλήθεια των γεγονότων. «Είπε ο Μαρξ με το διάσημο ρητό του: «Όλα τα γεγονότα και οι προσωπικό-
τητες της ιστορίας επανεμφανίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη 
ως φάρσα», σας διαβεβαιώνω προσωπικά, ότι επαναλαμβάνεται και σαν stand-up comedy», αναφέρει ο Σίλας. 

Η παράσταση «Οικογενειακή γιορτή-Festen», θα ανέβει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, από 8 Οκτωβρί-
ου. Τιμές εισιτηρίων: Τετάρτη, Πέμπτη η γενική είσοδος στα 5 ευρώ, την Παρασκευή 10 ευρώ το κανονικό, 8 ευρώ 
το εκπτωτικό, 7 ευρώ το ομαδικό, Σάββατο και Κυριακή 13 ευρώ το κανονικό, 8 ευρώ το εκπτωτικό και 7 ευρώ 
το ομαδικό. Άνεργοι και ΑμεΑ δωρεάν, πολύτεκνοι 5 ευρώ. 

Μια οικογενειακή γιορτή γίνεται αφορμή να διαταραχτεί η επίπλαστη αρμονία που για χρόνια επικρατούσε μέσα 
στο σπίτι της οικογένειας Χάνσεν. Τιμώμενο πρόσωπο είναι ο πατέρας, ο Χέλγκε, ένας επιτυχημένος επιχει-
ρηματίας, ο οποίος γιορτάζει τα εξηκοστά του γενέθλια περιστοιχισμένος από τα μέλη της οικογένειάς του και 
στενούς φίλους. Τα καλά κρυμμένα μυστικά της οικογένειας αποκαλύπτονται, χωρίς όμως στην πραγματικότητα 
να συγκλονίζουν κανέναν. Η γιορτή συνεχίζεται κανονικά - το γλέντι δεν σταματάει.

H Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει για δύο 
σαββατοκύριακα 7-8 Οκτωβρίου και 14-15 Οκτωβρίου 
την παράσταση «Σον το σκανδαλιάρικο πρόβατο» στο 
Ράδιο Σίτυ. Ώρες: 11:30 (8/10). 18:00 (7, 14, 15/10). Τι-
μές εισιτηρίων: 8 ευρώ προπώληση και 10 ευρώ στο 
ταμείο.

Ο γνωστός ήρωας των παιδιών, ο Σον το σκανδαλιά-
ρικο πρόβατο, για πρώτη φορά έρχεται από την οθόνη 
στη θεατρική σκηνή και μαζί με όλη την παρέα του 
χαρίζει στους μικρούς μας φίλους μια ξεκαρδιστική 
περιπέτεια στο αγρόκτημα του κυρίου Μπο. Παίζουν 
οι ηθοποιοί: Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Μαλα-
κόζη Ανδρονίκη, Μηνασίδου Βάνια, Μπαϊρακταρίδης 
Θεοχάρης, Παντελίδου Έλενα, Τσιτάκη Χρύσα.

Από την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή ο Μι-
κρός βορράς υποδέχεται το φθινόπωρο με τους «Μή-
νες», στον Πολυχώρο ΕΝΩ. Ώρα: 11:30. Τιμές εισιτή-
ριων: 7 ευρώ το κανονικό και 5 ευρώ το μειωμένο.

Με οδηγό το γνωστό παραμύθι «Οι μήνες», στο οποίο 
η κυρα-Καλή παινεύει τον κάθε μήνα για ό,τι καλό 
μπορεί να φέρει, τα παιδιά παίζουν παιχνίδια της 
αυλής, αναβιώνουν παραδοσιακά έθιμα και τραγού-
δια της λαϊκής παράδοσης, με ζωντανή μουσική και 
ήχους της φύσης από γνωστά και αυτοσχέδια μου-
σικά όργανα. Μια παράσταση για παιδιά από 3 ετών 
και πάνω. Παίζουν: Γιάννης Βαρβαρέσος, Μιχαήλ 
Νικολάου, Αφροδίτη Νικολιουδάκη.

«Ο γλάρος… αυτό ήθελα να πω» από τους Hashart 
Theater Group, θα ανέβει στο θέατρο Άνετον, στις 
7 και 8 Οκτωβρίου. Ώρες: 21:00 (7, 8/10) και 19:00 
(8/10). Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό, 10 
ευρώ στην προπώληση, 8 ευρώ το  μειωμένο, 5 ευρώ 
οι άνεργοι.

Το αποτέλεσμα της πολύμηνης «hash» δημιουργικής 
διεργασίας αποτυπώνεται στην επιτυχημένη αυτή 
παράσταση του θιάσου, η οποία ανέβηκε για πρώτη 
φορά το 2016, συνεχίστηκε μέχρι και τον Ιούνιο του 
2017 περιοδεύοντας σε Αθήνα, Πάτρα και Ιωάννινα 
και έρχεται σήμερα στα 52α Δημήτρια για να συστηθεί 
στο θεατρικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Μια παράστα-
ση για τα πάθη του έρωτα και της δημιουργίας βα-
σισμένη στον «Γλάρο» του Τσέχοφ και κείμενα των: 
Άκη Δήμου, Γιώργου Χειμωνά, Laurent Gaude, Γιάννη 
Ευσταθιάδη, Sarah Kane, Γιάννη Πάνου, Σπύρου Σταυ-
ρόπουλου, Javier Marias, Henriette Vogel, καθώς και 
άλλων σημαντικών δημιουργών και πεζογράφων.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΙΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ- FESTEN

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟ OΙ MHNΕΣ O ΓΛΑΡΟΣ ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ
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#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 11/10
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 & Κωλέτ-
τη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 11:30)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 17:00, 20:10 Σαβ-Κυρ: 
13:30, 17:00, 20:10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:15)
Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 13:10, 
15:15, 17:20, 19:20)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:20 Πεμ-Παρ & Δευ-Τετ: 
18:00, 21:20)
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Παρ & Δευ-
Τετ: 17:30 Σαβ-Κυρ: 11:45, 13:45, 15:45, 17:40)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:40)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:50)
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:45, 
14:45, 18:40)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 16:40)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Δευ-Τετ: 18:10)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:50)
AMERICAN MADE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:00)

Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Παρ & Δευ-
Τετ: 17:45 Σαβ-Κυρ: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:00)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:10)
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 

(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 18:20 
Σαβ-Κυρ: 12:10, 14:20, 16:20, 18:20)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:30)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:10)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND D.T.S.)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:00, 22:40 Σαβ-Κυρ: 
12:20, 15:30, 19:00, 22:40)
Αίθουσα 8  (ΘΕΡΙΝΗ DOLBY DIGITAL DTS)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:10)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:00)

Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Τομπάζη 15, 
Πυλαία, τηλ. 8018017837, 2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.30, 
17.40)
Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 14.40, 
16.40 ΚΥΡ: και 12.40)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.50, 22.00)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
19.20 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.50 ΚΥΡ: και 12.10, 14.30)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.30)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
19.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 15.00, 17.00 ΚΥΡ: και 11.00, 
13.00)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.00)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 
18.00, 20.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.00 ΚΥΡ: και 12.00, 
14.00)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 22.10)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)

EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.20 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.20 ΚΥΡ: και 12.20, 14.20)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.20, 22.40)
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.20, 
17.20 ΚΥΡ: και 11.20, 13.20)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.30, 22.50)

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)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ: 18.00)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 23.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 17.00)
Αίθουσα 2  (DOLBY)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.20 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.10)
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗ ΣΙΚΑΛΗ - REBEL IN THE RYE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ: 20.30, 22.50)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.00)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.10, 21.10)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 
18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.30)
ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.30)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 23.10)
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.50)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.00, 22.00)
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 

GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.30, 22.20)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.00)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10, 22.30)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.20)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.20, 22.40)

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:40 
ΣΑΒ : 14:00, 16:10, 18:40 ΚΥΡ : 12:00, 14:00, 16:10, 
18:40)
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - RENEGADES 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:00, 23:20)
Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD CLASS)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:45, 23:30)
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:30)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:10 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:00, 17:10)
KINGSMAN: Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - KINGSMAN: THE 
GOLDEN CIRCLE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:40)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)

ANNABELLE: CREATION - ANNABELLE 2 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 23:00)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:50 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:40, 17:50)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:00)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:30, 
21:45 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:10, 18:30, 21:45)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
BLADE RUNNER 2049 
(DOLBY ATMOS - Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 
19:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:30 ΣΑΒ 
έως ΚΥΡ : 13:10, 15:20, 17:30)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(DOLBY ATMOS - Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 
22:45)
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND D.T.S. - 
COSMOTE)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 19:00, 
22:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 16:00, 19:00, 22:00)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:30, 23:45)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, 
ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:20 ΣΑΒ : 14:10, 16:20, 18:20 ΚΥΡ : 
12:10, 14:10, 16:20, 18:20)
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 

Σκηνοθεσία: Μάικ Νίκολς 
Παίζουν οι: Ντάστιν Χόφμαν, Κάθριν Ρος, Αν Μπάνκροφτ

Έχοντας μόλις αποφοιτήσει από το κολέγιο, ο Μπέντζαμιν Μπράντοκ τα 
φτιάχνει με την κυρία Ρόμπινσον, μια γοητευτική σαραντάρα, ερωτεύε-
ται όμως τη νεαρή κόρη της Ιλέιν.

Σκηνοθεσία: Τζέισον Τάισεν

Μία σκοτεινή μαγική δύναμη απειλεί την Ponyville. Τα μικρά Πόνυ ξεκινούν 
έναν αξέχαστο ταξίδι πέρα από την Equestria όπου γνωρίζουν νέους φίλους 
και συναρπαστικές περιπέτειες στην προσπάθεια τους να σώσουν την πόλη 
τους με τη δύναμη της φιλίας

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε 
Παίζουν οι: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Σίμπιλ Σέπαρντ, Τζόντι Φόστερ, Χάρβει 
Κάιτελ, Πίτερ Μπόιλ, Μάρτιν Σκορτσέζε

Ύστερα από έναν αποτυχημένο δεσμό με μια διανοούμενη, ένας βετε-
ράνος του Βιετνάμ που δουλεύει ως ταξιτζής στη Νέα Υόρκη θεωρεί 
τον εαυτό του άγγελο εξολοθρευτή και αποπειράται να σώσει με βίαιο 
τρόπο μια 12χρονη πόρνη από τους προστάτες της.

The graduate My little pony: η ταινία Taxi driver
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(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:50 ΣΑΒ : 14:30, 
16:40, 18:50 ΚΥΡ : 12:20, 14:30, 16:40, 18:50)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:15, 00:00)
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:30)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:20, 20:10 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:00, 17:20, 20:10)
ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ (Σαρανταπόρου 4, τηλ: 2310828642)
Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ - TAXI DRIVER 
(Ώρες προβολών: Πέμπτη 20.00)
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΪΝ - CITIZEN KANE 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή 20.00)
ΨΥΧΩ - PSYCHO 
(Ώρες προβολών: Σάββατο 20.00)
Ο ΠΡΩΤΑΡΗΣ - THE GRADUATE 
(Ώρες προβολών: Κυριακή 20.00)
ΘΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣ (Λεωφ. Στρατού, τηλ: 2310292304)
ΑΒΕΒΑΙΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ - INCERTA GLORIA 
(Ώρες προβολών: 20.00)
Η ΟΡΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - TARDE PARA LA IRA 
(Ώρες προβολών: 22.10)
ΘΕΡΙΝΟ ΝΑΤΑΛΙ (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 3, τηλ: 
2310829457)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: 20.30)
ΒΑΚΟΥΡΑ
Αίθουσα 1  
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο και Κυριακή 17.00)
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗ ΣΙΚΑΛΗ - REBEL IN THE RYE 
(Ώρες προβολών: 19.00)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: 21.00, Δευτέρα και Τετάρτη καμία προβολή)
Αίθουσα 2  
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ - SOLE A CATINELLE 
(Ώρες προβολών: 18.30 - 20.15)
7 ΦΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΑ - WOMAN TIMES SEVEN 

(Ώρες προβολών: 22.00)
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ 
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 16.30, Σάββατο καμία 
προβολή)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: 18.15, Σάββατο καμία προβολή)
Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ - UN BEAU SOLEIL INTERIEUR 
(Ώρες προβολών: 20.30)
ΟΜΙΧΛΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ - FOG IN AUGUST 
(Ώρες προβολών: 22.10)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 17.30)
Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ - UN BEAU SOLEIL INTERIEUR 
(Ώρες προβολών: 19.15 - 21.00)
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ - MOKA 
(Ώρες προβολών: 22.40)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο 16.30 - Κυριακή 
11.30)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 - CARS 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 16.30)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: Σάββατο - Κυριακή 18.30)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: Σάββατο - Κυριακή 21.00)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 11.30, 16.00)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Παρασκευή - Κυριακή 19.45)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή – Κυριακή 18.00)
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ - VICTORIA AND ABDUL 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή - Κυριακή 21.30)

#ατζέντα_κινηματογράφου έως Τετάρτη 11/10

Blade runner 2049 Renegades

Rebel in the rye

Σκηνοθεσία: Ντένις Βιλνέβ 
Παίζουν οι: Άνα ντε Άρμας, Ρόμπιν Ράιτ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Ντέιβ Μπαουτίστα, Χάρισον Φορντ, Μακένζι Ντέιβις, Μπαρκ-
χάντ Αμπντί, Κάρλα Τζούρι, Σίλβια Χεκς, Ντέιβιντ Νταστμάλχιαν, Χιάμ Αμπάς

30 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, ένας νέος blade runner, ο αστυνομικός Κ (Ryan Gosling), ξεσκεπάζει 
ένα παλιό μυστικό που μπορεί να οδηγήσει ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνία στο απόλυτο χάος.Η ανακάλυψη αυτή τον 
οδηγεί στην αναζήτηση του Rick Deckard (Harrison Ford), έναν άλλο blade runner της αστυνομίας του Λος Άντζελες, που 
έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 30 χρόνια.

Σκηνοθεσία: Στίβεν Κουέιλ 
Παίζουν οι: Σίλβια Χεκς, Τζ. Κ. Σίμονς, Σάλιβαν Στέιπλετον, Γιούεν Μπρέμνερ, Ντιμίτρι Λεονάιντας, Τσάρλι Μπιούλι, 
Τζόσουα Χένρι

Όταν είσαι μέλος της πιο επίλεκτης ομάδας μάχης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Navy SEALS (σ.σ. σε ελληνική 
αντιστοιχία Ο.Υ.Κ), κάθε επιχείρηση είναι μία ριψοκίνδυνη αποστολή στο άγνωστο, που ίσως να κοστίσει τη ζωή σου. 
Μία ομάδα επίλεκτων αμερικανών κομάντο ανακαλύπτει έναν υποβρύχιο θησαυρό σε μία λίμνη της Βοσνίας, ο οποίος 
φημολογείται ότι αξίζει εκατομμύρια δολάρια. Σε μία προσπάθεια να βοηθήσουν τους ντόπιους, δημιουργούν χάος στο 
πέρασμά τους, με αποτέλεσμα να τους εντοπίσει ο εχθρός. Θα καταφέρουν, άραγε, να ολοκληρώσουν την αποστολή τους 
μέσα σε δέκα μόλις ώρες; Καταιγιστική δράση σε αέρα, γη και θάλασσα, από την απόλυτη ομάδα κομάντο.

Σκηνοθεσία: Ντάνι Στρονγκ 
Παίζουν οι: Νίκολας Χουλτ, Ζόι Ντόιτς, Κέβιν Σπέισι, Σάρα Πόλσον

Ο κόσμος του θρυλικού συγγραφέα Τζ. Ντ. Σάλιντζερ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, σε αυτή την αποκαλυπτική ματιά στις 
εμπειρίες που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους, αμφιλεγόμενους και αινιγματικούς συγγραφείς των καιρών 
μας. Τοποθετημένο χρονικά στο πολύχρωμο κάδρο της Νέας Υόρκης των μέσων του 20ου αιώνα, το «Επαναστάτης στη Σίκαλη» 
ακολουθεί τον νεαρό Σάλιντζερ (Νίκολας Χουλτ), ενόσω αυτός προσπαθεί να βρει τη «φωνή» του, φλερτάρει με τη διάσημη 
κοσμική Ούνα Ο’Νιλ (Ζόι Ντόιτς) και πολεμά στις πρώτες γραμμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές είναι οι εμπειρίες που θα 
διαμορφώσουν τη δημιουργία του αριστουργήματός του, «Ο Φύλακας στη Σίκαλη», θα τον κάνουν διάσημο - αλλά και διαβόητο - 
εν μία νυκτί και, τελικά, θα οδηγήσουν στην απόσυρση του από τα φώτα της δημοσιότητας για όλη την υπόλοιπη ζωή του.
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#ζώδια

Βρίσκεστε σε μία πραγματικά διφορούμενη περίοδο, που θα πρέπει 
να εντοπίσετε τα καλά που έχει να σας προσφέρει, αλλά και να 
αποφύγετε τις παγίδες. Η Πανσέληνος σάς αντάμειψε συναισθημα-
τικά για την επιλογή συντρόφου, ή ακόμη για τις επιλογές που έχετε 
κάνει σε θέματα καθαρά συναισθηματικά. Αν πρέπει να αλλάξετε 
επαγγελματική στέγη, η εβδομάδα αυτή δεν είναι η πιο κατάλληλη σε 
ό,τι αφορά τα οικονομικά σας συμφέροντα. 

Σίγουρα δεν θα είναι και οι πιο εύκολες μέρες για σας, αλλά θα πάρετε 
σαφέστατα μηνύματα από τους άλλους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε 
το επόμενο διάστημα να οριοθετήσετε τις αποφάσεις σας, γιατί πλέον 
θα ξέρετε αρκετά για ό,τι σας αφορά. Το δύσκολο τετράγωνο Κρόνου, 
Αφροδίτης θα σας παρουσιάσει ό,τι ακριβώς θα χρειαστείτε για να πάρετε 
τις αποφάσεις σας. 

Είναι πάρα πολλά εκείνα που θα σας απασχολήσουν την εβδομάδα 
αυτή. Αν και το πλανητικό σκηνικό δείχνει αμέτοχο για σας, η 
πραγματικότητα θα είναι τελείως διαφορετική. Θα βρεθείτε ανάμεσα 
σε έντονες αντιπαραθέσεις άλλων, που όμως θα έχουν να κάνουν 
με τα δικά σας συμφέροντα. Όπως επίσης θα βρεθείτε εκτεθειμένοι 
οικονομικά, γιατί σε κάποιον που είχατε κατά το παρελθόν δείξει 

εμπιστοσύνη θα φροντίσει γι’ αυτό. 

Έχετε να κάνετε πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα. Η Πανσέληνος στον 
τομέα των οικονομικών σας σάς έκανε περισσότερο δραστήριους και 
δύσκολα θα ξεφύγετε από την εργασιομανία, που σας διακρίνει αυτή 
την περίοδο. Ρίξτε λίγο τους τόνους, γιατί έχετε να αντιμετωπίσετε 
ίσως και κάποια προβλήματα στην υγεία σας, που θα προκύψουν 
περισσότερο από ψυχοσωματικές μεταπτώσεις. 

Ίσως θα πρέπει να αλλάξετε τις εμμονές που σας κάνουν αργόστρο-
φους σε θέματα επαγγελματικά και προσωπικά. Δεν είστε πάντα 
σωστοί σε όλα και θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω όταν νιώθετε 
ότι οι άλλοι εξάντλησαν την υπομονή τους μαζί σας. Στο τέλος της 
εβδομάδας θα πρέπει να είστε αρκετά προετοιμασμένοι, για ένα 
γεγονός που θα σας επηρεάσει στη συναισθηματική σας ζωή. 

Θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά θέματα που εκκρεμούσαν από το 
καλοκαίρι και ίσως όλο αυτό να μην μπορέσετε να το διαχειριστείτε 
σωστά. Προσέξτε θέματα υγείας και ψυχικές αναστατώσεις. Ίσως 
να πρέπει να δείτε με πιο ηρεμία και με τη βοήθεια κάποιου ειδικού 
τα θέματά σας, ώστε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Στο τέλος της 
εβδομάδας, οι σχέσεις περνούν κρίση. 

Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν έντονα αυτή την εβδομάδα. 
Θα έχετε να ολοκληρώσετε κάτι πολύ σημαντικό, που δεν μπορεί πλέ-
ον να πάρει αναβολή. Αν υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες, θα πρέπει 
να κάνετε κάποια απαραίτητη αναδρομή στα γεγονότα και από εκεί 
θα αντλήσετε τα στοιχεία που τυχόν θα σας βοηθήσουν. Η εβδομάδα 
αυτή θα τελειώσει με μία γλυκόπικρη γεύση, που θα σας δώσει ένα 
σημαντικό μήνυμα για το μέλλον.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΥΓΟΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Βρίσκεστε σε μία εβδομάδα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα κακώς 
κείμενα από τη ζωή σας, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Σε αυτό 
βοήθησε η Πανσέληνος πραγματοποιήθηκε στο ζώδιό σας στις 5/10. 
Θα σταματήσουν οι αναβολές και τα μισόλογα. Θα έχετε πολλές συζη-
τήσεις με τον/τη σύντροφο και θα νιώσετε ότι δεν μπορείτε πλέον να 
κάνετε πίσω σε ό,τι θεωρείτε δεδομένο και σαφές.

Κάτι πάλι δεν κάνετε καλά και αυτό θα το καταλάβετε δυστυχώς με 
τις αντιδράσεις των άλλων προς εσάς. Ίσως να ζητάτε παραπάνω 
από αυτά που μπορούν να σας προσφέρουν οι άλλοι και να γίνεστε 
κακότροποι και άδικοι. Η Πανσέληνος ξεκαθάρισε τις φιλικές σας 
σχέσεις και σας έδειξε ότι η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητο στοιχείο σε 
μία ουσιαστική σχέση. 

Αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ σημαντική για σας, για πολλούς 
λόγους. Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι τα συναισθήματά 
σας έχουν την αξία τους και οι άλλοι πρέπει να το καταλάβουν. Η 
Πανσέληνος σας έβγαλε κάποια απωθημένα και πίκρες που δεν θα 
μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε μόνοι σας. Καλό είναι στο τέλος της 
εβδομάδας να μην προκαλέσετε στον εαυτό σας συναισθηματικό πόνο.  

Ίσως να πρέπει να δείτε κάποια επαγγελματικά θέματα με μεγαλύτερη 
υπευθυνότητα. Το ίδιο ισχύει και στις οικογενειακές σας σχέσεις, που 
έχετε απομακρυνθεί λόγω πρακτικών θεμάτων ή επαγγελματικών 
σας υποχρεώσεων. Βρείτε τη χρυσή τομή σε κάθε θέμα που σας 
απασχολεί και καλό είναι να γλυκάνετε λίγο τις καταστάσεις, παρά να 
δημιουργήσετε εντάσεις που δεν οδηγούν πουθενά.

Αν πρέπει αυτή την περίοδο να κάνετε μία επανάσταση, τότε οι συνθή-
κες βοηθούν τους τολμηρούς. Μην το παρακάνετε όμως, θεωρώντας 
τον εαυτό σας πάνω από το καθετί, γιατί τότε μάλλον θα μαζέψετε τα 
συντρίμμια σας. Η Πανσέληνος ήταν βοηθητική εν μέρει σε κάποιες 
αποφάσεις σας, αλλά θα πρέπει να έχετε και τεκμηριωμένες απόψεις 
σε ό,τι θέλετε να κερδίσετε εξ ολοκλήρου. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Την περίοδο αυτή, οι σχέσεις περνούν κρίση και η λύτρωση 
έρχεται μέσα από απόλυτες αποφάσεις. Γέμισε ο Θερμαϊκός ευχές και… φαναράκια! 

Μέσα σε ένα παραμυθένιο τοπίο γεμάτο  μικρές και μεγάλες 
φλόγες από κεριά υποδέχτηκε το εστιατόριο ΜΑΙΑΜΙ φίλους 
και συνεργάτες για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με αφορμή το 
θεσμό πια του candle night.  Ο Θερμαϊκός γέμισε ευχές από 
τα φαναράκια που έπεφταν στη θάλασσα ως ένδειξη στήρι-
ξης του Make-a-Wish (Κάνε-μια-Ευχή Ελλάδος)  που χρόνια 
τώρα δίνει τη δική του μάχη για να βοηθήσει έμπρακτα παι-
διά τα οποία το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Γωγώ Τέρτση, Νίκος Παχούμης

Δ. Τσίτσος, Σωκ. Προβατάς, Μαρία Λιάντη-Κοκκίνου

Ανθή Χαριζοπούλου, Βασίλης Παπαβασιλείου

Στ. Χριστοδούλου, Γ. Τέρστση, Π. Ιωαννίδης, Γ. Παναγιωτίδης 
head chef IEK AKMH, Ντ. Τέρτση

Βάγια Παναγιώτου, Ορέστης Τσάν, Άννα Μανόγλου
Κάνε μια ευχή και ριξ’ την στην 
θάλασσα

Ντίνα Τέρτση, Ζεύγος Μαλιάκα Σταύρου του κτήματος Γεροβασιλείου. Άννα Δίλζα, Νάνσυ Υφαντίδου

Θεοδοσία Ζεγκινιάδου, Βάσω 
Χατζηγεωργιάδου Εύη Σιαμαντά Άποψη της βραδιάς
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MOTHER

CHLOE

#μόδα Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser & Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

IWC SCHAFFHAUSEN

CASUAL CHIC STYLE
To casual chic style είναι ιδανικό look για όλες τις γυναίκες που παρά το φορτωμένο πρόγραμμά 
τους, θέλουν να είναι προσεγμένες, στιλάτες και άνετες all day long. Εμπνευστείτε από τα stylish 
& comfy ρούχα και αξεσουάρ που σας προτείνω, για street style εμφανίσεις που θα αγαπήσετε!

VICTORIA BECKHAM

MAISON MICHELE

CHLOE

CHLOE

PAUL & JOE

MSGM

SEE BY CHLOE
BURBERRY

TOME

VALENTINO
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#αθλητικά

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 στον επισκέπτη να απολαμβάνει 
τις δημιουργίες του νέου ανερχόμενου 
chef Τάκη Σπάρτακου. Τα κυρίως πιάτα 
έχουν μια μικρή πολυπλοκότητα αλλά 
στο τέλος σε αποζημιώνουν αφού οι 
γεύσεις είναι τέλεια αρμονικές. Το bar 
restaurant Cosmopolitan υποστηρίζει 
πλήρως το όνομά του, αφού και ο κό-
σμος της Θεσσαλονίκης το τίμησε από 
την αρχή. Εκτός από την πολύ νόστιμη 
κουζίνα μπορείς να το απολαύσεις από 
το πρωί με café, πλήρες 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 υπο-
στηρίξει από ένα επαγγελματικό γεύμα 
90 ατόμων ως 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 κρα-
τήσεις στο 2316007575.

Η εξέλιξη του φετινού Πρωταθλήματος 
της Super League είναι ό,τι το καλύτερο 
για όλους εκείνους που αγαπούν το πο-
δόσφαιρο. Θα πρέπει κάποιος να γυρίσει 
τη σκέψη του αρκετά χρόνια πίσω μέχρι 
να συναντήσει τη βαθμολογική εικόνα 
που παρουσιάζει φέτος, μετά από έξι 
αγωνιστικές ο πίνακας της Super League. 
Δηλαδή η ΑΕΚ να βρίσκεται στο +5β. από 
τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ στο +4β. Και 
αποτελεί σημείο αναφοράς αυτό το γεγο-
νός με δεδομένο ότι ο βασικός αντίπα-
λος των δύο ομάδων για την κατάκτηση 
του τίτλου, ιστορικά είναι ο Ολυμπιακός. 

Πολύ δε περισσότερο φέτος που ο Πανα-
θηναϊκός περνάει τη μεγαλύτερη κρίση 
της ιστορίας του και κινδυνεύει να διαλυ-
θεί. Άρα φεύγει από το κάδρο των διεκδι-
κητών τoυ τίτλου και λογικά δύσκολα θα 
καταφέρει να ξαναμπεί με τόσα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει. Όσο για τον Πα-
νιώνιο ο οποίος βρίσκεται στο +3β. από 
τον Ολυμπιακό, πάντα μ’ αυτά που έχου-
με διδαχθεί από την ιστορία του Ελληνι-
κού ποδοσφαίρου, είναι σχεδόν αδύνατο 
να μας βγει ως η νέα… Λέστερ.

Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι ποια 

θα είναι η αγωνιστική συμπεριφορά των 
τριών ομάδων που θα διεκδικήσουν τον 
τίτλο στη συνέχεια. Αν δηλαδή μετά τη 
διακοπή του Πρωταθλήματος θα παρου-
σιάσουν ένα εντελώς διαφορετικό πρό-
σωπο. Αυτό θα το ξέρουμε το επόμενο 
σαββατοκύριακο. Μέχρι τώρα πάντως 
και οι τρεις ομάδες, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυ-
μπιακός, έχουν δείξει αγωνιστικές αρ-
ρυθμίες. Τέτοιες που τις οδήγησαν στο να 
χάσουν πολύτιμους βαθμούς από τις μι-
κρομεσαίες ομάδες του Πρωταθλήματος. 
Αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι τώρα 
δεν είναι μεγαλύτερη η βαθμολογική δια-

φορά που χωρίζει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ 
από τον Ολυμπιακό. 

Θεωρητικά, το πιθανότερο είναι οι τρεις 
ομάδες να βρουν τον αγωνιστικό τους 
βηματισμό κάτι που σημαίνει ότι θα πα-
ρουσιάσουν διαφορετική εικόνα. Το ζη-
τούμενο είναι η βαθμολογική διαφορά 
να μην ξεφύγει, πριν από το τέλος του α’ 
γύρου, σε επίπεδα που να αφαιρέσει το 
οποιοδήποτε ενδιαφέρον από τους φι-
λάθλους. Διότι ο συναγωνισμός είναι το 
αλατοπίπερο του Πρωταθλήματος. 

Κι όμως ο Ολυμπιακός βλέπει… πλάτες αντιπάλων  

Βασίλης Μάστορας
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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
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 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
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
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
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
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
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
Elegance 
Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
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
MOI 
Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
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
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
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
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

#πού θα μας βρείτε;
Όλα τα σημεία διανομής
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