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Ακόμα ένα επικοινωνιακό τρικ φαί-
νεται να σχεδιάζει η κυβέρνηση, 
καθώς ο «άδικος φόρος, ο ΕΝΦΙΑ» 
–όπως τον είχε χαρακτηρίσει τα 
χρόνια της αντιπολίτευσης ο σημε-
ρινός πρωθυπουργός– αναμένεται 
να αντικατασταθεί από τον Φόρο 
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Η 
ουσία, όπως κι αν «βαφτιστεί» το 
συγκεκριμένο χαράτσι, είναι πως 
σε κάθε περίπτωση το οικονομικό 
επιτελείο θα πρέπει να σχεδιάσει 
τον νέο φόρο, ώστε τα προβλε-
πόμενα έσοδα να είναι της τάξεως 
των 3,2 δισ. ευρώ ετησίως, με την 
ίδια ή και μεγαλύτερη εισπραξιμό-
τητα. Αυτό, άλλωστε, προβλέπει 
και η συμφωνία που έχει υπογρα-
φεί με τους δανειστές. 

Και αν το επικοινωνιακό αφήγημα 
είναι πως «αφαιρούμε βάρη από 
τους μικροϊδιοκτήτες», η ιστορία 

του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης 
Περιουσίας μάς έχει διδάξει 
πως ελάχιστοι είναι αυτοί που 
θα βγουν ευνοημένοι. Γυρί-
ζοντας τον χρόνο στο μακρινό 

1997, ο τότε ΦΜΑΠ –που εφαρ-
μόστηκε για πρώτη φορά– προ-

έβλεπε υψηλό αφορολόγητο. Το 
2009 επανήλθε ως Φόρος Ακίνη-
της Περιουσίας (ΦΑΠ), που αρχικά 
είχε όριο τα 400.000 ευρώ αντικει-
μενική αξία και άνω. Στη συνέχεια, 
το 2010, το όριο επιβολής ΦΑΠ 
υποχώρησε στα 300.000 ευρώ, για 
να καταλήξει το 2011 στα 200.000 
ευρώ αντικειμενική αξία. Τότε, το 
2011, ο ΦΜΑΠ είχε αποφέρει στα 
κρατικά ταμεία μόνο 800 εκατομ-

μύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην 
πράξη; Πως μεσαίοι και μεγάλοι 
ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν υπέρ-
μετρα ή το όριο θα πέσει ακόμη και 
κάτω από τα 200.000 ευρώ, προ-
κειμένου να ικανοποιηθεί ο στόχος 
για είσπραξη 3,2 δισ. ευρώ ετησί-
ως. 

Για να βγει, βέβαια, η «εξίσωση», 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι 
αντικειμενικές με τις εμπορικές 
αξίες των ακινήτων (σ.σ. προαπαι-
τούμενο για το κλείσιμο της τρίτης 
αξιολόγησης) –σε μία αγορά «σκο-
τωμένη» από την πολυετή οικονο-
μική κρίση–, κάτι που θα γίνει μέσω 
επιτροπών, που θα ελέγχονται από 
άλλες επιτροπές! Στο πλαίσιο αυτό, 
το υπουργείο Οικονομικών συστή-
νει άμεσα 100 τοπικές επιτροπές σε 
όλη τη χώρα, στις οποίες θα συμ-
μετέχουν εκπρόσωποι των δήμων 
και των Εφοριών. Θα υπάρχει, επί-
σης, ακόμα μία δικλείδα ασφαλείας, 
αυτή της Συντονιστικής Επιτροπής, 
που θα ελέγχει τις άλλες δύο βαθ-
μίδες, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι η όλη διαδικασία θα είναι δύ-
σκολη και χρονοβόρα. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέ-
πει να αποσαφηνιστεί ότι οι αντι-
κειμενικές αξίες σήμερα δεν έχουν 
καμία επαφή με τις πραγματικές. 
Τροποποιήθηκαν για τελευταία 
φορά πριν από δέκα χρόνια, το 
2007, ενώ έκτοτε έγινε μόνο μια 
οριζόντια μείωση στις αρχές του 
2016, με αναδρομική ισχύ από τον 
Μάιο του 2015.

Νί
κο

ς Κ
αρ

αμ
αν

λή
ς

Μεσαίοι και μεγάλοι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα 
ή το όριο θα πέσει ακόμη και κάτω από τα 200.000 ευρώ, 
για να μαζεύονται 3,2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο

socialismata

Μίστερ πρέζιντετττ, τουλάχιστον πάρτε Έλληνες… μετανάστες για τη δουλειά που 
σας δίνει η χώρα του ιδιαίτερου μίστερ Τσίπρα #μαντήλι_δεν_έχουμε_να_κλάψουμε 
#δημιουργούμε_θέσεις_εργασίας_στο_εξωτερικό #F16

Η Ελλάδα «βάζει πλάτη» στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει την ανεργία!  
#άγαλμα_θα_τον_κάνουν_τον_Τσίπρα #και_στα_δικά_μας

«Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς #πάλι «Ο τρόπος Τραμπ μοιάζει… διαβολικός 
όμως τελικά είναι για… καλό»! $$$$$$$ #φτου_φτου @realDonaldTrump  
#ΕΛΛΗΝΙΚΟ όχι #αμερικανικό #επενδυτικός_τουρισμός #ουπς #προορισμός

«Σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα, αλλά μιλάει και με… Άραβες!»  
#ΖΗΤΩ_ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ_ο_κανονικός #χρήσιμος_σύμμαχος_η_Αθήνα

«Αναρωτιέμαι αν κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι 
που μιλάνε σοβαρά…» Mark Twain Αμερικανός συγγραφέας #ιστορικό #διαχρονικό

Ο Καραμανλής ήθελε στρατηγικό εταίρο τη Ρωσία ο Τσίπρας τις… ΗΠΑ #Λογικό 
#Trump #leasing_Σούδας

Η ΔΕΘ στην ατζέντα των συνομιλιών Τραμπ-Τσίπρα  
#τιμώμενη_χώρα ελληνικός δάκτυλος…@Kyriakos Pozrikidis – Να δεις που του 
χρόνου στην 83η ΔΕΘ θα γεμίσει με σημαιάκια των ΗΠΑ τη Θεσσαλονίκη! (όπως 
έκανε φέτος με τα κινέζικα φαναράκια) Κε Τραμπ έχουμε και πρωθυπουργικό γρα-
φείο Θεσσαλονίκης, δεν έρχεστε μια βόλτα; #ζωάρα #θάλασσα #ήλιος #Χαλκιδική 
#γυναίκες_θερμαικού God bless America

Άλλα ταξίδια δεν έχει; #τσίπρας #ο_γύρος_του_κόσμου_σε_2_χρονια  
#πορεία_σε_αμερικανική_πρεσβεία_ο_Μητσοτάκης_ε;

#17ΝΟΕΜΒΡΗ

Ο πλανητάρχης-πλασιέ μας πούλησε… αναβάθμιση των F16 με 2,4 δισ. ευρώ  
#πετάει_ο_τσίπρας_λέμε και… πολυετή σύμβαση της βάσης στη Σούδας  
#κάτω_ο_Ερντογάν #στα_σκαριά #πυρηνικά_θέτε; #από_πορτοκάλια_κρήτης;

Mε τον #Trump τα πήγε πολύ καλύτερα απ΄ ότι με τον #BillClinton  
#να_τα_λέμε_κι_αυτά #μίλησε_ελληνικά

Αφού απέτυχαν να βάλουν γραβάτα στον Τσίπρα έβαλαν γόβες 600 ευρώ στη σύ-
ντροφό του! #Λογικό #ξυπόλητοι_στα_αγκάθια #που_πας_ρε_καραμήτρο

ΑΠΟΡΙΑ: Αριστεροί, όπως ο κ. Τσίπρας, αναδεικνύουν δεξιούς (ή… δεξιότερους) 
ηγέτες όπως ο κ Τραμπ; (βλ απογοήτευση και απάντηση…ψήφου)

Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… 
Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… 
Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… 
Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό… 
Δεν θα ξαναπώ τον κύριο Τραμπ κακό…  
#άλλες_2,4δισεκατομμύρια_φορές_και_καθάρισε_ο_αρχηγός #F16  
#φέρε_μου_τον_έλεγχο_να_σου_βάλω_άριστα

#άγαλμα_θα_τον_κάνουνΟ ΕΝΦΙΑ αλλάζει όνομα,  
όχι όμως και στόχευση

Της @karapanagiotidu
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#κοινωνία

Ο Βασίλης Ανθίτας, μέλος του Δ.Σ. των ερ-
γαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, μι-
λώντας στην Karfitsa ανέφερε ότι «πολλά 
ατυχήματα πνίγονται και από τους ίδιους τους 
εργαζόμενους υπό τον φόβο της απόλυσης ή 
ότι θα έρθουν σε ρήξη ή θα φέρουν σε δύσκο-
λη θέση την εταιρεία και έτσι τελικά δεν δηλώ-
νουν το ατύχημα τους. Έχω δει εργαζόμενους 
να φεύγουν από την δουλειά κουτσαίνοντας 
και δεν το είπαν καν στον εργοδηγό τους γιατί 
φοβούνται. Ο φόβος της ανεργίας είναι μεγά-
λος». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι: «όσο πλησιάζει ο 
χρόνος που έχουν πει ότι θα ολοκληρωθεί το 
έργο η πίεση γίνεται όλο και μεγαλύτερη και 
αυτό θα μπορούσε να είναι και μια αιτία των 
ατυχημάτων».

Αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας ο κ. Ανθί-
τσας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν περισσό-
τερο αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν 
κοστίζουν. Μία λύση θα ήταν να δραστηριο-
ποιηθούν ο ελεγκτικοί μηχανισμοί και να γί-
νουν προσλήψεις κρατικών τεχνικών ασφα-
λείας σε κάθε εργοτάξιο όλη την ημέρα».

«“Πνίγονται” τα ατυχήματα»

«Τα ατυχήματα που σημειώνονται στα εργο-
τάξια του υποκατασκευή ΜΕΤΡΟ δεν γίνονται 
γνωστά αλλά… “πνίγονται”», σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του σωματείου οικοδόμων Θεσσα-
λονίκης, Γιώργο Παπαεπαμεινώνδα. Λίγα ατυ-
χήματα έχουν γίνει γνωστά είπε ο κ. Παπαε-
παμεινώνδρας στην Karfitsa και ανέφερε ότι 
όσες φορές το σωματείο άκουσε για κάποιο 
από αυτά και θέλησε να μάθει περαιτέρω λε-
πτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος 
«βρήκαμε πόρτες κλειστές». Ωστόσο, ο ίδιος 
μας περιέγραψε ότι πριν από κάποιους μήνες 
«στο εργοτάξιο στο ύψος του Macro, τουμπά-
ρισε ένα καλαθοφόρο τροχίλατο, όταν  πήγε 
να το ξεφορτώσει ένας οδηγός και τον χτύπη-
σε. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε, ευτυχώς, 
ελαφρά. Επίσης, έγινε ένα ακόμα ατύχημα, 
αρχές Μαΐου, στην Καλαμαριά, για το οποίο 
δεν μπορέσαμε να μάθουμε τι ακριβώς έγινε 

γιατί όπως σας είπα “πνίγονται” κιόλας κατά 
την διάρκεια της εξέλιξης. Προσπάθησα να 
βρω τι έγινε και ήταν “άκρα του τάφου σιωπή”. 
Γίνονται και ατυχήματα που δεν μαθαίνονται ή 
τα μαθαίνουμε μεταγενέστερα. Επιπλέον, στο 
εργοτάξιο στο ύψος του Macro ένας γερα-
νός πήγε να σηκώσει σίδερα και χτύπησε στο 
πόδι έναν εργαζόμενο» περιέγραψε ο ίδιος και 
πρόσθεσε ότι: «σε απεργία που είχαμε πραγ-
ματοποιήσει πριν λίγους μήνες έκανα παρέμ-
βαση στο εργοτάξιο στην Νέα Ελβετία και ήταν 
ένας εργαζόμενος πάνω σε ένα μπουντρέλι 
και δεν υπήρχε κανένα μέτρο προστασίας και 
μετά έφεραν το ειδικό μηχάνημα για να το βά-
λουν από κάτω και ουσιαστικά ο άνθρωπος 
αιωρούταν στον αέρα». Ένα από τα πρόσφατα 
ατυχήματα που «μαθεύτηκε» όπως μας απο-
κάλυψε ο κ. Παπαεπαμεινώνδας είναι «ένας 
εργαζόμενος που έπεσε από την σκάλα σε 
έναν υπεργολάβο στο εργοτάξιο στον σταθ-
μό του ΟΣΕ και χτύπησε μέση, χέρια, πόδια, 
αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε καμία λεπτο-
μέρεια».

Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας, ο πρόεδρος 
υποστήριξε ότι «εξακολουθούν να μην υφί-
στανται στον βαθμό που θα έπρεπε. Τα ωράρια 
είναι εξαντλητικά, ξεπερνούν τα 10ωρα. Είχα 
προσπαθήσει μια περίοδο που είχαν  αρχίσει 
να γίνονται συχνά ατυχήματα να κάνω συνα-
ντήσεις και να μεταφέρω τα προβλήματα που 
εντοπίζαμε στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά 
η λογική και η φιλοσοφία τους είναι “εντάξει 
το ελέγχουμε”. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι 
“νύχι-κρέας” με την εργοδοσία». Μάλιστα, ο 
ίδιος τόνισε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες «οι 
εργαζόμενοι δούλευαν με υψηλές θερμοκρα-
σίες λόγω καύσωνα και κάποιες φορές από 
δικές μας παρεμβάσεις χρειάστηκε να αποχω-
ρήσουν κάποιοι εργαζόμενοι από τα έργα».

H πλευρά της Αττικό Μετρό 

Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας στα εργο-
τάξια ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Γιάννης 
Μυλόπουλος μιλώντας στην Karfitsa δήλω-

σε ότι «κάνουμε ό,τι προβλέπει η νομιμότητα. 
Κατά καιρούς γίνονται σεμινάρια και εκπαι-
δεύσεις στους εργαζόμενους. Καθημερινά 
γίνονται έλεγχοι. Τηρούνται κανονικά όλες 
οι προδιαγραφές. Άλλωστε είναι ένα ανοιχτό 
έργο μέσα στην «καρδιά» της πόλης και το 
βλέπουν όλοι οι πολίτες. Και η δική μας επι-
φυλακή είναι αυξημένη και έχουμε ένα υψηλό 
επίπεδο ασφαλείας».

Για τις αναφορές που γίνονται περί «απόκρυ-
ψης ατυχημάτων» ο πρόεδρος απαντά: «δεν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να κρυφτεί 
ένα τέτοιο περιστατικό και σαφώς δεν θα το 
κάναμε αυτό».

«Δεν έχουν τέλος τα ατυχήματα  
στο Μετρό Θεσσαλονίκης»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ KARFITSA ΑΠΟ ΑΤΎΧΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

«Τα ατυχήματα δεν έχουν σταματήσει» στα εργοτάξια του υπό κατασκευή ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων σωματείων του έργου στην 
Karfitsa. Την περασμένη Παρασκευή ένας εργαζόμενος στο εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ στη Βασιλίσσης Όλγας (πρώην Νομαρχία), έπεσε από μια σκάλα ενός μέτρου. Ο 

άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά. Όπως είπαν εργαζόμενοι «το ατύχημα έγινε γνωστό γιατί δέχθηκε κλίση το ΕΚΑΒ». 

Της Φιλίππα Βλαστού

Όταν στις 5 Απριλίου ο υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, Χρήστος Σπίρτζης βρέθηκε στον 
σταθμό του ΜΕΤΡΟ «Ανάληψη» για 
να «υποδεχτεί» τον μετροπόντικα 
σε ερώτηση της Karfitsa για τα μέ-
τρα προστασίας στα εργοτάξια, λίγες 
μέρες μετά το θανατηφόρο δυστύχη-
μα που είχε σημειωθεί στις 13 Μαρ-
τίου στο εργοτάξιο της Καλαμαριάς 
απάντησε ότι: «έχουν γίνει από τους 
αρμόδιους φορείς, όσο έχω ενημε-
ρωθεί, πάνω από 12 έλεγχοι, έως 
τώρα. Είναι πραγματικά αξιοζήλευτα 
τα μέτρα ασφαλείας στο ΜΕΤΡΟ και 
στα έργα της Αττικό Μετρό από εκεί 
και πέρα δυστυχώς υπάρχουν ατυ-
χήματα. Αυτό που έχουμε στο μυαλό 
μας και καθήκον μας είναι τα μέτρα 
ασφαλείας να τηρούνται. Από εκεί και 
πέρα, δυστυχώς, στα έργα γίνονται 
και ατυχήματα».

Ο πρόεδρος του σωματείου οικοδό-
μων, Γιώργος Παπαεπαμεινώνδας, 
σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό του 
κ. Σπίρτζη για «αξιοζήλευτα μέτρα 
ασφαλείας στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονί-
κης» είπε ότι: «είναι βαθιά νυχτω-
μένος ο υπουργός. Τα μέτρα ασφα-
λείας δεν είναι μόνο το γιλέκο και το 
κράνος, αλλά και ότι δεν έπρεπε να 
υπάρχει το εξαντλητικό ωράριο. Όταν 
κάποιος δουλεύεις 10ώρα δεν μπορεί 
να προστατέψει τον εαυτό του γιατί 
εξαντλείται. Υπάρχουν και εργαζό-
μενοι που δεν είναι από Θεσσαλονί-
κη, αλλά και από άλλους νομούς και 
διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να 
φτάσουν σπίτια τους».

«Βαθιά νυχτωμένος  
ο Υπουργός»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Σάββατο, 18 Μαρτί-
ου 2017, στο εργοτάξιο της Νέας Ελβετίας τουμπά-
ρισε ένα μεγάλο φορτηγό.Ο οδηγός τραυματίστηκε 
ελαφρά.
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#τουρισμός

Ως η μοναδική ελληνική Περιφέρεια, συμμε-
τείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη 
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «INWETEX- CIS 
TRAVEL MARKET 2017», που πραγματοποιή-
θηκε στην Αγία Πετρούπολη. Φιλοξενούμενη 
στο ενιαίο περίπτερο του Ε.Ο.Τ., η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε την ευκαιρία 
να προβάλλει και να αναδείξει σε ένα κοινό 5 
εκατομμυρίων Ρώσων το τουριστικό προϊόν 
της με στόχο τη βελτίωση της αναγνωρισιμό-
τητάς της στη ρωσική αγορά, ως ένας αντα-
γωνιστικός τουριστικός προορισμός που συν-
δυάζει μορφές εναλλακτικού και θεματικού 
τουρισμού και ως ένας τόπος μοναδικός για 
την απόκτηση πρωτόγνωρων και αυθεντικών 
εμπειριών.

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της 
Έκθεσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της 
Ελλάδας στην Αγ. Πετρούπολη και τον Ελλη-
νικό Οργανισμό Τουρισμού, διοργάνωσε σε 
κεντρικό σημείο της πόλης,  εκδήλωση πα-
ρουσίασης των προϊόντων, των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας  
καθώς και των πολλαπλών επιλογών τουρι-
στικού, ιστορικού, θρησκευτικού, πολιτισμι-
κού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν οι μεγαλύτεροι 
τοπικοί τουριστικοί, δημοσιογραφικοί, επεν-
δυτικοί, πολιτιστικοί και κρατικοί φορείς της 
Αγίας Πετρούπολης. Την κυβέρνηση της Αγί-
ας Πετρούπολης εκπροσώπησε ο Sergey L. 
Markov, πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Κυβέρνησης και 
οι συνεργάτες του. Εκ μέρους του Ελληνικού 

Γενικού Προξενείου, ο Πρόξενος Πάνος Μπε-
γλίτης αναφέρθηκε στις άριστες διμερείς σχέ-
σεις των δύο χωρών και στη στήριξη του ελ-
ληνικού τουρισμού από τους Ρώσους πολίτες. 
Τον Ε.Ο.Τ. εκπροσώπησε η Αθηνά Σπακουρή, 
Γενική Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
και ο Νικόλαος Σταμάτης, υποδιευθυντής γρα-
φείου Ε.Ο.Τ. Ρωσίας. 

«Ήρθαν… ένα εκατομμύριο Ρώσοι»

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρι-
σμού και Πολιτισμού της Π.Κ.Μ. Αλέξανδρος 
Θάνος, «η εισροή τουριστών από τη Ρωσία 
αυξήθηκε φέτος κατά 20% περίπου, προσεγ-
γίζοντας το ένα εκατομμύριο επισκέπτες», ενώ 
δεν παρέλειψε να τονίσει ότι  «για το έτος 2016 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η 
πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε επισκέψεις 
με ποσοστό 23%, σύμφωνα με τα τελευταία 
επίσημα στατιστικά στοιχεία, γεγονός που δεί-
χνει τη σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια 
που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή 
από όλους τους φορείς που δραστηριοποιού-

νται στον τουριστικό τομέα». Παράλληλα, ο κ. 
Θάνος είχε την ευκαιρία επίσης να παρουσι-
άσει για πρώτη φορά τα νέα θεματικά βίντεο 
τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ. για τον πο-
λιτισμό και τη σύγχρονη εικόνα της περιοχής. 
Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της Π.Κ.Μ. στη 
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «INWETEX- CIS 
TRAVEL MARKET 2017» και η παρουσίαση 
του τουριστικού της προϊόντος της Κεντρικής 
Μακεδονίας στην παράλληλη εκδήλωση, ήταν 
αποτέλεσμα της συμμετοχής της στο τριήμερο 
διεθνές συνέδριο, που είχε πραγματοποιήθηκε 
στη ρωσική πόλη με θέμα «Αγία Πετρούπολη 
– Ελλάδα: Ενώνοντας τις Δυνάμεις». Στο συνέ-
δριο αυτό, είχε συζητηθεί ο «Οδικός Χάρτης» 
με βάση τον οποίο θα προκύψουν σε νέα σχέ-
δια και θα ενδυναμωθεί η συνεργασία των δύο 
πλευρών σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό την ενί-
σχυση του οικονομικού περιβάλλοντος και την 
οικοδόμηση διαρκών εμπορικών και κοινω-
νικών σχέσεων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και Αγίας Πετρούπολης που υπε-
γράφη τον Οκτώβριο του 2016.

Οι Ρώσοι «ψηφίζουν»… Βορρά
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Η στενή συνεργασία και η ενεργός συμμετο-
χή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στις δρά-
σεις που προγραμματίζουν και διοργανώνουν 
οι φορείς του νομού, επιβεβαιώνεται για μια 
ακόμα φορά, με τη συμμετοχή του στο 1ο 
Αναπτυξιακό Συνέδριο της Χαλκιδικής.

Στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Χαλκιδι-
κής, που διοργανώθηκε στις 14-15 Οκτωβρί-
ου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων 
Μουδανιών από την Αναπτυξιακή Εταιρία 
Χαλκιδικής ΑΕ «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ», συμμετείχε 
ως ομιλητής στην 6η ενότητα του Συνεδρίου 
με θέμα «Καινοτομίες και  Επιχειρηματική 
Ανάπτυξη» ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής κ. Γεώργιος Γκιλής, ως εκπρόσω-
πος του Επιμελητηρίου.

Ο κ. Γκιλής παρουσίασε στους παρευρισκο-
μένους, το πρωί της δεύτερης μέρας του 
συνεδρίου, τις νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής δωρεάν στα μέλη του και συμβάλ-
λουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και των 
πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Γκιλής αναφέρθηκε στις τέσσερις 
υπηρεσίες που προσφέρονται στα μέλη του 
Επιμελητηρίου και είναι :

1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική 

Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που 
υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητή-
ρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη 
που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενο-
δοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις δια-
σκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις 
δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά. 

Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέ-
ρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο 
σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσε-
ων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην 
ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπο-
ρεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από 
την Τουριστική πύλη.

2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που εν-
σωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε 
επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊό-
ντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή 
Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr 

3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερω-
μένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από 
Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι 
επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα 
και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματο-
δοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά 
θέματα δωρεάν.

4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον 

Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό 
Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες ελληνικά και 
αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με 
ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων 
βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και 
πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Το «1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Χαλκιδικής» 
είχε ως στόχο να αποτελέσει διοργάνωση - 
θεσμό και σημείο συνάντησης ανθρώπων 
του επιχειρηματικού, πολιτικού και επιστη-
μονικού κόσμου για την κατάθεση σκέψεων, 
ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και 
προτάσεων για το αναπτυξιακό παρόν και 
μέλλον της Χαλκιδικής. Συμμετείχαν όλα τα 

επίπεδα της δημόσιας διοίκησης αλλά και του 
επιχειρηματικού κόσμου, ενώ οι ενότητες  
και η θεματολογία  του συνεδρίου κάλυπταν 
τους κυριότερους πυλώνες ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας που είναι άμεσα συν-
δεδεμένη με την ανάπτυξη της Π.Ε. Χαλκιδι-
κής.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής επενδύει στην εξωστρέφεια και καινοτομεί! 
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#συνέντευξη 

Κ. Καψάσκη, ιδρύσατε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πο-
λιτιστικής Διπλωματίας μόλις πριν από λίγους μή-
νες, στις 25 Μαρτίου του 2017. Ποια ήταν η ανά-
γκη που σας οδήγησε στη δημιουργία ενός τέτοιου 
Ινστιτούτου;

Όταν ομιλούμε για τον Πολιτισμό μιας χώρας εννοού-
με κατά βάση το αξιακό της σύστημα. Στη χώρα μας 
είναι ορατό πια διά γυμνού οφθαλμού ότι το αξιακό 
της σύστημα είναι βαθιά τραυματισμένο, η αξιακή 
κλίμακα είναι αντεστραμμένη προς τα κάτω και πλέον 
πρότυπο ζωής αποτελεί ο λιγότερο κακός. Το συμφέ-
ρον του μέρους επικράτησε κατά κράτος του κοινού 
καλού ενώ η αναξιοκρατία και η φαυλότητα οδήγησαν 
σε φυγή 250.000 νέους Έλληνες επιστήμονες. Έτσι το 
ωραίο ανετράπη από το ωφέλιμο και η γενναιοδωρία 
που χαρακτήριζε κάποτε την κοινωνία μας έδωσε τη 
θέση της στη σχέση do ut des η οποία μετά το 2008 
μετασχηματίστηκε στο κοινωνικό δόγμα: ο θάνατός 
σου η βολή μου. Υπό αυτήν την έννοια καλούμαστε 
να βρούμε σήμερα έναν τρόπο να αντιληφθούμε τα 
πράγματα όχι πλέον με όρους τιμών αλλά αξιών. Αυτή 
είναι και η γενεσιουργός αιτία αυτού του εγχειρήμα-
τος. Η ανάγκη να βρούμε το δικό μας πρόσωπο και 
αυτό το αίτημα υπηρετούμε.

Με ποιους τρόπους μπορεί να λειτουργήσει ο πολι-
τισμός σε διπλωματικό επίπεδο; 

Η πολιτιστική διπλωματία αποτελεί μια πτυχή της δι-
πλωματίας που μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιη-
θεί επαρκώς στην οικοδόμηση καλύτερων διπλωμα-
τικών σχέσεων μεταξύ των κρατών και παρόλο που 
θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως γέφυρα που συνδέει 
τα κράτη βελτιώνοντας τις μεταξύ τους σχέσεις, έχει 
υποτιμηθεί και σε πολλές περιπτώσεις παραμεληθεί. 
Η ανάδειξη των αξιών του πολιτισμού προωθεί τη 
συνεργασία παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές και 
δημιουργεί σχέσεις συναισθηματικής εγγύτητας με 
αλλοεθνείς λαούς, οι οποίες υφίστανται πέρα από τις 
αλλαγές των κυβερνήσεων. Αυτό όμως που διαφο-
ροποιεί την πολιτιστική διπλωματία από την παραδο-
σιακή διπλωματία είναι ότι η πρώτη μπορεί να πείσει, 
να επηρεάσει και να σαγηνέψει τους πολίτες άλλων 
κρατών μέσω της γλώσσας, των τεχνών, των επι-
στημών και της θρησκείας γεγονός που δεν μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω παραδοσιακών διπλωματικών 
λειτουργιών. Η άσκηση μια τέτοιας πολιτιστικής πο-
λιτικής παρέχει μια ατζέντα που αποτελεί αντίβαρο 
στην παρεξήγηση, το μίσος και την τρομοκρατία και 
λειτουργεί ως ένα ευέλικτο, καθολικά αποδεκτό μέσο 
για την επαναπροσέγγιση χωρών των οποίων οι δι-
πλωματικές σχέσεις είναι τεταμένες ή απουσιάζουν. 

Πώς θα μπορούσατε να ορίσετε την Πολιτιστική 
Διπλωματία;

Θα έλεγα, πειθώ, επιρροή σαγήνη. Αυτές είναι οι 
τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτή την επιστήμη. 
Κατά τρόπο Κλαουσεβικό, θα μπορούσαμε να πούμε 
πως Πολιτιστική Διπλωματία είναι η άσκηση εξωτε-
ρικής πολιτικής με άλλα μέσα: τη γλώσσα, τις τέχνες, 
τη θρησκεία και ευρύτερα τον τρόπο του βίου ενός 
λαού. Είναι η πολιτική που εξετάζει πρωτίστως την 
ψυχή ενός λαού και δευτερευόντως ασχολείται με τις 
πράξεις του. Και υπό αυτή την έννοια με την Πολιτι-
στική Διπλωματία, η εξωτερική πολιτική μιας χώρας 
δεν εξετάζεται μέσα από την ανώδυνη αφήγηση των 
ιστορικών γεγονότων αντιθέτως, ενδιαφέρει ζωτικά η 
αποκωδικοποίηση των νοημάτων και των συμβόλων 
που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Έτσι καταφέρνει πάντο-
τε να βρίσκεται κανείς ένα βήμα πιο μπροστά από τις 
καταστάσεις.

Κ. Διακαντώνη στο πεδίο δράσης σας, συμπερι-
λαμβάνονται οι ενότητες της «Οικονομικής Διπλω-
ματίας και Διπλωματίας Βιομηχανικού Σήματος» 
καθώς και η «Διπλωματία της Θάλασσας». Πως 
μπορεί λοιπόν το Ινστιτούτο να συμβάλλει στην οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας και κατ’ επέκταση 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας;

Η Πολιτιστική και η Οικονομική Διπλωματία, αν και 
αποτελούν ξεχωριστά επιστημονικά αντικείμενα, 
συναντώνται στον βαθμό που τα προϊόντα του Πο-
λιτισμού, μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση του 
τουρισμού, στην προώθηση των ελληνικών εξα-
γωγών, αλλά και στην προσέλκυση άμεσων ξένων 
επενδύσεων. Τα ελληνικά προϊόντα, αλλά και η ίδια η 
Ελλάδα χρειάζονται ένα νέο branding που θα βελτιώ-
σει την εικόνα τους στο εξωτερικό και αυτή η διαδικα-
σία περνάει μέσα και από την ανάπτυξη πολιτιστικών 

δράσεων, καθώς ο Πολιτισμός μπορεί και πρέπει να 
αποτελέσει τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας. Για 
παράδειγμα, η ανάπτυξη του πολιτιστικού, αρχαιολο-
γικού, εκπαιδευτικού, γαστρονομικού, ιατρικού και 
θρησκευτικού τουρισμού, η ανάδειξη και καλλιέρ-
γεια της ελληνικής γλωσσικής παιδείας και ναυτικής 
παράδοσης, η δημιουργία εξαγώγιμων πολιτιστικών 
προϊόντων στον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μου-
σική, τις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία, καθώς 
και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην προώ-
θηση του πολιτιστικού προϊόντος, θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ποια είναι η στρατηγική σας ατζέντα προς αυτήν 
την κατεύθυνση;

Η στρατηγική ατζέντα που αφορά στο επόμενο ενά-
μισι έτος, έχει ήδη εκπονηθεί από την Διεύθυνση του 
ινστιτούτου και θα αρχίσει να ανακοινώνεται σταδιακά 
μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μας. Το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας φιλοδοξεί να 
συμβάλλει στο άνοιγμα ενός νέου διαλόγου γύρω από 
την Πολιτιστική Διπλωματία ο οποίος αποσκοπεί στην 
ανεύρεση τρόπων αξιοποίησης των ελληνικών πο-
λιτιστικών επιτευγμάτων και σε οικονομικό επίπεδο. 

Ποια κενά έχετε εντοπίσει στην οικονομική πολι-
τική της χώρας και ποιες είναι οι προτάσεις που 
έχετε ως Ινστιτούτο;

Η ελληνική οικονομία πλήττεται τόσο από συστημι-
κούς παράγοντες που σχετίζονται με την ατελή οικο-
νομική διαμόρφωση της Ευρωζώνης, όσο και από 
σοβαρές εγχώριες αδυναμίες. Η Ελλάδα έχει σταμα-
τήσει καιρό τώρα να παράγει εξαγώγιμα προϊόντα, δι-
αθέτει μια αδύναμη βιομηχανική βάση που βασίζεται 
σε εισαγόμενες πρώτες ύλες, ενώ η παραγωγικότητα 
της είναι χαμηλή και η κατανάλωση των περασμένων 
ετών βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον δανεισμό. 
Απαιτείται, λοιπόν, αξιοποίηση των συγκριτικών μας 
πλεονεκτημάτων - ανάμεσα σε αυτά είναι και ο Πολι-
τισμός - και η ενσωμάτωση στην οικονομία μας των 
νέων τεχνολογιών που θα αναδείξουν το πλούσιο αν-
θρώπινο δυναμικό της χώρας μας. 

Ως προς τις προτάσεις μας έχει ιδιαίτερη σημασία να 
επενδύσουμε στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών 
που θα προβάλλουν τον ελληνικό Πολιτισμό διεθνώς 
(ψηφιακά μουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικές και μουσι-
κές παραστάσεις κ.α.). Στόχος μας είναι η Ελλάδα να 
γίνει παγκοσμίως, ο μοναδικός φορέας πιστοποίησης 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, όπως κάνει επί πα-
ραδείγματι το Cambridge για την αγγλική γλώσσα. 
Τέλος, ακολουθώντας την παράδοση του Ολυμπια-
κού Ιδεώδους, είναι ζωτικής σημασίας η Ελλάδα, να 
καταστεί ένας τόπος που θα φιλοξενεί τις διεθνείς δι-
απραγματεύσεις κρίσιμων διεθνοπολιτικών ζητημά-
των, οργανώνοντας τέτοιες συναντήσεις σε χώρους 
που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παγκόσμια 
τοπόσημα αδελφοσύνης και ειρήνης. 

Στόχος η… αναβάθμιση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Την άσκηση εξωτερικής πολιτικής με άλλα μέσα, όπως είναι η γλώσσα, οι τέχνες, η θρησκεία και την προβολή των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας σε διεθνές 
επίπεδο, θέλει να επιτύχει ο Πέτρος Καψάσκης, που μαζί με μία αξιόλογη ομάδα επιστημόνων που μοιράζονται το ίδιο όραμα μ’ εκείνον, ίδρυσε πριν από μερικούς μήνες 
το πρώτο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας. Στόχος του Ινστιτούτου είναι να λειτουργήσει ο πολιτισμός ως γέφυρα που θα συνδέει τα κράτη, βελτιώνοντας τις 

μεταξύ τους σχέσεις, λέει από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Διακαντώνης. 

Συνέντευξη στην  Έλενα Καραβασίλη

O Πέτρος Καψάσκης 
είναι ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του 
Έλληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής 
Διπλωματίας. Φοίτησε στο ιταλικό 
γυμνάσιο της Ρώμης «Βιτόριο 
Αλφιέρι» και συνέχισε το λύκειο στο 

διεθνούς φήμης Ιταλικό Ινστιτούτο «Μαρία Μοντεσσόρι» 
της Ρώμης. Κατόπιν εισήχθη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
όπου και σπούδασε Πολιτική Έπιστήμη και Ιστορία, 
ενώ παράλληλα πραγματοποίησε την πρακτική του στο 
υπουργείο Έξωτερικών και τη Διπλωματική Ακαδημία. Έν 
συνεχεία αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία 
μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο, στο Τμήμα της Γεωπολι-
τικής και Ασφάλειας του «Royal Holloway University of 
London» και ολοκλήρωσε την ίδια περίοδο την πρακτική 
του στο εμπορικό τμήμα της Έλληνικής Πρεσβείας στο 
Λονδίνο. Σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα όπου συνεχίζει με 
το διδακτορικό του στην Πολιτιστική Διπλωματία και την 
Έξωτερική Πολιτική. Τον Φεβρουάριο του 2017 ίδρυσε το 
Έλληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας με έδρα 
την Αθήνα. Ομιλεί Ιταλικά, Αγγλικά και Γαλλικά και έχει 
εργαστεί ως μεταφραστής, αρθρογράφος και επιστημο-
νικός συνεργάτης σε διάφορες εταιρείες και ερευνητικά 
ινστιτούτα.

Ο Μιχάλης Διακαντώνης 
είναι ο Γενικός Διευθυντής του 
Έλληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής 
Διπλωματίας. Έίναι απόφοιτος του 
τμήματος Οικονομικών Έπιστημών 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
απ’ το τμήμα Διεθνών και Έυρωπαϊκών Σπουδών του 
Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Διεθνή 
Πολιτική Οικονομία. Έχει διατελέσει επί τριετία, δόκιμος 
ερευνητής στο Κέντρο Έυρωατλαντικών Μελετών και στο 
Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας του Ινστιτούτου 
Διεθνών Σχέσεων. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής 
του δραστηριότητας, εκπόνησε με ομάδα επιστημονικών 
συνεργατών μελέτη για την Έλληνική Έξωτερική Πολιτική 
σε σχέση με το τρίγωνο Έλλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τα 
τελευταία 2 έτη είναι συντονιστής έρευνας στον Τομέα 
Ρωσίας, Έυρασίας και Νοτιοανατολικής Έυρώπης του 
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, με επίκεντρο μελέτης την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο παρελθόν έχει 
εργαστεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 
στην Περιφέρεια Αττικής.
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#success_story

Ο Νίκος και η Μαριάννα Φουτσιτζιοπούλου 
είναι δύο νέα παιδιά -αδέρφια- που παρότι 
είχαν επιλέξει αρχικά μία διαφορετική στα-
διοδρομία, αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία, 
να τολμήσουν και να φτιάξουν κάτι δικό 
τους. Ο Νίκος είναι 30 χρονών, σπούδασε 
στο τμήμα πληροφορικής και διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στη συνέχεια 
έφυγε στη Γερμανία, προκειμένου να κά-
νει το μεταπτυχιακό του. Παράλληλα με τις 
σπουδές του, ξεκίνησε να δουλεύει σε μία 
γερμανική εταιρία με οπτικά, η οποία μάλιστα 
όπως περιγράφει, είχε πολλές προοπτικές 
για την προσωπική του επαγγελματική εξέ-
λιξη. Τελικά όμως, ο ίδιος πήρε την απόφαση 
να επιστρέψει και να το «παλέψει» στη χώρα 
του. «Προσωπικά είμαι της άποψης πως πρέ-
πει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και όπου 
υπάρχουν ευκαιρίες να τις κυνηγάμε, να μη 
μένουμε άπραγοι», λέει χαρακτηριστικά. 

Επισκευάζουν από παπούτσια μέ-
χρι… ομπρέλες! 

Τα δύο αδέρφια περιγράφουν στην Karfitsa 
πως μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία εμπειρία 
και γνώση πάνω στο κομμάτι της μεταποίη-
σης και επισκευής παπουτσιών και αξεσου-
άρ. Όμως, είχαν την επιθυμία να παραμεί-
νουν και να δουλέψουν στη χώρα τους. «Το 
2015 μάθαμε ότι πωλείται επιχείρηση που 
ειδικεύεται στην παροχή τεχνικών υπηρε-
σιών στον τομέα των υποδημάτων και πε-
ριποίησης δερμάτινων ειδών. Τότε πήραμε 
την απόφαση, μαζί με την αδερφή μου, να 
αγοράσουμε την επιχείρηση και να κάνου-
με κάτι δικό μας. Οι προηγούμενοι ιδιοκτή-
τες μας έμαθαν την τέχνη και στη συνέχεια 
αποχώρησαν. Η αλήθεια είναι πως και οι δύο 
δε γνωρίζαμε και πολλά πράγματα πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο, όμως ήμασταν 
αποφασισμένοι». Πέρα από τις επιδιορθώ-
σεις υποδημάτων, τα τελευταία χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, την… τιμητική της έχει 
η μεταποίηση, σε διάφορα είδη, από τσάντες 
και τσαντάκια μέχρι… ομπρέλες! «Μας φέρ-
νουν παλιά δερμάτινα παπούτσια και τσάντες 
που είναι καλής ποιότητας και μας ζητούν 

είτε να τους αλλάξουμε χρώμα και φόδρες, 
είτε απλώς να τα περιποιηθούμε. Στα παπού-
τσια, ζητούν να αλλάξουμε το ύψος του πα-
πουτσιού ή ακόμη και το σχήμα τους. Επίσης 
μας φέρνουν και επιδιορθώνουμε ομπρέλες, 
αλλάζουμε δηλαδή όλα τα μεταλλικά μέρη, 
ακόμη και το πανί σε ομπρέλες θαλάσσης και 
κήπου». Όπως αναφέρει ο κ. Φουτσιτζιόπου-
λος «ο κόσμος πλέον δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα να προβεί εύκολα σε… νέες αγο-
ρές κι έτσι αξιοποιεί και μεταποιεί παλιά του 
αντικείμενα που είναι καλής ποιότητας και 
μπορούν να δεχτούν επεξεργασία». 

«Ήθελα πάρα πολύ 
να κάνω κάτι δικό μου»

Όποιος περάσει από το μικρό… επισκευα-
στικό εργαστήριο που βρίσκεται στη Στοά  
Καράσσο θα διαπιστώσει και μόνος του 
πως οι πελάτες των δύο νεαρών παιδιών 
είναι πιστοί, πολλοί και φυσικά ευχαριστη-
μένοι. «Δεν  έχουμε μετανιώσει ούτε λεπτό 
γι’ αυτήν μας την απόφαση. Η συγκεκριμέ-
νη δουλειά μας γεμίζει πάρα πολύ και είναι 
σημαντικό πως μεταξύ μας μπορούμε να 
συνεννοηθούμε με ένα βλέμμα… Ο κόσμος 
μας εμπιστεύεται, ενώ και οι προηγούμενοι 
ιδιοκτήτες μας πέρασαν τους πελάτες τους», 

αναφέρει ο κ. Φουτσιτζιόπουλος. Η αδερ-
φή του, Μαριάννα σπούδασε λογιστική στις 
Σέρρες και εξάσκησε το επάγγελμα για δύο 
χρόνια. Μόλις όμως άκουσε ότι πωλείται η 
συγκεκριμένη επιχείρηση, τα παράτησε όλα 
προκειμένου να «αδράξει την ευκαιρία». 
«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι δικό μου. 
Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να ασχοληθώ 
με την επισκευή και μεταποίηση αντικειμέ-
νων κι έτσι… τολμήσαμε. Γενικά μου άρεζαν 
τα μαστορέματα, όμως την τέχνη μας την 
έμαθαν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες. Μπορεί 
να έχει κάποιες δυσκολίες, όμως συνέχεια 
μαθαίνω και κάτι καινούριο. Βλέπω βίντεο 
στο διαδίκτυο για νέες μεθόδους, τις τάσσεις 
της μόδας κ.ο.κ. Προτείνω κι εγώ διάφορες 
ιδέες στους πελάτες μας, ενώ εάν κάτι δε μου 
αρέσει… δε θα το κάνω. Θέλω να γίνεται η 
δουλειά σωστά και το αποτέλεσμα να είναι 
όμορφο». Η ίδια περιγράφει πως η δουλειά 
της τη γεμίζει πολύ περισσότερο από το να 
συνέχιζε στο χώρο της λογιστικής, ενώ λέει 
χαρακτηριστικά ότι: «είναι η καλύτερη από-
φαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Παρά το 
γεγονός ότι είμαστε νέοι, ο κόσμος μας εμπι-
στεύεται. Πιστεύω πως παρά τις δυσκολίες 
της εποχής, αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και 
θέληση για δουλειά, θα βρεθεί η άκρη…».

«Κρέμασαν» τα πτυχία τους κι έπιασαν βελόνι και… σφυρί
«ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΎ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΎ»

«Μάθε τέχνη κι άστηνε…», λέει ο θυμόσοφος λαός, με νέους ανθρώπους να ακολουθούν πιστά την ελληνική ρήση, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Μπορεί το επάγγελμα του 
τσαγκάρη να είναι από τα πιο παλιά, όμως όπως αποδεικνύεται είναι κι ένα από τα πιο ανθεκτικά. Η τέχνη της μεταποίησης ανθεί και βασιλεύει, αφού πλέον η πλειοψηφία του 

κόσμου αδυνατεί  να κάνει νέες αγορές πόσο μάλλον… ακριβές, που συνήθως μεταφράζονται σε αντικείμενα καλύτερης ποιότητας. Παλιές τσάντες και παπούτσια βγαίνουν από τα 
πατάρια και τα «χρονοντούλαπα», περνούν από τη μία γενιά στην άλλη και με τη βοήθεια των ειδικών, μετατρέπονται σε μοντέρνα αξεσουάρ. 

Της  Έλενας Καραβασίλη
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#επιχειρηματικότητα

Όπως εξηγούν, η ιδέα για τη δημιουργία της Filora Organics προ-
έκυψε από την παρουσία τους στη Σουηδία για επαγγελματικούς 
λόγους, όπου διαπίστωσαν την απουσία ελληνικών προϊόντων, και 
δη βιολογικών, στα ράφια super markets και delicatessen κατα-
στημάτων. «Η έρευνα αγοράς ξεκίνησε από τις αγορές της Σκανδι-
ναβίας και γρήγορα επεκτάθηκε και σε άλλες αγορές της Ευρώπης, 
αλλά και της ανατολικής Ασίας, κάτι που μας οδήγησε στο να κα-
ταλάβουμε για ποιους λόγους ελληνικά προϊόντα υψηλής προστι-
θέμενης αξίας, όπως τα βιολογικά βότανα και τα αρωματικά φυτά, 
δεν έχουν εκπροσώπηση αντίστοιχη της ποιότητάς τους στις διε-
θνείς αγορές. Παράλληλα, λόγω της προηγούμενης ενασχόλησής 
μας στον τραπεζικό χώρο είχαμε πελάτες ελληνικές επιχειρήσεις 
στο χώρο του τροφίμου, επομένως γνωρίζαμε τα προβλήματα και 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για να αποκτήσουν εξαγωγική 
δυναμική. Λόγω του πάθους μας για τη Μεσογειακή διατροφή και 
ιδιαίτερα για τα βιολογικά προϊόντα, θέσαμε σαν όραμά μας να προ-
βάλλουμε τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα στις παγκόσμιες αγορές 
αξιοποιώντας τους θησαυρούς της ελληνικής γης», εξηγούν. 

Πόσος καιρός χρειάστηκε για να πάρει σάρκα και οστά το όνειρό 
σας και ποιες δυσκολίες συναντήσατε; 

Παρ’ όλο που και οι δυο μας ξεχωριστά είχαμε δουλέψει πάνω στο 
ίδιο περίπου project από το 2014, ουσιαστικά η πορεία της Filora 
Organics ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 όταν και ενημερωθήκαμε 
πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δη στη Θεσσαλονίκη θα ξε-
κινούσε το «Agri Ent», ένας μηχανισμός επιτάχυνσης επιχειρηματι-
κών ιδεών στον αγροδιατροφικό τομέα. Παράλληλα με την εργασία 
μας σε Τράπεζα, τα Σαββατοκύριακα παρακολουθούσαμε μαθή-
ματα από ειδικούς του κλάδου και στήναμε το επιχειρηματικό μας 
μοντέλο. Τον Οκτώβριο είχαμε απεμπλακεί από τα καθήκοντα μας 
στον τραπεζικό κλάδο… Μέχρι και τον Νοέμβριο, είχαμε καταλή-
ξει στα προϊόντα με τα οποία θα ξεκινούσαμε. Τον Ιανουάριο είχαμε 
κλείσει οριστικά και το θέμα της συσκευασίας, οπότε τον Φεβρου-
άριο του 2017 έγινε η έναρξη της επιχείρησης. Επειδή ήμασταν 
εντελώς καινούργιοι στη χώρο αυτό, δυσκολευτήκαμε να αποφα-
σίσουμε με ποια προϊόντα θα κάναμε την είσοδο μας στην αγορά. Η 
επιλογή των παραγωγών, του υπεύθυνου στο σχεδιαστικό κομμάτι 
και των υπόλοιπων συνεργατών με το επιθυμητό επαγγελματικό 
προφίλ και συνέπεια μας πήρε χρόνο, καθώς στόχος μας ήταν να 
χτίσουμε από την αρχή σε στερεές βάσεις το προϊόν και το brand 
μας. Επιπλέον, σαφώς και θέλαμε να βγάλουμε ένα πολύ όμορ-
φο αποτέλεσμα αλλά παράλληλα να διαχειριστούμε με σύνεση και 
αποτελεσματικότητα τον προϋπολογισμό που διαθέσαμε εξ αρχής, 
γεγονός που αποτέλεσε πολλές φορές για εμάς… σταυρόλεξο για 
δυνατούς λύτες.

Ποια είναι η πορεία που είχατε μέχρι την ώρα που αποφασίσατε 
να φτιάξετε τη δική σας εταιρία; 

Μανώλης Σαφέτης (39 ετών): Η 
επαγγελματική μου πορεία χαρακτη-
ρίζεται από την δεκαετή και πλέον 
παρουσία μου σε ελληνικές και ξένες 
Τράπεζες. Κατά τη διάρκεια της καριέ-
ρας μου σε θέσεις κυρίως business 
banking, είχα την ευκαιρία να ανα-
πτύξω επαγγελματικές σχέσεις με 
επιχειρηματικούς πελάτες στη Βόρεια 

Ελλάδα, να αφουγκραστώ τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους και να 
συμβάλλω από την πλευρά μου στην ανάπτυξή τους μέσω της πα-
ροχής πιστώσεων αλλά και λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσι-
ών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αυτών των αναγκών. Οι γνώσεις 
και οι ικανότητες που απέκτησα από την ενασχόληση μου στον 
κλάδο  με βοηθούν αποφασιστικά τόσο στην οικονομική διαχείριση 
της Filora Organics, όσο και στην επιχειρηματική της ανάπτυξη.

Μάνος Βλάχος (34 ετών):  Η προϋ-
πηρεσία μου ξεκίνησε ουσιαστικά στον 
χώρο της διαφήμισης στη Θεσσαλονί-
κη και συνεχίστηκε στην επιχειρημα-
τική συμβουλευτική μέσω Ευρωπα-
ϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων. 
Στη συνέχεια εργάστηκα στη Σουηδία 
για λογαριασμό μιας διαφημιστικής 
εταιρείας και μετά συνέχισα σε μια 

γερμανικών συμφερόντων Τράπεζα, όπου και γνωρίστηκα με τον 
συνεταίρο μου. Η εμπειρία μου σε επαγγελματικές θέσεις με δη-

«Όραμά μας είναι να προβάλλουμε  
τα βιολογικά προϊόντα στις παγκόσμιες αγορές»

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΑΞΙΔΕΎΟΎΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ! 

Είναι νέοι, με ιδέες, όραμα, στόχους και πολυετή εμπειρία στο χώρο του marketing και του management, ενώ για 
αρκετά χρόνια εργάζονταν σε τράπεζες του εξωτερικού με μία... πολλά υποσχόμενη καριέρα. Παρόλα αυτά, ο Μανώλης 
Σαφέτης και ο Μάνος Βλάχος, αποφάσισαν να μη συμβιβαστούν, να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να «στήσουν» τη δική 
τους επιχείρηση, στοχεύοντας στην παγκόσμια αγορά. Πλέον δραστηριοποιούνται με επιτυχία, στο εμπόριο ελληνικών 

βιολογικών βοτάνων, όπως είναι τα βοτανικά τσάγια (λουΐζα, τσάι του βουνού, φασκόμηλο), αλλά και τα μαγειρικά βότανα 
(δενδρολίβανο, θυμάρι, ρίγανη).

Συνέντευξη στην  Έλενα Καραβασίλη

Τα τελευταία χρόνια στην Eλλάδα ο όρος «startups» τείνει 
να γίνει πανάκια. Πραγματοποιούνται συχνά-πυκνά διάφορες 
εκδηλώσεις, ημερίδες και συζητήσεις σχετικά με αυτές τις 
καινοτόμες επιχειρήσεις καθώς και για το ποιο θα ήταν το 
καταλληλότερο πλαίσιο λειτουργίας τους στην χώρα μας. 
Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες αναρωτιούνται τι είναι οι 
startups αποδεικνύοντας ότι δεν έχουμε εξοικειωθεί με τον 
όρο. Άλλες φορές αναρωτιούνται αν μπορούν να δώσουν λύση 
στην Έλλάδα της κρίσης. 

Ας δούμε αρχικά τι ορίζεται ως startup με απλά λόγια, 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Έυρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 

Νέων Έπιχειρηματιών και ιδρυτή της Έλληνικής Ένωσης 
Νεοφυών Έπιχειρήσεων κ. Τσίγκο Δημήτρη. «Ας 

πούμε ότι ξεκινά κάποιος ένα συνοικιακό αρ-
τοποιείο. Έίναι startup; Μάλλον όχι. Αν όμως 
ξεκινήσει αυτό το αρτοποιείο παράγοντας ένα 
εξαιρετικής ποιότητας ψωμί με αγνά, παρα-
δοσιακά υλικά, αν φροντίσει να επικοινω-

νήσει την ανάπτυξη του προϊόντος αυτού στην 
αγορά με έναν έξυπνο, αποτελεσματικό τρόπο 

και αν έχει μελετήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο 
ώστε σιγά-σιγά από τον ένα φούρνο να κάνει ένα δίκτυο 

αρτοποιείων με σύγχρονα μέσα διανομής και προώθησης του 
προϊόντος, τότε ναι, είναι startup. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι 
startup είναι μια εταιρία που επιχειρεί κάτι καινοτόμο και στο-
χεύει σε μεγάλο κοινό και σε εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη».

Διαβάζοντας διάφορες έρευνες και μελέτες σχετικά με αυτό 
το θέμα, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και να μην 
μελετήσουμε τι συνέβη στο Ισραήλ το 1995 όταν αντιμετώπιζε 
παρόμοιες οικονομικές δυσκολίες με την χώρα μας. Έίχε τερά-
στιο πληθωρισμό, τεράστιο δημόσιο χρέος και υψηλά ποσοστά 
ανεργίας. Ωστόσο, κατάφερε με την προσέλκυση εταιριών 
και επενδύσεων οι οποίες έφεραν χρήμα και τεχνολογική 
ανάταση στη χώρα, να αντιπαρέλθει αυτά τα προβλήματα, να 
θεωρείται ως High Tech Έθνος και η σημερινή εικόνα του να 
είναι τελείως διαφορετική, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΈΠ έχει 
υπερδιπλασιαστεί και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (όπως του 
Οργανισμού Ηνωμένων Έθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας κτλ) 
κυμαίνεται μεταξύ 36.000 – 40.000 δολάρια. Έίναι κατανοητό 
ότι οι επιδράσεις στην οικονομία ήταν εντυπωσιακές. 

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Technion-wide 
Entrepreneurship Center, Rafi Nave, οι startup επιχειρήσεις 
αποτελούν ένα ενδιαφέρον φαινόμενο,  η ανάπτυξή τους όμως 
οφείλεται κυρίως στη βιομηχανία της υψηλής τεχνολογίας. 
Έίναι φανερό ότι η high tech βιομηχανία, η οποία πρέπει να 
θυμίσουμε πως ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στο Ισραήλ πριν από 
25 χρόνια, συμβάλλει σήμερα στο 50% της οικονομίας. Και δεν 
είναι μόνο οι επιδράσεις που έχει στην οικονομία, επιδρά και 
στην βελτίωση της ποιότητα της ζωής. 

Δεν θα πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας. Θα πρέπει να 
τροφοδοτήσουμε τα στοιχεία εκείνα της οικονομίας τα οποία 
μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν και 
στη χώρα μας ανάλογες προσπάθειες. Έλεύθερη οικονομία, 
κίνητρα για εξέλιξη, υγιής ανταγωνισμός, άμεση εφαρμογή 
της δικαιοσύνης, σταθερό φορολογικό περιβάλλον και εύρεση 
νέων τρόπων χρηματοδοτήσεων. Τη στιγμή που η τεχνολογία 
εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και δημιουργεί τεράστιες 
ευκαιρίες, είναι στενάχωρο η χώρα μας να μένει συνεχώς 
πίσω διότι οι αρμόδιοι για την ενίσχυση τέτοιων θεμάτων 
χάνονται στο άνοιγμα του χάσματος γενεών. Οι Έλληνες 
μπορούμε και αξίζουμε καλύτερα. 

*Ο κ. Παπαγεωργίου είναι οικονομολόγος και πολιτικό 
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

Μπορούν οι startups και 
η τεχνολογία να δώσουν 
λύση στην κρίση;
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#επιχειρηματικότητα

μιουργικά καθήκοντα αλλά και σε θέσεις που 
αφορούσαν στην ανάπτυξη πελατολογίου και 
διαχείριση επιχειρηματιών πελατών, με βοηθά-
ει αποφασιστικά στη χάραξη και επίτευξη των 
στόχων ανάπτυξης της Filora Organics.

Η Ελλάδα, κατά την άποψή σας, είναι μία 
«φιλόξενη» χώρα όσον αφορά στις επενδύ-
σεις και στα νέα επαγγελματικά εγχειρήματα; 

Η Ελλάδα, παρόλο που έχει σημαντικά συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα στον κλάδο του 
αγροδιατροφικού τομέα, του τουρισμού και 
του υψηλής στάθμης ανθρώπινου δυναμικού, 
εντούτοις το επιχειρηματικό περιβάλλον στο 
οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις εί-
ναι εξαιρετικά αφιλόξενο. Παράγοντες όπως η 
υπέρμετρη φορολόγηση, ο υψηλός εταιρικός 
φορολογικός συντελεστής στο 29%, η 100% 
προκαταβολή φόρου, η μη επιστροφή του 
Φ.Π.Α που δένει τα χέρια ειδικά των εξαγωγι-
κών επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία, το υψηλό 
ασφαλιστικό κόστος, η  αδυναμία των Ελληνι-
κών Τραπεζών να ανοίξουν τις κάνουλες της 
χρηματοδότησης αλλά και η δυσκινησία του 
ΕΣΠΑ, αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων και νέων επιχειρήσεων. 
Έχοντας γνώση της κατάστασης αλλά και πίστη 
στις δυνατότητες μας όσο και της Ελλάδας και 
των υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων 
της πλούσιας χλωρίδας της, επιλέξαμε να ξεκι-
νήσουμε το επιχειρηματικό μας βήμα εδώ, ελ-
πίζοντας παράλληλα πως σταδιακά και σύντομα 
το επιχειρηματικό περιβάλλον θα βελτιωθεί αι-
σθητά.

Με ποιες περιοχές του εσωτερικού και χώ-
ρες του εξωτερικού έχετε συνεργασία; 

Η πελατειακή βάση της Filora Organics απο-
τελείται κατά 60% από συνεργασίες εντός της 
ελληνικής αγοράς, με πολυτελή ξενοδοχεία και 
επιλεκτικά καταστήματα Delicatessen. Οι πελά-
τες μας βρίσκονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλο-
νίκη, στην Κρήτη και στη Χαλκιδική. Αναφορικά 
με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της επιχεί-
ρησης, έχουμε ξεκινήσει μια σημαντική συ-
νεργασία με ένα δίκτυο πωλήσεων με βάση τη 
Σιγκαπούρη που όμως καλύπτει κι άλλες γεω-
γραφικές περιοχές της Ασίας και από το οποίο 
προσβλέπουμε σε ενίσχυση της παρουσίας μας 
στην Ασία στο άμεσο μέλλον.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Τα άμεσα σχέδια μας περιλαμβάνουν εμπλουτι-
σμό της γκάμας των προϊόντων μας με μείγμα-
τα τσαγιών καθώς και με μείγματα μαγειρικών 
βοτάνων, προκειμένου να ισχυροποιήσουμε 
την παρουσία μας στα σημεία πωλήσεων που 
βρισκόμαστε ήδη, αλλά και να προσεγγίσουμε 
με μεγαλύτερες αξιώσεις και άλλα δίκτυα πω-
λήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπό σκέ-
ψη είναι και η δημιουργία μιας ακόμα συσκευ-
ασίας συμπληρωματικής της ήδη υπάρχουσας. 
Για την επίτευξη της ενίσχυσης της παρουσίας 
μας στις διεθνείς αγορές, έχουμε προγραμ-
ματίσει τη συμμετοχή μας σε επιχειρηματικές 
αποστολές σε χώρες-στόχους, για να πραγμα-
τοποιήσουμε επιχειρηματικές συναντήσεις με 
χονδρεμπόρους του εξωτερικού. Σημαντικό 
ρόλο θα διαδραματίσουν οι εν εξελίξει διαπραγ-
ματεύσεις με τρία δίκτυα πωλήσεων, καθώς θα 
επηρεάσουν αποφασιστικά τη στρατηγική που 
θα ακολουθήσουμε στο προσεχές χρονικό διά-
στημα αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζο-
ντα...

Κατόπιν αιτήματος της Περιφερειακής Υπηρεσίας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ένότητας Θεσσαλονίκης (ΜΈΘ) Βού-
λα Πατουλίδου, προέβη με απόφασή της στη μίσθωση μηχανημάτων για την απομάκρυνση εύφλεκτων ογκωδών αντικειμένων 
και απορριμάτων από χώρους ανεξέλεγκτης και παράνομης εναπόθεσής τους. Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική με έγγραφό 
της ενημέρωσε την κ. Πατουλίδου για πολλά συμβάντα  πυρκαγιών στους παραπάνω χώρους αρμοδιότητας διάφορων δήμων 
της ΜΈΘ, με αποτέλεσμα να απασχολείται η μεγαλύτερη δύναμη των πυροσβεστικών οχημάτων της για την κατάσβεσή τους. 
Η Πυροσβεστική επισήμανε ταυτόχρονα και τον κίνδυνο έκκλησης τοξικών αερίων από την καύση αυτών των απορριμάτων με 
αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

«Κινηθήκαμε άμεσα μετά το έγγραφο της Πυροσβεστικής και προχωράμε, σε συνεννόηση με τους δήμους, στην απομάκρυνση 
4.000 τόνων περίπου εύφλεκτων απορριμάτων. Οι περισσότεροι δήμοι δήλωσαν αδυναμία αποκομιδής αυτών των αντικει-
μένων. Κατόπιν τούτου, η Περιφέρεια, έχοντας την αρμοδιότητα της πρόληψης πυρκαγιών, συμβάλλει με δικούς της πόρους 
στην αντιμετώπιση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης» δήλωσε η κ. Πατουλίδου, τονίζοντας πως «ήδη έως τις 9 Οκτωβρίου 
καταγράφηκαν 42 συμβάντα πυρκαγιών απασχολώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με ότι συνέπειες θα μπορούσε 
να έχει αυτό το γεγονός στην ασφάλεια της περιοχής».

Η Πατουλίδου «σηκώνει» 4.000 τόνους  
εύφλεκτων απορριμάτων από τους δήμους!
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#karfitsomata

Οι Αμερικανοί δεν έδωσαν χρήματα (δανεικά ή αγύριστα) στα 
χρόνια που… δεν κυβερνούσαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος 
Καμμένος, θα δώσουν τώρα; Εξαρτάται αν τους συμφέρει… 
Ο πλανητάρχης ήταν και είναι επιχειρηματίας και μας «κόβει» 
όπως μας «κόβουν» οι περισσότεροι επενδυτές ακινήτων 
(όπως είναι αυτός). «Βλέπει» την Ελλάδα, ως οικόπεδο - φι-
λέτο και τους κυβερνώντες της χώρας, ως ιδιοκτήτες κι όχι 
μεσάζοντες-μεσίτες. Γι’ αυτό είχαμε τόσo θερμή υποδοχή σε 
απευθείας σύνδεση σε όλον τον κόσμο στον κήπο των ηγε-
τών, εκεί όπου φυτρώνουν ακριβά φυτά και πολλά ζιζάνια.

Ωστόσο, η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης 
και οι πολίτες των ΗΠΑ – όπως πολλές φορές μας είπαν 
«Τραμπικοί» – δεν έχουν καμία ευθύνη για τα χάλια της ελλη-
νικής οικονομίας. Όμως η αμερικανική βοήθεια θα μπορούσε 
να είναι σημαντική σε ότι αφορά την αλλαγή της στάσης του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ώστε η Ελλάδα να εγκατα-
λείψει τα προγράμματα και να φύγει από την επιτροπεία. Κι 
αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τη χώρα του ΝΑΤΟ και 
της ΕΕ – δίπλα στην Τουρκία – τότε ο τουρισμός παραμένει η 

βαριά βιομηχανία και η γεωστρατηγική μας θέση στη… θέση 
της, ενώ οι… επενδύσεις ακόμη όνειρο θερινής νυχτός λόγω 
γραφειοκρατίας και ιδεολογικών αγκυλώσεων. (Ας μη ξε-
χνάμε ότι ο πλανητάρχης είχε ενδιαφερθεί ως επιχειρηματίας 
να επενδύσει στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ αλλά ατύχησε όπως και πολλοί 
άλλοι).

Η «επιτυχία» της συνάντησης του… φίλου Μαδούρου και 
του… πολέμιου Μαδούρου ήταν οι θέσεις εργασίας που θα 
δημιουργηθούν στις… ΗΠΑ για την αναβάθμιση των ελλη-
νικών F-16 (επίσης αμερικανικές εταιρείες ενέργειας έχουν 
δείξει ενδιαφέρον π.χ. Exxon-Mobil) και η πολύχρονη σύμ-
βαση της αμερικανικής βάσης της Σούδας που βρίσκεται στα 
σκαριά. Η δε δήλωση του «αριστερού» πρωθυπουργού που 
θα μείνει στην ιστορία είναι ότι «Ο τρόπος Τραμπ μοιάζει… 
διαβολικός όμως τελικά είναι για… καλό», ίσως γιατί η φράση 
«Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς» ανήκει σε άλλον Έλληνα 
ηγέτη…

 @karapanagiotidu

God bless... America

■ Είναι από τους πιο «πράσινους» δήμους της 
Θεσσαλονίκης και το αποδεικνύει εμπράκτως 
με κάθε ευκαιρία. Στο δημαρχείο Πανοράμα-
τος, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
και με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτών, ενη-
μερωτική εκδήλωση για την κομποστοποίη-
ση. Στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη πολίτες του 
δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, έμαθαν τα μυστικά 
για τη μέθοδο ανακύκλωσης των οργανικών 
απορριμμάτων στην οικιακή πρακτική και εί-
παν ΝΑΙ στον αγώνα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η προσπάθεια του δήμου και 
του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, να καθιε-
ρώσει τη μέθοδο της κομποστοποίησης είναι 
διαρκής. Με συχνές ενημερώσεις, συναντή-
σεις και πρακτικές συμβουλές, με δωρεάν 
διάθεση κάδων, με οδηγίες στην ιστοσελίδα 
του δήμου και με την υποστήριξη σε όλα τα 
επίπεδα. «Πιστεύουμε πως η κομποστοποί-
ηση μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες οι-
κονομίες κλίμακας, αλλά και να συμβάλλει 
θεαματικά σε ένα θετικότερο περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο. Ο δήμος μας στηρίζει την ανακύ-
κλωση στην πράξη περισσότερο από κάθε 
άλλο δήμο. Είμαστε στις πρώτες θέσεις στην 
αναλογία απορριμμάτων και ανακυκλώσι-
μων υλικών και κάνουμε τεράστιο αγώνα για 
να καθιερώσουμε την ανακύκλωση ως καλή 
πρακτική. Με μπλε κάδους παντού, με κάδους 
ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων, με κάδους 
κομποστοποίησης, με κάθε τρόπο και μέσο 
προώθησης της ανακύκλωσης.Η χρήση της 
κομποστοποίησης αν και επιβάλλεται δεν μπορεί να επιβληθεί. Ανακυκλώνουμε γιατί έχουμε κατανοήσει την αξία 
της πράξης. Γιατί είμαστε υπεύθυνοι πολίτες. Και γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλ-
λον», υπογράμμισε ο κ. Καϊτεζίδης.

■ «Έσπασαν» τα… τηλέφωνα ορισμένοι ΣΥΡΙΖΑίοι της Θεσσαλονίκης προ-
κειμένου να μάθουν την απάντηση στο κουίζ της στήλης της περασμένης 
εβδομάδας αναφορικά με τη «μυστική» συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα στην 
τελευταία του επίσκεψη στην πόλη. Όπως αποκάλυψε το karfitsa.gr ο 
πρωθυπουργός αμέσως μετά τις συναντήσεις που είχε με Μπουτάρη και 
Τζιτζικώστα στο πρωθυπουργικό γραφείο της Βόρειας Ελλάδας, βρέθηκε 
με τον Θανάση Αλεξόπουλο τον νεαρό δικηγόρο που θα διεκδικήσει με 
το χρίσμα της Κουμουνδούρου την προεδρία του δικηγορικού συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση κράτησε αρκετή ώρα, ενώ παρούσα ήταν και 
η Κατερίνα Νοτοπούλου που γνώρισε τον Αλεξόπουλο στον πολιτικό της 
προϊστάμενο. SMS: Μήπως ο κ. Αλεξόπουλος να αποφασίσει τώρα που θα 
γίνει… talk of the town να δημιουργήσει και λογαριασμό στο… facebook; 

 ■ Μειώνονται τα δημοτικά τέλη σε πολλές περιοχές του δήμου Δέλτα, 
σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής. Μετά την 
παραπάνω απόφαση. Ο δήμος Δέλτα είναι ο δήμος με τα χαμηλότερα δημο-
τικά τέλη σε όλη τη χώρα στις κατοικίες και δεύτερος με τα χαμηλότερα στα 
καταστήματα. Με αφορμή τα νέα μειωμένα τέλη ο δήμαρχος Μίμης Φω-
τόπουλος σχολίασε: «Είναι μια απόφαση με αίσθηση καθήκοντος απέναντι 
στην κοινωνία. Θέλουμε η κοινωνία να ανταποκριθεί σε αυτή την απόφα-
ση, να «πιάσει τόπο». Καλώ λοιπόν τους δημότες, τους κατοίκους και τους 
επαγγελματίες του δήμου μας, να ενημερωθούν και να επωφεληθούν από 
τα νέα μειωμένα δημοτικά τέλη».
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο 
εξακολουθεί να είναι αμετανόη-
τος, αλλά συνεχίζει να επιμένει 
πως η Ελλάδα θα απελευθερωθεί 
από τα μνημόνια, μια ατάκα που 
δεν διαφέρει και πολύ από το 
βλακώδες ερώτημα αν πονάει ο 
τοίχος όταν βαράμε το κεφάλι μας. 
Αυτό ακριβώς συνέβη το πρώτο 
εξάμηνο του 2015, όταν όλος ο 
πλανήτης μάς έδειχνε τη χρεοκο-
πία της χώρας, εμείς κοιτάζαμε το 
δάχτυλο των μνημονίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ποτέ δεν εστίασε στους λόγους 
της χρεοκοπίας, ούτε ακόμα 
ενδιαφέρεται να μεταρρυθμίσει τις 
παθογένειες που την προκάλεσαν. 
Πίστεψαν ότι αν τζογάρουν εκβιά-
ζοντας με ντόμινο την Ευρώπη, 
τότε το χρέος θα διαγραφόταν 
και θα είχαν τη δυνατότητα να 
επιστρέψουν στις παροχές των 
περασμένων δεκαετιών. Ο κόσμος 
θα τους αποθέωνε, θα χόρευε 
στις πλατείες και θα έμεναν στην 
εξουσία για δεκαετίες. Δεν ήταν 
μια αυταπάτη όπως ισχυρίστηκε ο 
Αλέξης Τσίπρας, για να αποποιηθεί 
τις ευθύνες του, πρόκειται για 
απλή και καθαρή καταστροφική 
βλακεία, οι πολίτες  εξαπατήθηκαν 
και μαζί τους όλη η χώρα.

Το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα και 
των συντρόφων του σχεδιάστηκε 
γιατί θεωρούσε ότι με αυτό θα 
παρέμενε στην εξουσία. Όταν δι-
απίστωσε πως και με τα μνημόνια 
μπορεί να γαντζωθεί στο Μαξίμου, 
τότε επέλεξε τη λιγότερο κατα-
στροφική διαδρομή. 

Άλλωστε η ευκολία που αλλάζουν 
θέσεις είναι σοκαριστική. ΕΝΦΙΑ, 
μειώσεις συντάξεων, μειώσεις 
μισθών, αυξήσεις φόρων, ιδιωτι-
κοποιήσεις, για όλα άλλα λένε και 
άλλα κάνουν.Όσα συνέβησαν το 
2015 σίγουρα θα μας ακολουθούν 
για πολλά χρόνια συνοδευόμε-
να με έναν βαρύ λογαριασμό. 
Τουλάχιστον όμως, μπορεί να 
υπάρξει ένα τεράστιο κέρδος από 
τη συνειδητοποίηση της καταστρο-
φής. Να μην εξαπατηθούν ξανά 
οι πολίτες από «εύκολες» λύσεις, 
να μην υπάρξει ξανά διχασμός, να 
συντριβεί ο λαϊκισμός.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βου-
λευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

 ■ Για τρίτη συνεχή θητεία επανεκλέ-
γεται στο ανώτατο διοικητικό όργανο 
της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων 
(UFI), το διοικητικό της συμβούλιο, 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-
Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης. 
Είναι η πρώτη φορά που ένας Έλλη-
νας εκλέγεται για τρίτη συνεχή θητεία 
στο διοικητικό συμβούλιο της UFI. Η 
εκλογή αυτή που θα πραγματοποιηθεί 
στις αρχές Νοεμβρίου είναι ενδεικτική 
της αναγνώρισης που τυγχάνουν από 
την παγκόσμια εκθεσιακή βιομηχανία 
η ΔΕΘ-Helexpo και τα στελέχη της και 
υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο που παίζει στα διεθνή εκθεσιακά 
δρώμενα, στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής εξωστρέφειας που εφαρμόζει με 
συνέπεια τα τελευταία χρόνια. 

■ O δήμος Νέας Προποντίδας, στην 
προσπάθειά του να βελτιώσει την ει-
κόνα του δήμου αλλά και να συντηρή-
σει ταυτόχρονα τα υψίκορμα δέντρα, 
συνεχίζει τις ετήσιες εργασίες κοπής 
και κλαδέματος, στους επαρχιακούς 
δρόμους του δήμου Νέας Προπο-
ντίδας καθώς και σε όλες τις Τοπικές 
και Δημοτικές Κοινότητες. Εργασίες 
κλαδέματος δέντρων και κοπής χόρ-
των  έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη 
Δ.Κ.Ν.Μουδανιών, στην ΤΚ.Κρήνης, 
στην Ν.Καλλικράτεια, στη Ν.Ηράκλεια 
όπως και στην Τ.Κ. Σημάντρων. Ση-
μαντικό κομμάτι της καθαριότητας 
αποτελεί και ο καθαρισμός των ρε-
μάτων του Δήμου μας. Καθαρισμός 
ρέματος πραγματοποιήθηκε στην Τ.Κ. 
Ν.Πλαγίων. «Η υπηρεσία Πρασίνου 
του δήμου, με το προσωπικό που έχει 
στη διάθεσή της, συνεχίζει το κλάδεμα 
δέντρων σε σχολεία και λοιπούς κοι-

νόχρηστους χώρους σε όλο το δήμο» 
σχολίασε σχετικά ο δήμαρχος της πε-
ριοχής Μανώλης Καρράς. 

■ Με την αφορμή της αποκάλυψης 
ότι εκπλειστηριάστηκε η πρώτη κα-
τοικία επαγγελματία στον Εύοσμο 
Θεσσαλονίκης, για χρέη προς το ΙΚΑ, 
ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης 
Ζορπίδης, δήλωσε τα εξής: «Αποτελεί 
έγκλημα εναντίον ενός ιερού στοιχεί-
ου των Ελλήνων, της Εστίας να βγαί-
νει σε πλειστηριασμό η πρώτη κατοι-
κία για χρέη! Πολύ περισσότερο όταν 
πρόκειται για χρέη προς το Δημόσιο! 
Το ΕΕΘ καλεί την Κυβέρνηση αλλά 
και όλο το πολιτικό σύστημα να προ-
χωρήσει εδώ και τώρα σε ρύθμιση με 
την οποία θα προστατεύεται η πρώτη 
κατοικία, όχι μόνο έναντι των Τραπε-
ζών αλλά και έναντι του Δημοσίου. 
Είναι τραγικό και απαράδεκτο να χά-
νουν οι Έλληνες το κεραμίδι που έβα-
λαν πάνω από το κεφάλι τους για χρέη 
προς Ασφαλιστικά Ταμεία και Εφορία. 
Δεν φταίνε μόνο αυτοί εάν δεν είναι 
εντάξει στις οικονομικές τους υπο-
χρεώσεις ή εάν έχουν συσσωρεύσει 
χρέη! Φταίει και το πολιτικό σύστημα 
και οι Κυβερνήσεις που δεν κατάφε-
ραν να προστατέψουν τον λαό από την 
πτώχευση και την λιτότητα! Ζητούμε 
λοιπόν από την Κυβέρνηση να κάνει 
στο Δημόσιο αυτό για το οποίο ασκεί 
πιέσεις προς τις Τράπεζες, δηλαδή να 
εξαιρέσει εντελώς από τις αναγκαστι-
κές διαδικασίες την πρώτη κατοικία. 
Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει 
σήμερα, μέσα στο κλίμα ασφυξίας που 
επικρατεί στην κοινωνία».

■ Νέα ερώτηση προς τον υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. 
Γαβρόγλου, κατέθεσε ο βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιά-
δης για τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών 
στα ελληνικά σχολεία του Εξωτερικού. Ο 
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζητά 
από τον υπουργό Παιδείας «πειστικές και 
ξεκάθαρες απαντήσεις» για τις  ενέργει-
ες που προτίθεται να προβεί, ώστε να 
στελεχωθούν άμεσα τα ελληνικά σχολεία 
Εξωτερικού με τους απαραίτητους εκπαι-
δευτικούς, εάν έχει μεριμνήσει ώστε να 
έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κον-
δύλια, εάν αναγνωρίζει την σπουδαιότητα 
που έχει η γνώση της ελληνικής Γλώσσας 
από τα παιδιά των ομογενών μας και πότε 
θα εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε όταν 
δήλωνε πως «αυτό είναι ένα θέμα που θα 
το λύσει η ομογένεια». 

Να συντριβεί ο λαϊκισμός

■ «Πηγαδάκι» έστησαν πρόσφατα σε κοινή 
δημόσια εμφάνισή τους η διευθύντρια του 
πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης, 
Κατερίνα Νοτοπούλου και η σύζυγος του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η Ελεάν-
να Βλάχου με την νεαρή ΣΥΡΙΖΑία της Βόρειας 
Ελλάδας είχαν πολλά να πουν με το ζήτημα 
του Τζιτζικώστα junior να μονοπωλεί το ενδια-
φέρον της κουβέντας αφού είναι γνωστό πως 
η Νοτοπούλου έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα μι-
κρά παιδιά. 

■ Για… παραίτηση πήγαινε, στη Βενιζέλου βρέθηκε! Ο λόγος για τον 
πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη ο οποίος το πρωί της 
περασμένης Δευτέρας επισκέφτηκε το πιο… διάσημο εργοτάξιο του 
ΜΕΤΡΟ στην πόλη, ενημερώθηκε από τον Γιάννη Μυλόπουλο για την 
πορεία των εργασιών και θαύμασε τις αρχαιότητες που εντοπίστηκαν 
στην περιοχή και στο παρελθόν δίχασαν τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της στήλης εκτός από την Εκκλησία και τη γυναίκα του και 
ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ζήτησε από τον κ. Λεβέντη να μην 
παραιτηθεί, όπως άλλωστε υποσχέθηκε ο τελευταίος πρόσφατα, για να 
είναι όλοι μαζί εκεί το 2019 όταν θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία 
του έργου. Είναι δηλαδή σίγουρος ότι οι κάλπες θα «στηθούν» στο τέλος 
της τετραετίας…

■ Στενό… μαρκάρι-
σμα κάνει στο δήμαρχο 
Παύλου Μελά, Δημήτρη 
Δεμουρτζίδη ο επικε-
φαλής της παράταξης 
«αναΤΡΟΠΗ» Γιώργος 
Λίλτσης. Ο υποψήφιος 
δήμαρχος με αφορμή 
την εκ νέου ψήφιση της σύμβασης παραχώρησης του 
πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά που επέστρεψε… 
πίσω από την Αποκεντρωμένη λόγω… κενών εξέδω-
σε ανακοίνωση κατά του δημάρχου. «Εδώ και χρόνια 
έχουμε μια πάγια θέση για την αξιοποίηση του πρώην 
στρατοπέδου. Θέλουμε να μετατραπεί σε ένα Μητρο-
πολιτικό Πάρκο που θα αποτελέσει το «διαμάντι» της 
δυτικής Θεσσαλονίκης. Με όρους όμως που θα θέσει 
ο ίδιος ο δήμος. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να 
αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς. Δεν θα αφήσουμε 
το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά να γίνει άλλη 
μια Μονή Λαζαριστών. Απαιτούμε τη διαχείριση του 
πρώην στρατοπέδου να την έχει αποκλειστικά ο δή-
μος Παύλου Μελά. Οι  νομικές παραλείψεις, τα λάθη 
στις διαπραγματεύσεις, οι  παλινωδίες  και οι αφελείς 
εκτιμήσεις της διοίκησης,  μας οδηγούν εκτός διεκ-
δίκησης» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Λίλτσης στην 
μακροσκελή ανακοίνωσή του. 

■ Mετά τον ορισμό του Αλέξανδρου Μπαρμπουνάκη ως αντιδημάρχου Αθλητισμού-Παιδεί-
ας του Δήμου Θεσσαλονίκης είχαμε αλλαγές και στη διοίκηση της ΔΕΠΘΕ. Με απόφαση του 
δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης νέος 
πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Θεαμάτων, δηλαδή της Δημοτι-
κής Τηλεόρασης και του Δημοτικού Ραδιοφώνου, αναλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος της 
«Πρωτοβουλίας» Λάζαρος Ζαχαριάδης.
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■ Μια… έκπληξη περίμενε τον δή-
μαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη που 
βρέθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη 
για να μιλήσει για την… Κεντροαρι-
στερά. Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία 
του στη Χαλάστρα, από όπου κατάγε-
ται η σύζυγός του ξεπρόβαλαν από το 
σπίτι του παππού τους… οι κόρες του. 
Σύμφωνα με το επιτελείο του, ο δή-
μαρχος Καμίνης δεν ήταν ενήμερος 
για κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ την ομιλία 
του παρακολούθησαν από κοντά αρ-
κετοί αιρετοί από τα… άλλα «στρατό-
πεδα». Σημειώνεται πως ο Καμίνης… 
κινείται πολύ στη Θεσσαλονίκη και 
σε… παρασκηνιακό επίπεδο! 

■ Έτρεξε για καλό σκοπό ο αντιπρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης που 
βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάβ-
βατο, έβαλε αθλητικές φόρμες και παπούτσια και 
έκανε… τζόκινγκ στην παραλία της Θεσσαλονί-
κης. Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε στον νυχτερινό 
ημμαραθώνιο της πόλης και βοήθησε ιδρύματα 
και φορείς που έχουν ανάγκη! Σε αντίθεση με τον 
Άδωνι, δεν είδαμε το Θεσσαλονικιό Σταύρο Κα-
λαφάτη να κάνει το ίδιο, κάτι που μας προκάλεσε 
εντύπωση αφού ο Βορειοελλαδίτης πολιτικός 
δεν χάνει τέτοιες ευκαιρίες. Ίσως θα φταίει το γε-
γονός ότι σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου ο ίδιος και οι «Εντά-
ξει» του ψήφισαν με το ζόρι τη δωρεά 6.000 
ευρώ από το δήμο στην διοργανώτρια εταιρία! 

■ Ούτε ένας, ούτε δυο αλλά… 
15.000 Αθηναίοι γεύτηκαν φα-
γητό… Θεσσαλονίκης! Ο λόγος 
για τη διοργάνωση του θεσμού 
Thessaloniki Food Festival που 
πριν λίγες ημέρες πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα και πιο συ-
γκεκριμένα στην πλατεία Κοτζιά. 
Η εκδήλωση, σύμφωνα με τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Σπύρο Πέγκα 
στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία 
ενώ υπάρχουν σκέψεις τα… 
πιάτα made in Thessaloniki να 
ταξιδέψουν και σε άλλες πόλεις 
της χώρας! 

■ Όλοι οι… «γαλάζιοι» πα-
ράγοντες της πόλης και όχι 
μόνο έδωσαν το παρών στο 
γάμο του Θεόδωρου Μητρά-
κα, γνωστού και ως «ψηλού 
της ΝΔ Θεσσαλονίκης» με την 
αγαπημένη του Βάσω Σπανού. 
Το γαμήλιο γλέντι έγινε με θέα 
τα… ωραία κάστρα ενώ καλε-
σμένοι εκτός των άλλων ήταν 
οι: Ανδρέας Παπαμιμίκος, 
Θωμάς Βράνος, Βασίλης Γε-
ωργιάδης, Μάκης Κυριζίδης, 
Κλεόβουλος Θεοτόκης, Νίκος 
Λιακόπουλος, Δημήτρης Χιό-
νης, Δημήτρης Φινοκαλιώτης, 
Στέλιος Καλαποτλής, Διονύ-
σης Ξένος. Είχε προηγηθεί το 
bachelor party του γαμπρού 
με παρευρισκόμενους πολ-
λούς γνωστούς… αγνώστους 
της γαλάζιας παράταξης.

■  Ένα μικρό ποντιακό γλεντά-
κι μέσα στο χώρο του Συλλό-
γου επέλεξε για την έναρξη της 
νέας πολιτιστικής χρονιάς ο 
σύλλογος Ποντίων Ελευθερί-
ου-Κορδελιού. Άφθονο κέφι, 
χορός, ποντιακά εδέσματα 
των μελών του Συλλόγου και 
πολύς κόσμος, τα χαρακτη-
ριστικά της λιτής εκδήλωσης. 
Φυσικά παρών ήταν και ο Πέ-
τρος Σούλας, ο δήμαρχος της 
περιοχής που είναι πάντα στο 
πλευρό όσων διοργανώνουν 
τέτοιες εκδηλώσεις. 

KOYIZ
Ποιος προβεβλημένος 
τοπικός παράγοντας του… 
δήμου, μάθαμε πως πρό-
σφατα έχασε το «δεξί» του 
χέρι γιατί ο τελευταίος δεν 
άντεχε τις… περιέργειες του 
αιρετού; 

■ Έμφαση στην ανάπτυξη των δη-
μοτικών βιβλιοθηκών αναμένεται να 
δώσει, όπως πληροφορείται η στήλη 
η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έλλη Χρυ-
σίδου. Με το που τελειώσουν τα «Δη-
μήτρια» η κ. Χρυσίδου αναμένεται να 
διαβουλευτεί αρχικά και στη συνέχεια 
να καταθέσει στη διοίκηση του δήμου 
ένα σχέδιο προκειμένου οι βιβλιο-
θήκες της Θεσσαλονίκης να γίνουν… 
πρότυποι χώροι ανάγνωσης. Ακούσα-
με την ίδια να λέει επίσης ότι την επό-
μενη χρονιά πολλές γνωστές προσω-
πικότητες των γραμμάτων εντός και 
εκτός συνόρων θα «παρελάσουν» από 
την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. 
■ Επανεμφάνιση ακούμε πως έκα-

νε στα ΠΑΣΟΚικά δρώμενα η πρώην 
βουλευτής και δημοσιογράφος Χρύσα 
Αράπογλου. Μετά από αρκετά χρόνια 
αποστασιοποίησης από την ενασχό-
ληση με τα κοινά η πρώην «πράσινη» 
βουλευτίνα βρέθηκε πριν λίγες ημέ-
ρες στην Καλαμαριά σε εκδήλωση της 
Φώφης Γεννηματά. Το μήνυμα εστά-
λη! Η Χρύσα στηρίζει Φώφη για την 
αρχηγία της Κεντροαριστεράς… 

■ Αλλαγή φρουράς στην ηγεσία του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης. Ο επί 19 συναπτά έτη επι-
τυχημένης πορείας στο τιμόνι του 
Συλλόγου, Κυριάκος Θεοδοσιάδης 
αποχωρεί από τη θέση του προέδρου 

και δήλωσε ότι θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. 
να αναλάβει την προεδρία ο στενότε-
ρος συνεργάτης και πολύτιμος φίλος 
του, Διονύσης Ευγενίδης, ο οποίος 
είναι γενικός γραμματέας του Συλλό-
γου εδώ και 16 χρόνια. Η πρόσφατη 
τιμητική εκδήλωση για τον απερχό-
μενο πρόεδρο, ο οποίος πλέον εκ-
προσωπεί τους φαρμακοποιούς όχι 
μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά όλης της 
χώρας από τη θέση του προέδρου του 
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα 
έντονης συγκινησιακής φόρτισης στο 
πλαίσιο του 17ου συνεδρίου-έκθεσης 
PHARMA point που ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία στην Θεσσαλονίκη.

■ Τον έντονο προβληματισμό του για 
την πορεία του πολυδιαφημισμένου 
εξωδικαστικού συμβιβασμού εξέ-
φρασε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και 
α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΕ Παναγιώ-
της Παπαδόπουλος  κάνοντας λόγο 
για απογοητευτικά αποτελέσματα 
από το πρώτο δίμηνο λειτουργίας 
της σχετικής πλατφόρμας. «Από την 
ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι αιτή-
σεις που έχουν υποβληθεί οριστικά 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη 
ρύθμιση οφειλών πανελλαδικά είναι 
μόλις 137 και όλα αυτά την ώρα που 
κυβερνητικοί παράγοντες δήλωναν 

αισιόδοξοι πως θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν ως και 400.000 χι-
λιάδες επιχειρήσεις» ανέφερε ο κ. 
Παπαδόπουλος επισημαίνοντας πως 
πλέον «δύο στις τρεις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπε-
ξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς 
τις τράπεζες. Αναμφίβολα πολλές 
από τις εγκλωβισμένες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που αδυνατούν σήμερα 
να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
τους προς τις τράπεζες θα βρεθούν 
σύντομα αντιμέτωπες με καταγγελία 
των δανείων τους, καθώς η χώρα 
έχει δεσμευθεί για μείωση του ύψους 
των κόκκινων δανείων κατά 40 δισ. 
ευρώ μέχρι το τέλος του 2019».

■ Στη Θεσσαλονίκη και πιο συ-
γκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο 
βρέθηκε την περασμένη βδο-
μάδα ο πρώην εκπρόσωπος 
τύπου της Νέας Δημοκρατίας 
και πρώην υπουργός Βασίλης 
Κικίλιας. Ο κ. Κικίλιας ανη-
φόρισε με αφορμή το γάμο… 
κομματικού στελέχους της 
Θεσσαλονίκης που τυγχάνει να 
είναι και πολύ καλός του φίλος. 
Μαζί του έφερε και τη γνωστή 
παρουσιάστρια Τζένη Μπαλα-
τσινού, επιβεβαιώνοντας με 
αυτό τον τρόπο τις φήμες που 
τους θέλουν από το περασμένο 
καλοκαίρι… ζευγάρι! 

■ Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε 
τις προηγούμενες ημέρες η 
ευρωβουλευτής της Ελιάς, Εύα 
Καϊλή. H όμορφη εκπρόσωπος 
του λαού στις… Βρυξέλλες  με 
την ευκαιρία της παρουσίασης 
της στην εκλογική της περιφέ-
ρεια επισκέφτηκε περιοχές της 
Βόρειας Ελλάδας και πραγ-
ματοποίησε συναντήσεις με 
θεσμικούς παράγοντες σε μια 
προσπάθεια να ενημερωθεί για 
τα προβλήματα που υπάρχουν 
και να τα μεταφέρει στο κέντρο 
λήψης των… ευρωπαϊκών 
αποφάσεων. Από ότι ακούσαμε 
«έτρεξε» και κάποια χιλιόμετρα 
υπέρ της υποψηφιότητας του 
Νίκου Ανδρουλάκη για αρχηγό 
της Κεντροαριστεράς τον οποίο 
η κ. Καϊλή φέρεται να στηρίζει 
σύμφωνα με τις… κακές γλώσ-
σες της Βασιλέως Ηρακλείου. 
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Η στυγερή δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου σόκαρε, 
πολυσυζητήθηκε, τροφοδότησε πολλές συζητήσεις για το σημείο 
που έχει φτάσει η χώρα. Η Αντιπολίτευση αντέδρασε πολιτισμέ-
να. Δεν έλειψαν ακραίες φωνές, αλλά η αντίδραση ήταν θεσμικά 
και πολιτισμικά μετρημένη. Άλλοι θα έκαιγαν την Αθήνα, όπως 
το έχουμε ζήσει άλλωστε και μάλιστα όχι μόνο μια φορά. Η 
Κυβέρνηση; Αντέδρασε χυδαία και με ανευθυνότητα, υβρίζοντας 
τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης! Αυτό ξέρουν καλά 
τα επικοινωνιακά επιτελεία του Μαξίμου, αυτά κάνουν!

Συμπέρασμα: Την στιγμή που κυριαρχεί η αίσθηση ότι τίποτα 
δεν ελέγχεται σ’ αυτήν τη χώρα, ότι το μικροέγκλημα νιώθει το 
πεδίο ελεύθερο και το οργανωμένο έγκλημα αποθρασύνεται, η 
Κυβέρνηση εμφανίζεται όχι απλά ανήμπορη, αλλά και ασυγ-
χώρητα επιτιθέμενη. Με την θλιβερή φιγούρα του Υπουργού 
κ.Τόσκα να κυριαρχεί στο άναρχο τοπίο που χαρακτηρίζεται από 

αυξανόμενη κυριαρχία της ανομίας και σειράς παραβατικών 
συμπεριφορών, τα επικοινωνιακά επιτελεία του Μαξίμου 

αισθάνονται ότι μπορούν να κατηγορούν κιόλας. 
Ανίκανη Κυβέρνηση, τραγελαφικές καταστάσεις, 
επικοινωνιακή θρασύτητα!  Το τρίπτυχο που έτσι 
κι αλλιώς κυριαρχεί.

Δύσκολα μπορεί κάποιος να απαντήσει γι’ αυτή 
τη στάση της Κυβέρνησης και ασφαλώς δεν 

υπάρχει μονοσήμαντη ερμηνεία. Σίγουρα πάντως 
επιδεικνύεται πλήρης ανοχή, πλήρης αδυναμία και 

έλλειψη βούλησης να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια 
στην Πρωτεύουσα αλλά και σ’ όλη τη χώρα. Στην Πολιτι-

κή μετράει το αποτέλεσμα και όποια κι αν είναι η ερμηνεία, η 
Κυβέρνηση θα πληρώσει και αυτήν την κατάσταση. Αδιάφορο αν 
φταίνε οι ιδεοληψίες, η ανικανότητα,  η ανοχή. Η κυριαρχία της 
βίας σε διάφορα επίπεδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και 
επεκτείνεται τροφοδοτώντας φόβο.

Όλοι οι δείκτες εγκληματικότητας έχουν εκτοξευτεί σύμφωνα 
με τα επίσημα και αδιαμφισβήτητα  στοιχεία της Αστυνομίας. Ο 
ιστορικής ανευθυνότητας « Νόμος Παρασκευόπουλου» έφερε 
σαν αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μέσα σε δυόμισι χρόνια 
περίπου 12.500 φυλακισμένοι, ανάμεσά τους μερικές εκατοντά-
δες βαρυποινίτες! Δεν είναι όμως μόνο αυτά.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κλείδωσαν πριν λίγες μέρες 
την Σύγκλητο επειδή έτσι ήθελαν κάποιοι πολύ επαναστάτες, μια 
Σύγκλητο η οποία μαζεύει νεκρούς από ναρκωτικά στον χώρο 
πίσω από το Πολυτεχνείο! Ο ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ μπουκάρει όπου θέλει 
και όποτε θέλει και όταν μπούκαρε στην Βουλή, οι συλληφθέντες 
αγωνιστές αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή... του Προέδρου της 
Βουλής! Κάποιοι έδειραν φοιτητή με αναπηρία μέσα σε εκδή-
λωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου από κάποιους κοινούς 
αλήτες και ουδείς αντέδρασε, ουδείς συνελήφθη. Ο καθηγητής 
Συρίγος ξυλοφορτώνεται μέσα στο Πάντειο, διαλύουν εκδήλωση 
στην οποία μιλούσε στα Γιάννενα και στη συνέχεια επικηρύσσεται 
κιόλας από ανθρώπους που ότι και αν δηλώνουν, όπως και αν 
αυτοκαθορίζονται, είναι πολύ απλά φασίστες μέχρι το μεδούλι. 
Στα Εξάρχεια έχει καθιερωθεί πια το άβατο, οι γύρω δρόμοι καί-
γονται όταν, όποτε θελήσουν οι αμφισβητίες του γλυκού νερού οι 
οποίοι δρουν ανενόχλητα. Όταν δε τους καταλάβει ο κατάλληλος 
οίστρος, περνούν και από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ να πετάξουν 
καμία μολότοφ.

Αυτή είναι η κατάσταση, μια κατάσταση που δεν αμφισβητείται 
από κανέναν και η Κυβέρνηση δεν κάνει πολύ απλά τίποτα. Αφή-
νεται δε να καλλιεργηθεί κι ένα κλίμα ανοχής στη βία ανάλογα με 
τον χαρακτήρα της, γυρνώντας πίσω τη χώρα στις εποχές που 
κάποιοι αν δεν χαίρονταν, συναινούσαν το λιγότερο σιωπηρά 
στις στυγνές δολοφονίες της 17 Νοέμβρη. Μόνο που οι διάφορες 
μορφές βίας αλληλοτροφοδοτούνται.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να μείνει έτσι. Δεν μπορεί να 
υπάρχει κανένας συμβιβασμός. Ασφαλώς μια νέα Κυβέρνηση 
είναι αναγκαίο να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα 
καταστήσει τη χώρα, μία χώρα με τάξη και ασφάλεια, με σεβασμό 
στη νομιμότητα. Ωστόσο, χρειάζεται και η κοινωνική αντίδραση, 
η μαζική καταδίκη όσων συμβαίνουν γύρω μας, η απομόνωση 
όσων θεωρούν ότι δεν συμβαίνει και τίποτα με ολίγη βία. Η λίγη 
βία φέρνει και την μεγάλη, φέρνει το μίσος, την απαξία της ζωής 
με την πιο διαφορετική μορφή, τον φόβο, τον συντηρητισμό.

Γι’ αυτό πρέπει να αντιδράσουμε χωρίς καθυστέρηση!

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Να αντιδράσουμε στη βία, 
το έγκλημα, τον σκοταδισμό 

Ζα
χα

ρία
ς Ζ
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ς*

Ο Μακιαβέλι συνήθιζε να λέει πως η πρώτη 
εντύπωση που δημιουργεί ένας ηγεμόνας είναι 
αυτή που δίνουν οι άνθρωποι που τον περιστοι-
χίζουν. Ο λαός το λέει απλούστερα με το γνωστό 
πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι.

Το παρά φύση παράδειγμα της πολιτικής φιλίας 
Τσίπρα- Καμμένου είναι μία χαρακτηριστική πε-
ρίπτωση. Η εξουσία αρκεί να νομιμοποιήσει την 
συγκυβέρνηση τους, ενώ οποιαδήποτε υπόνοια 
της απώλειας της τους κάνει να ταυτίζονται απο-
λύτως. Όπως συνέβη και  την τελευταία φορά 
που σύσσωμη η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να 
υπερασπιστεί τα ανεκδιήγητα καζίνο και άλλα 
του κου Καμμένου.  

Όταν φυσικά δεν είναι η νομή της καρεκλάς, 
αλλά η προάσπιση ή μη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μειοψηφιών, που θα προβάλ-

λουν τον αλά καρτ προοδευτισμό του 
ΣΥΡΙΖΑ και θα στρέφουν τα βέλη του 

δημοσίου διαλόγου μακριά από την 
φθινοπωρινή φοροεπιδρομή, τότε 
τα κάστανα από τη φωτιά καλείται 
να τα λάβει η αντιπολίτευση.

 «Είστε υπέρ, ή κατά; Έστω 
απαντήστε μ’ ένα ναι, ή μ’ ένα όχι», 

ρώτησε ο κ. Τσίπρας τον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης δηκτικά 

στην Βουλή. Οι τακτικισμοί του Πρωθυ-
πουργού σαφώς δημιουργούν προβλήματα 
στον Κυριακό Μητσοτάκη, καθώς ο ίδιος 
αποδεικνύεται σταθερά αναντίστοιχα φιλελεύ-
θερος σε σχέση με τη συντηρητική λαϊκή βάση 
της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα όμως 
του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι ούτε αυτό, ούτε 
το επικοινωνιακό του επιτελείο που άλλαξε 
αιφνιδιαστικά . Ούτε καν ο όψιμος έρωτας του 
Ντάισελμπλουμ για την ανίερη συμμαχία των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη 
είναι ότι δεν εμπνέει τον κόσμο. Αυτό που είχε 
πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας το 2015.

Άλλωστε η δημοσκοπική επικράτηση της ΝΔ 
δεν προκύπτει από την ελπίδα που αυτή φέρνει 
στην κοινωνία, παρά από την πεποίθηση ότι η 
διαχείρισή Μητσοτάκη θα είναι πιο χρηστή, κα-
θώς τα μέτρα που εφαρμόζονται θα βρίσκονται  
κοντά στον ιδεολογικό πυρήνα της ΝΔ.

Έτσι η συντριπτική απογοήτευση του κόσμου 
από το εθνολαϊκιστικό συνονθύλευμα των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ  αντί να οδηγεί  τους πολίτες στην ΝΔ, 
τους οδηγεί σπίτι τους εκτινάζοντας την αποχή. 

Τη λύση φαίνεται πως μπορεί να δώσει η 
συγκρότηση του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα. 
Για πρώτη φορά στα χρονικά δύο κοινοβου-
λευτικά κόμματα ενώνουν τους δυνάμεις τους, 
ξεπερνώντας τα λίγα που τους χώριζαν και 
προάγοντας τα πολλά που τους ένωναν. 

Όσο η διαδικασία της εκλογής αρχηγού από τη 
βάση προχωράει αποκαλύπτονται πέρα από τις 
προσωπικότητες των υποψηφίων αρχηγών, οι 
πολιτικές τους διαδρομές, οι συμμαχίες τους, 
οι προθέσεις τους για πιθανές μετεκλογικές 
συνεργασίες, το όραμα τους για την επόμενη 
μέρα της χώρας και του χώρου. Προδίδονται 
φυσικά και οι προτιμήσεις του συστήματος για 
συγκεκριμένους υποψηφίους. Στη ζωή όμως 
όπως και στην πολιτική, η λύση βρίσκεται 
πάντοτε μπροστά και ποτέ πίσω. Πάντοτε στο 
μέλλον και ποτέ στο παρελθόν. Πάντοτε στο 
προσκήνιο και ποτέ στο παρασκήνιο. Έτσι θα 
γίνει και τώρα. Και τότε είναι που κάποιοι θα 
εκπλαγούν πραγματικά. 

*Η κ. Δαλαμπούρα είναι γιατρός 

Με την ψήφιση του νόμου 4.482/2017, η κυβέρνηση έκοψε τον 
γόρδιο δεσμό του ΟΑΣΘ, ένα σκάνδαλο διαπλοκής δεκαετιών, 
που κρατούσε τις αστικές συγκοινωνίες δέσμιες συγκεκριμένων 
οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, χωρίς να παρέχει 
συγκοινωνίες ποιότητας στο λαό της πόλης. 

Όντας o μοναδικός φορέας αστικών συγκοινωνιών επί 60 χρόνια 
ο ΟΑΣΘ είχε τύχει ιδιαίτερα ευνοϊκής μεταχείρισης από τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις, έπαιρνε τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις, 
από όλους τους αντίστοιχους οργανισμούς και πολλά πρόστιμά 
του διαγράφονταν, ενώ υπήρχε πλήρης  έλλειψη διαφάνειας στα 
οικονομικά του.

Το γεγονός πως πολλοί εργαζόμενοι ήταν και μέτοχοι έκανε δυσδι-
άκριτη  τη σχέση εργαζομένων-εργοδοσίας και ποιος απαιτεί από 
ποιον τους μισθούς. Σε περσινή απεργία, ο σύλλογος εργαζομέ-

νων, του οποίου ο πρόεδρος ήταν μέτοχος του ΟΑΣΘ, στράφηκε 
κατά της κυβέρνησης, και όχι κατά της διοίκησης του 

οργανισμού για την διεκδίκηση των δεδουλευμένων.

Εδώ και δύο χρόνια έχουμε  προτείνει στο δήμο 
Θεσσαλονίκης, εκ μέρους της Ανοιχτής Πόλης, να 
αναλάβει πρωτοβουλία για μια χωροταξική και 
συγκοινωνιακή μελέτη στο ευρύτερο πολεοδομι-
κό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, με στόχο των 

συνδυασμό διαφορετικών και συμπληρωματικών 
τρόπων μετακίνησης, λεωφορείο, ΜΕΤΡΟ, Τραμ και 

θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Αλλά και την πρόβλεψη 
των πεζοδρομήσεων, πάρκων ή άλλων μελλοντικών παρεμ-

βάσεων, που θα επηρεάσουν το σχεδιασμό των συγκοινωνιών. 

Ο νεοϊδρυθείς  ΟΣΕΘ (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσα-
λονίκης) έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού και συντο-
νισμού όλων των συγκοινωνιακών μέσων της πόλης (λεωφορεία, 
μετρό κλπ). Με τη χρήση συγκοινωνιακών μοντέλων, γνωρίζοντας 
τους φόρτους των μετακινήσεων, τις ώρες αιχμής, τη χωρητικό-
τητα των μέσων και  με ανάλυση κόστους-οφέλους, μπορεί να 
καταλήξει στη βέλτιστη λύση συνδυασμένων μεταφορών, με τα 
διάφορα μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγω-
νιστικά, με ανασχεδιασμό των διαδρομών των λεωφορείων μετά 
την έναρξη λειτουργίας του ΜΕΤΡΟ, πρόβλεψη της προτίμησης 
επιβατών για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία και μελέτη για 
πιθανή κατασκευή τραμ, σε περιοχές που δεν προβλέπεται γραμμή 
ΜΕΤΡΟ και είναι προτιμότερη η χρήση του οικολογικού αυτού 
μέσου, εφόσον δεν είναι οικονομικά ασύμφορο.

Η χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η συμπλήρωση του 
στόλου με αγορά λεωφορείων λειτουργικών προς το χρήστη και 
φιλικών στο  περιβάλλον, η προσθήκη του απαραίτητου πλήθους 
λεωφορείων για ΑΜΕΑ, οι άνετες προφυλαγμένες από τις καιρικές 
συνθήκες, έξυπνες στάσεις, αλλά και άλλες λύσεις που είμαι 
σίγουρη ο ΟΣΕΘ θα μελετήσει….. μπορούν να πετύχουν ένα τελικό 
αποτέλεσμα, που θα κάνει τις δημόσιες συγκοινωνίες ελκυστικές 
στον πολίτη. Το ζητούμενο είναι, άνετη, γρήγορη, ασφαλής και 
φθηνή μετακίνηση για τους εργαζόμενους που ζουν την καθημερι-
νή ταλαιπωρία της μετακίνησης από και προς τη δουλειά, με άγχος, 
καθυστερήσεις, στριμωξίδι, με λεωφορεία, που ταλαιπωρούν το 
χρήστη και επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Για να πετύχει ένας τέτοιος σχεδιασμός, απαραίτητη είναι η συνερ-
γασία με το δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και όλους τους δήμους του 
ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.

Η δημοτική αρχή μπορεί να συμβάλλει με προτάσεις για το σχε-
διασμό των συγκοινωνιών που κουμπώνουν με το χωροταξικό 
σχεδιασμό, να επικοινωνήσει τις ανάγκες και τις αγωνίες των 
κατοίκων, να αναδείξει προβλήματα από τη ζώσα πραγματικότητα, 
που δεν μπορεί να δει ένας τεχνοκρατικός σχεδιασμός. 

Η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου των αστικών συγκοινωνι-
ών, βοηθά στην βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου και στην 
εύρεση καινοτόμων λύσεων, για ακόμα καλύτερη ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών. Ένα παρατηρητήριο, που μπορεί να 
μετρά, πλήθος επιβατών, ανά ώρα, ατυχήματα, περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, επίπεδο θορύβου και πολλά άλλα. Έτσι οι μελλοντικές 
αποφάσεις του ΟΣΕΘ και του ΑΣΥΘ, θα βασίζονται σε καταγραφή 
των υπαρκτών προβλημάτων, των διαθέσεων  και των με την 
πάροδο του χρόνου διαφοροποιημένων αναγκών των χρηστών.

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

Το σύστημαΑστικές συγκοινωνίες 
Θεσσαλονίκης

Πέ
νυ

 Δα
λα

μπ
ού

ρα
*

Ρία
 Κα

λφ
ακ

άκ
ου

*

#opinions



14

#υγεία

Οι παθήσεις του χεριού (καρπός-παλάμη-δάκτυλα) είναι 
πολύ συχνές στους ασθενείς που προσέρχονται σε κάθε ορ-
θοπαιδικό ιατρείο. Παρατηρούνται περισσότερο σε  όσους 
ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες, σε αυτούς που κα-
ταπονούν τα χέρια τους κατά τον ελεύθερο χρόνο τους (γυ-
μναστήριο, υπολογιστής, ενασχόληση με μουσικά όργανα) 
καθώς και στις γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης 
ή της κλιμακτηρίου-εμμηνόπαυσης .

Η συχνότερη πάθηση που εμφανίζεται στον καρπό είναι το 
Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα. Σε αυτήν την περίπτωση 
ο ασθενής παραπονείται για μούδιασμα και πόνο στον αντί-
χειρα, στον δείκτη και στον μέσο δάκτυλο του χεριού, συ-
μπτώματα που αυξάνονται κατά τον βραδινό ύπνο, επίσης 
ελαττώνεται η δύναμη των δακτύλων αυτών, συχνά πέφτουν 
αντικείμενα από τα χέρια των πασχόντων  και τελικά παρα-
τηρείται μυϊκή ατροφία των μυών των χεριών. Η διάγνωση 
της πάθησης εκτός από την κλινική εξέταση επιβεβαιώνεται 
με ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο. Η θεραπεία του συνδρόμου 
καρπιαίου σωλήνα πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να 
αποτραπεί μόνιμη δυσλειτουργία λόγω πίεσης του μέσου 
νεύρου που εγκλωβίζεται μεταξύ των οστών του καρπού και 
του εγκαρσίου συνδέσμου. Η θεραπεία είναι χειρουργική, με 
πολύ μικρή τομή υπό τοπική αναισθησία, απελευθερώνε-
ται το μέσο νεύρο, ο ασθενής λειτουργεί άμεσα μετεγχειρη-

τικά το χέρι του και τα συμπτώματα εξαφανίζονται σε λίγες 
ημέρες από την χειρουργική επέμβαση.

Μια επίσης συχνή πάθηση του καρπού είναι η Στενωτική Τε-
νοντοελυτρίτιδα του Αντίχειρα (Σύνδρομο DeQuervain). 
Ο ασθενής παραπονείται για οξύ πόνο κατά την κάμψη του 
αντίχειρα και του καρπού. Η αντιμετώπιση της πάθησης αρχι-
κά είναι συντηρητική με εφαρμογή ειδικών εγχύσεων τοπικά 
και σε περίπτωση επιμονής των συμπτωμάτων χειρουργική. 
Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται υπό τοπική αναισθησία 
και με ελάχιστη τομή δια της οποίας διανοίγεται το έλυτρο 
στο οποίο ολισθαίνει ο τένοντας του αντίχειρα, τα συμπτώ-
ματα σταματούν άμεσα και το χέρι είναι πλήρως λειτουργικό 
από τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες.

Ο Εκτεινασόμενος Δάκτυλος ή Δάκτυλος Σκανδάλης εί-
ναι η συχνότερη πάθηση που εμφανίζεται στα δάκτυλα του 
χεριού, σε ένα ή περισσότερα ταυτόχρονα . Κατά την κλινική 
εξέταση παρατηρείται εμπλοκή (μάγκωμα) του πάσχοντος 
δακτύλου σε θέση κάμψης, επώδυνη επαναφορά του σε 
θέση έκτασης και εκτίναξη του κατά την διαδρομή της κίνη-
σης, ενώ στη βάση του δακτύλου ψηλαφάται κινητή διόγκω-
ση του τένοντα. Η πάθηση θεραπεύεται μόνο χειρουργικά 
υπό τοπική αναισθησία και με τομή 1cm διά της οποίας 
απελευθερώνεται η κίνηση του τένοντα του δακτύλου, που 
γίνεται άμεσα ανώδυνη και φυσιολογική με τον ασθενή λει-
τουργικό από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.

Και στις τρεις  περιγραφείσες παθήσεις η θεραπεία είναι μό-
νιμη με εντυπωσιακά γρήγορα αποτελέσματα. 

Παθήσεις των δακτύλων του χεριού και του καρπού: Συμπτώματα – Διάγνωση – Θεραπεία
Του Ιορδάνη Αγγελίδη*

Ο κ. Αγγελίδης Ιορδάνης είναι 
Ορθοπαιδικός- Χειρουργός 

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

Ορθοπαιδικός Χειρουργός  
EUROMEDICA  
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Η λέξη «κιρσοκήλη»  ακούγεται όλο και συχνότερα στην καθημερινότη-
τα των νέων ενηλίκων και υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την έννοιά 
της και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει στη γονιμότητα ενός 
άντρα.

Όταν μιλάμε για κιρσοκήλη εννοούμε την διάταση των φλεβών που βρί-
σκονται πάνω από τον όρχι  λόγω παλινδρόμησης της αιματικής ροής 
στο πλέγμα των έσω σπερματικών φλεβών. Δηλαδή στη ουσία μιλάμε 
για κιρσούς (‘ξεχείλωμα’ του τοιχώματος και των βαλβίδων) που εμφα-
νίζονται στις φλέβες που παίρνουν το φλεβικό αίμα από τον όρχι και το 
κατευθύνουν προς την καρδιά.

Είναι σχετικά συχνή πάθηση στο νέο ανδρικό πληθυσμό και εμφανίζεται 
σε αρκετά μεγάλο ποσοστό που φτάνει σε επιδημιολογικές μελέτες μέχρι 
και το 22,6% του γενικού πληθυσμού.

Το ερώτημα είναι γιατί μας απασχολεί τόσο η κιρσοκήλη. Καταρχήν εμφα-
νίζεται κάποιες φορές ακόμη και από την εφηβική ηλικία των 14-15 ετών 
και μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την ανάπτυξη του αντίστοιχου όρχι. 
Παράλληλα είναι ένα από τα πιο συχνά αίτια υπογονιμότητας στον άνδρα. 
Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν σημαίνει ότι όποιος διαγνωστεί με 
κιρσοκήλη θα έχει οπωσδήποτε πρόβλημα γονιμότητας. Περίπου επηρε-
άζεται ο ένας στους τρεις άνδρες που εμφανίζει κιρσοκήλη και σε πολλές 
περιπτώσεις οι βλάβες στην σπερματογένεση, δηλαδή στην γονιμότητα 
εμφανίζονται κάποια χρόνια μετά την εμφάνιση της κιρσοκήλης.

Συνεπώς πότε αρχίζει ο έλεγχος; Καλά είναι να ελέγχονται οι νέοι έφηβοι 
στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, για πολλούς λόγους έστω μία 

φορά το έτος. Και από την ηλικία των 18-20 ετών είναι καλό ένας νέος 
άντρας να ελέγχει την γονιμότητά του με υπέρηχο και σπερμοδιάγραμμα. 
Είναι οι βασικές εξετάσεις που θα κατευθύνουν  κατόπιν τον ουρολό-
γο-ανδρολόγο του, για διερεύνηση πιθανής αιτίας υπογονιμότητας που 
θα ψάξει και για κιρσοκήλη.

Εάν βρεθεί ότι η κιρσοκήλη είναι το αίτιο ή αποτελεί μία από τις κύριες 
αιτίες για το κακό σπερμοδιάγραμμα του άνδρα τότε πρέπει να εξεταστεί 
η χειρουργική αποκατάστασή της. Στην ουσία δηλαδή πρέπει ο ουρολό-
γος-χειρουργός να «απολινώσει», να αποκλείσει από την κυκλοφορία 
του αίματος αυτές τις κιρσοειδείς φλέβες.

Αυτό γίνεται, ανοικτά με τομή  στην κοιλιά πλάγια, λαπαροσκοπικά, είτε  
ανοικτά με μικρή τομή των 2-3 εκατοστών υποβουβωνικά χαμηλά σχε-

δόν δίπλα από τη ρίζα του πέους. Η μέθοδος που επικρατεί τα τελευταία 
χρόνια με τα καλύτερα αποτελέσματα, φαίνεται να είναι η τελευταία με 
τη χρήση μικροχειρουργικής μεθόδου όπου ο χειρουργός χρησιμοποιεί 
μεγέθυνση στο χειρουργικό πεδίο με μικροσκόπιο και πραγματικά έχει 
πολύ καλά αποτελέσματα.

Τα νεώτερα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η (μικρο)-χειρουργική 
αποκατάσταση της κιρσοκήλης μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στην βελ-
τίωση των ποσοστών επιτυχούς σύλληψης και κύησης, όχι μόνο στην 
αυθόρμητη σύλληψη, αλλά ακόμη και στην υποβοηθούμενη αναπαρα-
γωγή, δηλαδή στην εξωσωματική και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
προκαλεί μείωση του ποσοστού του κατακερματισμένου DNA στα σπερ-
ματοζωάρια.

Από τα παραπάνω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η διόρθωση της κιρ-
σοκήλης έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τις παραμέτρους του σπέρματος 
στους περισσότερους άνδρες.

Βελτιώνει τη γονιμότητα

Οι κίνδυνοι της θεραπείας είναι ελάχιστοι και το κόστος για το υπογόνιμο 
ζευγάρι χαμηλό για την επιτυχή σύλληψη και κύηση.

Kιρσοκήλη

*Ο κ. Ιωάννης Κουτσογιάννης είναι  
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Λ. Κ. Καραμανλή 131 
Θεσσαλονίκη 
2310989699 
6932109610

Του Ιωάννη Κουτσογιάννη*
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I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) Επωνυμία και  διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ταχ. Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσσα-
λονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Θάνου, Τηλέφωνα: 2310-470501, 
2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@
egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu 
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, 
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: (URL) http://www.egnatia.eu.  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.  
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: στην προαναφερ-
θείσα διεύθυνση, Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ.  
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
II.1) Εύρος της σύμβασης. Τίτλος και σύντομη περιγραφή: «Συμφωνία – πλαίσιο για 
την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” - Κωδ. 
αναφοράς 5547».

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες. 
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 200.000 Ευρώ 
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: 
Όχι

ΙΙ.2) Περιγραφή. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΕL – Εγνατία Οδός: (Οδικός 
Άξονας Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Γρεβενά – Κοζάνη – Βέροια – Θεσσαλονίκη – Καβάλα 
– Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Ελληνοτουρκικά σύνορα), Κάθετοι Άξονες, η 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και κάθε άλλη περιοχή για έργα που έχουν εκχωρη-
θεί στην “Εγνατία Οδός ΑΕ” και το οδικό δίκτυο γενικά το οποίο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί 
τα έργα ή συνδέεται με αυτά. 

Συνολική ποσότητα / έκταση υπηρεσιών:  Θα συναφθούν κατά μέγιστον τέσσερις (4) 
επιμέρους συμβάσεις. 
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας –τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «Διακήρυξη 
Ανοικτής Διαδικασίας». 
Διάρκεια της σύμβασης: σαράντα οκτώ (48) μήνες. 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Ναι. Περιγραφή παρατάσεων: Οι περιπτώσεις 
που προβλέπονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά 
δημόσια σύμβαση.

ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής. Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο. Οι προσφέροντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση ενώσεων οικονομι-

κών φορέων) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικότερα και πέραν των ανωτέρω: 
α. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγε-
γραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες), πτυχίο Β’ τάξης και άνω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
77 του Ν.4412/2016. 
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη ή κράτη ή χώρες της 
παρ. 17.1 του τεύχους «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας», στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι παρόχων υπηρεσιών (Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του Ν.4412/2016, στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς σε κατηγορίες 
μελετών και τάξεις αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου α. 
γ. Οι προσφέροντες, που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή κράτη ή χώρες της παρ. 17.1 του τεύχους «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας», 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι παρόχων υπηρεσιών, απαιτείται να είναι εγ-
γεγραμμένοι στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους και να 
διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο 
Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών της ανωτέρω παραγράφου α, κατά το άρθρο 39 του Ν. 
3316/05, τουλάχιστον το παρακάτω: 
- έναν (1) μελετητή με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές 
Μελέτες).

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτή-
ρια επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν..4412/2016, μπορούν να συμμετέχουν. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 19.1 του τεύχους 
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας», για να μην αποκλειστεί από τη Διαδικασία, πρέπει να 
διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ως εξής: 

α) Να έχει εκπονήσει κατ’ ελάχιστον στην τελευταία δεκαετία, εγκεκριμένες μελέτες από 
αρμόδια υπηρεσία ως ακολούθως: 
i. μία ΜΠΕ για ΧΥΤΑ για την οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων και 
ii. μία ΜΠΕ Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων για την οποία θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων και 
iii. μία ΜΠΕ για λιμενικά έργα για την οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έγκριση περιβαλλο-
ντικών όρων και 
iv. μία ΜΠΕ για οδό ΑΙ Κατηγορίας βάσει της ΥΑ 1958/2012 για την οποία να έχει εκδοθεί 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και

v. μία Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, σύμφωνα με το Ν.4014/2011, και 
β) να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω προσωπικό στην «ομάδα μελέτης»: 
- έναν (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή τετραετούς εμπειρίας σε έργα 
κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). 
IΙI.2) Όροι που αφορούν στη σύμβαση υπηρεσιών. Η εκτέλεση της υπηρεσίας προο-
ρίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. 

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης: 
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.

IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) Περιγραφή. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία. 
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο. Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα. 
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις: Ναι 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής και όροι για την αποσφράγιση των προσφορών. Ημερομηνία: 
28.11.2017, Τοπική ώρα: 11:00. Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1. 
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 
Εκπρόσωποι διαγωνιζόμενων. 
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνική. 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες από την αναφε-
ρόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών.

VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες. Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν 
την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής 
Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Για την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 
0,5% επί της συνολικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της Συμφωνίας – πλαίσιο (1.000€), σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Για την υπογραφή κάθε επί μέρους σύμβα-
σης θα απαιτηθεί επί πλέον εγγύηση καλής εκτέλεσης 4,5% επί της αμοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.) 
κάθε επί μέρους σύμβασης. 
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 της 
Σ.Υ. 
Προθεσμία πρόσβασης σε έγγραφα/ συμπληρωματικών πληροφοριών: 20.11.2017, Τοπική 
Ώρα: 16:00, Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών 
δημοπράτησης που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu, 
στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, για να υποβάλλουν όμως προσφορά θα πρέπει να 
προμηθευτούν (δωρεάν) και να συμπληρώσουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 17.10.2017.

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
Απόστολος Αντωνούδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#opinion

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ και η 
συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντό-
ναλντ Τραμπ, θα μείνει στην Ιστορία. Είναι ο 10ος 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας που πέρασε το 
κατώφλι του Λευκού Οίκου. Και ο πρώτος χω-
ρίς γραβάτα.  Είναι, άλλωστε, το μόνο στο οποίο 
φάνηκε συνεπής. Πέραν όμως των στιλιστικών 
επιλογών του, ο αριστερός κ. Τσίπρας κατέκτησε 
κι άλλες, πιο «σημαντικές» πρωτιές. 

Σε μία περίοδο, που οι σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης 
δεν βρίσκονται στην καλύτερή τους φάση και 
που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει κάποια ιδιαί-
τερη διάθεση συνεννόησης με τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανα-
δεικνύεται στον πιο ένθερμο υποστηρικτή του. 

Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που ταυ-
τίστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι 
«μοιραζόμαστε τις ίδιες κοινές αξίες», αλλά και 

ο πρώτος που δικαιολόγησε την αμφιλεγόμενη 
προσωπικότητα του Προέδρου των ΗΠΑ, λέγο-
ντας το αμίμητο: «Μπορεί ο τρόπος που προσεγ-
γίζει τα πράγματα ο Τραμπ να είναι διαβολικός, 
αλλά είναι για… καλό». Αυτό μάλλον ήταν και το 
τίμημα - μαζί με τα F-16 - που πλήρωσε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας για να λάβει έναν επαινετικό λόγο 
και ένα χτύπημα στην πλάτη από τον  Ντόναλντ 
Τραμπ. 

Στην Ουάσινγκτον, προφανώς, ήταν ο μεταλλαγ-
μένος Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς το ύφος του «επα-
ναστάτη» και το βάρος του αντιαμερικανισμού 
που τον ακολουθεί από τα νεανικά του χρόνια, 
φόρεσε ένα νέο κοστούμι, θέλοντας να δείξει 
πως έχει την στόφα ενός Ευρωπαίου μεταρρυθ-
μιστή. Και ως γνήσιος λαϊκιστής, είπε αυτά που 
ήθελαν να ακούσουν. Διέγραψε από τη μνήμη 
του τα συνθήματα «φονιάδες των λαών, Αμερι-
κάνοι» και μίλησε με κολακευτικά λόγια για τα 

επιτεύγματα του αμερικανικού λαού. Χαρακτήρι-
σε «παραγωγική» τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο 
και δήλωσε πως δεν αισθάνθηκε «να απειλείται 
καμία στιγμή» από τον Αμερικανό πρόεδρο. 

Όλα έβαιναν καλώς, μέχρι τη στιγμή που ένας 
δημοσιογράφος του ABC του θύμισε τα επικριτι-
κά σχόλια που είχε κάνει, πριν από τις αμερικανι-
κές εκλογές, για το ενδεχόμενο επικράτησης του 
Ντόναλντ Τραμπ. Η περίφημη δήλωση του Έλ-
ληνα Πρωθυπουργού, «να μην μας βρει αυτό το 
κακό και εκλεγεί πρόεδρος», έγινε παγκοσμίως 
γνωστή, όπως και το χαμόγελο της αμηχανίας 
του, όταν κλήθηκε να απαντήσει.

Κοιτάζοντας ξανά και ξανά το ίδιο στιγμιότυπο, 
βλέπεις τον πολιτικό βίο του Αλέξη Τσίπρα μέσα 
σε λίγα καρέ. Έναν πολιτικό που άλλα έλεγε κι 
άλλα κάνει. Έναν Πρωθυπουργό με πλήρη έλλει-
ψη διορατικότητας, που πέφτει από τη μία γκάφα 

στην άλλη και μετά, προσπαθεί να δικαιολογήσει 
τα αδικαιολόγητα, ανάγοντας την ελληνική λέξη 
«kolotouba» σε διεθνή πολιτικό όρο αναξιοπιστί-
ας. Αυτός είναι ο πραγματικός Αλέξης Τσίπρας. 

Ο «ασυνήθιστος επισκέπτης στον Λευκό Οίκο», 
όπως τον χαρακτήρισε η βρετανική εφημερίδα 
«Guardian», έκανε μια στροφή 180 μοιρών στην 
πολιτική του καριέρα, προκειμένου να επιβιώσει. 
Από μαχητικός μαρξιστής και αντι-Τραμπ, δεν 
έχει πλέον κανέναν ενδοιασμό να συναγωνιστεί 
σε φιλο-τραμπισμό τον κυβερνητικό του εταίρο, 
κ. Πάνο Καμμένο. Το μόνο που μας έχει μείνει 
να δούμε, είναι τον κ. Τσίπρα στη φετινή πορεία 
προς την αμερικανική πρεσβεία, για την επέτειο 
του Πολυτεχνείου, να διαδηλώνει με πλακάτ 
«God bless America». 

*Ο κ. Γεωργιάδης είναι Αντιπρόεδρος της ΝΔ 
και βουλευτής Β’ Αθηνών

Που πήγε ο αντιαμερικανισμός του Αλέξη Τσίπρα; 

Άδωνις Γεωργιάδης
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Το concept όπως και οι κανόνες υπήρξαν συγκεκριμένοι για 
όλους τους υποψηφίους αρχηγούς. Τέσσερις κοινές ερωτή-
σεις για το μέλλον του χώρου, τις προσωπικές τους επιδιώ-
ξεις αλλά και τις προτεραιότητες του καθενός εφόσον εκλεγεί 
πρόεδρος με τις απαντήσεις να αποτυπώνονται σε 150 λέξεις 
για κάθε ερώτηση. 

Στο DEBATE προσκλήθηκε να συμμετέχει και ο δήμαρχος 
Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Σε επικοινωνία που είχε η εφη-
μερίδα με τους συνεργάτες κ. Καμίνη υπήρξε αρχικά θετική 
ανταπόκριση για συμμετοχή και στην πορεία εστάλησαν οι 
ερωτήσεις. Ωστόσο λόγω έλλειψης χρόνου και βεβαρημένου 
προγράμματος του κ. Καμίνη, όπως μας ενημέρωσαν στην 
πορεία οι ίδιοι συνεργάτες δεν κατέστη δυνατό να απαντη-
θούν οι ερωτήσεις. Σχετικά ερωτηματολόγια κατόπιν επικοι-
νωνίας εστάλησαν και στα επιτελεία της κ. Γεννηματά και του 
κ. Θεοδωράκη, ωστόσο μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές 
οι γραμμές δεν λάβαμε τις απαντήσεις τους. Εάν και εφόσον 
μας αποσταλούν οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν προκειμέ-
νου οι ψηφοφόροι της Κεντροαριστεράς και αναγνώστες της 
KARFITSA να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τις ιδέες 
και τις προτάσεις όλων των υποψηφίων αρχηγών.

1. Η γενέθλια πράξη της νέας μεγάλης προοδευτι-
κής παράταξης θα είναι η διοργάνωση ενός μεγάλου 
ανοικτού συμμετοχικού ιδρυτικού συνεδρίου όπου θα 
αποφασιστούν οι θέσεις, το όνομα, τα σύμβολα καθώς 
και το σύγχρονο καταστατικό εσωτερικής λειτουργίας της. 
Στις αρχές του 2018. Με κύρια στόχευση την ανανέωση όπως 
έχω ξεκαθαρίσει. Έχω κατηγορηματικά δεσμευτεί πως η θετι-
κή ψήφος σε εμένα συνεπάγεται την επαναστατική επιλογή να 
μην συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της παράταξης όσοι έχουν 
συμπληρώσει 12 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Έτσι θεσμο-
θετείται η ανανέωση, έτσι είναι πραγματικά νέα η προοδευτική 
παράταξη.

2. Όχι μόνο μπορώ, αλλά θα ενεργοποιήσω το θεσμό των αντι-
προέδρων για να μοιραστεί ο μεγάλος φόρτος εργασίας και να 
εμπεδωθεί πνεύμα συλλογικής λειτουργίας. Πιστεύω πως κα-
νείς δεν θα τολμήσει να διασπάσει ό,τι ωραιότερο και συμμετο-
χικό έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον προοδευτικό χώρο. 
Κανείς δεν θα προδώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έχω δη-
λώσει κατ’ επανάληψη και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους 
που θα προσέλθουν να ψηφίσουν ότι πρόκειται να ιδρύσουμε 
έναν νέο κι ενιαίο φορέα. Αμέσως θα ενοποιηθούν οι κοινοβου-
λευτικές ομάδες του Ποταμιού και της ΔΗΣΥ. Μοναδικό κέντρο 
λήψης αποφάσεων θα είναι, μέχρι την εκλογή καθοδηγητικών 
οργάνων στο συνέδριο, ο επικεφαλής μαζί με την οργανωτική 
επιτροπή συνεδρίου που θα αποτελείται από εκπροσώπους 
όλων των φορέων και κινήσεων που συμμετέχουν στο εγχεί-
ρημα.

3. Πιστεύω στη μεγάλη προοδευτική παράταξη, όπως τελευταία 
φορά ζήσαμε το ΠΑΣΟΚ του 2009 στο οποίο ήμουν γραμματέας. 
Πιστεύω στη μεγάλη προοδευτική παράταξη βασικό πολιτικό 
αντίπαλο κι όχι σύμμαχο της συντηρητικής παράταξης, της ΝΔ. Η 
μεγάλη προοδευτική παράταξη, περικλείει την κεντροαριστερά, 
το κέντρο, την φιλοευρωπαϊκή αριστερά καθώς και τους προ-
οδευτικούς κεντροδεξιούς ψηφοφόρους. Η νέα μεγάλη προο-
δευτική παράταξη οφείλει να εκφράσει όλο το φάσμα της πα-
ραγωγικής Ελλάδας. Μια νέα πολιτική στέγη για τους ανέργους, 
τις παραγωγικές ηλικίες, όλους τους αβοήθητους ΕΛΛΗΝΕΣ. Η 
πολιτική αντιπροσώπευση της Ελλάδας της νεανικής δημιουργί-
ας, της καινοτομίας, της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δράσης.

4. Είναι η ηττοπάθεια και ο κυβερνητισμός. Είναι η απουσία της 
πίστης ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια μεγάλη, ηγέτιδα πολιτική 
δύναμη. Είναι η ψυχολογία της μικρής δύναμης που έχουν δη-
μιουργήσει όσοι από ιδιοτέλεια θέλουν να γίνουν υπουργοί του 
Μητσοτάκη επειδή ήταν υπουργοί και ηγετικά κομματικά στε-
λέχη την περίοδο συγκυβέρνησης με Σαμαρά. Αυτό το κόμπλεξ 
κατωτερότητας θα το σπάσουμε. Θα απελευθερώσουμε την 
παράταξη από την παρασκηνιακή πολιτική διαπλοκή με τον κ. 
Μητσοτάκη. Θα φτιάξουμε μια μεγάλη και σύγχρονη προοδευτι-

1. Πρώτος στόχος είναι η διοργάνωση του 
Ιδρυτικού Συνεδρίου της παράταξης όπου 
θα αποφασιστεί η δομή και θα καθοριστούν 
οι προγραμματικές της θέσεις. Όσο πιο γρήγο-
ρα ξεμπερδέψουμε από τα διαδικαστικά της επό-
μενης μέρας, όσο πιο απλή και ξεκάθαρη είναι η δομή της νέας 
παράταξης, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε 
με την ουσία της Πολιτικής. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. 
Τα αρχηγικά κόμματα ανήκουν στο παρελθόν, στο συνέδριο της 
παράταξης πρέπει να προκύψει ένα κεντρικό όργανο το οποίο 
θα εκλεγεί από δημοκρατικά εκλεγμένους συνέδρους, χωρίς 
ποσοστώσεις, που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του νέου 
φορέα. Για να αποφύγουμε φαινόμενα βαβέλ οι αποφάσεις του 
οργάνου αυτού θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για όλους.

Debate Κεντροαριστεράς! 
ΕΞΙ ΎΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΎ ΝΕΟΎ ΦΟΡΕΑ ΑΝΟΙΓΟΎΝ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΎΣ

Λίγες ημέρες πριν «στηθούν» οι πρώτες κάλπες (12 Νοεμβρίου) και σχεδόν ένα μήνα πριν την επαναληπτική διαδικασία εφόσον χρειαστεί στις 19 Νοεμβρίου 2017 για την ανάδειξη του νέου αρχηγού της Κεντροαριστεράς έξι υποψήφιοι πρόεδροι ανοίγουν τα χαρτιά τους 
στην Karfitsa και απαντούν σε κοινές ερωτήσεις. Γιάννης Ραγκούσης, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Ανδρουλάκης, Απόστολος Πόντας, Κωνσταντίνος Γάτσιος και Δημήτρης Τζιώτης συμμετέχουν στο DEBATE της εφημερίδας μας.

Του Βαγγέλη Στολάκη 

1. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε 
εάν εκλεγείτε στον υπό ίδρυση νέο φορέα της 
Κεντροαριστεράς; 

2. Η ενότητα την επόμενη ημέρα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη; Με ποιον τρόπο θα την 
διασφαλίσετε δεδομένου πως μέχρι και τις 
επόμενες εθνικές εκλογές θα είστε επικεφαλής 
ομοσπονδιακού και όχι ενιαίου φορέα; Μπορεί-
τε να συνεργαστείτε με όλους τους αρχηγούς 
των κομμάτων που συμμετέχουν στην Κεντρο-
αριστερά; 

3. Ποιο θα πρέπει να είναι το πολιτικό στίγμα 
του νέου φορέα. Ποιον χώρο πρέπει να εκφρά-
σει Κέντρο, Αριστερά, Δεξιά, Κεντροαριστερά, 
κεντροδεξιά κτλ; 

4. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
εντοπίζετε στον χώρο στον οποίο απευθύνεστε 
αλλά και τους ψηφοφόρους του χώρου αυτού;

Οι ερωτήσεις

Γιάννης Ραγκούσης

Νίκος Ανδρουλάκης

κή παράταξη που θα βάλει τέλος στον λαϊκισμό, την πελατειακή 
λογική και τον κρατισμό. Θα κάνουμε ξανά υπερήφανους τους 
προοδευτικούς πολίτες.
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Debate Κεντροαριστεράς! 
ΕΞΙ ΎΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΎ ΝΕΟΎ ΦΟΡΕΑ ΑΝΟΙΓΟΎΝ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΎΣ

Λίγες ημέρες πριν «στηθούν» οι πρώτες κάλπες (12 Νοεμβρίου) και σχεδόν ένα μήνα πριν την επαναληπτική διαδικασία εφόσον χρειαστεί στις 19 Νοεμβρίου 2017 για την ανάδειξη του νέου αρχηγού της Κεντροαριστεράς έξι υποψήφιοι πρόεδροι ανοίγουν τα χαρτιά τους 
στην Karfitsa και απαντούν σε κοινές ερωτήσεις. Γιάννης Ραγκούσης, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Ανδρουλάκης, Απόστολος Πόντας, Κωνσταντίνος Γάτσιος και Δημήτρης Τζιώτης συμμετέχουν στο DEBATE της εφημερίδας μας.

Του Βαγγέλη Στολάκη 

#politics

Γιάννης Μανιάτης

2. Αυτό το ζήτημα δεν θα υπήρχε καν ως ενδεχόμενο εάν είχα-
με προχωρήσει στη συγκρότηση του νέου φορέα πριν την εκλο-
γή της ηγεσίας του, όπως είχα προτείνει πριν από δυο χρόνια. Σε 
κάθε περίπτωση όμως σήμερα έχουμε μια εκλογική διαδικασία 
που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου. Ελπίδα μου είναι 
ότι η μαζικότητα της συμμετοχής, πέρα από την πολύτιμη πολι-
τική παρακαταθήκη ότι η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι μά-
ταιη, θα ισχυροποιήσει το εγχείρημα σε βαθμό που θα αποκλεί-

ει τον κίνδυνο μελλοντικών κεντρόφυγων τάσεων. Το θεωρώ 
αυτονόητο ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι 
στον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την ανασύνθεση του 
προοδευτικού χώρου. Σε ό,τι με αφόρα δεσμεύομαι ότι και μελ-
λοντικά, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικα-
σίας, θα παραμείνω εδώ όπως έκανα άλλωστε και στις δύσκο-
λες στιγμές που περάσαμε στο πρόσφατο παρελθόν.

3. Ο χώρος μας πρέπει να ταυτίζεται με το ιστορικό εύρος της 
παράταξης όπως έχει διαμορφωθεί ήδη από την εποχή του 
Ελευθέριου Βενιζέλου και υπο-εκπροσωπείται σήμερα. Αυτή 
η παράταξη υπάρχει σήμερα, είναι ζωντανή στη κοινωνία αλλά 
δεν αποτυπώνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η 

παράταξη βρίσκεται σήμερα στα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα 
που βιώνουν τον κίνδυνο της φτωχοποίησης, στα μεσαία στρώ-
ματα που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται και 
στον κόσμο της αγροτιάς που ζει με την εγκατάλειψη της υπαί-
θρου. Το μεγάλο στοίχημα για τη δημοκρατική παράταξη που 
φιλοδοξούμε να συγκροτήσουμε είναι ακριβώς να γίνει ξανά ο 
εκφραστής αυτών των κοινωνικών ομάδων. Να ενώσουμε τη 
κοινωνία: όλες τις γενιές και τις τάξεις.

4.  Το πρόβλημα είναι κοινό: οι μεγάλοι εγωισμοί έχουν κουρά-
σει και απογοητεύσει τον κόσμο της παράταξης. Για αυτό απαι-
τείται ενότητα την επόμενη μέρα, να βάλουμε το καλό της παρά-
ταξης και της χώρας πάνω από όλα τις προσωπικές έριδες στο 
συρτάρι της λήθης. Ο στόχος πρέπει να είναι μια ισχυρή προο-
δευτική παράταξη με όλους όσους επιθυμούν να προχωρήσου-
με μπροστά. Μια παράταξη η οποία θα αποτελεί υπόδειγμα εσω-
τερικής δημοκρατικής λειτουργίας για όλο το πολιτικό σύστημα 
και θα λειτουργεί συλλογικά όπως τα κόμματα της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

1. Η εικόνα που εμφάνισε ο προοδευτικός 
χώρος κατά την ψηφοφορία επί του νο-
μοσχεδίου για αλλαγή φύλου ήταν χαοτι-
κή και μάλιστα παραμονές της ψηφοφορί-
ας για την εκλογή του επικεφαλής του νέου 
προοδευτικού Κινήματος. Οι κοινοβουλευτικές 
ομάδες της ΔΗΣΥ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ ψήφισαν διαφορετικά, την 
ίδια στιγμή που οι αρχηγοί τους, Φ. Γεννηματά και Στ. Θεοδω-
ράκης, είναι υποψήφιοι. Συνεπώς, χρειάζεται καλύτερος συντο-
νισμός και σύνθεση κοινών θέσεων. Η χαοτική κατάσταση που 
παρουσιάστηκε δεν επιτρέπεται να εμφανιστεί ξανά. Γι’ αυτό, 
αν εκλεγώ επικεφαλής, ως πρώτη κίνηση ενότητας, με έντονο 
συμβολισμό, θα είναι η ενοποίηση των δύο κοινοβουλευτικών 
ομάδων. Πρόεδρος δε της ενιαίας πλέον Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας πρέπει να αναλάβει ο νεοεκλεγείς επικεφαλής του νέου 
Προοδευτικού Κινήματος.

2. Εγώ έχω ταχθεί δημόσια υπέρ ενός ενιαίου, πολυτασικού 
φορέα. Αμέσως μετά την εκλογή μου θα δρομολογήσω τις δια-
δικασίες για το ιδρυτικό συνέδριο. Για ένα κόμμα, ανοικτό στην 
κοινωνία, συμμετοχικό, αποκεντρωμένο με 13 Περιφερειακές 
Οργανώσεις. Κίνημα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.

Από τα εκλεγμένα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων θα 
προκύπτει το Πολιτικό Συμβούλιο, με ισόρροπη εκπροσώπηση 
όλων των περιοχών της χώρας και των πολιτικών τάσεων. Κα-
τοχυρώνεται η άμεση δημοκρατία για τη λήψη των αποφάσεων, 
με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Δημιουργείται Επιστημονικό 
Συμβουλευτικό Όργανο. Κανένα μέλος με βουλευτική ή κυ-
βερνητική θέση, εκτός του αρχηγού δεν θα κατέχει θέση στα 
Περιφερειακά ή στο Κεντρικό Πολιτικό Συμβούλιο. Για το μέλ-
λον των υπαρχόντων κομμάτων θα αποφασίσουν τα μέλη τους. 

Φιλοδοξία μου είναι να υπερβούμε τα σημερινά σχήματα και 
το νέο προοδευτικό Κίνημα να είναι πολύ μεγαλύτερο, πιο δυ-
νατό, πιο αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας από το σύνολο και 
της ΔΗΣΥ – με βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ- και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ και 
των υπόλοιπων Κινήσεων Πολιτών. Μιλώ για μετεξέλιξη χωρίς 
ιδεολογική και πολιτική μετάλλαξη.

3. Ο ιδεολογικός και πολιτικός μας χώρος είναι η ευρωπαϊκή 
Σοσιαλδημοκρατία που ξεκινά από το Μεταρρυθμιστικό Κέντρο 
και φτάνει στις παρυφές της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Στόχος 
του νέου φορέα είναι να καλύψει όλο τον προοδευτικό χώρο, 
να τον «απελευθερώσει» από τον ιδεολογικό διασυρμό και την 
εκμετάλλευση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να παρα-
στήσει τη σοσιαλδημοκρατία. Γι’ αυτό η στρατηγική ήττα του 
ΣΥΡΙΖΑ με προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης 
είναι κορυφαία προτεραιότητά μου. 

Το νέο προοδευτικό Κίνημα θα εκπροσωπεί τους σημερινούς 
μη προνομιούχους, το σύγχρονο «πρεκαριάτο», όσους ζουν 
στο περιθώριο και την ανασφάλεια. Τη φτωχοποιημένη μεσαία 
τάξη, τους απειλούμενους από εισοδηματική εξαφάνιση εργα-
ζόμενους και αγρότες, τους μικρομεσαίους που αγωνίζονται να 
επιβιώσουν, τους αποκλεισμένους άνεργους, τη νέα γενιά της 
γνώσης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που βρί-
σκονται υπό την απειλή της μετανάστευσης. 

Πρέπει να στηριχθεί η υγιής και παραγωγική επιχειρηματικότη-
τα και οι αναδυόμενες επιχειρήσεις για να υπάρξει μέλλον στην 
πατρίδα, για να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα για 
ένα σύγχρονο εθνικό αφήγημα, της Παραγωγικής Ελλάδας, με 
πρωταγωνιστή την ελληνική Σοσιαλδημοκρατία της Παραγω-
γής, τη νέα Προοδευτική Παράταξη.

4. Εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί η κρίση της πολιτικής, των 
πολιτικών, αυτό μεταφράζεται σε επιφύλαξη, σε αδιαφορία στη 
χειρότερη. Οι πολίτες έχουν πάψει να δίνουν σημασία σ’ αυτά 
που τους λένε οι πολιτικοί. Ακόμη περισσότερο στα χρόνια της 
κρίσης, όταν η μεγάλη πλειοψηφία αγωνίζεται να τα βγάλει 
πέρα. Γι αυτό έχει μεγάλη σημασία η αλήθεια, η ειλικρίνεια, η 
αξιοπιστία, η απόδειξη με έργα και επιχειρήματα των λόγων.  Η 
πρότασή μου για 13 debates, 1 σε κάθε Περιφέρεια της χώρας 
και 2 κεντρικά για την ανεργία και τις επενδύσεις, εξυπηρετού-
σε ακριβώς την ανάγκη του διαλόγου με τους πολίτες, δυστυ-
χώς δεν την άντεξαν οι μηχανισμοί και απορρίφθηκε. Όπως και 
η πρόταση για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία. Γι’ 
αυτό εξακολουθώ να ζητώ οι υποψήφιοι να κριθούν με βάση 
το πολιτικό, αλλά και το επαγγελματικό βιογραφικό τους ση-
μείωμα, δηλαδή πόσα «ένσημα» έχουν κολλήσει στην αγορά, 
την κοινωνία, την πολιτική. Με το νέο προοδευτικό Κίνημα 
πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στους απεχθείς για τους πολίτες, 
μηχανισμούς, νεποτισμούς, επικοινωνιακά τρικάκια και ατάκες 
εξυπνακισμού.
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1.Το πρώτο πράγμα που θα κάνω εάν εκλεγώ 
επικεφαλής της δημοκρατικής παράταξης, θα 
είναι να καλέσω όλους όσους συμμετείχαν στην 
εκλογή, αλλά και σε όσους δεν μετείχαν γιατί δεν 
πίστευαν στη σημασία της αν και πιστεύουν στην ανά-
γκη ανανέωση της πολιτικής ζωής του τόπου, να  δημιουργήσουν σε 
κάθε νομό, πόλη και χωριό της Ελλάδας, επιτροπές πρωτοβουλίας για 
τη συγκρότηση του νέου φορέα. Αυτό όχι μόνο γιατί πρέπει να φα-
νεί εξαρχής ότι ο νέος φορέας δεν θα είναι μία απλή μετονομασία των 
παλαιών κομμάτων  της κεντροαριστεράς, αλλά και διότι θα είναι μία 
νέα πολιτική κίνηση η οποία θα εκφράζει την κίνηση και τον παλμό 
της κοινωνίας. Υπάρχει ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας που τη 
στιγμή αυτή ιδεολογικά και πολιτικά είναι πιο προωθημένο από τους 
κομματικούς μηχανισμούς. Αυτό πρέπει καταρχήν να εκφράσει και να 
συσπειρώσει ο νέος φορέας.  Εάν το πετύχει, θα έχει θέσει τις βάσεις 
της επιτυχούς μετέπειτα πορεία του. 

2.Δεν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα 
πολιτικό ζήτημα που θα λυθεί από τη δυναμική τού κινήματος και την 
επιθυμία όσων συμμετέχουν να δουν τα πράγματα να προχωρούν γρή-
γορα μπροστά. Νομίζω ότι η προσωποπαγής πολιτική έχει ξεπεραστεί 
από την ταχύτατη ωρίμανση της κοινωνίας και από τις αναγκαιότητες 
των καιρών. Πιστεύω, πάντως, ότι η ενότητα, τόσο μέχρι τις εκλογές 
όσο και μετά, είναι ένα θέμα κυρίως ιδεολογικό και θα σφυρηλατη-
θεί μέσα από την αναζήτηση, τον διάλογο και τη ζύμωση των νέων 
ιδεών που θα έρθουν να αντικαταστήσουν τις παλιές, ξεπερασμένες 
ιδέες του παλιού πολιτικού κόσμου. Επίσης η ενότητα για να είναι ου-
σιαστική και όχι επιφανειακή και τεχνητή, πρέπει να στηρίζεται σε ένα 
νέο πολιτικό λόγο που δεν θα μιλάει προσχηματικά αλλά θα λέει την 
αλήθεια. Το επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά: αυτό πρέπει να φέρει 
ο νέος φορέας στην ελληνική κοινωνία για να έχει λόγο ύπαρξης και 
προοπτικές επιτυχίας.

3. Θα πρέπει να εκφράσει τον κόσμο της εργασίας της παραγωγής 
και της δημιουργίας και θα πρέπει να συγκρουστεί με τον κόσμο του 
παρασιτισμού της διαφθοράς και της παρακμής. Αυτή είναι η πολιτι-
κή χωροθέτηση του νέου φορέα. Τα υπόλοιπα περί δεξιάς, αριστεράς, 
κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς κλπ. είναι λόγια χωρίς ουσία και χω-
ρίς περιεχόμενο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να 
υποστηρίζουμε ή να ανεχόμαστε να κυριαρχεί στην κοινωνία μας ό,τι 
είναι παρασιτικό, πελατειακό και  οπισθοδρομικό ή εάν, αντίθετα, θα 
ανοίξουμε τα μάτια μας για να δούμε τα σφάλματά μας και να φτιάξου-
με μία σύγχρονη κοινωνία δημοκρατική, δημιουργική και παραγωγική 
που θα τη συγκροτούν αξιοπρεπείς πολίτες και όχι πελάτες και υπήκο-
οι. Νομίζω ένα μεγάλο ποσοστό της αδιαφορίας και της αποστροφής 
του κόσμου για  την διαδικασία εκλογής του ηγέτη του νέου φορέα 
οφείλεται σε αυτή την ασταμάτητη, άνευ ουσίας, πολυλογία για το αν ο 
φορέας θα είναι κεντρώος, κεντροαριστερός και τα λοιπά. 

4. Το έχω ξαναπεί και δεν το κρύβω. Το δικό μου μεγάλο πρόβλημα 
σε σχέση με τους συνυποψήφιούς μου είναι ότι δεν είμαι γνωστός στο 
ευρύ κοινό και ότι δεν έχω στη διάθεση κάποιον «μηχανισμό». Το ση-
μαντικό αυτό μειονέκτημα μεγεθύνεται από την αρνητική στάση και 
διάθεση των μεγάλων ΜΜΕ απέναντί μου. Είναι ένα πρόβλημα που 
γνώριζα εξαρχής. Αποφάσισα, όμως, να συμμετάσχω στη διαδικασία 
γιατί πιστεύω ότι εκφράζω κάτι τελείως διαφορετικό από τους άλλους 
υποψηφίους, το οποίο χρειάζεται σήμερα η κοινωνία. Ελπίζω ότι στο 
χρονικό διάστημα μέχρι την ψηφοφορία θα έχω τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσω με μεγάλο αριθμό πολιτών, να παρουσιάσω τις θέσεις 
μου και να συζητήσω μαζί τους. Πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι ώρι-
μες για να γίνουν δεκτές οι ιδέες μου και οι προτάσεις μου, οι οποίες 
δεν μιλούν με κενά περιεχομένου πολιτευτικά λόγια, αλλά αφορούν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανα-
μορφώσουμε τη χώρα. 

1.Η σύσταση ειδικής ομάδας επεξεργασίας 
των πολιτικών θέσεων και προτάσεων των 
υποψήφιων για την ηγεσία του φορέα και των 
υπολοίπων κομμάτων και φορέων της σημερι-
νής ΔηΣυ, για την δημιουργία της Πολιτικής Πλαίσιο 
όπου μαζί με την πρόταση μιας σύγχρονης Οργανωτικής Δομής ο 
Νέος Φορέας θα οδηγηθεί άμεσα σε Συντακτικό Συνέδριο. Με το 
αποτέλεσμα του Συνεδρίου αυτού ως αφετηρία πρέπει με μία νέα 
πρόταση, με ένα νέο σχέδιο που θα απαντά στα προβλήματα της 
χώρας σήμερα και θα βάζει τα θεμέλια για ένα διαφορετικό αύριο, 
να επικοινωνήσουμε με όλους τους πολίτες. Να θέσουμε τον «προ-
ορισμό» που θα μας ενώσει όλους και να μην συζητάμε πλέον για 
κομματικές προελεύσεις που και παρωχημένες είναι και μας διαι-
ρούν.   

2. Είναι μια ερώτηση που για όλους εμάς και εμένα προσωπικά 
αυτό που θέτει ως διακύβευμα δεν γίνεται αντιληπτό ως πρόβλημα. 
Τάσσομαι υπέρ της ώριμης εξέλιξης και όχι της βιαστικής εξέλιξης. 
Σκοπός είναι να ενώσουμε κόμματα και όχι να διαλύσουμε κόμμα-
τα. Δεν πρέπει να σκηνοθετήσουμε τις εξελίξεις. Η συνεργατικότη-
τα είναι προαπαιτούμενο συνύπαρξης τόσο στην κοινωνία όσο και 
στην ανοιχτή αγορά που εμείς καθημερινά έως και σήμερα δραστη-
ριοποιούμαστε. Επίσης η ανάγκη για συνεργασία και η επιτυχημέ-
νη εφαρμογή αυτής δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται με την δομή 
ενός φορέα, δηλαδή αν θα είναι ομοσπονδιακός ή ενιαίος όπως και 
η επιτυχημένη συμβίωση δύο ανθρώπων δεν επιτυγχάνεται δια 
των δεσμών του γάμου. Οι αξίες του σεβασμού, της δημοκρατία, 
της εμπιστοσύνης και της ειλικρινείας στον διάλογο, στις σχέσεις και 
την λήψη αποφάσεων είναι αυτές που ορίζουν την ποιότητα της συ-
νεργασίας σε όλα τα μοντέλα συνύπαρξης, είτε είναι διαπροσωπικά, 
είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά. Άρα κανένας τύπος φορέα και κανείς 
από εμάς από μόνος του δεν μπορεί να επιτύχει κάτι που έχει την 
ανάγκη όλων μας. Μόνο αν προσέλθουμε με κοινό παρονομαστή 
τις προαναφερόμενες αξίες και βεβαίως την δική μας εποικοδομη-
τική προδιάθεση μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την επίτευξη 
μιας ωφέλιμης συνεργασίας.

3. Η πρόταση και ο σπόρος της δικής μου υποψηφιότητας για την 
διαμόρφωση του Νέου Φορέα της Κεντροαριστεράς είναι η δόμηση 
του μέλλοντος που αξίζει στους πολίτες της χώρας. Πρέπει δηλαδή 
να εκφράσουμε όλους τους δημοκράτες πολίτες διότι όλοι ανήκουν 
σε αυτό.  Ο χώρος που πρέπει να εκπροσωπήσουμε με αναφορά τις 
παρελθούσες ιδεολογίες είναι ο Μεταϊδεολογικός, ο οποίος ορίζε-
ται από την ανανεωτική αριστερά και τον σοσιαλισμό της ανάπτυξης 
και εκτείνεται έως τον ανθρωποκεντρικό φιλελευθερισμό. Αυτή θα 
πρέπει να είναι η βάση στην οποία θα δημιουργηθεί ο Νέος Φορέας, 
με πυρήνα τον πολίτη που δεν φοβάται να συνεισφέρει στο Κράτος 
και ένα Κράτος που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στον πολίτη ποι-
ότητα ζωής και βιώσιμο παρόν και μέλλον.

4. Το μεγάλο πρόβλημα δεν νομίζω ότι αφορά κατ’ αποκλειστικό-
τητα τον χώρο που απευθυνόμαστε και τους ψηφοφόρους αυτού. 
Αφορά το σύνολο της πολιτικής και τον πολιτικών του τόπου και 
είναι η απαξίωση! Επίσης αφορά την πλειοψηφία των ψηφοφόρων 
όπως αυτή εκφράζεται από την αποχή και είναι η απώλεια της πί-
στης ότι όλα μπορούν να αλλάξουν και τίποτα δεν είναι δεδομένο. 
Αυτό καλούμαστε να επιλύσουμε. Χρειάζεται νέα ηθική στην πολιτι-
κή με άξονες την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη. Επίσης χρειάζεται 
νέα προσέγγιση αναφορικά με την επίλυση των προβλημάτων της 
χώρας διότι μπορεί η πραγματικότητα να είναι δεδομένη και ίδια για 
όλους, ο τρόπος όμως αντίληψης και διαχείρισης αυτής είναι άμε-
σα εξαρτώμενος με τις ικανότητες  και τις δεξιότητες του καθενός. 
Όταν οι προτάσεις μας αποκτήσουν λογική, μέθοδο υλοποίησης 
(Σχέδιο), σύγχρονη εργαλειοθήκη και παρουσιαστούν από ανθρώ-
πους με ικανότητες και δεξιότητες που αναφέρονται στην σημερινή 
εποχή, με έμπρακτη εφαρμοστική εμπειρία, εμπιστεύομαι απόλυτα 
ότι η κοινωνία διαθέτει και την οξύτητα σκέψης να το αντιληφθεί και 
την σοφία να μας δώσει την προτίμηση της.

1.  Ο λόγος που δημιουρ-
γούμε ένα νέο προοδευτικό 

κίνημα είναι να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας για να τα αλλάξου-
με όλα. Όταν λέμε όλα, εννοούμε 
όλα. Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι αλλαγή. Μεταρ-
ρυθμίσεις έκανε και η δεξιά. Δεν μας οδήγησαν 
πουθενά. Για να πάμε μπροστά πρέπει να τα αλ-
λάξουμε όλα. Να διαλύσουμε το φαύλο πολιτικό 
σύστημα, που μας οδήγησε στην παρακμή. Να 
κάνουμε μια επανάσταση. Σε όλους τους τομείς. 
Να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Να αλλάξουμε Πολί-
τευμα. Να δημιουργήσουμε την τέταρτη Ελληνική 
Δημοκρατία. Να αποφασίσει για όλα ο λαός. Για 
να πετύχουμε τους στόχους μας πρέπει πρώτα να 
αλλάξουμε εμείς. Να δημιουργήσουμε ένα κίνημα 
άμεσης δημοκρατίας. Να αποφασίζουν τα μέλη 
μας για όλα τα θέματα. Να διαλύσουμε τους μη-
χανισμούς μόνο έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά. 
Αυτό είναι το νόημα της αλλαγής στην εποχή μας.

2. Η αλλαγή που έχουμε ανάγκη είναι πολύ μεγά-
λη. Υπερβαίνει τα πρόσωπα. Οραματίζομαι ένα κί-
νημα ανοικτό στο λαό, στο οποίο θα αποφασίζουν 
για όλα οι πολίτες. Αυτό το κίνημα θα διαλύσει τους 
μηχανισμούς, θα διαλύσει τη νοοτροπία της μετρι-
ότητας. Η δύναμη του λαού θα μας οδηγήσει μπρο-
στά. Θέλω να πάρουμε την εξουσία από τους μηχα-
νισμούς και να την επιστρέψουμε στους πολίτες. Οι 
πολίτες να γίνουν η δύναμή μας. Αυτή η δυναμική 
θα μας προσδώσει μια νέα προοπτική. Η προοπτι-
κή της αλλαγής και της νίκης είναι η μεγαλύτερη 
εγγύηση για τη διασφάλιση της ενότητας. 

3. Η ταυτότητα του νέου φορέα είναι δεδομένη: 
Κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ κατρακύλησε γιατί 
πήγε δεξιά. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Τα σο-
σιαλδημοκρατικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη 
καταρρέουν, όταν πάνε δεξιά. Με αυτήν την ξεκά-
θαρη ιδεολογική προσέγγιση, στόχος μας είναι να 
πάμε μπροστά. Πολύ μπροστά. Όσο πιο γρήγορα 
γίνεται. Μόνο έτσι θα τα αλλάξουμε όλα.

4. Οι άνθρωποι είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό 
πλεονέκτημα του ιδεολογικού χώρου της κεντρο-
αριστεράς. Είναι το δυναμικότερο κομμάτι της κοι-
νωνίας. Είναι αυτοί  που θέλουν να προχωρήσουν 
μπροστά. Kαι όμως, κάποιοι τους έχουν στερήσει 
το δικαίωμα στο όνειρο. Τους έχουν εγκλωβίσει 
σε μια αδιέξοδη στρατηγική για την κατάληψη της 
τρίτης θέσης. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. 
Πώς να εμπνεύσεις τους ανθρώπους ότι η μεγάλη 
αλλαγή είναι εφικτή;  Πώς να πιστέψουν και πάλι 
ότι μπορούμε να κερδίσουμε; Αυτό είναι το μεγά-
λο στοίχημα. Ο αρχηγός που θα εκλεγεί, πρέπει να 
θέλει να τα αλλάξει όλα. Να εκλέξουμε αυτόν που 
θα φέρει την μεγαλύτερη αλλαγή. Ποιος μπορεί να 
κερδίσει τον Κυριάκο και τον Αλέξη; Η στρατηγική 
του τρίτου κόμματος βολεύει μόνο τον Σύριζα και 
τη ΝΔ.Ο νέος αρχηγός πρέπει να μπορεί να κερδί-
σει και τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη οράμα-
τος. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να πιστέψουμε ότι 
η αλλαγή είναι εφικτή. Να πάρουμε την πρωτοβου-
λία να αλλάξουμε πρώτα εμείς, για να αλλάξουμε 
την χώρα. Για να δημιουργήσουμε την Νέα Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Γάτσιος Απόστολος Πόντας Δημήτρης Τζιώτης
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#success_story

Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν στην Karfitsa 
«έχουμε μία ακατανίκητη ανάγκη για ταξίδια 
και ανακαλύψεις. Μας αρέσει το καλό φαγητό, 
είτε προέρχεται από έναν πάγκο στην Ταϊλάνδη, 
είτε από ένα πολυτελές εστιατόριο. Αγαπάμε 
ιδιαιτέρως τα αεροπορικά ταξίδια, το να ανα-
καλύπτουμε νέους προορισμούς και να ξεζου-
μίζουμε ότι νέα γνώση μας προσφέρει το κάθε 
ταξίδι. Όταν δεν διαβάζουμε για ταξίδια και δεν 
ψάχνουμε για ξενοδοχεία περνάμε το χρόνο 
μας βλέποντας ταινίες και μαγειρεύοντας». 

Η ιδέα

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης και η Βασιλική Πα-
πακωνσταντή είναι ζευγάρι τα τελευταία τρία 
χρόνια. 32 ετών ο πρώτος και 29 η δεύτερη 
λατρεύουν τα ταξίδια. Σε μια επίσκεψή τους 
στην Ινδονησία, εκεί όπου ο Γιώργος της έκα-
νε πρόταση γάμου αποφάσισαν πως θα έπρεπε 
να μεταφέρουν και σε άλλα ζευγάρια το πάθος 
τους για εκδρομές. Οι δυο τους, όπως λένε χα-
ρακτηριστικά δεν χάνουν ευκαιρία να βρεθούν 
εκτός της Αθήνας και επιδιώκουν να ταξιδεύ-
ουν μια φορά το μήνα στο εξωτερικό και μια 
εντός συνόρων. «Μέσα από τις προσωπικές 
μας ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και 
τον κόσμο θέλουμε να «φωτίσουμε» αθέατες 
πλευρές των ταξιδιών, να μοιραστούμε συμ-
βουλές, έξυπνους ταξιδιωτικούς οδηγούς και 
μαγευτικά φωτογραφικά άλμπουμ» αναφέρει 
στην Karfitsa ο Γιώργος. 

Το site δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2016. 
Μέσα σε 1,5 περίπου χρόνο λειτουργίας οι δυο 
τους έχουν καταφέρει να κερδίσουν το ενδια-
φέρον πέντε χιλιάδων μοναδικών επισκέψεων 
κάθε μήνα και να μοιραστούν ιστορίες από εί-
κοσι τόπους του εξωτερικού. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά που έχουν στα χέρια τους οι δυο νέοι 
περίπου το 75% όσων τους… «ακολουθούν» 
είναι Έλληνες και το υπόλοιπο 25% είναι κάτοι-
κοι του εξωτερικού. «Δημοσιεύουμε ιστορίες, 
όχι πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει ο 
κάθε ταξιδιωτικός οδηγός» σπεύδει να ξεκαθα-
ρίσει η κ. Παπακωνσταντή. «Επιθυμία μας είναι 
να δώσουμε κίνητρα σε όλους να ταξιδέψουν 
ακόμη και με περιορισμένο budget, χωρίς να 
χρειαστεί να στερηθούν στυλ και ποιότητα, να 

αγαπήσουν την περιπέτεια και να εκτιμήσουν 
την διαφορετική ομορφιά του κάθε τόπου. Ό,τι 
γράφουμε το έχουμε δοκιμάσει» αναφέρουν οι 
δυο νέοι. 

Yaba θα πει… 

Τι σημαίνει όμως «yaba»; Όπως υποστηρίζουν 
η λέξη σημαίνει… αγάπη και είναι η δική τους 
λέξη… κατατεθέν που χρησιμοποιούν ως ζευ-
γάρι. Ωστόσο, αποφάσισαν να μοιραστούν μέσα 
από το www.yabatravellers.com τη δική τους 
ιστορία αγάπης. Τι μπορεί να βρει κανείς εάν… 
κλικάρει τους yabatravellers; Συμβουλές τα-
ξιδιωτικής φύσεως, που αφορούν πτήσεις, το 
πακετάρισμα της βαλίτσας σου, το πώς να βρί-
σκεις τις καλύτερες τιμές αλλά και άλλα πολλά 
tips και tricks για να κάνει ένα ζευγάρι τις δια-
κοπές του… αξέχαστες! 

Σε ποια μέρη έχουν βρεθεί ο Γιώργος και 
η Βασιλική μέχρι στιγμής; Ζανζιβάρη, Ινδία, 
Ινδονησία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Μαρόκο, 
Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σιγκαπού-
ρη, Ταϊλάνδη και Τουρκία είναι ορισμένα από τα 
μέρη που έχουν επισκεφτεί. Μέχρι το τέλος του 
2017 ετοιμάζονται να ετοιμάσουν βαλίτσες για 
Αφρική και Βιετνάμ. 

«Δεν αφήνουμε χρόνο. Όλος ο ελεύθερος χρό-
νος μας πηγαίνει στα ταξίδια. Μας ανοίγουν 
τους ορίζοντες, μας δίνουν νέες εμπειρίες, μας 
αλλάζουν τον τρόπο σκέψης» λέει η Βασιλική, 
η οποία ωστόσο σπεύδει να δηλώσει πως για 
πολλές περιοχές που έχει επισκεφτεί με το 
άλλο της μισό δεν έχει γράψει ούτε… λέξη για-
τί ήθελε να τις… ζήσει! «Το νόημα δεν είναι να 
μετρήσουμε πόσες χώρες έχουμε επισκεφτεί 
αλλά πόσες τις ζήσαμε» λένε. 

Ο γύρος του κόσμου

Ποια είναι όμως η πιο… ξεχωριστή εμπειρία 
που έχουν ζήσει ως ζευγάρι;  «Η Ινδία ήταν ένα 
μεγάλο σοκ! Πρόκειται για μια χώρα χαοτική. Ο 
ένας ήταν πάνω στον άλλο. Επρόκειτο για μια 
χώρα τελείως διαφορετική από τις άλλες που 
είχαμε επισκεφτεί. Αλλά δεν είναι δύσκολο να 
βρεις την άκρη σου άμα το θέλεις ακόμα κι εκεί. 
Να συμβουλεύσουμε ωστόσο όσους θέλουν 
να επισκεφτούν την Ινδία να είναι προετοιμα-
σμένοι να έχουν πρόβλημα με το στομάχι τους. 
Και στο Μπαλί είδαμε τοπία εξωτικής ομορ-
φιάς. Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Ήταν 
κάτι μαγικό» υποστηρίζει ο κ. Τσαγκαράκης. 

Σημειώνεται πως ο Γιώργος και η Βασιλική μέ-

χρι σήμερα πραγματοποιούσαν τα ταξίδια τους 
χρηματοδοτώντας τα αποκλειστικά οι ίδιοι, ενώ 
εδώ και λίγες εβδομάδες έχουν δεχτεί προτά-
σεις από αεροπορικές εταιρίες και ξενοδοχεία 
προκειμένου να συνεργαστούν. Όνειρό τους; 
Να κάνουν το γύρο του κόσμου...

Γυρίζουν τον κόσμο και… «ανεβάζουν» εμπειρίες! 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΖΕΎΓΑΡΙ TRAVEL BLOGGERS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Να μεταφέρουν τις εμπειρίες που ζουν από κοινού στα διάφορα ταξίδια που πραγματοποιούν εντός και εκτός συνόρων επιχειρούν μέσα από το site τους δυο 
νέοι Έλληνες. Οι… yabatravellers, κατά κόσμον Γιώργος και Βασιλική είναι ένα ζευγάρι τριαντάρηδων με καταγωγή από την Κρήτη που ζουν και εργάζονται 
στην Αθήνα και με την πρώτη ευκαιρία… ταξιδεύουν. Φροντίζουν όμως μέσα από την προσωπική τους ιστοσελίδα να ενημερώνουν τον κόσμο με χρήσιμες 

συμβουλές και tips για τα μέρη τα οποία επισκέπτονται. Τι τους κάνει ξεχωριστούς; Είναι το πρώτο ζευγάρι Travel & Lifestyle Bloggers στην Ελλάδα.

Του  Βαγγέλη Στολάκη

Δημήτρης Τζιώτης
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Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο και με στό-
χο την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής 
η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία εταιρεία στην παρα-
γωγή και διάθεση γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων, συμμετείχε για μία ακόμα χρονιά 
στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
«Anuga 2017» στην Κολωνία της Γερμανί-
ας. Στη διάρκεια της έκθεσης, η ΔΩΔΩΝΗ 
παρουσίασε νέα, καινοτόμα γαλακτοκομικά 
προϊόντα όπως η θρυμματισμένη φέτα, οι 
μαριναρισμένοι κύβοι κατσικίσιου τυριού 
ΔΩΔΩΝΗ με λάδι και βότανα, η φέτα με 40% 
λιγότερο αλάτι, η οποία ήδη διατίθεται στην 
ελληνική αγορά, το Μανούρι ΔΩΔΩΝΗ, 
το αυθεντικό στραγγιστό γιαούρτι ΔΩΔΩ-
ΝΗ 0% με γεύσεις φρούτων, καθώς και το 
ΔΩΔΩΝΗ Χαλλούμι light και Αρχοντικό, τα 
οποία παράγονται στην υπερσύγχρονη μο-
νάδα της ΔΩΔΩΝΗ στην Κύπρο. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις αναδεικνύεται, πλέον, σε βασική 
προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Η ανα-
γκαιότητα αυτή υπογραμμίστηκε και για την ασφαλιστική βιομηχανία, στο πλαίσιο του 
«Thessaloniki Summit 2007». Στο πάνελ των εισηγητών για το θέμα «Advancing a digital 
transformation of the economy», στο οποίο συμμετείχε και ο Νίκος Παππάς, υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μίλησε για τις σχετικές εξελί-
ξεις στην ασφαλιστική αγορά ο Ξενοφών Λιαπάκης, γενικός διευθυντής IT & Services 
της INTERAMERICAN. Όπως τόνισε το στέλεχος της εταιρείας, στο σύγχρονο περιβάλ-
λον για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο οποίο η καινοτομία αποκτά κομβική σημασία, 
ο ανταγωνισμός εντείνεται και το εποπτικό πλαίσιο γίνεται συνεχώς αυστηρότερο, είναι 
αναγκαία η ψηφιακή προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό σημαίνει καινο-
τόμες ψηφιακές υπηρεσίες, προϊόντα νέας γενιάς συνδεδεμένα με τεχνολογίες αιχμής, 
όπως: τηλεματική, internet of thinks, wearables, smart devices and sensors, με επεν-
δύσεις παράλληλα σε προηγμένες πλατφόρμες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. 
Ακόμη, απαιτείται και η ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας και διαχείρισης των δε-
δομένων, καθώς το cyber risk αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους αλλά, 
ταυτόχρονα, είναι και πρόκληση για ασφαλιστικές καλύψεις.

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η τελευταία αποστολή 
χαλύβδινων σωληναγωγών για τον Διαδριατικό 
Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG) που σήμανε 
την ολοκλήρωση και τελική παράδοση όλων των 
σωληναγωγών προς τις χώρες που φιλοξενούν 
τον αγωγό. Η μεταφορά των 55.000 σωληναγω-
γών και γωνιών πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 
ενάμιση χρόνου περίπου. Οι πρώτοι σωληναγω-
γοί κατέφθασαν στο Δυρράχιο τον Απρίλιο του 
2016, ενώ οι παραδόσεις στην Ελλάδα ξεκίνησαν 
ένα μήνα αργότερα, τον Μάιο του 2016. Σημει-
ώνεται πως το βάρος τους αγγίζει τους 520.000 
τόνους, δηλαδή όσο 71 πύργοι του Άιφελ!

Νέα προϊόντα παρουσίασε  
η ΔΩΔΩΝΗ

«Mονόδρομος» ο ψηφιακός μετασχηματισμός και για τις ασφαλιστικές εταιρείες

71 πύργοι του Άιφελ σε… σωλήνες! 

#αυτό_το_μάθατε;

Ο διεθνής οργανισμός ICERTIAS παρουσιάζει επίσημα και στην Ελλάδα το διεθνές πρό-
γραμμα πιστοποίησης, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται εταιρείες 
που επιδεικνύουν υποδειγματική σχέση με τους πελάτες και τους εργαζόμενους τους. Το 
βραβείο που φέρει τον τίτλο Customers’ Friend αποτελεί μια διεθνούς εμβέλειας πρα-
κτική, η οποία παρουσιάστηκε στην ευρωπαϊκή αγορά για πρώτη φορά το 2014, ενώ από 
τώρα και στο εξής θα είναι πλέον είναι παρούσα και στην Ελλάδα. Ο αντικειμενικός σκο-
πός του διεθνούς προγράμματος ICERTIAS Customers’ Friend είναι να προωθήσει και 
να ενθαρρύνει τις ποιοτικές σχέσεις ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες με τους πελάτες, 
τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες τους. Ουσιαστικά, η αποστολή 
του προγράμματος είναι να αναζητεί, να εντοπίζει και να αξιολογεί εταιρείες της αγοράς 
που επιδεικνύουν υποδειγματική συμπεριφορά προς στους πελάτες, τους υπαλλήλους 
και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες τους. Να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα δεν λει-
τουργεί ως διαγωνισμός, αλλά ως πιστοποίηση αριστείας.  

Μεγάλη κινητικότητα δημιουργεί μεταξύ των 
παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ανά 
τον κόσμο, η τεχνολογία δικτύων επόμενης 
γενιάς και συγκεκριμένα το 5G. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι σχεδόν ένας στους τρεις τηλεπικοινω-
νιακούς παρόχους δηλώνει ότι θα αναπτύξει 
την τεχνολογία 5G το επόμενο έτος. Συγκεκρι-
μένα, το 28% των παρόχων είναι βέβαιο ότι θα 
αναπτύξει την τεχνολογία του 5G το 2018, ένα-
ντι μόλις 18% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό 
ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2016. Την ει-
κόνα αυτή περιγράφει έρευνα της Ericsson, η 
οποία επιχειρεί να αποτυπώσει την ετοιμότητα 
των παρόχων, ανά τον κόσμο, όσον αφορά 
στα δίκτυα επόμενης γενιάς. Συγκρίνοντας τις 
δύο τελευταίες εκθέσεις, που έχει δώσει στη 
δημοσιότητα η εταιρεία, οι τάσεις σίγουρα δεί-
χνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα της έρευνας, το 78% των εται-
ρειών του κλάδου βρίσκεται στη δοκιμαστική 
φάση του 5G, σε σύγκριση με το 32% που ήταν 
το αντίστοιχο ποσοστό στην προηγούμενη 
έρευνα του 2016.

Συνάντηση, προκειμένου να εξετάσουν τα 
προβλήματα που υπάρχουν στις λαϊκές αγο-
ρές του νομού Πιερίας, είχαν η αντιπεριφε-
ρειάρχης περιφερειακής ενότητας Πιερίας 
Σοφία Μαυρίδου, ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Σωματείων  Επαγγελματιών Παραγω-
γών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονί-
ας- Θεσσαλίας- Θράκης Άγγελος Δερετζής 
και ο πρόεδρος των επαγγελματιών λαϊκών 
αγορών νομού Πιερίας Λεωνίδας Βουλ-
γαρόγλου. Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν, 
πως τα ζητήματα που απασχολούν τους 
επαγγελματίες και τους παραγωγούς στις 
λαϊκές αγορές, είναι δύσκολο να αντιμε-
τωπιστούν με μία και μόνο συνάντηση. Στο 
πλαίσιο αυτό αποφάσισαν να υπάρξουν και 
άλλες, με συμμετοχή και των υπόλοιπων 
εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να ξεκινή-
σει η διαδικασία επίλυσης τους. Εξάλλου το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα ψηφιστεί και 
ο νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές που πε-
ριλαμβάνει αρκετές αλλαγές. «Σίγουρα ήταν 
εποικοδομητική αυτή η πρώτη συνάντηση», 
είπε η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου 
και πρόσθεσε: «Η διαβούλευση είναι βασικό 
συστατικό της διοίκησης μας. Στο πλαίσιο 
αυτό είμαστε στη διάθεση των εργαζομένων 
στις λαϊκές αγορές για να αναζητήσουμε από 
κοινού την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων 
τους».

Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που καταργεί 
τους αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρίες σχε-
δίασε ο προγραμματιστής Πέτρος Καλούπης, 
αναγνωρίζοντας ένα σημαντικό κενό στην κα-
θημερινότητα μίας μεγάλης κοινότητας ατό-
μων. Η ιστοσελίδα www.disabledbook.com 
αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τους 300.000 
εγγεγραμμένους χρήστες. «Είναι μια ψηφιακή 
κοινωνική εφαρμογή, ένα έξυπνο δίκτυο, ένα 
έξυπνο social media, το οποίο αναγνωρίζει 
την αναπηρία στον άνθρωπο και τον βοηθά να 
συνδέεται αυτόματα. Αυτό το κάνει χάρη σε 
έναν αλγόριθμο, που έχουμε φτιάξει, με τον 
οποίο υπολογίζουμε από το χρόνο που χρειά-
ζεται ένας άνθρωπος για να συνδεθεί στο δί-
κτυο, το αν έχει αναπηρία, αλλά και το είδος 
της αναπηρίας του» ανέφερε ο κ. Καλούπης 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Στην Ελλάδα ο οργανισμός… αριστείας

«Τρέχουν» τα δίκτυα πέμπτης 
γενιάς! 

Συνάντηση για το μέλλον των 
λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια 

Έλληνας δημιούργησε το facebook 
για ΑμεΑ 
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■ Ακόμη και για πολύ μικρές συναλλαγές 
που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρή-
μα, οι φορολογούμενοι θα συμμετέχουν 
στη λοταρία των αποδείξεων. Οι φορολο-
γούμενοι ενημερώνονται πριν την κλή-
ρωση για τους λαχνούς που έχουν συγκε-
ντρώσει (πλήθος και αριθμοσειρά) μέσω 
ειδικής εφαρμογής για πιστοποιημένους 
χρήστες στο περιβάλλον TAXISnet στο δι-
κτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr. 
Σε περίπτωση λαχνών που κερδίζουν, οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες ενημερώνονται 
μέσω προσωποποιημένου μηνύματος 
στον λογαριασμό τους στο TAXISnet.

■ Σε συμφωνία με τις τράπεζες να μην 
ενταχθεί κανένα σπίτι με αξία έως 300.000 
ευρώ, ανεξάρτητα αν προστατεύεται ή όχι 
από τον νόμο Κατσέλη, στους ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς οι οποίοι αναμένε-
ται να αρχίσουν στις 29/11, ήρθε σύμφωνα 
με πληροφορίες ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Στ. Κοντονής. Ενόψει της έναρξης των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι τραπε-
ζίτες συμφώνησαν να εξαιρεθούν από την 
πλατφόρμα οι πρώτες κατοικίες, εξοχικά 
και κάθε άλλου είδους ακίνητα με αξία μέ-
χρι 300.000 ευρώ. Παράλληλα η κυβέρ-
νηση προσανατολίζεται να επεκτείνει την 
ισχύ του νόμου Κατσέλη όπου προστατεύ-
ει την πρώτη κατοικία και για μετά από τις 
31/12/2017 που λήγει η ισχύς του.

■ Περισσότερες από 7.500 επιχειρήσεις 
έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα εξω-
δικαστικού συμβιβασμού οφειλών και 
συμπληρώνουν την αίτησή τους καθημε-
ρινά, ενώ «περίπου 700 από αυτές έχουν 
φτάσει σε ένα ώριμο στάδιο της διαδικα-
σίας, 165 έχουν ολοκληρώσει την αίτησή 
τους και έχουν προχωρήσει στα επόμενα 
βήματα δηλαδή στη διαπραγμάτευση με 
τους πιστωτές, είτε αυτοί είναι τράπεζες 
είτε είναι το Δημόσιο είτε και τα δύο». Τα 
παραπάνω ανέφερε μιλώντας στον ραδιο-
φωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, , o ειδικός 
γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους, Φώτης Κουρμούσης, ενώ η Ειδική 
Γραμματεία δίνει πλέον μια βεντάλια επι-
λογών σε όσους έχουν ανάγκη υπηρεσι-
ών της ειδικής πλατφόρμας, αλλά και συμ-
βουλευτικού χαρακτήρα. Όπως σημειώνει 
ο κ. Κουρμούσης, ο εξωδικαστικός μη-
χανισμός «θα επιλύσει το πρόβλημα των 
οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, ωστόσο υπάρ-

χει ένας μεγάλος αριθμός απλών πολιτών 
όπως μισθωτοί, άνεργοι και συνταξιούχοι 
οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατό-
τητα χρήσης του εργαλείου του νόμου 
Κατσέλη με την τροποποίηση του νόμου 
Σταθάκη, και όσον αφορά τα τραπεζικά 
τους χρέη είχαν τον κώδικα δεοντολογίας 
τραπεζών». Ο ειδικός γραμματέας Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους τόνισε πως κα-
θώς οι «δύο διαδικασίες δεν είναι και τόσο 
απλές, που να μπορεί κάποιος μόνος του 
να τις υλοποιήσει», αποδεικνύεται στην 
πράξη η ανάγκη για απασχόληση δικηγό-
ρου ή οικονομολόγου ή λογιστή. Για τη 
μερίδα των πολύ ευάλωτων πολιτών, που 
δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον 
επαγγελματία, η Ειδική Γραμματεία «ανα-
πτύσσει νέο πρόγραμμα, το οποίο θα ψη-
φιστεί εντός των ημερών όπου το κράτος, 
δια της ειδικής γραμματείας, θα πληρώνει 
το κόστος του δικηγόρου ή του οικονομο-
λόγου ή του λογιστή». Σε περίπτωση δε 
που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν, 
τον επαγγελματία θα τον πληρώνει το 
κράτος. «Έχουμε ήδη διεκδικήσει από το 
ΕΣΠΑ δύο εκατομμύρια ευρώ για να υπο-
στηρίξουμε οικονομικά αυτή τη δράση, η 
οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό 
θα ωφελήσει περίπου 10.000 τέτοιους ευ-
άλωτους συμπολίτες μας».

■ Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα των 
ελέγχων της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικο-
νομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, 
για τη βεβαίωση παραβάσεων της φο-
ρολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσί-
ας σε καταστήματα και επιχειρήσεις που 
λειτουργούν σε δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς την καλοκαιρινή περίοδο. 
Συγκεκριμένα, το διάστημα από 1 Ιουνίου 
έως και 31 Αυγούστου 2017 πραγματο-
ποιήθηκαν συντονισμένοι έλεγχοι σε (268) 
καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού 
ενδιαφέροντος σε Ζάκυνθο, Μύκονο, Σα-
ντορίνη, Κέρκυρα, Πάρο, Κρήτη, Θάσο, 
Σκιάθο και στην ευρύτερη περιοχή των 
νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδι-
κής, Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, 
Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Πιερίας, Καβάλας, 
Μαγνησίας και Σερρών. Διαπιστώθηκαν 
παραβάσεις σε 165 καταστήματα, ενώ σε 
17 από αυτά ακολουθήθηκε η διαδικασία 
για την 48ωρη αναστολή λειτουργίας…
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ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 
λένε οι Βρυξέλλες, αλλά αν υπάρξει και 
φέτος υπεραπόδοση, καλό είναι με αυτά 
τα χρήματα να πληρωθούν ληξιπρόθε-
σμες υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Το 
μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί 
πρόσθετα μέτρα, λίγες μέρες πριν την 
κάθοδο των επικεφαλής της Τρόικας στην 
Αθήνα, μόνον... υποψίες γεννά, αφού 
θεωρούν δεδομένες τις 100 δράσεις - 
προαπαιτούμενα ως το τέλος του χρόνου, 
γιατί έχουν νομοθετηθεί και πρέπει να 
εφαρμοσθούν! Επισημαίνουν ακόμη, ότι 
η... «Ανεξάρτητη» Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων θα λειτουργεί με στελέχη Γερμανών, 
Γάλλων κλπ. έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 
φορολεηλασία και η αφαίμαξη όλων των 
Ελλήνων χωρίς οίκτο (!) και ζητούν ακό-
μη, την επίσπευση των διαδικασιών για 
την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, με την συγχώνευση όλων 
των ταμείων σε ένα μέχρι το επόμενο 
καλοκαίρι... Είναι ικανοποιημένοι για τους 

πλειστηριασμούς και της πρώτης 
κατοικίας, αλλά ανησυχούν 

για τα ληξιπρόθεσμα στις 
Εφορίες και στα Ταμεία που 
«καβάλησαν» ήδη τα 100 
δις ευρώ! Η όλη κατάσταση 

θυμίζει «καζάνι που βράζει» 
και η λύτρωση θα έρθει - είναι 

θέμα χρόνου - όταν θα εκραγεί 
η κοινωνία, γιατί πλέον δεν αντέχει... Κι 
αυτό, το γνωρίζουν πολύ καλά οι δανει-
στές μας - γιατί αν συμβεί θα χάσουν τα 
χρήματά τους - γι’ αυτό και «χρυσώνουν 
το χάπι» με υποδείξεις (εντολές) προς την 
Κυβέρνηση «καλό είναι να πληρωθούν 
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κρά-
τους στο εσωτερικό» ή «να πληρωθούν 
οι 130.000 καθυστερούμενες απονομές 
συντάξεων» ή «επιστρέψτε την εισφορά 
αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από 
λάθος υπολογισμούς» και ποιός ξέρει τι 
άλλα παράνομα και αντισυνταγματικά μας 
έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια...     

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ή 
κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω από 
3.800.000 Έλληνες - ένας στους τρείς κα-
τοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016 
που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. 
Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας 
το 35,6% του πληθυσμού, έναντι 28,1% 
που ήταν το 2008 προ κρίσης! Ο ακριβής 
αριθμός των φορολογουμένων με οφει-
λές στην Εφορία στις 31 Αυγούστου ήταν 
3.857.086 άτομα, εκ των οποίων 971.508 
έχουν υπαχθεί σε αναγκαστικά μέτρα 
(κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών 
και κατασχέσεις ακινήτων), ενώ την ίδια 
ώρα, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί 
η ΑΑΔΕ να λάβει εις βάρος τους αναγκα-
στικά μέτρα ήταν 1.652.080. Δηλαδή το 
1/3 του πληθυσμού σήμερα ζει μια τρα-
γωδία, έρμαιο στις ορέξεις των δανειστών 
και προπαντός είναι ανυπεράσπιστο, από 
ένα «Κράτος – Μαριονέτα» που απλά είναι 
μόνον θεατής!           

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

■ Άμεσα θα εκδοθεί η Προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ 14Κ/2017, που αφορά προσλή-
ψεις με σειρά προτεραιότητας 99 ατό-
μων, διάρκειας τριών ετών στο Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγε-
ωργίου».

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων 
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων πε-
ριοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, 
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας 
(ΟΒΡΕΠΟΜ) Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-
ρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, στα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Μιαούλη 4, Τριανδρία Τ.Κ. 
55337 Θεσσαλονίκη, υπ’όψιν κας Κού-
τσου Ουρανίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 
989280 κ. Νικολαϊδη Ιωάννη). 

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 29 
Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγω-
γής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής 
διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία 
αποζημίωση, εξέδωσε ο δήμος Αμπε-
λοκήπων- Μενεμένης. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο 
Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης (Διεύθυνση: 28ης 
Οκτωβρίου 157, Αμπελόκηποι, εντός 
Δημοτικού Σταδίου «Κ. Καραμανλής», 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 725775, 
από 14-10-2017 κατά τις ώρες 9:00’- 
13:30’. 

■ Η υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης της Γενικής Γραμματείας Υποδο-
χής του υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου, 118 ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην 
Αθήνα του Νομού Αττικής, στο πλαί-
σιο του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της 
Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης 
μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού της» το οποίο υλοποιείται 
με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμο-
στείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR). Οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 
και να την υποβάλουν, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης, Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745, 
και ώρες 9.00 με 15.00 απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κ. 
Γεωργίου Παραμανίδη (τηλ. επικοινω-
νίας: 210-9285109, 210-9285106, 210-
9285151, 2109-285129, 210- 9285145).

Νέες θέσεις εργασίας
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Στις 22 Οκτωβρίου οι Πέτρος Παρασκευάς, Χρήστος 
Τοκατλίδης και Γιάννης Πιτσούνης θα ανέβουν στην 
μουσική σκηνή του Blur Barrel. Ώρα: 22:00. Τιμή εισι-
τηρίου 3 ευρώ.

Μια βραδιά με reverb και rock & roll των 50s και 60s, 
μέχρι το new wave των 80s.

O Τζίμης Πανούσης με το γελοιόδραμα «Όλοι οι χαζοί 
μπορούμε» στο Principal Club Theater (στο χώρο του 
FIX), 26ης Οκτωβρίου 15, περιοχή Σφαγεία, 13, 14, 
20, 21 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές εισητηρίων: 13 
ευρώ στο ταμείο και 10 ευρώ στην προπώληση. Τιμές 
ποτών: Στο μπαρ 4 ευρώ μπύρα/ 8 ευρώ ποτό και κα-
θήμενοι (πλατεία) 10 ευρώ ποτό - 90 ευρώ φιάλη αλ-
κοόλ ως 5 άτομα ή 30 ευρώ φιάλη κρασί στα 2 άτομα.

Οι De Facto θα βρεθούν στο Καφωδείο Έλληνικό live 
στις 26 Οκτωβρίου. Ώρα: 22:00. Είσοδος ελεύθερη, 
υπάρχει χρέωση στην κατανάλωση.

Οι De Facto είναι ένα συγκρότημα με κάτι περισσό-
τερο από 25 χρόνια ζωής στην ελληνική ποπ/ροκ 
σκηνή και με 18 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, 
που συνεχίζει να συνθέτει, να ηχογραφεί και να 
δίνει συναυλίες σε όλη τη χώρα μέχρι και σήμερα. 
Ο Πέτρος Παρασκευάς στην κιθάρα και στη φωνή, ο 
Πέτρος Μίσκος στο μπάσο και στα φωνητικά και ο 
Αλέξης Αποστολάκης στα τύμπανα και στα κρουστά.

Η Vinyl Records παρουσιάζει το SELF HELP FEST. Ένα 
φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 
για Φιλανθρωπικό σκοπό την Παρασκευή 27 Οκτω-
βρίου στο BLOCK 33. Ώρα: 19:00. Τιμή εισιτηρίου: 5 
ευρώ με μπύρα.

Η οργάνωση του SELF HELP υπόσχεται ένα δυνα-
τό LIVE-PARTY απο Kαλλιτέχνες/Rappers/Groups/
DjSets. LINE UP: GIO MELODY, MIKE ANSON, CIRCUS 
VEIL, A.T.M.T, BLACK ATHENA, LOCO MUSIK, RICH 
STEEL, BROKEN 21, DJ CRON (Filter Effect), SNEAKERZ 
(PonyLicks). Ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα των ει-
σιτηρίων θα δοθούν στη Μονάδα αυτιστικού ατόμου 
«ΈΛΠΙΔΑ».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ- ΤΟΚΑΛΤΙΔΗΣ-
ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ DE FACTO SELF HELP FEST

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#live_σκηνές

Η Ρένα Μόρφη, τραγουδίστρια των Imam Baildi μας παρουσιάζει την φα-
νταχτερή περσόνα Σούλη Ανατολή ζωντανά στη Θεσσαλονίκη και συγκε-
κριμένα στο Club του Μύλου στις 25 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίου: 
ταμείο και προπώληση 8 ευρώ. 

Μέσα από 60s και 70s επιτυχίες που άφησαν ιστορία η Σούλη Ανατολή 
ανακατεύει ξανά την τράπουλα και τραγουδά  ό, τι επέζησε από τις πε-
ρασμένες δεκαετίες, χωρίς ταμπέλες και ταμπού, υποσχόμενη αυθεντική 
διασκέδαση. Μαζί με τη Ρένα Μόρφη δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες από τη 
Θεσσαλονίκη η Ραχήλ Τσελεπίδου και ο Γιάννης Κυρατσός, δύο καλλιτέχνες 
με περγαμηνές και χαρακτηριστική ερμηνεία. Η Ρένα Μόρφη μαθήτευσε 
δίπλα σε καλλιτέχνες όπως τη Βάσω Ζαγόρη,τη Claudia Delmer, τη Φώφη 
Ρούσου, την Έλλη Πασπαλά και τη Νατάσα Φλουρή. Το τραγουδιστικό της 
ντεμπούτο το έκανε στο πλευρό του Φοίβου Δεληβοριά κι έχει συνεργαστεί 
με τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο σε συναυλίες και ηχογραφήσεις, καθώς 
παράλληλα μέχρι σήμερα κάνει μεταγλωττίσεις τραγουδιών σε ταινίες της 
Disney και της Μattel.

Οι Battleme έρχονται στο Rover Bar στις 25 Οκτωβρίου. Ώρα: 22:00. 
Είσοδος ελεύθερη, υπάρχει χρέωση στην κατανάλωση. 

Με ένα setlist γεμάτο με επιτυχίες του παρελθόντος, του παρόντος 
και του μέλλοντος οι Αμερικανοί Battleme έρχονται στη Θεσσαλο-
νίκη. Οι Αμερικανοί rockers Battleme είναι το προσωπικό σχήμα 
του ταλαντούχου Matt Drenik, τραγουδιστή των επίσης Αμερικανών 
Lion. Ξεκινώντας το 2009 σαν μία δίοδο καλλιτεχνικής απόδρασης 
του Matt, από τα projects στα οποία μέχρι τότε ήταν αναμεμειγμέ-
νος, δεν άργησαν να αφήσουν το δικό τους ανεξίτηλο στίγμα στον 
εναλλακτικό ήχο και να αποκτήσουν το δικό τους σκληροπυρηνι-
κό fanbase. Κύριο -αλλά όχι μοναδικό- λόγο για αυτό αποτέλεσε 
η συμμετοχή της μπάντας στο soundtrack της δημοφιλούς σειράς 
“Sons of Anarchy”, που για επτά ολόκληρες σεζόν προβαλλόταν στο 
FX Network. Τη συναυλία θα ανοίξει το ψυχεδελικό ροκ σχήμα των 
Lunar Mgc από τη Θεσσαλονίκη και οι punk rockers The Answer? από 
την Αλεξανδρούπολη.

Ο Κώστας Μακεδόνας και η Έύη Σιαμαντά θα ανέβουν στην σκηνή του θεά-
τρου Βεργίνα με «Τα τραγούδια της οθόνης» στις 21, 26, 27, 28 Οκτωβρίου 
και στις 3, 4 Νοεμβρίου. Ώρα: 21:45. Τιμές εισιτηρίων: Aπό 12 ευρώ με ένα 
welcome drink. Για Θέσεις στην Α’ 15 ευρώ, για Θέσεις στην Β’ Ζώνη 12 
ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο Καζίνο και ένα ποτό. Η είσοδος 
επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Απαραίτητη η εγγραφή στο καζίνο 
με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ο Κώστας Μακεδόνας και η Έύη Σιαμαντά έρχονται να παρασύρουν το κοινό 
με τις μοναδικές φωνές τους, με τα αριστουργήματα μεγάλων δημιουργών 
και φυσικά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Κώστα Μακεδόνα, σε ένα 
ταξίδι στα «Τραγούδια της οθόνης». Θα ακουστούν παλιά τραγούδια των 
Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργου Ζαμπέτα, Μάνου Χατζιδά-
κι, Σταύρου Ξαρχάκου, Νίκου Μαμαγκάκη, αλλά και νεότερα των Δημήτρη 
Παπαδημητρίου, Έλένης Καραΐνδρου, Χρήστου Νικολόπουλου, Σταμάτη 
Κραουνάκη και Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ ΒATTLEME Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗ ΣΑΜΑΝΤΑ
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Το «Τhe Crossroads 2017» θα παρουσιαστεί στο 
Labattoir (παλιά δημοτικά Σφαγεία Θεσσαλονίκης), 
στις 22 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 
ευρώ το κανονικό κα 10 ευρώ το μειωμένο.

Σύνοψη: Show πολεμικών τεχνών και όπερα ταυτό-
χρονα, το Crossroads βασίζεται σε μια φαινομενικά 
απλή υπόθεση. Ο πρωταγωνιστής Wu Sheng (ανδρι-
κός χαρακτήρας και πολεμικών τεχνών) φτάνει στο 
πανδοχείο κάποιου χωριού. Από καθαρή παρεξήγηση, 
εμπλέκεται σε καβγά με τον ξενοδόχο. Όλο το έργο 
βασίζεται στην αναπαράσταση της πάλης στο σκοτάδι. 
Η σκηνή είναι ευκρινώς φωτισμένη, ωστόσο οι δύο 
χαρακτήρες ερμηνεύουν σαν να μάχονται σε βαθύ 
σκοτάδι. Ένα τραπέζι και δύο καρέκλες αποτελούν 
τα μοναδικά σκηνικά αξεσουάρ. Υπάρχει μια νοερή 
πόρτα, την οποία αντιλαμβανόμαστε μονάχα όταν ο 
wu chou (κλόουν – μαχητής) προσπαθεί να την πα-
ραβιάσει μέσω παντομίμας. Στο πλαίσιο των 52ων 
Δημητρίων.

Η Πολιτεία Θεάτρου παρουσιάζει την ξεκαρδιστική 
κωμωδία «Αόρατος Κόσμος» –σε μετάφραση και 
διασκευή Μαρίας Μπαλτατζή- η οποία είναι εμπνευ-
σμένη από το Βlithe Spirit (Πονηρό Πνεύμα) του κορυ-
φαίου Άγγλου κωμωδιογράφου Νόελ Πηρς Κάουαρντ 
(1899-1973). Ώρα: 21.00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ.

Σύνοψη: Ο μυθιστοριογράφος και χήρος Τομ Κοντο-
μάιν, παντρεμένος με τη Ρουθ, καλεί για πνευματι-
στική συγκέντρωση στο σπίτι του την Μαντάμ Αρκάτι, 
ένα εκκεντρικό μέντιουμ, με σκοπό να συγκεντρώσει 
υλικό για το επόμενο βιβλίο του. Τα προβλήματα αρχί-
ζουν όταν, και εξαιτίας αυτής της συγκέντρωσης, εμ-
φανίζεται και εγκαθίσταται στο σπίτι του ζευγαριού 
το ενοχλητικό και παιχνιδιάρικα πειρακτικό φάντα-
σμα της πρώτης του γυναίκας, της Έλβίρας. Παίζουν: 
Αχιλλέας Δημητριάδης, Μαρία Μπαλτατζή, Μαρία Το-
πάλη, Βασιλική Χαραλαμπίδου.

Η εταιρία θεάτρου mermiξ παρουσιάζει την κωμω-
δία «Έκκλησιάζοντες», στο Θέατρο Αυλαία, στις 23, 
24, 30, 31 Οκτωβρίου και 6 και 7 Νοεμβρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 8 ευρώ (Φοιτητές, 
ΑμεΑ, Άνω των 65, Ανέργων), 5 ευρώ (Ατέλειες ΣΈΗ - 
ΈΣΗΈΜΘ). Έιδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια.

Σύνοψη: Πρόκειται για μια σύγχρονη κωμωδία, με 
απρόσμενη πλοκή, σατιρικό κείμενο και καταιγιστικό 
ρυθμό λόγου και κίνησης. Με έντονη χιουμοριστική 
διάθεση μας μεταφέρει τα κακώς κείμενα της σημε-
ρινής πραγματικότητας. Έίναι ένα έργο που θα μας δι-
ασκεδάσει και θα μας προβληματίσει. Παίζουν: Νίκος 
Βατικιώτης, Δημήτρης Δάγκαλης, Νίκος Τσολερίδης, 
Σταμάτης Στάμογλου, Ανδρέας Μαυρίδης, Μιχάλης 
Δαρνάκης.

Ο Λάμπρος Φισφής θα εμφανιστεί στις 21 Οκτωβρίου 
στο Θέατρο Κολοσσαίον. Ώρα: 21:15.Τιμή εισιτηρίου: 
10 ευρώ.

Συνοψή: Οι φωτεινές πλευρές της ζωής: Στην προ-
σπάθειά του να βρει τις θετικές στιγμές της ζωής, ο 
Λάμπρος Φισφής υπεραναλύει τις λεπτομέρειες της 
καθημερινότητας, βάζει στο μικροσκόπιο τα ασήμα-
ντα πράγματα που μας ενοχλούν, αυτοσαρκάζει τις 
αδυναμίες του και καυτηριάζει οτιδήποτε συνωμοτεί 
εναντίον της ευτυχίας μας. Μας μυεί, ακόμη, στον 
κόσμο της πατρότητας μέσα από κείμενα που προέ-
κυψαν από τη δική του εμπειρία ως νέος πατέρας.

«Το παγκάκι» του Κωνσταντίνου Καυκάσιου θα ανέ-
βει στην σκηνή του Θεάτρου Τ, από 23 Οκτωβρίου. 
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονικό 
και 5 ευρώ το φοιτητικό, ανέργων και ατέλειες.

Σύνοψη: Το έργο μιλά για τα μικρά θέλω των ανθρώ-
πων που έρχονται αντιμέτωπα με τα μεγάλα σχέδια 
της ζωής. Έίναι ένα έργο που αντλεί έμπνευση από 
το μπεκετικό σύμπαν, ένα μικρό σε έκταση δράμα 
εμπλουτισμένο με κωμικά στοιχεία, που αποτελεί 
την προσπάθεια ενός νέου καλλιτέχνη να αγγίξει το 
μεγάλο ζήτημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Παίζουν: 
Buba Soso Gabedava και Βάσω Τσαβδαρίδου.

Ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Χήθκλιφ και της Κάθριν, 
θα «ζωντανέψει» και πάλι στη σκηνή του Θεάτρου της 
Έταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από τις 26 Οκτωβρί-
ου. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 18.00, 
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00. 
Πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων στο 
www.ntng.gr και στο τηλέφωνο 2315 200 200.

Σύνοψη: «Ανεμοδαρμένα ύψη» της  Έμιλυ Μπροντέ, σε 
διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, μία από 
τις μεγαλύτερες ερωτικές ιστορίες όλων των εποχών, 
επανέρχονται για να μας καθηλώσουν με την άγρια 
ποιητική τους δύναμη, την ταραγμένη και σκοτεινή 
τους ατμόσφαιρα και για να φωτίσουν  αριστοτεχνικά 
τις ρομαντικές αλλά και βίαιες πλευρές του απόλυτου 
και καταστροφικού  έρωτα των ηρώων του. Ήρωές 
του είναι τα μέλη δύο οικογενειών, που κατοικούν σε 
απομονωμένα σπίτια στα χερσοτόπια του Γιόρκσαϊρ. Η 
Μπροντέ παρουσιάζει την ιστορία της καταστροφής των 
ηρώων, φέρνοντας στην επιφάνεια τα απελπισμένα και 
παράφορα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, με τρόπο 
αντίστοιχο της αρχαίας τραγωδίας. Παίζουν: Γιώργος 
Γλάστρας (Χήθκλιφ), Αίγλη Κατσίκη (Ισαβέλλα), Γιώργος 
Κολοβός (Έντγκαρ), Αγγελική Νοέα (Φράνσις), Ορέ-
στης Παλιαδέλης (Ιωσήφ), Μαριάνθη Παντελοπούλου 
(Κάθριν), Γρηγόρης Παπαδόπουλος (Χίντλεϋ), Κωστής 
Ραμπαβίλας (Έρτον), Αρετή Σεϊνταρίδου (Κάθυ), Έφη 
Σταμούλη (Νέλυ), Ορέστης Χαλκιάς (Λίντον).

Την εξαίσια κωμική και ταυτόχρονα τραγική ιστορία 
του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, «ο Χορός του Θανάτου» 
που ανεβάζει η θεατρική ομάδα «Μηχανή» σε σκηνο-
θεσία Λίλιας Λύτρα, παρουσιάζει –με είσοδο ελεύ-
θερη για το κοινό- ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, το 
Σάββατο 21 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Πολιτιστικού Πέτρινου Πυλαίας.

Σύνοψη: Σε ένα μικρό κι απομονωμένο νησί, μέσα σ́  
ένα κυκλικό φρούριο χτισμένο από γρανίτη, ζουν ο 
λοχαγός Έντγκαρ και η σύζυγός του Άλις, πρώην ηθο-
ποιός. Φιλονικούν για τα ίδια και τα ίδια θέματα, σαρ-
κάζουν και ειρωνεύονται ο ένας τον άλλον, πλήττουν 
ταυτόχρονα. Παραμονές της εικοστής πέμπτης επε-
τείου του γάμου τους, έρχεται για επίσκεψη ο Κουρτ, 
ο νέος διευθυντής του λοιμοκαθαρτηρίου του νησιού, 
παλιός φίλος του λοχαγού αλλά και εξάδελφος της 
Άλις καθώς και νεανικό της ειδύλλιο. Παίζουν: Άγ-
γελος Κωνσταντίνου, Αναστασία Χατζηαστερίου, Κώ-
στας Μεταλλίδης.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Έλλάδος παρουσιάζει την 
«Ρώσικη Έπανάσταση». Η πρεμιέρα θα δοθεί στις 25 
Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο, στο πλαίσιο των 
Παράλληλων Έκδηλώσεων των 52ων Δημητρίων. 
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 18:00, 
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00. 
Πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων στο 
www.ntng.gr και στο τηλέφωνο 2315 200 200.

Σύνοψη: Μια παράσταση που προσπαθεί να ανασυν-
θέσει τις πρώτες μέρες της Ρώσικης Έπανάστασης 
μέσα από τα μάτια ενός απλού ανθρώπου που βρέ-
θηκε μέσα στη δίνη της επαναστατικής ορμής για 
την αλλαγή του κόσμου. Σήμερα, 100 χρόνια μετά το 
ξέσπασμα της Έπανάστασης, μια σύγχρονη παράστα-
ση για την «πίστη», μέσα από τα μάτια του ρηξικέ-
λευθου Λιθουανού σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις. 
Παίζουν: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Έφη Δρόσου, Γιάννης 
Καραμφίλης, Ζωή Λύρα, Ιφιγένεια Μακρή, Νικόλας 
Μαραγκόπουλος, Ιωάννης Μαστρογιάννης, Μάριος 
Μεβουλιώτης, Δημήτρης Μηλιώτης, Αλέξανδρος 
Μούκανος, Άγγελος Νεράντζης, Χρίστος Νταρακτσής, 
Χρήστος Παπαδημητρίου, Τίμος Παπαδόπουλος, Νίκος 
Ράμμος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Αναστάσιος Ροδοβί-
της, Ρέα Σαμαροπούλου, Γιάννης Τσάτσαρης, Μαρίνα 
Τσελεπή, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Μίλτος Τσιάντος, 
Σαμψών Φύτρος.

THE CROSSROADS 2017

ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΕΣ

Λ.ΦΙΣΦΗΣ BEST OF

ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ

ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Επιμέλεια: Φιλίππα Βλαστού
press@karfitsa.gr

#προτάσεις_θεάτρου
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#συνέντευξη

Γιατί κάποιος Θεσσαλονικιός να επιλέξει να περάσει το 
Σαββατόβραδό του με «το Φως του Γκαζιού»;

Γιατί είναι μια παράσταση με πολύ μυστήριο, σασπένς, γεμάτη 
ανατροπές που κρατά τον θεατή σε εγρήγορση,  ενώ ταυτό-
χρονα ο λόγος του Χάμιλτον είναι πολυεπίπεδος και αντικα-
τοπτρίζει κάτι από το σκοτάδι του Ντίκενς.

Στην παράσταση ενσαρκώνετε τη Μπέλλα, μια γυναίκα 
που βασανίζεται σχεδόν σαδιστικά από τον σύζυγό της. Τι 
θα συμβουλεύατε τις σύγχρονες «Μπέλλες» που έχουν τα 
ίδια βιώματα; 

Να συνειδητοποιήσουν ότι κανείς και για κανένα λόγο δεν 
έχει δικαίωμα να ασκεί οποιαδήποτε μορφής βίας, είτε είναι 
σωματική είτε ψυχολογική. Όταν το συνειδητοποιήσει κανείς 
αυτό,  είναι ζήτημα χρόνου να ελευθερωθεί και να φύγει. Το 
συγκεκριμένο έργο έχει «βαφτίσει» τη μορφή εκείνη της κα-
κοποίησης κατά την οποία το θύμα χάνει το πιο αναγκαίο χα-
ρακτηριστικό για να σωθεί: την εμπιστοσύνη στον εαυτό του 
και την κρίση του. 

Αλήθεια, ποιες είναι οι υποχωρήσεις που σας έχει ανα-
γκάσει η κρίση να κάνετε στη δουλειά σας; Πως βιώνετε 
την οικονομική κρίση; 

Η κρίση με αφορά όπως αφορά όλο τον κόσμο, και σε μια 
εποχή που σε αναγκάζει σε εκπτώσεις, προσπαθώ όσο γίνε-
ται να αντιστέκομαι στη δουλειά μου και να επιλέγω παρα-
στάσεις που με εκπροσωπούν και έχουν ποιότητα. Και σε μια 
εποχή που πάσχει από κατάθλιψη, όταν έχεις παιδιά οφείλεις 
να κάνεις αντίσταση σε όλα τα επίπεδα. 

Η τηλεόραση σας έχει λείψει; Πως σχολιάζετε το γεγονός 
ότι τη θέση των τηλεοπτικών σειρών τις τελευταίες σεζόν 
έχουν πάρει… reality shows και παιχνίδια επιβίωσης; 

Μου έχει λείψει η παλιά καλή τηλεόραση, με ποιοτικά κείμε-
να. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε τηλεοπτικές μεταφορές 
βιβλίων, όπου ουσιαστικά ήταν σαν να κάνεις κινηματογρά-
φο, παραγωγές μεγάλες, με εξωτερικά γυρίσματα και σημα-
σία στη λεπτομέρεια. Η ανάγκη του κόσμου να παρακολουθεί 
ριάλιτι επιβίωσης είναι κοινωνικό φαινόμενο πια, δε μου αρέ-
σει και δε με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Και ακόμα χειρό-
τερο το κάνει το γεγονός πως φέτος υπάρχουν νομίζω τρεις 
παρόμοιες τέτοιες παραγωγές, που ουσιαστικά αντιγράφουν 
η μία την άλλη. 

Ενώ στις αρχές της κρίσης τα θέατρα… άδειαζαν, τα τε-
λευταία χρόνια βλέπουμε τις αίθουσες και τις θεατρικές 
σκηνές ξανά γεμάτες. Που πιστεύετε πως οφείλεται αυτή 
η αντιστροφή του κλίματος; 

Το θέατρο ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου και για 
ψυχαγωγία αλλά και για κοινωνικότητα. Μέσα σε όλη αυτή 
τη θλίψη και τη μιζέρια που μας αναγκάζουνε να ζήσουμε, 
παρακολουθώντας μια ενδιαφέρουσα παράσταση, ο κό-
σμος ενώνεται και μοιράζεται κάτι καλό, ένα συναίσθημα, 
μια ατμόσφαιρα, την κάθαρση. Ο πολιτισμός μόνο μπροστά 
μπορεί να πάει τον άνθρωπο και είναι ο πιο ασφαλής τρόπος 
διαφυγής. Αυτός που θέλω να πιστεύω πως θα μας οδηγήσει 
στην έξοδο από αυτό το σκοτάδι που ζούμε.

Με την πολιτική ασχολείστε και σε ποιο βαθμό; Θα σκε-
φτόσασταν να είστε υποψήφια βουλευτής, όπως έχουν 

κάνει αρκετοί συνάδελφοί σας; 

Μέχρι τώρα δεν έχω δει στα μάτια κανενός πολιτικού αγάπη 
για αυτό τον τόπο. Όχι, δε θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ με 
την πολιτική.

Όταν… μεγαλώσετε τι θέλετε να γίνετε; 

Θα ήθελα να εξακολουθήσω να είμαι στο θέατρο.

Τι φοβάται περισσότερο η Τάνια Τρύπη;

Ό,τι έχει σχέση με θέματα υγείας και δεν ελέγχεται.

«Δεν έχω δει στα μάτια κανενός πολιτικού 
την αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο» 

Η ΤΑΝΙΑ ΤΡΎΠΗ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ, ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ… ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως πρωταγωνίστρια της θεατρικής παράστασης «Το Φως του Γκαζιού», το κλασικό αστυνομικό θρίλερ του Πάτρικ Χάμιλτον και σε σκηνοθεσία 
Αλέξανδρου Κοέν. Η Τάνια Τρύπη στη… σκιά του Λευκού Πύργου (στο θέατρο Αυλαία) ενσαρκώνει την «Μπέλλα» μια γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση από τον σύζυγό της. 

Με αφορμή το διάσημο αυτό έργο που έχει «ανέβει» στη χώρα μας πολλές φορές, έγινε ταινία και στο παρελθόν ήταν υποψήφιο για Όσκαρ η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός 
μιλά στην Karfitsa για το θέατρο, την κρίση και το ρόλο του πολιτισμού στην αντιμετώπισή της, τα reality shows, την πολιτική και τους… πολιτικούς!

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Στο σκοτεινό Λονδίνο του 1890 κάθε βράδυ, όταν ο Τζακ πηγαίνει στην πόλη, 
η γυναίκα του η Μπέλλα μένει μόνη στο σπίτι και προσπαθεί να εξηγήσει τη 
μυστηριώδη εξαφάνιση αντικειμένων, τα βήματα που ακούγονται στον πάνω 
όροφο που είναι άδειος, και τις αυξομειώσεις που έχει το φως του γκαζιού. 
Μήπως τελικά έχει αρχίσει να τρελαίνεται; Η απειλή βρίσκεται στη φαντασία 
της ή μήπως αυτό το σπίτι κατοικείται από σκοτεινά μυστικά; Η απροσδόκητη 
εμφάνιση του αστυνομικού επιθεωρητή Ραφ θα φέρει στην επιφάνεια απο-
καλύψεις που θα κλονίσουν τη σχέση του ζευγαριού.

Γραμμένο το 1938 από τον Πάτρικ Χάμιλτον, έναν από τους πιο φημισμένους 
συγγραφείς του εικοστού αιώνα, «Το φως του γκαζιού» ακολουθεί την πα-
ράδοση των σπουδαίων θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ, της Άγκαθα Κρίστι και 
του Τζων Πρίστλεϋ – και ανακηρύσσεται ως ένα αριστούργημα του είδους 
του.

Στην Έλλάδα το έργο έτυχε πάντα πολύ θερμής υποδοχής όποτε παρουσι-
άστηκε στο θέατρο: πρώτη η Μαρίκα Κοτοπούλη, για ν’ ακολουθήσουν η 
Κατερίνα Ανδρεάδη, η Αντιγόνη Βαλάκου, η Μίρκα Παπακωνσταντινου, η 
Κάκια Αναλυτή και η Βάσια Παναγοπούλου. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε 
την κινηματογραφική εκδοχή του έργου που απέσπασε επτά βραβεία Όσκαρ 
με την Ίνγκριντ Μπέργκμαν, τον Σαρλ Μπουαγέ και τον Τζόζεφ Κότεν – σε 
σκηνοθεσία Τζωρτζ Κιούκορ.

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν 
Σκηνικά-Κοστούμια: Χριστίνα Κωστέα 
Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου 
Βοηθός σκηνοθέτη: Τίφανη Δανιήλ 
Φωτογραφίες: Νικόλας Κομίνης 
Παίζουν: Στέφανος Κυριακίδης (Τζακ), Τάνια Τρύπη (Μπέλλα), Παναγιώτης 
Πετράκης (Ραφ), Αλίκη Μπομποτά (Νάνσυ) και η Μελίνα Βαμβακά (Έλίζαμπεθ). 
Παραστάσεις:  Σάββατο :   20.00 μμ και  22.00 μμ 
Τιμές εισιτηρίων : 16 € και 12 € (φοιτητικό, άνεργοι, ΑΜΈΑ & άνω των 65 
ετών)

Η υπόθεση του έργου
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#συνέντευξη

Ο Μικρός Πρίγκιπας στην παράσταση είναι 
άφυλος. Γιατί κάνατε αυτήν την επιλογή;

Δ.ΜΠ.: Η πρόθεση μας ήταν να φτιάξουμε 
μια παράσταση που να είναι όσο πιο παναν-
θρώπινη γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο εί-
ναι δική μας, κατά κάποιον τρόπο, απόφαση, 
όσο θα έλεγα του Εξιπερί. Προσπαθώντας να 
κάνει τον Μικρό Πρίγκιπα ένα πλάσμα που 
θα αφορά του πάντες, έχει δώσει ένα εύρος 
νοημάτων και μηνυμάτων που θέλαμε να 
μην περιοριστεί σε μια φιγούρα τόσο συγκε-
κριμένη και περιοριστική. Επομένως, όντως 
αυτό που κάναμε, μαζί με την Λένα Παπαλη-
γούρα, που σηκώνει το βάρος και την δυ-
σκολία αυτού του ρόλου, ήταν να φτιάξουμε 
ένα πλάσμα άφυλο, αειθαλές που δεν γνω-
ρίζει περιορισμούς μέσα στο χρόνο και μέσα 
από κάποιο πρότυπο φόρμας.

Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα πασίγνω-
στο έργο. Τι διαφορετικό δώσατε εσείς ως 
προς την προσέγγιση; 

Δ.ΜΠ.: Δεν είναι μόνο πασίγνωστο ως λογο-
τέχνημα, αλλά και ως φιγούρα. Τα σχέδια του 
Μικρού Πρίγκιπα, που τα έχει κάνει ο ίδιος ο 
Εξιπερί είναι σε όλους γνωστά και αναγνωρί-
σιμα. Για εμάς λοιπόν ήταν μια πρόκληση να 
ξεφύγουμε από το brand του Μικρού Πρίγκι-
πα, όπως έχει κατά καταχωρηθεί στην κοι-
νωνική συνείδηση και να φτιάξουμε μια πα-
ράσταση που ξεφεύγει λίγο από αυτό, χωρίς 
να προδίδει τον Εξιπερί, ούτως ώστε όμως 
να αφηγηθούμε την ιστορία αυτή με το δικό 
μας τρόπο και λαμβάνοντας υπόψιν τις δικές 
μας ανησυχίες πάνω στο παραμύθι.

Εμείς αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε είναι 
να μην αφηγηθούμε αυτήν την ιστορία με 
το άγχος του παιδικού κοινού, κατά τα άλλα 
δεν φτιάξαμε μια ακατάλληλη παράσταση για 
ανηλίκους, δημιουργήσαμε όμως μια παρά-
σταση την οποία ένας ενήλικας την παρακο-
λουθεί με την ωριμότητα που χρειάζεται και 
ξυπνώντας την αγνότητα και την παιδικότητα 

που ενδεχομένως κάπου έχει αφήσει πίσω 
του.

Σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη, 
ποιο στοιχείο κρατάει διαχρονικό τον Μι-
κρό Πρίγκιπα;

Δ.ΜΠ.: Η διαχρονικότητα του βιβλίου βασί-
ζεται στο ότι ο καθένας μπορεί να βρει ένα 
προσωπικό παράθυρο μέσα σε αυτό το πα-
ραμύθι. Για μένα, αυτό το παραμύθι μιλάει 
για πύλες και χαραμάδες που μπαίνει φως. Το 
έργο έχει απαντήσεις που σου ζητούν πρώτα 
να θυμηθείς την οπτική σου ως παιδί και να 
επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο ζεις.  
Ο τομέας που ευαισθητοποιεί τον καθένα μας 
είναι διαφορετικός. Για εμάς θα είναι μεγάλη 
ευτυχία βγαίνοντας το κοινό από το θέατρο 
να μοιράζεται ανάμεσα του χιλιάδες διαφορε-

τικές διεξόδους και εισροές.

Πως προσεγγίσατε και τι ανακαλύψατε από 
τον άφυλο Μικρό Πρίγκιπα;

Λ.Π.: Σκοπός μας, δουλεύοντας και προσεγ-
γίζοντας τον Μικρό Πρίγκιπα, ήταν ακριβώς 
να μην εστιάσουμε στο φύλο του, δηλαδή ναι 
μεν είναι ένα μικρό αγόρι, αλλά και ο ίδιος ο 
Εξιπερί δεν αναφέρεται καθόλου στα χαρα-
κτηριστικά του αγοριού και νομίζω δεν είναι 
τυχαίο, είναι κάτι που γίνεται με στόχο να 
μπορεί κάποιος να εστιάσει σε αυτή την αθω-
ότητα και τη σοφία που έχει. Αυτά προσπα-
θήσαμε να ανακαλύψουμε. Ίσως ο Μικρός 
Πρίγκιπας να είναι δημιούργημα του πιλότου, 
είτε ένα μεταφυσικό παιδί όλα αυτά είναι σαν 
να υπερβαίνουν το φύλο. Δεν έχει να κάνει 
τελικά αν είναι αγόρι ή κορίτσι αυτά που είναι 

σημαντικά είναι αυτά που λέει, που φέρει και 
δημιουργεί στους άλλους γύρω του, τα όποια 
δεν έχουν να κάνουν με το φύλο. 

Πως μπορεί να «συνομιλήσει» το έργο με 
τον Έλληνα θεατή;

Λ.Π.: Νομίζω, και αυτό μου αποκαλύφθηκε 
μέσα από αυτές τις παραστάσεις πολύ έντο-
να, ότι ο Μικρός Πρίγκιπας είναι πολύ αγαπη-
μένο παραμύθι των Ελλήνων. Είναι ένα βαθιά 
υπαρξιακό παραμύθι, το οποίο σε κάθε φάση 
που βρίσκεται ο άνθρωπος ακουμπά και με-
τακινεί άλλα κομμάτια του. Όταν είσαι παιδί 
μπορεί να σε γοητεύει αυτός ο μικρός ήρωας 
και οι περιπέτειες του, ενώ μεγαλώνοντας 
αρχίζεις να θυμάσαι  κομμάτια της δικής σου 
αθωότητας και αναζητάς αυτόν τον πλούτο 
των ψυχικών σχέσεων που έχει το παραμύθι. 
Ο Εξιπερί έγραψε ένα παραμύθι για να αγγίξει 
τους μεγάλους, απλά επειδή τα παιδιά είναι 
πολύ σοφά χρησιμοποιεί την γλώσσα τους 
και φυσικά επικοινωνεί και με αυτά.

Τι διαφορετικό βρήκατε στην ιστορία του 
Μικρού Πρίγκιπα διαβάζοντας το ξανά σε 
μεγαλύτερη ηλικία;

Λ.Π.: Θα σας πω ένα συγκεκριμένο περιστα-
τικό. Σε μια από τις παραστάσεις μας ήρθε 
μια φίλη μου με την κόρη της και στο τέλος 
έκλαιγαν και οι δυο. Αυτό για μένα είναι μια 
τρανταχτή απόδειξη ότι είναι ένα σπουδαίο 
παραμύθι, ακριβώς γιατί μπορεί  να επικοι-
νωνήσει με όλες τις ηλικίες. Όταν είσαι μικρός 
σε γοητεύει αυτό το παράλογο και κατανοείς 
και πολύ καλά αυτόν τον μικρό ήρωα, με-
γαλώνοντας συνειδητοποιείς κομμάτια δικά 
σου που έχεις χάσει και σε αγγίζουν πιο πολύ 
τα σημεία που αναφέρονται στις σχέσεις με 
τους άλλους. Ακόμα και με τον θάνατο, που 
για μένα είναι καθοριστικός σε αυτό το παρα-
μύθι και αυτό είναι κάτι το οποίο ανακάλυψα 
σε αυτό το έργο τώρα, δουλεύοντας για αυτή 
την παράσταση.

«Ένα πλάσμα άφυλο, αειθαλές που δεν 
γνωρίζει περιορισμούς μέσα στο χρόνο» 

Η Λ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΎΡΑ ΚΑΙ Ο Δ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΜΙΛΟΎΝ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΟΝ «ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑ»

Ο «Μικρός Πρίγκιπας», το πασίγνωστο παραμύθι του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, αποτέλεσε μια μεγάλη σκηνοθετική επιτυχία για τον Δημήτρη Μπογδάνο μέσα από την 
ομώνυμη θεατρική παράσταση που ανέβασε. Στις 21 και 22 Οκτωβρίου το έργο, που έχει αποδοθεί ως «μία παράσταση για ενήλικες με ανήλικη ματιά», μεταφέρεται 

από την Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Δ. Μπογδάνος και η Λένα Παπαληγούρα, η οποία ενσαρκώνει το ρόλο του άφυλου Μικρού Πρίγκιπα 
ξεδιπλώνουν στην Karfitsa την αντίληψη και τους σκοπούς της παράστασης.

Συνέντευξη στη Φιλίππα Βλαστού

Η υπόθεση του έργου
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#ατζέντα_κινηματογράφου  έως Τετάρτη 25/10
Cineplexx One Salonica (Γιαννιτσών 61 & Κωλέτ-
τη 34, τηλ. 2310 515351)
Αίθουσα 1  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 4K)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM (3D) 
(Ώρες προβολών: Σαβ-Κυρ: 15:50)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 18:00, 20:15, 22:30 Σαβ-
Κυρ: 13:00, 18:00, 20:15, 22:30)
Αίθουσα 2  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE 
GORILLA 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 18:30 
Σαβ-Κυρ: 12:00, 14:00, 16:40, 18:30)
ΜΗΤΕΡΑ! - MOTHER! 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:30, 23:00)
Αίθουσα 3  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 17:00, 18:50 Σαβ-Κυρ: 
12:45, 14:50, 17:00, 18:50)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:45, 23:15)
Αίθουσα 4  (REAL D 3D - DOLBY DIGITAL - 2K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 (3D) 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 15:20)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:20 
Σαβ-Κυρ: 11:30, 13:20, 17:20, 19:20)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM (3D) 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Παρ & Δευ-Τετ: 19:20)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:40)
Αίθουσα 5  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 11:45)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 13:40)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 16:30)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 18:40)
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ - THE FOREIGNER 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 21:15)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 23:30)
Αίθουσα 6  (2K, Real D 3D, Dolby Digital)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σαβ-Κυρ: 12:15)
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE 
GORILLA 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 17:40 

Σαβ-Κυρ: 15:40, 17:40)
ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ - ONLY THE BRAVE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 19:40)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προοβλών: Πεμ-Τετ: 22:15)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL SURROUND D.T.S.)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Πεμ-Τετ: 18:10 
Σαβ-Κυρ: 12:30, 14:20, 16:10, 18:10)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 20:00)
ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ - ONLY THE BRAVE 
(Ώρες προβολών: Πεμ-Τετ: 22:45)
Odeon Μακεδονία- Πρώην STER (Τομπάζη 15, 
Πυλαία, τηλ. 8018017837, 2108092690)
Αίθουσα 1  (DOLBY DIGITAL EX D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
18.20 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.10 ΚΥΡ: και 12.10, 14.10)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 20.20, 22.50 ΠΈΜ, 
ΔΈΥ, ΤΡΙ, ΤΈΤ: και 18.00)
Αίθουσα 10  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30, 
19.30 ΚΥΡ: και 13.30, 15.30)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 21.30 ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, 
ΤΡΙ, ΤΈΤ: και 19.00)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.30, 
18.30 ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
ΜΗΤΕΡΑ! - MOTHER! 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 20.30, 23.00 ΠΈΜ, 
ΠΑΡ, ΔΈΥ, ΤΡΙ, ΤΈΤ: και 17.50)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE 
GORILLA 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 
18.40 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.40 ΚΥΡ: και 12.40, 14.40)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.00, 
17.00 ΚΥΡ: και 13.00)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 19.10)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ - BATTLE OF THE SEXES 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 22.00)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL D.T.S. - 4K)

MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.20 
ΚΥΡ: και 12.50)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM (3D) 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 18.50)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 21.10)
Αίθουσα 9  (DOLBY SRD - 4K)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
18.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.00 ΚΥΡ: και 12.00, 14.00)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 20.00, 22.30)

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)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.10)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM (3D) 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ: 18.10)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ: 20.40, 23.00)
Αίθουσα 2  (DOLBY)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.40)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ - BATTLE OF THE SEXES 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 18.50)
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ - BRAD’S STATUS 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 21.20, 23.30)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE 
GORILLA 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 
16.30)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 20.30, 23.20)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 
18.20 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 16.20)
ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ - ONLY THE BRAVE 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 20.20, 23.10)
Αίθουσα 5  (D.T.S. DOLBY DIGITAL JBL 5000)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.10)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 20.10, 22.40)
Αίθουσα 6  (DOLBY DIGITAL)

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18.00)
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ - THE FOREIGNER 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 20.00, 22.30)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 18.30)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 21.50)
Αίθουσα 8  (DOLBY DIGITAL)
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE 
GORILLA 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.30)
ΜΗΤΕΡΑ! - MOTHER! 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ ΈΩΣ ΤΈΤ: 19.30, 22.00)

VILLAGE CENTRE (Εμπορικό Κέντρο 
MEDITERRANEAN COSMOS, τηλ: 2310499999)
Αίθουσα 1  (D.T.S. Sound)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 17:45)
MY LITTLE PONY: Η ΤΑΙΝΙΑ 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
13:20, 15:30)
ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ - THE FOREIGNER 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 21:00, 23:30)
Αίθουσα 10  (DIGITAL D.T.S. SOUND GOLD CLASS)
ΜΗΤΕΡΑ! - MOTHER! 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 22:50)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM 

(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 20:30)
Αίθουσα 2  (DOLBY DIGITAL)
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ - THE BOSS BABY 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, 
ΤΡΙ, ΤΈΤ : 17:20 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:15, 17:20)
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
13:15)
ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ - ONLY THE BRAVE 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 19:40, 22:50)
Αίθουσα 3  (DOLBY DIGITAL)
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 19:00, 22:15)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, 
ΤΡΙ, ΤΈΤ : 17:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:00, 17:00)
Αίθουσα 4  (DOLBY DIGITAL - COSMOTE)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, ΤΡΙ, ΤΈΤ : 18:45, 
21:20, 23:50 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 16:00, 18:45, 21:20, 
23:50)
Αίθουσα 5  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, 
ΤΡΙ, ΤΈΤ : 17:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:30, 17:30)
ΜΗΤΕΡΑ! - MOTHER! 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 20:00, 22:30)
Αίθουσα 6  (MAX SCREEN DIGITAL SOUND D.T.S. - 
COSMOTE)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: GEOSTROM 

Σκηνοθεσία: Ντιν Ντέβλιν 
Παίζουν οι: Τζέραρντ Μπάτλερ, Τζιμ Στέρτζες, Κάθριν Γουίνικ, Άντι 
Γκαρσία, Στέρλινγκ Τζέρινς, Άμρ Γουέικεντ, Άμπι Κόρνις, Έντ Χάρις, 
Αλεξάντρα Μαρία Λάρα, Ντάνιελ Γου

Μετά από μια άνευ προηγουμένου σειρά φυσικών καταστροφών 
απειλητικών για τον πλανήτη, οι παγκόσμιοι ηγέτες αποφασίζουν 
να δημιουργήσουν ένα σύνθετο δίκτυο δορυφόρων προκειμένου να 
μπορέσουν να ελέγξουν τις κλιματικές αλλαγές και να κρατήσουν 
τον πλανήτη ασφαλή. Κάτι όμως, δεν πάει καλά… Το σύστημα που 
κατασκευάστηκε για να προστατέψει τη Γη, της επιτίθεται, και πλέον 
οι επιστήμονες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν την αιτία, 
πριν μια επικών διαστάσεων καταιγίδα καταστρέψει τα πάντα και τους 
πάντες στο πέρασμά της.

Σκηνοθεσία: Ντορότα Κομπιέλα, Χιου Γουέλσμαν

Ο Αρμάν Ρουλέν, γιος ταχυδρόμου, αναζητά τον Τεό, αδερφό του διάσημου 
ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Έχει στα χέρια του την τελευταία επιστολή που 
έγραψε ο Βίνσεντ, πριν αυτοκτονήσει. Όταν ανακαλύπτει ότι ο Τεό έχει πεθάνει, 
προσπαθεί να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την εκπληκτική, παθιασμένη 
ζωή του Βίνσεντ και να ανακαλύψει την αλήθεια για τον μυστηριώδη θάνατό του.

Σκηνοθεσία: Αντρέ Σαέρ

Ο Νιφάδας είναι πολύ γλυκός αλλά 
και πολύ ξεχωριστός, αφού είναι 
ο μοναδικός λευκός γορίλας στον 
κόσμο και το κύριο αξιοθέατο του 
ζωολογικού κήπου. Τα παιδιά τον 
λατρεύουν! Κάτι που δεν ισχύει 
όμως για τους άλλους γορίλες 
του κήπου, που τον απορρίπτουν 
λόγω της διαφορετικότητας του… 
Ο Νιφάδας τότε θα πάρει τη μεγάλη 
απόφαση να κάνει τα πάντα για να πάψει να είναι διαφορετικός! Με τη βοήθεια 
του καλύτερού του φίλου, ενός εκκεντρικού κόκκινου πάντα που ακούει στο 
όνομα Αιλούρ, ο Νιφάδας σχεδιάζει μια μυστική αποστολή να γλιστρήσει έξω 
από το ζωολογικό κήπο. Και τότε ξεκινούν οι… Γοριλομπελάδες! Και οι δύο 
φίλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μάγισσες, επιστήμονες και πολλούς άλλους 
μπελάδες, χαρίζοντας ατέλειωτες στιγμές γέλιου σε μικρούς και μεγάλους!

Παγκόσμιος κίνδυνος: Geostrom (3D) Ο αγαπημένος σου Βίνσεντ - loving vincent Γοριλομπελάδες - Snowflake, the white gorilla



27

(Ώρες προβολών: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, ΤΡΙ, ΤΈΤ : 19:10, 21:40, 00:15 
ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 14:10, 16:40, 19:10, 21:40, 00:15)
Αίθουσα 7  (DOLBY DIGITAL)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, ΤΡΙ, ΤΈΤ : 
18:30 ΣΑΒ : 14:30, 16:30, 18:30 ΚΥΡ : 12:30, 14:30, 16:30, 18:30)
ΤΟ ΑΥΤΟ - IT 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 20:30, 23:15)
Αίθουσα 8  (COSMOTE)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, ΤΡΙ, ΤΈΤ : 
18:10 ΣΑΒ : 14:00, 16:10, 18:10 ΚΥΡ : 12:00, 14:00, 16:10, 18:10)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 20:10, 22:40)
Αίθουσα 9  (GOLD CLASS)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 17:30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΈΜ, ΠΑΡ, ΔΈΥ, ΤΡΙ, ΤΈΤ : 
20:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:00, 20:00)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: ΠΈΜ έως ΤΈΤ : 22:15)

ΒΑΚΟΥΡΑ
Αίθουσα 1  
BLADE RUNNER 2049 
(Ώρες προβολών: 18.00 - 21.15, Δευτέρα και Τετάρτη 18.00)
Αίθουσα 2  
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: 18.00 - 20.15)
Η ΛΕΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ - BLADE OF THE IMMORTAL 
(Ώρες προβολών: 22.30)

ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ 
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE GORILLA 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: 16.30, Σάββατο καμία 
προβολή)
Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ - UN BEAU SOLEIL INTERIEUR 
(Ώρες προβολών: 18.15, Παρασκευή και Σάββατο καμία προβολή)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 

(Ώρες προβολών: 20.00, Παρασκευή 18.30, Σάββατο καμία 
προβολή)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: 22.20, Παρασκευή και Σάββατο 23.45)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ
Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ - UN BEAU SOLEIL INTERIEUR 
(Ώρες προβολών: 17.30)
ΜΗΤΕΡΑ! - MOTHER! 
(Ώρες προβολών: 19.10 - 21.15)
Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ - THE SNOWMAN 
(Ώρες προβολών: 23.15)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ  
Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΣΟΥ ΒΙΝΣΕΝΤ - LOVING VINCENT 
(Ώρες προβολών: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 18.30 - 20.30 - 22.30)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο 16.00 - Κυριακή 
11.30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 16.00)
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE GORILLA 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 16.00)
EMOJI, Η ΤΑΙΝΙΑ - THE EMOJI MOVIE 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Σάββατο - Κυριακή 19.45)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: Σάββατο - Κυριακή 21.30)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ - THE SON OF BIGFOOT  
(Ώρες προβολών: Σάββατο 16.30 - Κυριακή 11.30)
DESPICABLE ME 3 - ΕΓΩ Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 3 
(Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: Κυριακή 16.30)
ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ - SNOWFLAKE, THE WHITE GORILLA 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή – Κυριακή 18.30)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ - THE PROMISE 
(Ώρες προβολών: Παρασκευή – Κυριακή 21.00)

#ατζέντα_κινηματογράφου  έως Τετάρτη 25/10

Η Μεγάλη Υπόσχεση – The Promise Ριψοκίνδυνοι άνδρες - Only the brave

Μητέρα! - Mother!

Σκηνοθεσία: Τέρι Τζορτζ 
Παίζουν οι: Όσκαρ Αϊζακ, Κρίστιαν Μπέιλ, Σαρλότ Λε Μπον, Ζαν Ρενό

Ο Mάικλ, ένας εξαίρετος σπουδαστής ιατρικής (Oscar Isaac) συναντά την πανέμορφη δασκάλα χορού Άνα (Charlotte Le 
Bon) στα τέλη του 1914. Η αρμένικη κληρονομιά τους θα τους φέρει κοντά, αλλά σύντομα εκείνος θα συγκρουστεί με την 
τωρινή αγάπη της Άνας, έναν Αμερικανό φωτοδημοσιογράφο (Christian Bale), που είναι αποφασισμένος να εκθέσει όλη 
την αλήθεια για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταρρέει, τόσο πιο έντονα οι τρεις τους 
θα χρειαστεί να τιθασεύσουν τα πάθη τους, προκειμένου να σωθούν.

Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίνσκι 
Παίζουν οι: Τζος Μπρόλιν, Μάιλς Τέλερ, Τζεφ Μπρίτζες, Τέιλορ Κιτς, Τζένιφερ Κόνελι

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι... και μετά, μερικοί γίνονται πυροσβέστες. Το «Ριψοκίνδυνοι Άνδρες», βασισμένο στην 
πραγματική ιστορία των ηρώων του Granite Mountain, είναι το συγκλονιστικό χρονικό μίας ομάδας τοπικών πυροσβε-
στών που μέσα από την ελπίδα, την αυταπάρνηση και τη θέληση να προστατεύσουν οικογένειες, κοινότητες και ολόκληρη 
τη χώρα, κατάφεραν να μετατραπούν στο πιο επίλεκτο πυροσβεστικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όσο οι 
περισσότεροι από μας τρέχουν για να διαφύγουν από τον κίνδυνο, αυτοί τρέχουν προς αυτόν - προσέχουν τις ζωές μας, 
τα σπίτια μας, καθετί που αγαπούμε, την ώρα που διαμορφώνουν μία μοναδική αδελφική σχέση που μπαίνει σε πρώτο 
πλάνο κατά τη διάρκεια μίας κρίσιμης πυρκαγιάς.

Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι 
Παίζουν οι: Τζένιφερ Λόρενς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Έντ Χάρις, Μισέλ Φάιφερ, Ντόμναλ Γκλίζον, Μπράιαν Γκλίζον, Κρίστεν Γουίγκ, 
Στίβεν Μακχέιτι

Ένα ζευγάρι, η Μητέρα (Τζένιφερ Λόρενς) κι Έκείνος (Χαβιέ Μπαρδέμ) ζει ήρεμο κι ευτυχισμένο στο απομονωμένο, τεράστιο 
σπίτι του μέχρι τη στιγμή που απρόσκλητοι και παράξενοι επισκέπτες, ένας άντρας (Έντ Χάρις) και μια γυναίκα (Μισέλ Φάιφερ) 
κάνουν αναπάντεχα την εμφάνισή τους και ο εφιάλτης ξεκινά… Το σπίτι αρχίζει να καταρρέει, σταγόνες αίματος εμφανίζονται 
και οι λέξεις «Δολοφόνε!» και «Τρελός» προϊδεάζουν για μια ταινία που θα δε θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Γιατί η μητέρα 
αναγκάζεται να αναθεωρήσει όσα πιστεύει για την αγάπη, την αφοσίωση και τη θυσία… και το τέλος πλησιάζει.
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#ζώδια

Η εβδομάδα ξεκινά με χαρούμενη διάθεση και ίσως να λάβετε πολύ 
καλά νέα που θα σας ανεβάσουν την ψυχολογία. Στο μέσον της εβδο-
μάδας θα βρεθείτε σε αμηχανία, όταν θα συμβούν ξαφνικά γεγονότα 
και θα ανατρέψουν τα σχέδιά σας και την ομαλή καθημερινότητά σας.

Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα σας φέρει αντιμέτωπους με 
γεγονότα μη προβλέψιμα. Βέβαια έχετε μάθει στις ανατροπές και στις 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις με τον πλανήτη του απρόβλεπτου, τον Ουρανό, 
που σας «φλερτάρει» από το καλοκαίρι του 2010.

Βρίσκεστε σε μία πολύ ανατρεπτική περίοδο γεμάτη από συναισθη-
ματικές και επαγγελματικές αναζητήσεις. Αν και δεν το προκαλείτε, 
παραμένετε συνεχώς εκτεθειμένοι απέναντι στους άλλους, με λόγια 
και πράξεις. Οι μέρες αυτές βασίζονται πάνω στη γρήγορη σκέψη και 
την αμεσότητα.

Οι μέρες αυτές θα σας δώσουν ένα σημαντικό μήνυμα που θα αφορά 
την οικονομική σας κατάσταση και τοποθέτηση. Η Νέα Σελήνη σάς 
φέρνει μία αναρχία σε οικονομικά θέματα, όχι απαραίτητα με αρνητικό 
τρόπο, αλλά αυτό θα σας κάνει λίγο απρόσεκτους στις συναλλαγές 
σας.

Αυτήν την εβδομάδα –αν και δεν ταιριάζει με τη γενική φιλοσοφία 
που έχετε για τη ζωή– θα βρείτε διεξόδους για να απαλλαγείτε 
από ό,τι θεωρήσετε εχθρικό απέναντι στα κεκτημένα σας. Ένα νέο 
ξεκίνημα στα επαγγελματικά ίσως να είναι πιο επαναστατικό από τα 
δικά σας δεδομένα.

Έίναι αλήθεια ότι πολλές σκέψεις θα έρθουν και θα φωλιάσουν στο 
μυαλό σας. Οι περισσότερες από αυτές θα γίνουν πράξεις, που δυστυ-
χώς θα σας βάλουν σε μπελάδες. Βρείτε τις ισορροπίες σας μετά το 
Σαββατοκύριακο και έχετε εμπιστοσύνη στις συμβουλές καλών φίλων.

Αν και οι ανατροπές θα έχουν την τιμητική τους κυρίως την Τετάρτη, 
στην αρχή της εβδομάδας να περιμένετε επιτυχημένη επικοινωνία 
και ακόμη περισσότερη επαγγελματική άνοδο. Η παραφωνία είναι η 
οικονομική σας ανασφάλεια, που θα σας δημιουργεί και συναισθημα-
τικούς τριγμούς. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΖΎΓΟΣ

ΎΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΎΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτές τις μέρες θα πρέπει να περιμένετε ξαφνικά γεγονότα που 
σίγουρα δεν θα είστε καν υποψιασμένοι για ό,τι θα επακολουθήσει. 
Έυνοούνται στην αρχή της εβδομάδας συζητήσεις που αφορούν 
οικονομικά θέματα και δικαστικές υποθέσεις.

Αυτές οι μέρες θα σας βρουν λίγο απροετοίμαστους σε ό,τι αφορά τις 
σχέσεις σας με τους άλλους. Ξαφνικά γεγονότα θα σας χτυπήσουν 
το καμπανάκι σε ό,τι αφορά γεγονότα και προθέσεις που δεν έχετε 
διαχειριστεί σωστά κατά το παρελθόν. Τώρα ήρθε η στιγμή να 
διορθώσετε τα κακώς κείμενα.

Βρίσκεστε σε μία φαινομενικά ήρεμη περίοδο, που κρύβει αρκετές 
εκπλήξεις προς το τέλος της εβδομάδας. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό 
σας κάνει ανήσυχους και γεμάτους αμφιβολίες. Αφήστε τις μέρες να 
κυλίσουν, κρατώντας την αυτοκυριαρχία σας.

Ένταση και ανασφάλειες σας φέρνει η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του 
Ζυγού. Ίσως θα πρέπει να είστε περισσότερο υποψιασμένοι για πολύ-
πλοκες οικογενειακές υποθέσεις που δεν σας επιτρέπουν να νιώθετε 
ηρεμία. Προσέξτε ένα πρόβλημα με την υγεία σας.

Βρίσκεστε σε ένα κομβικό σημείο, όπου θα πρέπει να πάρετε αποφά-
σεις πριν τα πράγματα φύγουν από τον δικό σας έλεγχο. Θα υπάρξουν 
βέβαια πολύ καλές οικονομικές ευκαιρίες κυρίως την Τρίτη και την 
Τετάρτη, μετά από συμφωνίες ή συναντήσεις που θα κάνετε.

ΤΑΎΡΟΣ

ΔΙΔΎΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΟΣ

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

Οι μέρες αυτές ταράζουν τα φαινομενικά ήρεμα νερά,  
βάζοντας τέλος σε ό,τι επιβιώνει με λάθος τρόπο.

Sold out το ΑΒΕΡΩΦ
Ξενάγηση στο ΑΒΕΡΩΦ στους… τοπικούς άρχοντες της 
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν οι επιτελείς του Ναυτι-
κού το περασμένο Σάββατο το απόγευμα. 

Γιάννης Μπουτάρης, Καλυψώ Γούλα, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, Κατερίνα Νοτοπούλου, Σταύρος Καλαφάτης, 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Τριανταφυλ-
λίδης και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στο κατάστρωμα του 
ιστορικού πλοίου που δεν έχει χάσει καμία μάχη. Αμέ-
σως μετά την ξενάγηση ακολούθησε δεξίωση στο σαλόνι 
του καραβιού. Βέβαια, δεν έλειψαν τα «πηγαδάκια» όπως 
εκείνο του δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον επικεφαλής 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δήμου αλλά και τα 
παράπονα, αφού απαγορεύτηκε η είσοδος στους επι-
σκέπτες που βρήκαν αφορμή λόγω Σαββατοκύριακου 
να επισκεφτούν την πόλη και να το δουν ερχόμενοι από 
Δράμα, Καβάλα και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Σημειώνεται πως όπως ανακοινώθηκε η παραμονή του 
ΑΒΕΡΩΦ στη Θεσσαλονίκη πήρε παράταση μέχρι τις 10 
Νοεμβρίου ενώ ήδη είναι sold out οι οργανωμένες ξενα-
γήσεις σε φορείς, συλλόγους και σχολεία. 
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#κοινωνία

«Προχωρούμε όλοι μαζί, ξεπερνούμε τις 
όποιες διαφορές μας και αγωνιζόμαστε για το 
καλό του Επαγγελματία, μέσα από ένα Ισχυρό 
Επιμελητήριο», τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΕΘ 
Μιχάλης Ζορπίδης, στην πρώτη συγκέντρω-
ση των υποψηφίων του συνδυασμού του, για 
τις εκλογές του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της, μέλη 
του ΔΣ που εκλέχτηκαν στις προηγούμενες 
εκλογές με άλλους συνδυασμούς ανακοί-
νωσαν την συμπόρευση τους με το «Ισχυρό 
Επιμελητήριο», καθώς ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Μιχάλη Ζορπίδη για ενωτική 
δράση. Μόνο την δήλωση υποψηφιότητας 
τους υπέγραψαν 94 μέλη, από τα περισσότε-
ρα επαγγέλματα και όλους τους Δήμους Θεσ-
σαλονίκης, ενώ η διαδικασία κατάρτισης του 
ψηφοδελτίου συνεχίζεται.

«Ενώ στις προηγούμενες εκλογές ήμασταν 
οι περισσότεροι από εμάς σε διαφορετικά 
ψηφοδέλτια σήμερα είμαστε όλοι μαζί. Είμαι 
ευτυχής επειδή γίνεται πράξη το όραμα μου 
για μία μεγάλη Παράταξη, στην οποία συμμε-
τέχουν πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτι-
κούς χώρους, που όμως συμφωνούν ότι τα 
προβλήματα των επαγγελματιών δεν έχουν 
χρώμα και μαζί μπορούμε καλύτερα να τα 
παλέψουμε», τόνισε ο κ. Ζορπίδης στην ομι-
λία του, στην οποία συμπεριέλαβε έναν μικρό 
απολογισμό του έργου του τα τελευταία 11 
χρόνια αλλά και τις βασικές προτεραιότητες 
που θέτει για τη νέα θητεία.

«Το σπουδαιότερο παράσημο για μένα είναι 
ότι όλοι οι οικονομικοί απολογισμοί όλων 
αυτών των χρόνων εγκρίθηκαν ομόφωνα, 
ενώ ακόμη και οι παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης μας επαινούν γιατί διαχειριζόμαστε τα 
οικονομικά μας με σύνεση και διαφάνεια, με 
αποτέλεσμα να έχουμε πλεόνασμα κάθε χρό-
νο αλλά και ένα πολύ ισχυρό αποθεματικό. 
Επίσης, η διοίκηση δέχθηκε τις περισσότερες 
προτάσεις της αντιπολίτευσης με αποτέλε-
σμα οι αποφάσεις του ΔΣ να είναι ομόφωνες 
σε ποσοστό 99%!. Κάθε μήνα κάθε μέλος του 
ΔΣ έπαιρνε πίνακα με κάθε οικονομική πρά-
ξη», τόνισε ο κ. Ζορπίδης.

Στην παρέμβαση του, το μέλος του ΔΣ Κυριά-
κος Μερελής ανακοίνωσε ότι συμπορεύεται 
με τον Συνδυασμό «Ισχυρό Επιμελητήριο», 
καθώς «όλα αυτά τα χρόνια που είμαι μέλος 
του ΔΣ ο Πρόεδρος με έπεισε ότι είναι άν-
θρωπος της σύνθεσης και της ενότητας. Από 
την πλευρά του ο Κώστας Ιακώβου, μέλος 
του ΔΣ του ΕΕΘ (εκλεγμένος με άλλη παρά-

ταξη στις προηγούμενες εκλογές) και Πρόε-
δρος του Σωματείου Καπνοπωλών, Ψιλικών 
και Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας, 
στην παρέμβασή του τόνισε ότι συμμετέ-
χει στο «Ισχυρό Επιμελητήριο» γιατί «ο Μιχ. 
Ζορπίδης με έχει πείσει πως πιστεύει αυτά 
που λέει για την ενότητα και την κοινή δράση 
και όντως τα εννοεί. Μας περιμένουν δύσκο-
λα χρόνια. Και σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια για 
τα Επιμελητήρια και τις Μικρομεσαίες Επι-
χειρήσεις πρέπει να παλέψουμε ενωμένοι», 
τόνισε χαρακτηριστικά.

Την εκτίμηση ότι «οι ανταγωνιστικοί συνδυ-
ασμοί δεν έχουν κάτι στο οποίο μπορούν να 
κάνουν αντιπολίτευση, μετά τα τόσα χρόνια 
των ομόφωνων αποφάσεων», έκανε ο Ρού-
λης Εδιάρογλου, που ήταν στις προηγούμε-
νες εκλογές επικεφαλής συνδυασμού της 
Κεντροαριστεράς αλλά φέτος συντάχθηκε 
με το «Ισχυρό Επιμελητήριο». «Με τιμή δε-
χτήκαμε την πρόταση Ζορπίδη, που ήρθε ως 
φυσιολογική συνέχεια της ενωτικής πορείας 
που ακολούθησε η διοίκηση του. Ο Ζορπίδης 
κατάφερε να αναδείξει το ΕΕΘ ως μία ισχυρή 
φωνή μέσα στην πόλη», τόνισε ο κ. Εδιάρο-
γλου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι αντιπρόε-
δροι του ΕΕΘ Γιώργος Ηλιάδης και Κλεόβου-
λος Θεοτόκης ανέλυσαν τις σημαντικότερες 
πτυχές της εκλογικής διαδικασίας.

Η επίσημη πρώτη του συνδυασμού Ζορπίδη  
για τις εκλογές στο ΕΕΘ

ΣΎΜΠΑΡΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΎ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ… ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 
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#αθλητικά
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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.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή στο 
στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ολυμπιακό, 
ομάδα που είναι ιστορικά ο πιο μισητός 
του αντίπαλος. Αυτός είναι ο ένας λόγος 
που αποκτάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η με-
ταξύ τους μάχη που θα γίνει στο πλαίσιο 
της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλή-
ματος της Super League. O  δεύτερος 
είναι η ανάγκη ο ΠΑΟΚ να παραμείνει 
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνα-
κα, αυξάνοντας μάλιστα τη βαθμολογική 
διαφορά από τους «ερυθρόλευκους». 
Μπορεί να το πετύχει αυτό η ομάδα του 
Δικεφάλου; Στη θεωρία του ποδοσφαί-

ρου σ’ ένα ντέρμπι όλα τα αποτελέσματα 
είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θεωρη-
τικά είχε εύκολο πρόγραμμα στο ξεκίνη-
μα του Πρωταθλήματος, αλλά παρ’ όλα 
αυτά έχασε βαθμούς στη Λειβαδιά, τη 
Ριζούπολη και τη Λάρισα. Γιατί ο ΠΑΟΚ 
στραβοπάτησε σε τρεις θεωρητικά βατές 
έδρες; Γιατί ήταν αγωνιστικά απροετοί-
μαστος, καθώς συμπλήρωσε το ρόστερ 
την τελευταία ημέρα των μεταγραφών 
και ενώ το Πρωτάθλημα βρισκόταν σε 
εξέλιξη. Οπότε δεν μπορούν οι έξι πρώτοι 
αγώνες να αποτελούν μέτρο σύγκρισης 
της φετινής δυναμικής του ΠΑΟΚ. Ο Δι-

κέφαλος που ακόμη βρίσκεται στη φάση 
της αγωνιστικής συγκρότησης έδειξε ση-
μαντικά σημάδια προόδου στον αγώνα με 
τη Λαμία. Μ’ αυτό το δεδομένο θα ήταν 
καλύτερα να εύρισκε μπροστά του τον 
Ολυμπιακού ύστερα από 3-4 αγωνιστικές 
όταν πλέον παίκτες όπως οι Ελ Καντουρί, 
ο Βιεϊρίνια ή ο Μαουρίσιο θα φτάσουν στο 
pick  της απόδοσης τους. Από τη στιγμή 
που αυτό το σενάριο ανήκει στη σφαίρα 
της θεωρίας ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μπει 
στο γήπεδο με στόχο το καλύτερο. Μία 
νίκη θα του ενισχύσει το γόητρο και θα 
του προσφέρει πολύτιμους βαθμούς. Το 

πρώτο είναι για λαϊκή κατανάλωση, ενώ 
το δεύτερο είναι αυτό που έχει μεγάλη 
αξία. Και διπλή μάλιστα γιατί ο Ολυμπια-
κός είναι ένας από τους διεκδικητές του 
τίτλου μαζί με τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο λόγος 
ενισχύει την ανάγκη ο Δικέφαλος να πα-
λέψει για το καλύτερο. Πάντως σε κάθε 
περίπτωση οι βαθμοί έχουν την ίδια αξία 
είτε τους κερδίζεις σε ντέρμπι, είτε με 
αντίπαλο την τελευταία ομάδα του Πρω-
ταθλήματος. Οπότε και στο κακό σενάριο 
ο ΠΑΟΚ θα έχει πολλές ακόμη ευκαιρίες 
για να… ρεφάρει βαθμολογικά. 

Το νόημα των ντέρμπι και η ουσία των βαθμών

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 Έγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Έθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Έντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Έγνατία 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  
Έθν. 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  
Έγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον 
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις  
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Έθνικής 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

ΔΎΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Έπταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Elegance 
Έθν. 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, Έύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Έύοσμος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Έύοσμος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Έύοσμος, 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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