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editorial

#ΑΠΕΛΠΙΣΙΤΟ
SocialismataΜείωση της ανεργίας με μισθούς δραχμής 

THΣ @KARAPANAGIOTIDU

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

«Πετύχαμε εκεί που οι άλλοι απέτυχαν», είπε από τα Γιάννενα ο πρωθυπουργός, σε μία προσπάθεια να πεί-
σει την κοινωνία πως το κλίμα στην οικονομία έχει αλλάξει και έρχονται καλύτερες ημέρες για την κοινωνία. 
Μάλιστα, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα τη ρητορική της «επιτυχίας», τόνισε πως «η χώρα ανακτά την 
εθνική της κυριαρχία και μπαίνει στην εποχή της δίκαιης ανάπτυξης, απαλλαγμένη από στρεβλώσεις και 
παθογένειες δεκαετιών». Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν ανεκτά στο πλαίσιο της πολιτικής προπαγάνδας 
που, λίγο πολύ, όλα τα κόμματα εξουσίας κάνουν. Όμως τόσο οι αριθμοί όσο (πολύ περισσότερο) και οι πο-
λίτες δεν συμμερίζονται το «success story» που πλασάρει η κυβέρνηση. Ένα «success story» που γνώμονα 
έχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραμονή στην εξουσία. 

Κακά τα ψέματα, το «κλειδί» για την έξοδο από την εποχή των μνημονίων και της μιζέριας δεν είναι άλλο από 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δη στον ιδιωτικό τομέα. Κάτι που ο πρωθυπουργός δείχνει να αντιλαμ-
βάνεται έως έναν βαθμό, προσπαθώντας να διαχειριστεί την «καυτή πατάτα» της ανεργίας με νέες στρατιές 
συμβασιούχων στο Δημόσιο, τρικ που μειώνουν τον αριθμό των ανέργων και, φυσικά, με επικοινωνιακή 
στρατηγική. Για την ακρίβεια, η μείωση της ανεργίας που «διαφημίζει» η κυβέρνηση είναι τόσο πραγματική, 
όσο και ότι τον Αύγουστο του 2018 τελειώνουν το μνημόνιο και η επιτήρηση στην Ελλάδα. Οι δανειστές θα 
εξακολουθήσουν να εποπτεύουν με ασφυκτικό τρόπο την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει υπογράψει 
η σημερινή κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι το 2022.

Την ίδια ώρα, οι αριθμοί που έχουν στα χέρια τους οι ιθύνοντες του υπουργείου Εργασίας είναι ενδεικτικοί 
της πραγματικότητας που επικρατεί στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν πως η όποια μείωση του 
ποσοστού ανεργίας (σ.σ. σταθερά η Ελλάδα κατέχει τη «μαύρη» πρωτιά στην Ευρώπη) οφείλεται κυρίως στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, και όχι σε κυβερνητική πολιτι-
κή υπέρ των εργαζομένων. Η πρόσφατη έρευνα (Ιούλιος 2017) της Ameco έδειξε αύξηση του αριθμού των 
εργαζομένων κατά 2,9% την τελευταία διετία, με το συνολικό κόστος εργασίας (μισθοί - εισφορές) να αυξά-
νεται μόλις κατά 380 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η δυναμική για την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων είχε 
αναπτυχθεί έναν χρόνο πριν αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με την κυβέρνηση 
Σαμαρά να επιτυγχάνει μείωση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα, μετά από πολλά χρόνια ανόδου.

Μακριά από εμάς κάθε ίχνος λαϊκισμού, όμως οι πολυδιαφημισμένες νέες θέσεις εργασίας είναι χαμηλόμι-
σθες και προσωρινές στην περίπτωση των συμβασιούχων. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το μέσο πραγμα-
τικό κόστος εργασίας έχει μειωθεί την τελευταία διετία και βρίσκεται κοντά στα επίπεδα του 2001, χρονιά 
εισόδου της χώρας στην Ευρωζώνη! Ίσως έχει καταντήσει κουραστικό, αλλά η εποχή δεν ενδείκνυται για 
ιδεοληψίες που πολεμούν την όποια ιδιωτική πρωτοβουλία!

▶ Στην επόμενη συμφωνία με δις #F16 θα τον δούμε με... μαγιό ε; #λογικό. (Το ΝΔ-ΚΚΕ... ίσως 
ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ #γατάκια #συγκυβέρνηση (-Πώς λένε την #Μακρόνησο στα αγ-
γλικά; -Long Island) 
▶ Σκέτη γυμναστική...#επαναστατική_τέλος #τρέξε_τρέξε_μικρούλη. #διατάσεις #κάμ-
ψεις Καλά βρε, εμείς δρόμους δεν έχουμε και τρέχεις στα ξένα για «να κάνεις κορμί»;  
#γαλάζια_αθλητικά #δεν_θα_αφήσει_τίποτε_για_τους_άλλους #φτου_φτου#house_of_cards 
#Scandal #TVSeriesUSA #παπανδρεϊκες_ασκήσεις#κακό_μάτι #αμερικάνικος_δάκτυλος 
#από_το_άλλο_μου_το_αυτί#τα_εκτός_έδρας_μην_ξεχάσει #αναδρομικά_και_αμερικανικά
#Αφού_αλλάξαμε_την_Ευρώπη #kolotoumpa πάμε να#allaxoume_kai_usa_λέμε
(Ψεύτικες ειδήσεις; Μπα... απελπισμένες λέει ο πρωθυπουργός) #προεκλογικός_ρυθμός  
#αντιπαράθεση_με_γαλάζια_ΜΜΕ #ΓΙΑ_ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ_ΠΟΛΙΤΕΣ_ΑΛΛΗ_ΦΟΡΑ 
#ΑΠΕΛΠΙΣΙΤΟ #ΔΕΝ_ΘΕΛΩ_ΤΣΙΠΡΑ_ΣΤΗΝ_ΠΡΕΜΙΕΡΑ_ΜΟΥ #Λαζόπουλος

▶ Στην αρχή κατέθεσαν αίτηση για νόμο που ψήφισαν, αλλά το είχε και το #Σύνταγμα -λέει- 
αλλά μετά πήγε στη #Βουλή για επικύρωση όμως δεν ψήφισαν οι μεν και οι δεν «θα το 
δούμε στα #δικαστήρια και μετά το βάλανε ως #τροπολογία και μετά έγινε χαμός γιατί άλλοι 
-λέει- αποσύρθηκαν κι άλλοι είναι στα ελεγκτικά συνέδρια και στις #λίστες κι άλλοι έβγαλαν 
ανακοινώσεις γιατί... «έπεσαν από τα σύννεφα» -λέει- και «δεν θέλουν μία» κι άλλοι «πή-
γαν στα... σύννεφα» όμως θα συνεχίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους γιατί μπορεί το Σύ-
νταγμα να αλλάξει - μια φορά κι έναν καιρό - όμως εμείς... ποτέ! #αναδρομικά #ακυρωτικά  
#βουλή_για_δυνατούς_λύτες. ΥΓ: «Νόμος γιατί είναι δίκαιο, όχι δίκαιο γιατί είναι νόμος» (Μο-
ντεσκιέ & κουραφέξαλα) #χαμένοι_όχι_στη_μετάφραση_αλλά_από_χέρι #πολιτική_στα_χρό-
νια_της_χολέρας

▶ «Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα» στα Ιωάννινα Τσίπρας-Ιερώνυμος. Η ηγεσία του τόπου με την 
ηγεσία της Εκκλησίας έδειξαν ότι «νερό και αλάτι», όλα ξεχνιούνται, ακόμη και η ένταση ενός 
νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση της αλλαγής φύλου από τα 15...) #την_ευλογία_σας
«Έτυχε να συναντηθούμε» δεν το θέλαμε... είπε ο αρχιεπίσκοπος για τη συνάντηση του με τον 
πρωθυπουργό της χώρας στην Ήπειρο - Πιθανότατα να ήθελε να πει ότι θα ήθελε να αλλάξει... 
ήπειρο πχ να μείνει ΗΠΑ (μετά τη ψήφιση αλλαγής φύλου από τα 15) #Θεέ_μου_γιατί_σε_μας;
«Κακά τα ψέματα και χειρότερη η αλήθεια...» Ακούς εκεί να λέει ο κ. Τόμσεν ότι ο κ. Τσίπρας 
συμφώνησε στις περικοπές των συντάξεων! #ήμαρτον_πια #αφήστε_τον_ριζοσπάστη_να_κυ-
βερνήσει #καλά_δεν_έχουμε_συλλαλητήρια

▶ Ψάρια και δολώματα εκατομμυρίων... #περιοδεία_Τσίπρα #υδατοκαλλιέργειες #επιδοτήσεις 
#ΚΑΙ_ΚΡΕΑΣ_ΘΑ_ΤΑ_ΚΑΝΟΥΜΕ 

▶ Πιο πολύ αναλύουμε τις αργίες της αγοράς παρά των εθνικών αγώνων #Παράξενο (Με ΦΕΚ 
81/Α/09-05-2016, η 30η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως... δημόσια εορτή... τοπικής σημασίας για 
το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε... ανάμνηση της απελευθέρωσης της πόλης από τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής) #26ηΟκτωβρίου #28ηΟκτωβρίου #ΟΧΙ... Ζήτω;



KARFITSA-zeygari-26x33.indd   1 25-Oct-17   4:13:26 PM



4 www.karfitsa.gr
27.10.2017

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον χρόνο που πέρασα στα δι-
αμερίσματα της Terre des hommes. Πλέον βρήκα δουλειά 
και μένω σε δικό μου διαμέρισμα που νοικιάζω μαζί με 
άλλους. Τώρα μπορώ και στέκομαι στα πόδια μου»! Αυτό 
δηλώνει μεταξύ άλλων ο Α. πρόσφυγας που ήρθε στη Θεσ-
σαλονίκη ανήλικας, ενηλικιώθηκε και επωφελήθηκε από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα της παραπάνω οργάνωσης. Πλέ-
ον ακολουθεί τη δική του πορεία στην κοινωνία της Θεσσα-
λονίκης στην οποία μπορεί να βρέθηκε τυχαία, αποφάσισε 
ωστόσο να μείνει και να γίνει κομμάτι της. 

Περιπτώσεις σαν και την παραπάνω υπάρχουν κι άλλες. 
Πρόσφυγες δηλαδή αιτούντες άσυλο που μέσα από προ-
γράμματα που αυτή την περίοδο «τρέχουν» διάφορες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις προσπαθούν να ενταχθουν στον 
κοινωνικό ιστό της πόλης. Νοικιάζουν σπίτια, κάνουν παρέ-
ες, αναζητούν και βρίσκουν εργασία, μαθαίνουν την ιστορία 
της Θεσσαλονίκης, επισκέπτονται τα μνημεία της κ.α.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το πρότζεκτ Supervised 
Independent Living Arrangements (SILA) της Οργάνωσης 
Terre des hommes που πραγματοποιείται με τη στήριξη της 
Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσε-
ων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Στόχος του προγράμματος στέγασης είναι η παροχή κατα-
λύματος και εύρους υπηρεσιών σε 50 νεαρούς αιτούντες 
άσυλο που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Αν και το πρό-
γραμμα SILA είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, προς 
το παρόν όλοι οι επωφελούμενοί είναι άνδρες, όπως και οι 
περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα. 

Γίνονται κομμάτι της κοινωνίας... 
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Αγοράστο, υπεύθυνο του παραπά-
νω προγράμματος που μίλησε στην Karfitsa: «Αυτή τη στιγμή 
το πρότζεκτ έχει εφτά διαμερίσματα που εξυπηρετούν 14 επω-
φελούμενους, ενώ γίνονται οι τελευταίες ενέργειες ώστε να 
ετοιμαστούν και νέα διαμερίσματα και να φτάσουμε το στόχο 

των 30 επωφελούμενων. Τα πρώτα διαμερίσματα SILA ξεκί-
νησαν τη λειτουργία τους στα μέσα Ιουλίου. Οι επωφελούμενοι 
μένουν σε διαμερίσματα 2 ή 3 δωματίων τα οποία βρίσκονται 
σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ο κάθε επωφε-
λούμενος ζει στο δικό του δωμάτιο και μοιράζεται με τους υπό-
λοιπους συγκατοίκους του τους κοινούς χώρους του σπιτιού».  
Ο ίδιος συμπληρώνει πως: «οι επωφελούμενοι υποστηρίζο-
νται στο να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης, 
κάτι που είναι βασικό ειδικά για όσους έχουν κάνει αίτημα για 
άσυλο στην Ελλάδα και έχουν πιθανότητες να μείνουν εδώ 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, το προσωπι-
κό της Terre des hommes τους βοηθάει στην δημιουργία του 
βιογραφικού τους, τους δείχνει τρόπους ανεύρεσης εργασίας 
στην Ελλάδα ή στην περίπτωση που πρόκειται για περιπτώσεις 
που περιμένουν την επανένωσή τους, τους προετοιμάζει για το 
ταξίδι τους, δίνοντάς τους γενικές πληροφορίες για την χώρα 
προορισμού τους». Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος στέ-
γασης της Terre des hommes, οι επωφελούμενοι έχουν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ψυχοκοινωνικές δραστηριότη-
τες που σκοπό έχουν την κοινωνική επίγνωση, την γνωριμία 
και το δέσιμο των συγκατοίκων και την ψυχαγωγία τους, πα-
ράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ψυχική υγεία τους 
και την ομαλή συμβίωση στα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τον κ. Αγοραστό, αν και το πρόγραμμα «τρέ-

χει» μόλις λίγους μήνες, υπάρχουν αρκετά success stories 
ένταξης επωφελούμενων του πραπάνω προγράμματος 
στην κοινωνία. Πολλοί βρήκαν ήδη δουλειά σε κάποια ΜΚΟ 
ως διερμηνείς, άλλοι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τις δι-
κές τους επιχειρήσεις και άλλοι πέρασαν επιτυχώς εξετά-
σεις εισαγωγής σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με υπο-
τροφία. 

Οι αντιδράσεις της κοινωνίας
Ποια είναι όμως η αντίδραση της κοινωνίας; «Όπως σε όλες 
τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ έχουμε πολλές διαφορετικές 
αντιδράσεις. Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση διαμερισμά-
των πολλοί ιδιοκτήτες και κτηματομεσίτες ήταν σκεπτικοί ή 
και απολύτως αρνητικοί στο να ενοικιάσουν διαμερίσματα σε 
μια ΜΚΟ που εργάζεται με αιτούντες άσυλο. Άλλοι όμως ήταν 
απολύτως θετικοί και έδειξαν ενδιαφέρον για συνεργασία. Άλ-
λοι γείτονες ήταν καχύποπτοι αρχικά, ενώ είχαμε περιπτώσεις 
όπου γείτονες μόλις έμαθαν ότι δίπλα τους μετακόμισαν πρό-
σφυγες δάκρυσαν καθώς και οι δικές τους οικογένειες ήταν 
πρόσφυγες στο παρελθόν» αναφέρει ο κ. Αγοραστός. 

Από την πλευρά του, ο  Κώστας Κανέλλος υπεύθυνος επικοι-
νωνίας του προγράμμτος SILA και της Οργάνωσης Τerre des 
hommes αναφέρεται στο ρόλο, τη λειτουργία και τους στόχους 
της Οργάνωσης: «Η Terre des hommes, διεθνής οργανισμός 
με δράσεις στην προστασία παιδιού σε περισσότερες από 30 
χώρες παγκοσμίως, είναι παρούσα στην Ελλάδα από το Μάρ-
τιο του 2016 παρέχοντας σε ανήλικους πρόσφυγες και τους 
κηδεμόνες τους συμβουλευτική, κάλυψη βασικών αναγκών, 
εκπαιδευτική υποστήριξη και υπηρεσίες προστασίας. Ειδικότε-
ρα, στη Θεσσαλονίκη, η Terre des hommes δραστηριοποιείται 
στη δομή φιλοξενίας Δερβένι Alexyl, σε διαμερίσματα για αι-
τούντες άσυλο και στο Κέντρο Υποδοχής (drop-in centre) της 
NRC εφαρμόζοντας δύο πρότζεκτ με στήριξη από τη ΓΔ Ευ-
ρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρω-
πιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Swiss 
Solidarity αντίστοιχα». 

Success stories...  
προσφύγων  

στη Θεσσαλονίκη
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ

ρεπορτάζ



Η αλήθεια 
πίσω από 

την είδηση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

μ α ζ ί  τ ο  έ ν θ ε τ ο . . . 
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I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) Επωνυμία και  διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ταχ. Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσ-
σαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Τσιρώνη, Τηλέφωνα: 2310-470501, 
2310-470200, Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@
egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu. 
I.2) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, 
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και http://www.egnatia.eu της Εγνατία Οδός ΑΕ (στην περιοχή 
ΝΕΑ/Προκηρύξεις). 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.  
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η υποβολή των απαραιτήτων 
από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 
της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1. 
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.4) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

II.1) Εύρος της σύμβασης. Τίτλος και σύντομη περιγραφή της σύμβασης: «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστηρίου της «ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Κωδικός Αναφοράς 5542». 
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες. 
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 195.000 Ευρώ 
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: 
Όχι 
ΙΙ.2) Περιγραφή. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: EL522 – Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης. 
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 
Διάρκεια της σύμβασης: 24 μήνες.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Ναι. Περιγραφή παρατάσεων: Οι περιπτώσεις 
που προβλέπονται 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.

IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ

ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 2.2.1 του τεύχους «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας», για να μην 
αποκλειστεί από τη Διαδικασία, πρέπει να διαθέτει το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό στην 

«ομάδα υλοποίησης» του αντικειμένου της σύμβασης:

i. Έναν (1) Υπεύθυνο Εργαστηρίου με τα εξής προσόντα: 
• Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής. 
• Επάρκεια γνώσης Αγγλικής γλώσσας.• Εικοσαετή (20ετή) και άνω βεβαιωμένη εμπειρία 
σε θέματα ελέγχων σε εργαστήριο έργων οδοποιίας και επί τόπου ελέγχων στα αντικείμε-
να των χωματουργικών, σκυροδεμάτων, ασφαλτικών, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δέκα 
(10)  έτη σε θέση Υπεύθυνου Εργαστηρίου έργων οδοποιίας. 
• Τουλάχιστον πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση των ακόλουθων 
συσκευών και λογισμικού: Συσκευές Προσδιορισμού Θεμελιωδών Μηχανικών Ιδιοτήτων 
Ασφαλτικών Μιγμάτων (Συσκευή Προσδιορισμού Στατικού Μέτρου Δυσκαμψίας, Συσκευή 
Προσδιορισμού Ελαστικού Μέτρου Δυσκαμψίας, Συσκευή Προσδιορισμού Τροχοαυλά-
κωσης Ασφαλτικών Μιγμάτων), Συσκευές Πεδίου Αξιολόγησης της Δομικής Κατάστασης 
Οδοστρωμάτων [παραμορφωσίμετρο πιπτόντος βάρους (Falling Weight Deflectometer), 
Δοκός Benkelman, Aντιολισθηρόμετρο, Ομαλόμετρο] και Eξειδικευμένο λογισμικό 
Διαχείρισης Οδοστρώματος.  
• Πιστοποιητικό επιθεωρητή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

ii. Έναν (1) Βοηθό Εργαστηρίου με τα εξής προσόντα: 
• Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής.  
• Επάρκεια γνώσης Αγγλικής γλώσσας. 
• Τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια βεβαιωμένης εμπειρίας σε δοκιμές πεδίου έργων οδοποι-
ίας.  
• Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια βεβαιωμένης εμπειρίας σε θέματα ελέγχων σε εργαστήριο 
έργων οδοποιίας. 
• Τουλάχιστον πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση των ακόλουθων 
συσκευών και λογισμικού: Συσκευές Προσδιορισμού Θεμελιωδών Μηχανικών Ιδιοτήτων 
Ασφαλτικών Μιγμάτων (Συσκευή Προσδιορισμού Στατικού Μέτρου Δυσκαμψίας, Συσκευή 
Προσδιορισμού Ελαστικού Μέτρου Δυσκαμψίας, Συσκευή Προσδιορισμού Τροχοαυλά-
κωσης Ασφαλτικών Μιγμάτων), Συσκευές Πεδίου Αξιολόγησης της Δομικής Κατάστασης 
Οδοστρωμάτων [παραμορφωσίμετρο πιπτόντος βάρους (Falling Weight Deflectometer), 
Ράβδος Benkelman, Aντιολισθηρόμετρο, Ομαλόμετρο] και Eξειδικευμένο software 
Διαχείρισης Οδοστρώματος. 
• Πιστοποιητικό επιθεωρητή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

iii. Έναν (1) Τεχνικό Εργαστηρίου με τα εξής προσόντα: 
• Πτυχίο ΤΕΙ. 

• Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο βεβαιωμένης εμπειρίας σε θέματα ελέγχων σε εργαστήριο 
έργων οδοποιίας.

Τα Κριτήρια επιλογής και τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».

IΙI. 2) Όροι που αφορούν στη σύμβαση υπηρεσιών 

Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.4412/2016, όπως τροπο-
ποιημένος 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.

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις: Ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 28.11.2017, Τοπική 
ώρα 14:00.

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 05.12.2017, Τοπική ώρα: 14:00. Τόπος: Διεύ-
θυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα 
διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος.

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνική.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την αναφερό-
μενη προθεσμία παραλαβής προσφορών.

VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι 

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.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ποσού 3.900 €. Για την υπο-
γραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της 
σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό εξόδων της 
“Εγνατία Οδός ΑΕ.”. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.

Προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων: 20/11/ 2017 και ώρα 14.00.

Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος 
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 24/10/2017.

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
Απόστολος Αντωνούδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

επιχειρείν

Ο 
Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, συμπληρώνει πια 
5 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του, 
διαθέτοντας σήμερα 63 καταστήματα Αυ-
τόματων Πωλητών φρέσκου γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, στη Λάρισα, τη 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Τώρα  δημιουρ-
γεί μια νέα γενιά καταστημάτων, με την επω-
νυμία «ΘΕΣγάλα συν», τα οποία ξεκίνησαν τη 

λειτουργία τους στην Θεσσαλονίκη, αυτή την εβδομάδα.

Το 2015, ο ΘΕΣγάλα ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, τη διανομή 
του φρέσκου αγελαδινού συνεταιριστικού γάλακτος, μέσω του 
δικτύου των αυτόματων πωλητών. Δύο χρόνια αργότερα, με 
απαρχή τη Θεσσαλονίκη αναπτύσσει το νέο του εγχείρημα: τα 
παντοπωλεία ΘΕΣγάλα συν. Σήμερα λειτουργούν ήδη τα πρώτα 
7 καταστήματα ενώ σε λίγο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί το 
δίκτυο «ΘΕΣγάλα συν» στην πόλη, με 14 καταστήματα.

Τα νέα καταστήματα – παντοπωλεία, τα οποία θα βρίσκονται 
παραπλεύρως των ήδη υπαρχόντων σημείων πώλησης γαλα-
κτοκομικών προϊόντων, θα διαθέτουν τρόφιμα, συσκευασμένα 
και μη, τα οποία προέρχονται από συνεταιρισμούς και τοπικούς 
παραγωγούς της χώρας.

Το μοντέλο που ανέπτυξε ο ΘΕΣγάλα με την απευθείας διανομή 
στους καταναλωτές των προϊόντων του, αποτέλεσε το πρώτο 
αντίστοιχο εγχείρημα στην Ελλάδα. Συνεταιρισμοί και τοπικοί 
παραγωγοί από ολόκληρη την χώρα, ήρθαν σε επαφή με τον 
ΘΕΣγάλα, όλα αυτά τα χρόνια, για την παροχή τεχνογνωσίας και 
βοήθειας για τη δημιουργία αντίστοιχων δικτύων. Έτσι δημιουρ-
γήθηκε και η ιδέα για τα ΘΕΣγάλα συν, καταστήματα, στα οποία 
συνεταιρισμοί και παραγωγοί μπορούν να διαθέτουν τα προϊό-
ντα τους. Μεσολάβησαν αρκετοί μήνες, έτσι ώστε να αναπτυ-
χθεί ένα στέρεο μοντέλο για την διάθεση, την συσκευασία, τους 
ελέγχους και την προμήθεια των προϊόντων, τα οποία πλέον θα 

είναι διαθέσιμα στα νέα καταστήματα με την εμπορική ονομασία 
«θες» του ΘΕΣγάλα.
Όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται με πρώτη ύλη που προέρχε-
ται αποκλειστικά από την ελληνική γη και φέρουν τη σφραγίδα 
και την εγγύηση ποιότητας του ΘΕΣγάλα. Έτσι, οι καταναλωτές 
μπορούν να βρίσκουν προϊόντα της ελληνικής γης σε εξαιρετικά 
ανταγωνιστικές τιμές, ενώ οι παραγωγοί μπορούν να διαθέτουν 
τα προϊόντα τους απ’ ευθείας στους καταναλωτές μέσω του δι-
κτύου καταστημάτων «ΘΕΣγάλα συν». Σε πρώτη φάση, τα κατα-

στήματα «ΘΕΣγάλα συν» θα διαθέτουν πάνω από 100 κωδικούς 
προϊόντων, τα οποία δημιουργήθηκαν με τις προδιαγραφές ποι-
ότητας και ασφάλειας του ΘΕΣγάλα από τους ίδιους τους παρα-
γωγούς. Οι αυτόματοι πωλητές θα συνεχίσουν να λειτουργούν, 
όπως και σήμερα, προσφέροντας τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
του Συνεταιρισμού, ο οποίος παράλληλα επεκτείνει το εξελιγμέ-
νο σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει και 
στα νέα καταστήματα.

Τα «ΘΕΣγάλα συν» θα διαθέτουν στους καταναλωτές προϊόντα 
αρτοποιίας, διαφορετικούς τύπους αλεύρων και ζυμαρικά, με 
πρώτες ύλες του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη», 
τυροκομικά προϊόντα και τυριά ΠΟΠ παρασκευασμένα με γάλα 
του Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας «γάλα 
ελάςς», μαρμελάδες και σάλτσες από Έλληνες παραγωγούς, 
παρθένο ελαιόλαδο από την ομάδα παραγωγών ‘Μολών Λαβέ’ 
της Λακωνίας, αλλαντικά από βόεια κρέατα των παραγωγών – 
μελών του ΘΕΣγάλα,  κ.α.

Οι κατηγορίες προϊόντων που είναι διαθέσιμες στα ΘΕΣγά-
λα συν είναι: Γαλακτοκομικά, Τυροκομικά, Αλλαντικά, Όσπρια, 
Ρύζι, Άλευρα, προϊόντα αρτοποιίας, Ζυμαρικά, Σαλάτες – αλοι-
φές, Ελαιόλαδο, Μαρμελάδες, Σάλτσες, Πίτες, Αυγά.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, ιδρύθηκε το 2011 από παραγωγούς 
αγελαδινού γάλακτος της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Θεω-
ρείται το επιτυχημένο μοντέλο ενός σύγχρονου Συνεταιρισμού 
στην Ελλάδα, που με την καινοτομία των αυτόματων πωλητών, 
κατάφερε να διαθέτει καθημερινά, απευθείας στους καταναλω-
τές, το φρέσκο γάλα που παράγεται στις φάρμες του σε λιγότερο 
από 24 ώρες από την παραγωγή του. Σήμερα ο Συνεταιρισμός 
διαθέτει μέσω των αυτόματων πωλητών γάλακτος και γαλακτο-
κομικών προϊόντων και των καταστημάτων «ΘΕΣγάλα συν» πε-
ρίπου το 40% της συνολικής παραγωγής των μελών του.

Παντοπωλεία με την 
ποιότητα ΘΕΣγάλα
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κοινωνία

«Ε
σπασε το πρωτόκολλο» ο πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος και αμέσως μετά τη 
δοξολογία στο ναό του πολιούχου 
Αγίου Δημητρίου, αντί να μπει στο 
αυτοκίνητο που τον περίμενε για να 

τον μεταφέρει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στο ΑΒΕΡΩΦ  
κατευθύνθηκε στο συγκεντρωμένο πλήθος – πίσω από 
τα… κάγκελα – και χαιρέτισε τους πολίτες και πιστούς οι 
οποίοι έσπευσαν να γιορτάσουν τη μέρα μαζί με τους εκ-
προσώπους του λαού! Ορισμένοι εξ’ αυτών τον προσκάλε-
σαν και για… σελεπάκι ή καφεδάκι, πρόσκληση την οποία 
δεν αποδέχθηκε κι αν κρίνουμε από τη διάθεση του κυρίως 
λόγου ασφυκτικού προγράμματος. Τα διπλά… κιγκλιδώματα 
προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση αρκετών 
πολιτών που διαμαρτυρήθηκαν έντονα θυμίζοντας τις απο-
δοκιμασίες του 2011 σε βάρος του τότε υπουργού εθνικής 
Άμυνας Π. Μπεγλίτη.  

Νωρίτερα ο κ Παυλόπουλος  μίλησε – στα  ΜΜΕ της Θεσσα-
λονίκης – για τον Άγιο Δημήτριο «πραγματικό σύμβολο της 
διαχρονικής αξίας της Χριστιανικής Διδασκαλίας, του τρίτου 
και θεμελιώδους πυλώνα του κοινού Ευρωπαϊκού μας Πο-
λιτισμού. Ο Πολιούχος Θεσσαλονίκης, με τη θυσία του στον 
βωμό της Χριστιανικής Πίστης, κατέστη εμβληματικός Μάρ-
τυρας της Χριστιανοσύνης. Επιπλέον όμως αναδείχθηκε σε 
πραγματικό σύμβολο της διαχρονικής αξίας της Χριστιανι-
κής Διδασκαλίας, του τρίτου και θεμελιώδους πυλώνα του 
κοινού μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Του πυλώνα εκείνου 
που προσέδωσε στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό τ’ ανθρωπιστι-
κά του χαρακτηριστικά, μ’ έμφαση σ’ εκείνα της Αλληλεγγύ-
ης, της Δικαιοσύνης και κυρίως της Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Εργαζόμαστε χωρίς εφησυχασμούς για τη δημιουργία της 
νέας Ελλάδας, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος, 
υπερασπιζόμενοι την κοινωνία και τους πολλούς» τόνισε 
ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης  μετά το 
πέρας της εορταστικής δοξολογίας στον ιερό ναό του Αγί-
ου Δημητρίου .«Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη σήμερα, 
απελευθέρωση της πόλης αλλά γιορτάζει και ο Πολιούχος 
και προστάτης της. Θα ήθελα να μεταβιβάσω σε όλους τους 
Θεσσαλονικείς, ότι εργαζόμαστε χωρίς εφησυχασμούς για 
τη δημιουργία της νέας Ελλάδας, χωρίς τις παθογένειες του 
παρελθόντος, υπερασπιζόμενοι την κοινωνία και τους πολ-
λούς. Η Θεσσαλονίκη αποκτά τον καθοριστικό ρόλο στην 
προσπάθεια αυτή. Χρόνια πολλά σε όλους και επιτρέψτε μου 
να πω, ότι η Ορθοδοξία ανήκει σε όλους» 

«Ο πληγωμένος Άγιος Δημήτριος»   
και ο… σύλλογος ποδοσφαίρου!
«Η Ένωση Κεντρώων ζητάει σεβασμό προς την Εκκλησία» 
τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέ-
ντης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της επίσημης δοξο-
λογίας στον προαύλιο χώρου του ναού «Ο Άγιος Δημήτριος 
δεν είναι μόνο Άγιος της Θεσσαλονίκης, είναι ο Άγιος της 
Ελλάδας.  Όμως φέτος είναι πληγωμένος ο Άγιος Δημήτρι-
ος, γιατί φέτος η Βουλή έβαλε τα ελληνορθόδοξα ήθη κάτω 
από αμφίβολες ευρωπαϊκές αξίες. Για μένα, για την Ένωση 
Κεντρώων, τα ελληνορθόδοξα ήθη είναι πάνω απ’ όλα και 
όσοι νομοθετούν ερήμην και αγνοώντας την Εκκλησία κά-
νουν έγκλημα μεγάλο, το οποίο θα το πληρώσουν. Η Ένωση 
Κεντρώων ζητάει σεβασμό προς την Εκκλησία… Δεν εί-
μαστε θεολατρικό κόμμα, αλλά δεν μπορούμε ένας απλός 
σύλλογος ποδοσφαίρου να έχει λόγο και να μην έχει λόγο η 
ιεραρχία της Ελλάδας».
 «Προσπαθούμε να κάνουμε την Περιφέρειά μας, όχι μόνο 
μια πιο ανθρώπινη Περιφέρεια αλλά και με το σημαντικό 
έργο μας να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των συμπο-
λιτών μας, και θα το πετύχουμε» δήλωσε ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά το 

πέρας της επίσημης δοξολογίας . «Κατά τη σημερινή ημέρα 
εορτασμού της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης μας, η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όχι μόνο τιμά τους προ-
γόνους μας, που φρόντισαν με το αίμα τους να είμαστε όλοι 
εμείς ελεύθεροι, αλλά ταυτόχρονα φροντίζουμε να διασφα-
λίσουμε ένα σταθερό και ασφαλές μέλλον για την περιοχή 
μας. Η ιστορία μας δείχνει άλλωστε τον δρόμο, με συνεν-
νόηση, συνεργασία όλων των δυνάμεων, προσπαθούμε να 
κάνουμε την Περιφέρειά μας, όχι μόνο μια πιο ανθρώπινη 
Περιφέρεια αλλά και με το σημαντικό έργο μας να αναβαθ-
μίσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, και θα 
το πετύχουμε» τόνισε ο περιφερειάρχης. «Πολύ σημαντική 
ημέρα» για τη Θεσσαλονίκη χαρακτήρισε τη χθεσινή η πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου του κεντρικού Δήμου, 
Καλυψώ Γούλα, λόγω τόσο του εορτασμού του Πολιούχου 
Αγίου Δημητρίου όσο και της επετείου απελευθέρωσης της 
πόλης. Σε δήλωσή της μετά το πέρας της επίσημης δοξολο-
γίας στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, η κ. Γούλα τόνισε: 
«Ευχόμαστε όλοι να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε και να 
προχωράμε ελεύθεροι δημιουργώντας γι αυτή την υπέρο-
χη πόλη, που ακούγεται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό 

και τη χαιρόμαστε και τη χαίρονται και οι άλλοι».

Και... ΑΒΕΡΩΦ
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, για την 
τελετή παρασημοφόρησης της Πολεμικής Σημαίας του θω-
ρηκτού ΑΒΕΡΩΦ με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος 
του Σωτήρος, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη 
Παυλόπουλο. Η τελετή έλαβε χώρα επί του πλοίου, στο λι-
μάνι της  Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε επίδειξη από μονάδες 
του Πολεμικού Ναυτικού, με τη συμμετοχή φρεγάτας, ελι-
κοπτέρου και ομάδας υποβρύχιων καταστροφών, στο θα-
λάσσιο χώρο δίπλα στο θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ».

«Κύριε πρόεδρε ελάτε 
για ένα…  σαλεπάκι»

Με διπλά 
κιγκλιδώματα και 
δεκάδες «επίσημα» 
αυτοκίνητα  
ο εορτασμός 
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ΤΡΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ για τη Θεσσαλονίκη. Η επέτειος του 
«ΟΧΙ» κατά της εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων 
του 1940, η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 
από τους Τούρκους προ της επικείμενης εισβολής των 
Βουλγάρων και η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, 
προστάτη της πόλης. Ολόκληρη η ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους είναι γεμάτη «ΟΧΙ», αυτοθυσίες, ηρωϊκές πράξεις 
και αντιστάσεις, κατά του οποιουδήποτε σφετεριστή της 
κυριαρχίας και της ελευθερίας μας και ο Ελληνικός λαός 
δεν θα συγχωρέσει ποτέ το κατάπτυστο «ΝΑΙ» αυτής της 
κυβέρνησης στους οικονομικούς εισβολείς. Η παρουσία 
της Τρόικας στην Αθήνα είναι παράνομη και αντισυνταγ-
ματική και ως τέτοια πρέπει να αποκρουστεί. Τα μνη-
μόνια, η φορολεηλασία των Ελλήνων και η αρπαγή της 
δημόσιας περιουσίας, επιβλήθηκαν από τους δανειστές 
βίαια, αντισυνταγματικά και παρά τη θέληση του λαού, 
παραβιάζοντας για πρώτη φορά σε βάρος μιας χώρας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, κάθε ηθική ερμηνεία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες ζουν 
στα όρια της φτώχειας (!), πάνω από 12.000 συμπολίτες 
μας αυτοκτώνησαν γιατί δεν άντεξαν την πίεση και τη 
δημόσια διαπόμπευση, 400.000 επιχειρήσεις έβαλαν 
«λουκέτο» με αποτέλεσμα να υπάρχουν 1.500.000 
άνεργοι στη χώρα και ταυτόχρονα, πάνω από 500.000 
νέοι «έφυγαν» προς αναζήτηση εργασίας σε χώρες του 
εξωτερικού (!)     

ΣΚΗΝΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ διαδραμματίζονται καθημερινά στα 
Ελληνικά αεροδρόμια... Μου το έλεγε, κάποιος φίλος 
επιχειρηματίας προ μηνών - και δεν το πίστευα! Όμως, 
αν κανείς πάει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις ώρες 
που αναχωρούν πτήσεις για το εξωτερικό, θα διαπι-
στώσει δυστυχώς ότι καθημερινά αυτή η νέα ελληνική 
τραγωδία, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά... Γονείς που 
αποχαιρετούν με δάκρυα στα μάτια τα παιδιά τους, που 
ξενιτεύονται προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. 
Βλέπετε, η ανεργία των νέων παραμένει εδώ και επτά 
χρόνια στο επίπεδο του 60% και όσοι από αυτούς «ερ-
γάζονται» συνήθως κάνουν «δουλειές του ποδαριού» με 
μειωμένο ωράριο σε καφετερίες και μπαράκια...   

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Δεν μπορούν λένε να ζήσουν με συντάξεις 
των 1.450 ευρώ... Ποιοί; Οι δικαστικοί (!) ενώ την ίδια 
ώρα αυτοί οι ίδιοι καταδικάζουν καθημερινά τους πολί-
τες στα δικαστήρια, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, στις δόσεις δανείων, 
στις ρυθμίσεις στην Εφορία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία! 
Αυτοί οι δικαστές μας λοιπόν, ζητούν να ανακληθούν οι 
περικοπές των συντάξεών τους, γιατί με 1.450 ευρώ το 
μήνα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα (!) «ανακαλύπτο-
ντας» μετά από επτά χρόνια ότι όλες οι σχετικές διατάξεις 
των μνημονίων είναι αντισυνταγματικές! Άφωνοι έμειναν 
οι πολίτες, που «ζουν» με συντάξεις 500 και 700 ευρώ...       

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου Επικοινωνίας

■ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
Γιώργος Πιτσιλής και η ομόλογός του της Βουλγαρίας, Galya 
Dimitrova, συναντήθηκαν στη Σόφια, για να συζητήσουν τη 
διεύρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφορι-
ών μεταξύ των δύο φορολογικών διοικήσεων. Συζητήθηκε 
η προοπτική της εφαρμογής της υφιστάμενης Σύμβασης 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών, 
καθώς και το θέμα της φοροαποφυγής από ελληνικές επι-
χειρήσεις, οι οποίες μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στη 
Βουλγαρία. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της διάδρασης και 
του ελέγχου της διακίνησης «ευαίσθητων» εμπορευμάτων 
στην επικράτεια των δύο χωρών, όπως και η μεταφορά των 
προϊόντων, που υπόκεινται στο τελωνειακό καθεστώς 4200. 
Συμφωνήθηκαν οι από κοινού δράσεις στο πεδίο του ηλε-
κτρονικού εμπορίου και στην καταπολέμηση της φορολογι-
κής απάτης, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο υπογραφής 
διμερούς συμφωνίας μεταξύ των δύο φορολογικών διοική-
σεων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Όπως δήλωσε ο κ. 
Πιτσιλής, «oι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές και είχαμε 
την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την εφαρμογή 
της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αναφορικά με τη 
συνεργασία των δύο φορολογικών διοικήσεων». Από την 
πλευρά της, η κ. Dimitrova είπε ότι «έχουμε επιβεβαιώσει τη 
δέσμευσή μας να αναλάβουμε κοινή δράση, ώστε να αποτρέ-
ψουμε την καταστρατήγηση της εσωτερικής νομοθεσίας των 
δύο χωρών, και είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε στενά, 
ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα».

■ Μειώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, μέσω της 
αλλαγής του τρόπου τιμολόγησης των Υπηρεσιών Κοινω-
νικής Ωφέλειας (ΥΚΩ), προανήγγειλε ο Γιώργος Σταθάκης. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι θα 
υπάρξουν αλλαγές και στο κοινωνικό τιμολόγιο προς όφελος 
των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Ο κ. Σταθάκης 
εξήγησε ότι οι ΥΚΩ θα μειωθούν μόλις ολοκληρωθεί η δια-
σύνδεση των νησιών. «Ξεκίνησαν οι Κυκλάδες που τελειώ-
νουν φέτος και μετά είναι η διασύνδεση της Κρήτης που θα 
ολοκληρωθεί ως το 2020 όπου τα ΥΚΩ θα έχουν μειωθεί στο 
μισό και μετά το 2023 θα έχουν καταργηθεί. Οι αλλαγές θα 
αφορούν στον τρόπο τιμολόγησης των ΥΚΩ και θα νομοθε-
τηθεί εντός του επόμενου μήνα. Ο τρόπος τιμολόγησης του 
ρεύματος είναι θέμα των εταιρειών» ξεκαθάρισε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Πρόθεσή μας είναι να 
δώσουμε το κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του χρόνου» είπε 
ο κ. Σταθάκης επισημαίνοντας ότι «στο τέλος του χρόνου θα 
έχουμε ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό πακέτο».

■ Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Housing Europe, 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τη Δημόσια, Συνεταιριστι-
κή και Κοινωνική Στέγη, τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά στην 
Ελλάδα δαπανούν το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους 
για έξοδα στέγασης (ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου, 
θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, κοινόχρηστα). Στην 
Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τόσο 
υψηλές δαπάνες στέγασης έχει μόνο το 11,3% των νοικο-
κυριών. Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι αισθάνονται 
το βάρος του σπιτιού στον οικογενειακό προϋπολογισμό. 
Πέρυσι, ήταν το 38% των νοικοκυριών που δαπανούσαν το 
40% του εισοδήματός τους και πρόπερσι το 33%. Σύμφωνα 
με την έρευνα, υποχωρεί το ποσοστό ιδιοκατοίκησης και 
διαμορφώνεται πλέον στο 73,9%, έναντι 69,3% του ευρωπα-
ϊκού μέσου όρου…

■ Οι φθινοπωρινές εκπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την 
1η Νοεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται η έναρξή τους και στις 
30 Οκτωβρίου, καθώς το επιτρέπει η νομοθεσία. Η ακριβής 
ημερομηνία θα οριστεί με ανακοίνωση από τις αρμόδιες 
αρχές το αμέσως προσεχές διάστημα. Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει 
στους εμπόρους πως σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις 
περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 
0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτε-
ρο από 5.000 ευρώ. Αν επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστι-
μο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το 
πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση 
Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών 
(ΚΕΥΝΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα 
ατόµων Μουσικών ωροµισθίων για 
την κάλυψη εποχικών η παροδικών 
αναγκών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεων (Δ/
νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Τ.Κ. 
56728 υπ’ όψιν κου Γκαγκανιάρα τηλ. 
(2313329544) καθηµερινά από 09.00 
π.µ έως 14.00 µ.µ. 

■ Ο δήµος Παλλήνης ανακοινώνει 
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά τεσσάρων ατόµων, για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόµενοι καλού-
νται να συµπληρώσουν την αίτηση µε 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε 
µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη 
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο-
µικά µε συστηµένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: δήµος Παλλήνης, Ιθάκης 
12, Τ.Κ. 153 44 Γέρακας, υπόψη κας 
Διβάνη Ελένης, κας Ράµµου Μαρίας 
και κ. Πατράλη Θωµά (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2106604728, 2106604632, 
2106604631).

■ Η Εταιρία ΝΟΗΣΙΣ Εµπορική 
Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία, προσκαλεί 
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν 
αίτηση για πρόσληψη µε σύµβαση 
πλήρους απασχόλησης, ιδιωτικού 
δικαίου και αορίστου χρόνου. 
Υποβολή του φακέλου στα γραφεία της 
Εταιρίας, ΝΟΗΣΙΣ Εµπορική Διαχείριση 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, οδός 6ο χλµ 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 570 
01, τηλ: 2310483000, αρµόδιος κος 
Ευάγγελος Αφθονίδης. Αποστολή των 
δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση afthonidis@noesis.edu.
gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύ-
νονται στον κύριο Ευάγγελο Αφθονίδη 
(τηλ: 2310 483000). 

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτι-
σµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος του 
δήµου Πυλαίας –Χορτιάτη ανακοινώνει 
ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό και 
καλλιτεχνικό προσωπικό για τη 
λειτουργία των Κέντρων Πολιτισµού 
του κατά τη διδακτική περίοδο 2017-
2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός 
ατόµου εκπαιδευτικού προσωπικού. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της 
Δηµοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. 
Σαµανίδη 21, Δηµαρχείο Πυλαίας-Χορ-
τιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, 
τηλ 2313.301098), κατά τις ώρες 
08.00 έως 14.00 έως και την Τετάρτη 
01.11.2017. 

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

επιχειρείν
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ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π

ρωτοπορεί σε θέματα καινοτομίας και 
εξυπηρέτησης του πολίτη ο δήμος Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, εφαρμόζοντας μια καινοτόμα 
και πρωτοποριακή -ακόμη και για τα ευ-
ρωπαϊκά δεδομένα- υπηρεσία, που μειώνει 
τη γραφειοκρατία, ενισχύει τη διαφάνεια και 
επιβεβαιώνει ότι ο δήμος έχει εισέλθει για 

τα καλά στην ψηφιακή εποχή.

Η νέα υπηρεσία ονομάζεται «Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβο-
λής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α)» και αφορά 
στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου πληροφοριακού συστή-
ματος για την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση των 
υπηρεσιακών αιτήσεων των πολιτών στο δήμο, με παράλ-
ληλη αυτοματοποιημένη ενημέρωση (μέσω email και SMS) 
του πολίτη για την εξέλιξη της αίτησής του.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η υποβολή της αί-
τησης του πολίτη γίνεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο, με τη συ-
μπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης και την επισύναψη των 
απαραίτητων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή, ενώ το 
παραγόμενο πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά, ψηφια-
κά υπογεγραμμένο, μέσω του συστήματος, ενώ μπορεί να 
αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη 
διεύθυνση. Το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί μέσω 
του διαδικτύου και με την χρήση μόνο του προγράμματος 
περιήγησης (browser), χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση 
επιπρόσθετου λογισμικού ή εξοπλισμού τόσο στο χώρο του 
δήμου όσο και στο χώρο του πολίτη. Στο σύνολό του είναι 
καινοτόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας και εί-
ναι το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της 
πορείας ενός αιτήματος με εκκίνηση από τον ίδιο τον πολίτη.
Διάφανης επικοινωνία σε τρία βήματα

Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
προαπαιτούνται από τον πολίτη τρία βήματα:
• 1ον: Εγγραφή στην υπηρεσία στην ιστοσελίδα 
mycityservices.pilea-hortiatis.gr (ο εγγεγραμμένος 
χρήστης της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης www.pilea-
hortiatis.gr παραλείπει αυτό το βήμα),

• 2ον: Σύνδεση στην ιστοσελίδα mycityservices.pilea-
hortiatis.gr με τα παραπάνω διαπιστευτήρια και υποβολή 
Ηλεκτρονικής Αίτησης για ταυτοποίηση,

• 3ον: Ταυτοποίηση με φυσική παρουσία σε 4 σημεία του 
Δήμου (στο Δημαρχείο και στα τρία ΚΕΠ του Δήμου)
Με το σύστημα δίνεται η δυνατότητα και στις δύο πλευρές 
για επισύναψη αρχείων, δικαιολογητικών και παραγόμε-
νων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων. Επίσης ο υπάλληλος 
σε όλη την παραπάνω διαδικασία θα έχει τη δυνατότητα 
καταγραφής σχολίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
αυτόματης αποστολής αυτών στον πολίτη, όπως και ο 
πολίτης θα έχει αυτήν τη δυνατότητα σε όλα τα βήματα της 
διαδικασίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα και στις δύο πλευρές 
για μια διάφανη και ταχύτατη αμφίδρομη επικοινωνία είτε 
αυτή αφορά σε διευκρινήσεις είτε σε ειδοποιήσεις. Ακόμη 
παρέχει τη δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης αναφο-
ρών και στατιστικών στοιχείων για τους χρόνους ολοκλή-
ρωσης των αιτήσεων των πολιτών ανά κατηγορία αίτησης, 
ανά υπάλληλο ή ανά υπηρεσία. Επίσης θα εμφανίζονται οι 
χρόνοι ολοκλήρωσης των ενδιάμεσων σταδίων με κύριο 
στόχο τον εντοπισμό καθυστερήσεων και την βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη

Τα οφέλη του συστήματος 
• παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώνει μία 
υπηρεσιακή αίτηση εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να 
απαιτείται η φυσική του παρουσία στο δήμο -ενημερώνει 
άμεσα τον πολίτη με email και SMS για την τρέχουσα κατά-
σταση της αίτησής του και για τα στοιχεία επικοινωνίας του 

υπαλλήλου (όνομα, τηλέφωνο, email) που χειρίζεται την 
αίτησή του
• μειώνει την αναπαραγωγή εγγράφων και τη γραφειοκρα-
τία στη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου
• παρέχει στις υπηρεσίες του δήμου μια απλή και ολο-
κληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή, 
παρακολούθηση και διεκπεραίωση των υπηρεσιακών 
αιτήσεων που προέρχονται από τον πολίτη
• συμβάλλει θετικά στην διαφάνεια και στην αξιοπιστία της 
λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου
• αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τον πολίτη
Το σύστημα εξελίσσει τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, που λειτουργούν από 
το 2011 με περισσότερα από 2.000 εγγεγραμμένα μέλη έως 
σήμερα και επεκτείνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλες 
τις παρεχόμενες από το δήμο υπηρεσίες. Ήδη δε βραβεύ-
τηκε στη φετινή τελετή απονομής των Best City Awards, 
που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Τεχνό-
πολη του δήμου Αθηναίων.

Μια καινοτόμα 
ηλεκτρονική εφαρμογή 

στην υπηρεσία  
του πολίτη

STOP στη 
γραφειοκρατία 
βάζει ο δήμος 
Πυλαίας -  
Χορτιάτη 

κοινωνία
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■ Με στόχο την έμπρακτη στήριξη των ατό-
μων με αναπηρία, την άρση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και τη διασφάλιση της ανεξάρ-
τητης και ευκολότερης μετακίνησής τους, ο 
Δήμος Κορδελιού Ευόσμου θα προχωρήσει 
στη δωρεάν παραχώρηση ηλεκτροκίνητων 
αναπηρικών αμαξιδίων σε δημότες με κινητι-
κά προβλήματα, συμβάλλοντας στην κοινωνι-
κή ένταξη, στη βελτίωση της καθημερινότη-
τας και της ποιότητας ζωής τους. Η κοινωνική 
αυτή πρωτοβουλία του δήμου έρχεται να ανα-
δείξει την ανάγκη έμπρακτης συμπαράστασης 
των ανθρώπων που αδυνατούν οικονομικά 
να προβούν στην αγορά ενός αναπηρικού 
αμαξιδίου, με οδυνηρές συνέπειες στην ψυ-
χολογία και την καθημερινή τους ζωή.

■ Επιστολή με την οποία ζητά από την κυβέρνηση να 
νομοθετήσει την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας 
έστειλε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης. Το θέμα ήλθε και πάλι 
στη δημοσιότητα με αφορμή την κίνηση του ΙΚΑ να βγά-
λει σε πλειστηριασμό την πρώτη κατοικία γυναίκας επαγ-
γελματία από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ζορπίδης 
αρχικά επικοινώνησε με την συγκεκριμένη γυναίκα, στην 
οποία ανακοίνωσε ότι το Επιμελητήριο μας της παρέχει 
νομική και ασφαλιστική επιστημονική υποστήριξη εντελώς 
δωρεάν. Επίσης, δημοσιοποίησε το θέμα με συνεντεύξεις 
του σε διάφορα ΜΜΕ. Τέλος, απέστειλε έγγραφο στους 
αρμοδίους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, στην 
οποία τονίζει ότι η πρώτη κατοικία είναι ιερή για τους Έλ-
ληνες και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει για την πε-
ρίπτωση του Δημοσίου, αυτό που ζητά από τις Τράπεζες.

■ Πιέσεις να διεκδικήσει εκ νέου 
το δήμο Θερμαϊκού φαίνεται πως 
δέχεται ο Δημήτρης Καπλάνης 
ο οποίος υπενθυμίζουμε πως 
υπήρξε υποψήφιος δήμαρχος 
στην περιοχή πριν χρόνια και 
είχε χάσει για... 43 σταυρούς! 
Όπως μαθαίνουμε πολλοί 
«γαλάζιοι» τοπικοί παράγοντες 
έχουν ζητήσει να συναντηθούν 
μαζί του πιέζοντας τον πρώην 
αυτοδιοικητικό να ασχοληθεί 
στις δημοτικές εκλογές του 2019 
προκειμένου να κερδίσει την 
σημερινή «πράσινη» διοίκηση 
Μαυρομάτη...

■ Ψήφο στο… συνάδελφό 
της ευρωβουλευτή Νίκο 
Ανδρουλάκη δίνει η Εύα 
Καϊλή για τις εκλογές 
της Κεντροαριστεράς. Η 
Θεσσαλονικιά πολιτικός 
μάλιστα πραγματοποιεί και 
συναντήσεις υπέρ της υπο-
ψηφιότητας του Κρητικού 
πολιτικού!

■  Μια νέα κοινωνική δομή, που δημιουργήθηκε με κονδύλια 
του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει δια-
σφαλισμένη λειτουργία για τα επόμενα τρία χρόνια, εγκαινίασε 
πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, με τον Δήμαρχο Δέλτα Ευθύμιο Φωτόπουλο, πα-
ρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Κώστα Γιουτίκα και Γερακίνας 
Μπισμπινά. Πρόκειται για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα, 
που λειτουργεί από σήμερα στα Κύμινα, για το οποίο η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει μέσω του ΕΣΠΑ 234.000 
ευρώ. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε τη ση-
μαντική συμβολή στην υλοποίηση του Κέντρου Κοινότητας του 
Δημάρχου Δέλτα Ευθύμιου Φωτόπουλου και τον ευχαρίστησε 
για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία, που έχει ως απο-
τέλεσμα να υλοποιούνται δράσεις και έργα, που βελτιώνουν την 
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

KOYIZSMS
Μαθαίνουμε πως σε μεγάλο 
δήμο της δυτικής Θεσσαλο-
νίκης αναμένεται να υπάρ-
ξουν… αλλαγές στο σχήμα 
της διοίκησης. Τουλάχιστον 
αυτό υποσχέθηκε ο δή-
μαρχος. Δεν ξέρουμε εάν 
θα κάνει πράξη τα… λόγια 
του. Την είδηση… μετέδωσε 
μέλος της δημοτικής ομάδας 
του δημάρχου που πρό-
σφατα σε εκδήλωση ζήτησε 
να βγάλει φωτογραφία με 
συγγραφέα προς τιμήν της 
οποίας σε άλλο δήμο διορ-
γανώθηκε εκδήλωση. Η αι-
ρετή ζήτησε από το πλήθος 
να της επιτρέψουν να βγάλει 
αναμνηστικές φωτογρα-
φίες για το περιοδικό του 
δήμου που θα εκδοθεί όταν 
εκείνη γίνει… αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού τα τελευταία 
δυο χρόνια της παρούσας 
διοίκησης. 

■ Έξω φρενών είναι ο πρ. βουλευτής και πρ. υφυπουργός Κ. 
Κιλτίδης με τη διεκδίκηση αναδρομικών από πρώην συναδέλ-
φους τους. Όπως σημείωσε στη στήλη είναι απαράδεκτο σε 
τέτοιους καιρούς να διεκδικούν χρήματα από το λειτούργημα 
τους. «Προσωπικά αν και ανήκω σε αυτούς με τα πολλά, δεν 
διεκδίκησα ούτε για μία στιγμή τα χρήματα που το Σύνταγμα και 
ο νόμους μου επιτρέπουν...».  Δια του παραδείγματος - πρόσθε-
σε - θα έπρεπε να διοικείται αυτός ο τόπος... Απαλλαγμένος από 
το προσωπικό κόστος αφού δεν θα ξανακατέβει σε εκλογές, 
όπως είπε, παραδέχθηκε ότι μόνο μια μικρή μερίδα του λαού 
είναι καλά ενημερωμένη και ξέρει τι ψηφίζει...

■ Μια… ενδιαφέρουσα συνάντηση είχαν πρόσφατα στη Θεσσα-
λονίκη ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Πέτρος Λεκάκης 
και το «δεξί» χέρι της κυβέρνησης Σαμαρά και πρώην γραμμα-
τέας της ΝΔ, Ανδρέας Παπαμιμίκος. Οι δυο τους συνοδευόμενοι 
από τις συζύγους τους έφαγαν σε γνωστό εστιατόριο της Θεσ-

σαλονίκης μαζί με κινέζους επιχειρηματίες. Στιγμιότυπο του… 
γεύματος και της συνάντησης «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο κ. Παπαμιμίκος σχολιάζοντας: «Ελληνορωσοπο-
ντιακινεζική φιλία…».

■ Δεν ζήτησε να πάρει πίσω… αναδρομικά! Αυτό δήλωσε σε 
ανακοίνωσή του από τις… Βρυξέλλες όπου ζει και εργάζεται ο 
πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Κιλκίς της Νέας Δη-
μοκρατίας Σάββας Τσιτουρίδης. Με αφορμή την εμπλοκή του 
ονόματός του σε ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που τον ήθελαν να 
ζητά πίσω χρήματα δήλωσε: «Από το 2011 έχω παραιτηθεί από 
κάθε διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών μου από τη Βουλή των 
Ελλήνων και είχα δημοσιοποιήσει από τότε την απόφασή μου 
αυτή. Λυπάμαι που έξι και πλέον χρόνια μετά το όνομά μου πε-
ριλαμβάνεται σε μια λίστα για μια υπόθεση που δεν με αφορά». 

■ Ούτε καράβια που θα βουλιάζουν, ούτε ξύλινα ξωτικά, ούτε 

δάση, ούτε τίποτα από όλα όσα μας είχε συνηθίσει η διοίκηση 
του δήμου Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει ο στολισμός της πλα-
τείας Αριστοτέλους τα φετινά Χριστούγεννα. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες φέτος, ο Γιάννης Μπουτάρης και η ομάδα του απο-
φάσισαν να κάνουν… παραδοσιακό διάκοσμο για να γιορτάσει 
η πόλη. Οι εκδηλώσεις που πρόκειται να προγραμματιστούν θα 
είναι λιγότερες σε αριθμό, σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια, στοχεύουν ωστόσο να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
πόλη και να κινητοποιήσουν περισσότερους κατοίκους και 
επισκέπτες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θα στηθεί 
ένα χριστουγεννιάτικο χωριό για τα παιδιά, θα τοποθετηθεί χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο και θα υπάρξουν παράλληλες δράσεις 
και μουσικά events. Αναμένουμε να έρθουν στην πόλη και «με-
γάλα» ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής. Την ίδια ώρα, 
ένα αντίστοιχο με πέρσι Χριστουγεννιάτικο Χωριό αναμένεται να 
«στηθεί» και στην περιοχή της Τούμπας!

■ Στο πλαίσιο κατασκευής του 
έργου «Εσωτερική οδοποιία 
τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. 
Μουδανιών», προϋπολογισμού  
5.600.000€ πραγματοποιήθηκε η 
απομάκρυνση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων της ΒΕΚΑΜ. 
«Η απομάκρυνση της ΒΕΚΑΜ 
πραγματοποιήθηκε προκειμένου 
να προχωρήσουν οι εργασίες που 
αφορούν στην ασφαλτόστρωση 
και στην κατασκευή πεζοδρομίων 
στην οδό Αγ. Όρους με σκοπό την 
περαιτέρω ανάδειξη του περι-
βάλλοντος χώρου της ευρύτερης 
περιοχής» δήλωσε ο δήμαρχος 
της περιοχής Μανώλης Καρράς.



11www.karfitsa.gr
27.10.2017

karfitsomata

Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Η κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου 
δεν μπορεί να προωθήσει τις 
επενδύσεις των ελληνικών επι-
χειρήσεων, οι οποίες φεύγουν 
και απλώνονται στη Βουλγαρία 
και στη Ρουμανία. Έχοντας όλα 
τα προνόμια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συν φτηνότερα εργατικά 
χέρια, συν χαμηλή φορολογία 
στα κέρδη τους.  Θα πληρώσου-
με δύο δισεκατομμύρια ευρώ 
επιπλέον φόρους, γιατί έχουμε 
μια άχρηστη κυβέρνηση που 
δεν μπορεί να κάνει τίποτε με 
τις επενδύσεις, κοκαλωμένη 
από τις ιδεοληψίες της,  δίνει 
αναφορά μόνο στο εξωκοινο-
βουλευτικό ακροατήριό της και 
τις συλλογικότητες (πού πάνε και 
εφευρίσκουν λέξεις ευφημιστι-
κές… των αναρχικών…). Έχουμε 
την άχρηστη κυβέρνηση Τσίπρα 
- Καμμένου που δεν μπορεί να 
προχωρήσει τις ιδιωτικοποιή-
σεις, αφήνοντας την οικονομία 
να μαραζώνει, καθώς δεν 
μπαίνει ζεστό χρήμα να κινηθεί 
η αγορά. Έχουμε μια άχρηστη 
κυβέρνηση που δεν έχει τη 
βούληση να αντιμετωπίσει τους 
θεσμούς μη και χάσει την εύνοιά 
τους, καθώς δεν καταφέρνει να 
μαζέψει τα έσοδα που υποσχέ-
θηκε κι όσα αισιόδοξα ενέγραψε 
στον προϋπολογισμό της, τα 
οποία και καταργεί με τη νέα 
φορολόγηση των εξαθλιωμένων 
συνταξιούχων, των εργαζο-
μένων στον ιδιωτικό τομέα με 
μισθό 700 ευρώ το μήνα, των 
δημοσίων υπαλλήλων, των 
μικρομεσαίων που χρωστούν 
παντού. Ποια φοροδοτική δυνα-
τότητα έχουν; Καμία! Ο Τσίπρας 
δεν τους άφησε καμία.

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

■ Επίσκεψη στο ιστορικό ΑΒΕΡΩΦ 
που βρίσκεται εδώ και μέρες στη 
Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν επι-
σήμως οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
πόλης. Η πρόσκληση για ξενάγηση 
ήρθε μετά από παρέμβαση της προ-
έδρου του δημοτικού συμβουλίου 
Καλυψώς Γούλα η οποία βοήθησε 
στην όλη επιχείρηση μεταφοράς 
του πλοίου. Η ίδια υπενθυμίζου-
με πως μαζί με το Γιάννη Μπουτά-
ρη είχε υποδεχτεί το καράβι στον 
πρώτο προβλήτα του Λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως το 
πρόγραμμα των επισκέψεων είναι 
πλήρες, καθώς στις αρχές της εβδο-
μάδας σύμφωνα με επίσημη ενη-
μέρωση περισσότεροι από 30.000 
Θεσσαλονικείς είχαν δει από κοντά 
τον ζωντανό θρύλο του Ναυτικού 
μας. 

■ Οι Θεσσαλονικείς ξεναγούνται 
στην… πόλη τους! Με πρωτοβου-
λία της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται το 
πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων 
περιπάτων των δημοτών σε αρχαι-
ολογικούς και ιστορικούς χώρους 
της πόλης, για το δίμηνο Νοεμβρί-
ου - Δεκεμβρίου 2017. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η γνωριμία των 
δημοτών με τον πολιτιστικό πλούτο 
και την ιστορία της πόλης τους, με 
τη βοήθεια έμπειρων και εξειδι-
κευμένων ξεναγών. Συνολικά θα 
πραγματοποιηθούν 9 ξεναγήσεις 
στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 
2017, οι οποίες θα διεξάγονται την 
Κυριακή, σε ομάδες αυστηρά των 

40 ατόμων, με εκκίνηση του περι-
πάτου από συγκεκριμένο σημείο και 
με συνοδεία ξεναγού. 

■ Την απόφασή του να... μην δι-
εκδικήσει για ακόμα μια φορά την 
προεδρία του Δικηγορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης φέρεται να ανα-
κοίνωσε πρόσφατα στα στελέχη της 
ομάδας του ο μέχρι πρότινος αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος 
Βάρδας. Όπως είπε λόγοι επαγ-
γελματικοί δεν του επιτρέπουν να 
ασχοληθεί με τα συνδικαλιστικά του 
κλάδου. Αντί του Χρήστο Βάρδα, 
που γνωρίσαμε και από το αξίωμα 
του γραμματέα της Νομαρχιακής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονί-
κης επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
θα τεθεί ο Πέτρος Σαμαράς, που 
όπως μαθαίνουμε πρόσκειται στο 
χώρο της... Νέας Δημοκρατίας!

■ Πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν 
τους δήμους να γιορτάζουν... χωρίς 
εξέδρες επισήμων, ακολουθώντας 
το παράδειγμα του δημάρχου Ιγνά-
τιου Καϊτεζίδη και του δήμου Πυ-
λαίας Χορτιάτη που εδώ και χρόνια 
τις έχει καταργήσει! «Δεν είναι κακό 
οι... επίσημοι και διάσημοι να εί-
ναι δίπλα στους «ανεπίσημους» και 
«άσημους» που... εκπροσωπούν» 
έλεγε πρώην υπουργός στη στήλη, 
ο οποίος όλα αυτά του πρωτοκόλ-
λου θεωρεί ότι απαξιούν ακόμη πε-
ρισσότερο τους πολιτικούς και τους 
απομακρύνουν από τους πολίτες...

■ «Η περιφέρεια της Β΄ Θεσσαλονίκης 
είναι μια περιοχή με πολλές δυνατότητες 
αλλά, δυστυχώς και πολλά προβλήματα, 
τα οποία ξεκινούν πολύ πριν από την 
κρίση. Η έλλειψη υποδομών και δικτύων, 
τα ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και η ανεργία 
είναι τα κυριότερα». Αυτά σημείωσε σε 
πρόσφατη παρέμβασή του ο βουλευτής 
της ΝΔ από την δεύτερη Περιφέρεια 
του νομού Σάββας Αναστασιάδης προ-
σθέτοντας «Από το 2009, δίνω μάχη και 
θέτω είτε μέσω του κοινοβουλευτικού 
μου έργου, με ερωτήσεις και εισηγήσεις, 
είτε σε συναντήσεις, αλλά και εγγράφως, 
προτάσεις για την ενίσχυση της αγροτικής 
ανάπτυξης –για τον εκσυγχρονισμό του 
δικτύου εγγείων βελτιώσεων, για την 
ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας, την 
ανάδειξη των προϊόντων με εξαγωγικό 
προσανατολισμό, για την προσέλκυση 
νέων αγροτών, για τη βελτίωση του οδι-
κού δικτύου, την ενίσχυση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, την αποκατάσταση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
πολλά άλλα ζητήματα» Μάταια όμως...

Άχρηστη Κυβέρνηση

Αληθεύει πως γνωστός «γαλάζιος» στα ανατολικά του νομού αυτή την 
περίοδο βρίσκεται σε… «παζάρια» με ανθρώπους που δηλώνουν… 
δίπλα στον πρόεδρο προκειμένου να εγκαταλείψει τη θέση την οποία 
κατέχει σήμερα για να μπει… νέο αίμα. Ακούγεται πως του έχουν υπο-
σχεθεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αξίωμα στη διοίκηση του κρά-
τους… «Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε» σχολίασε άλλος 
«γαλάζιος» που μετέφερε την πληροφορία στη στήλη! 

■ Στα Λαδάδικα βρέθηκε πριν λίγες ημέρες ο δήμαρχος Αθηναίων. Ο 
Γιώργος Καμίνης στο πλαίσιο της προώθησης της υποψηφιότητάς του 
για την αρχηγία της Κεντροαριστεράς συναντήθηκε με υποστηρικτές 
και δημοσιογράφους και τους ενημέρωσε για τα υπέρ που θα υπάρξουν 
στην παράταξη σε περίπτωση που εκλεγεί αυτός πρόεδρος. Υπενθύμισε 
ότι η Θεσσαλονίκη είναι σαν… δεύτερο σπίτι του αφού η σύζυγός του 
Ντία κατάγεται από τη χαλάστρα και ο ίδιος διατηρεί φιλικές σχέσεις με 
τον Γιάννη Μπουτάρη. 

ΑΠΟΡΙΑ

■ Σε μια προσπάθεια να 
ενισχύσουν τη συμμετοχή 
στις εκλογές ανάδειξης νέου 
αρχηγού στην κεντροαρι-
στερά αλλά και να στείλουν 
το μήνυμα της Ενότητας οι 
άνθρωποι των υποψηφί-
ων προέδρων ετοιμάζουν 
κοινές δράσεις. Σε επίπεδο 
Θεσσαλονίκης ακούμε πως 
θα παραχωρήσουν κοινή 
συνέντευξη τύπου επί των 
διαδικαστικών ζητημάτων 
ενώ υπάρχει και οι σκέψη να 
βγουν στους δρόμους μοιρά-
ζοντας… σχετικά φυλλάδια. 

■ Νέες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες για τον γραμματέα 
και παρ’ ολίγον βουλευτή του 
Ποταμιού στη Β΄ Θεσσαλονίκης, 
Νίκο Νυφούδη. Ο νεαρός πολι-
τικός με πλούσια και πολυεπί-
πεδη δραστηριότητα πρόσφατα 
άνοιξε τον νέο του χώρο. Ο 
λόγος για ένα εστιατόριο με 
ελληνική κουζίνα και γευστικά 
κοκτέιλς στο Τελλόγλειο Ίδρυμα. 
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■ Έτοιμη να ταράξει τα νερά, είναι μια πρώην βουλευτής της Θεσσαλονί-
κης. Ο λόγος για την πρώην ανεξάρτητη βουλευτίνα και τέως εισαγγελέα, 
Χρυσούλα Γιαταγάνα η οποία εντός του επόμενου τριμήνου όπως πληρο-
φορούμαστε θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της «Γεντί Κουλέ». Πρόκειται για 
ένα μυθιστόρημα που έχει γράψει η ίδια εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο και 
αναφέρεται σε όλα όσα έζησε και κυρίως όσα είδε κατά την έρευνά της ως 
λειτουργός της Δικαιοσύνης στις φυλακές του Γεντί Κουλέ, έρευνα για την 
οποία μάλιστα βρέθηκε στο παρελθόν κατηγορούμενη. Το βιβλίο αναμένε-
ται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία της χώρας μέχρι το τέλος του έτους 
από γνωστό εκδοτικό οίκο. Πολιτικά, η πρώην βουλευτής δηλώνει ενεργή 
στο πλευρό του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, που έχει ιδρύσει 
το δικό του κόμμα. Πραγματοποιεί συναντήσεις και ετοιμάζεται για… εκλο-
γές! 

■ Να δημιουργηθεί νέος δήμος στη Θεσσαλονίκη ζήτησε 
ο... βουλευτής της Β’ Περιφέρειας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης 
Μάρδας. Ο καθηγητής του ΑΠΘ αφού ολοκλήρωσε μια 
πρώτη… βόλτα στην εκλογική του περιφέρεια, κατέγραψε 
τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής του και κατέ-
ληξε ότι θα πρέπει στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση να περιλαμβάνεται και η δημιουργία νέου 
δήμου Σοχού. Όπως είπε ο πρώην υπουργός: «Η πρόταση 
για τη δημιουργία ενός τρίτου δήμου στην περιοχή, του δή-
μου Σοχού, απόλυτα τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από 
την απαραίτητη τεχνικοοικονομική ανάλυση, δικαιολογεί 
την ύπαρξη ενός ορεινού δήμου με κοινότητες που γειτνιά-
ζουν περισσότερο με το Σοχό παρά με το Λαγκαδά και το 
Σταυρό, έχοντας τα ίδια εδαφολογικά χαρακτηριστικά, όπως 
όμοιες δομές ως προς την οικονομία» Σημειώνεται ότι το 
ζήτημα πρώτη είχε αναδείξει η free pree Karfitsa με εκτενές 
ρεπορτάζ!

O Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση του με τον ομόλογό του από την Ν. 
Κορέα αναφερόμενος στην 3η αξιολόγηση, δήλωσε ότι «είμαστε καλύτερα 
από κάθε άλλη φορά».  Αλλαγή φρασεολογίας, αλλαγή τόνου και αλλαγή 
ύφους σε σχέση με τις προηγούμενες αξιολογήσεις, γεγονός που εκπλήσ-
σει εκ πρώτης όψεως.

 Θα περίμενε κανείς πως με μέτωπα ανοικτά στα εργασιακά, στα συνδικα-
λιστικά, στην ενέργεια, στα δημοσιονομικά, στα κοινωνικά επιδόματα, στο 
λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα, στα εξοπλιστικά και τις αποκρατικοποιήσεις 
θα απέφευγε μια τόσο αισιόδοξη πρόβλεψη. Η σκληρή διαπραγμάτευση, οι 
κόκκινες γραμμές και το ανέβασμα των τόνων για το εσωτερικό ακροατή-
ριο δείχνουν να ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. 

Επιχειρεί, λοιπόν, τη στρατηγική επιλογή αλλαγής της αφήγησης και 
προβάλλει μια εικόνα πραγματισμού και ρεαλισμού, η οποία είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με τη στροφή που ήδη επιχειρήθηκε τόσο στη ΔΕΘ και όσο 
και κατά την επίσκεψη στις ΗΠΑ. Μια στροφή όμως που έρχεται υπό το 
βάρος της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής. Αποτυχία που αποτυπώ-
νεται στην αδυναμία της οικονομίας να πιάσει ρυθμούς ανάπτυξης άνω 
του 1%, τη στιγμή που για  τη μείωση της φτώχειας- πλήττει πλέον το 35% 
του πληθυσμού- και για τη μείωση της ανεργίας από το 22% στα ανεκτά 
επίπεδα του 10%, χρειάζονται ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 3%. 

Η μετάβαση από τη σκληρή διαπραγμάτευση στον  πραγματισμό εξυπηρε-
τεί σε επίπεδο επικοινωνιακών και πολιτικών επιλογών την επιφανειακά 
φιλο-επενδυτική στροφή της κυβέρνησης. Σηματοδοτεί δε την ετοιμότητά 
της να συμβιβαστεί σε μια σειρά θεμάτων όπου θα βρεθεί απέναντι σε  
ομάδες που παραδοσιακά τη στήριζαν. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι 
τα θέματα του συνδικαλιστικού νόμου και του ανοίγματος στην αγορά 
ενέργειας. 

Στροφή, «κωλοτούμπα» ή υποκρισία μένει να αποδειχθεί, παρόλο που το 
ιστορικό της κυβέρνησης δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. 

Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει σε αυτήν την διαπραγμάτευση πλεονέ-
κτημα χρηματοροών. Λαμβάνει την υπο-δόση των 800 εκατ. ευρώ και δεν 
αντιμετωπίζει μεγάλες λήξεις ομολόγων του Δημοσίου. Αυτό αυξάνει τους 
βαθμούς ελευθερίας της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι βραχυπρό-
θεσμοι μοχλοί πίεσης από το εξωτερικό μέτωπο μειώνονται καθιστώντας 
πιο εύκολη την τελική συμφωνία, ενώ επιτρέπουν στην κυβέρνηση να 
δώσει έμφαση στην εσωτερική διαχείριση της επιχειρούμενης στροφής 
προς τον ρεαλισμό. 

Το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης τον Ιανουάριο του 2018 σε μια οικο-
νομικά και πολιτικά θετική συγκυρία, θα δώσει την ευκαιρία για θετικές 
εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα του χρέους. 

Πρώτον, θα «ξεκλειδώσει» τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα και άρα 
θα επανατεθεί δυναμικά το ζήτημα μιας πιο επιθετικής αναδιάρθρωσης 
του δημοσίου χρέους από τον βασικό συνήγορο αυτής της αναγκαιότητας, 
δηλαδή από το Ταμείο. 

Δεύτερον, το γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης σε συνδυασμό με την 
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2017 και την ενοποίηση 
της ελληνικής καμπύλης των αποδόσεων σε 4 με 5 νέες ομολογιακές 
εκδόσεις, θα μειώσει τους κινδύνους και θα αυξήσει την ρευστότητα στην 
συγκεκριμένη αγορά επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση της χρημα-
τοδότησης της χώρας από τις αγορές κεφαλαίων.

Αν η κυβέρνηση δε χάσει και αυτήν την ευκαιρία, όπως τόσες άλλες στο 
παρελθόν, η χώρα θα αποκτήσει πρόσθετους βαθμούς ελευθερίας ενόψει 
της λήξης του τρέχοντος προγράμματος. Βαθμούς ελευθερίας που θα 
αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμοι στη νέα περίοδο επιτήρησης μετά το 
τρίτο πρόγραμμα και που θα αξιοποιηθούν από τις πολιτικές δυνάμεις που 
μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την επιτροπεία, να άρουν τις συνθήκες 
κοινωνικού αποκλεισμού για το 35% της ελληνικής κοινωνίας και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κατάσταση της αναιμικής οικονομι-
κής ανάπτυξης της τελευταίας διετίας. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή 
η κυβέρνηση επιλέγει την επικοινωνιακή και προεκλογική αρένα για να 
καταστήσει και αυτήν  την αξιολόγηση μια θυσία χωρίς αντίκρισμα για τον 
ελληνικό λαό.  

*Ο κ. Θεοχάρης είναι ανεξάρτητος βουλευτής

Στροφή, κωλοτούμπα  
ή υποκρισία;

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ*

■ Κριτική στην διοίκηση του δήμου Παύλου Μελά, με 
αφορμή την εκδήλωση «Παρουσίαση- Διαβούλευση των 
στρατηγικών στόχων Ανάπλασης του πρώην στρατοπέδου 
Παύλου Μελά» ασκεί ο δημοτικός σύμβουλος και επικε-
φαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ Παύλου Μελά» Γιώρ-
γος Λίλτσης. «Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε πως η διοίκηση του δήμου Παύλου Μελά 
μέχρι σήμερα απέτυχε παταγωδώς στο θέμα του πρώην 
στρατοπέδου. Το νέο επεισόδιο στο… κακογυρισμένο σήρι-
αλ «απόδοση του πρώην στρατοπέδου» ακούει στο όνομα 
«Διαβούλευση». Η διοίκηση του δήμου όταν της επισημαί-
ναμε καλοπροαίρετα και δημόσια μέσω ανακοινώσεων 
πως πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία με την 
κυβέρνηση θα πρέπει να προηγηθεί ανοικτή συζήτηση με 
φορείς, αντιπολίτευση και φυσικά τους πολίτες, έκλεινε 
επιδεικτικά τα αυτιά της», σημειώνει μεταξύ άλλων στην 
ανακοίνωσή του.

■ Έξω φρενών μαθαίνουμε πως έγιναν χθες αιρετοί και 
δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης με το… πρωτόκολλο! 
Αμέσως μετά την δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στον 
Ιερό ναό Αγίου Δημητρίου παρουσία του Προκόπη Παυλό-
πουλου ακολούθησε η παρασημοφόρηση της σημαίας του 
ΑΒΕΡΩΦ. Έλα όμως που πολλοί έφτασαν λίγο καθυστε-
ρημένοι χρονικά και δεν τους επιτράπηκε η είσοδος με τη 
δικαιολογία ότι «από τη στιγμή που μπήκε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, δεν μπαίνει κανένας άλλος». Τα… «γαλλικά» 
έπεφταν βροχή από τους εκπροσώπους του Τύπου που δεν 
μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά τους αλλά και από τους 
εκπροσώπους των Αρχών. Μάλιστα, ακούσαμε ορισμένους 
να χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτες αυτές τις πρακτικές. 

■ Ευρεία σύσκεψη με θέμα την αποτροπή καύσης γε-
ωργικών υπολειμμάτων στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, 
πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, στη Δημο-
τική Κοινότητα Χαλάστρας, με πρωτοβουλία του δημάρχου 
Δέλτα Ευθυμίου Φωτόπουλου.  Στη σύσκεψη συμμετεί-
χαν οι Αντιπεριφερειάρχες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κωνσταντίνος Γιουτίκας και Αγροτικής Οικονομίας Φάνης 
Παπάς, οι Αντιδήμαρχοι Χαλάστρας Δ. Καμανάς και Αξιού 

Π. Σάκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος Πολι-
τικής Προστασίας Φ. Γουρουνίδης, οι Πρόεδροι των Δημο-
τικών Κοινοτήτων Χαλάστρας Απ. Κανάκας και Ανατολικού 
Σπ. Καρκαμάνης, η εκπρόσωπος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευτυχία 
Καρνούτσου, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού 
ΒΙΠΕΘ Σίνδου κ. Στεργιούλας, ο εκπρόσωπος του Ανακρι-
τικού της Πυροσβεστικής, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας 
Δ. Μπάκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αρδευτών Ελλάδος 
Β. Κανάκας, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
των ΤΟΕΒ, υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΚΜ καθώς και 
δεκάδες αγρότες.  

■ Θέατρο παρέα με τον… υπουργό πήγε η διευθύντρια 
του πρωθυπουργικού γραφείου της Θεσσαλονίκης, Κα-
τερίνα Νοτοπούλου. Η κ. Νοτοπούλου μαζί με τον Χρι-
στόφορο Βερναρδάκη βρέθηκαν στο Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος προκειμένου να παρακολουθήσουν 
την πρεμιέρα της παράστασης «Ρώσικη Επανάσταση». 
Λίγο αργότερα συναντήθηκαν και με τη διοίκηση του Θε-
άτρου και συζήτησαν τα προβλήματα που υπάρχουν στον 
φορέα. Εκείνο πάντως που εντυπωσίασε τους παρευρι-
σκόμενους ήταν οι… κατακόκκινες γόβες που επέλεξε η 
Νοτοπούλου! 
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Που εμφανίζεται ο καρκίνος του πρωκτού 

Ο πρωκτός συνιστά τα τελευταία 2,5 με 3,5 εκ. του παχέος 
εντέρου. Ο καρκίνος του πρωκτού αποτελεί το 2.5% του 
συνόλου των κακοηθειών του γαστρεντερικού συνήθως σε 
άτομα άνω των 35 ετών. Εμφανίζεται με σημαντικά αυξανό-
μενη συχνότητα και σε νεότερα άτομα τα τελευταία χρόνια 
ειδικότερα σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, ομοφυλόφιλους άν-
δρες , ανοσοκατασταλμένους και ασθενείς με HPV λοίμωξη 
σε άλλο μέρος του ουρογεννητικού συστήματος (τράχηλος 
μήτρας, κονδυλώματα).

Τι προκαλεί την εμφάνιση του;

Το 90% των περιπτώσεων πρωκτικού καρκίνου σχετίζονται 
με λοίμωξη από τον ιο HPV ο οποίος προσβάλλει κύτταρα 
του δέρματος και για τον λόγο αυτό η συχνότερη οδός μετά-
δοσης είναι μέσω της επαφής. Η λοίμωξη με τον ιο προκαλεί 
βλάβες παρόμοιες με αυτές που προκαλεί και στον τράχηλο 
της μήτρας και που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν στην 
εμφάνιση καρκίνου.

Μπορεί να προληφθεί;

Η λοίμωξη με τον ιο HPV που σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση πρωκτικού καρκίνου οδη-
γεί αρχικά στην εμφάνιση προ-καρκινωματωδών βλαβών 

με ποικίλη βαρύτητα. Οι βλάβες αυτές ονομάζονται ενδοθη-
λιακές νεοπλασίες του πρωκτού και εάν αναγνωριστούν και 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου 
μειώνεται δραματικά.

Η ανίχνευση των βλαβών αυτών γίνεται με την λήψη επι-
χρίσματος από τον πρωκτικό βλεννογόνο δηλ με την χρήση 
ειδικού στυλεού (μπατονέτας) ή βούρτσας λαμβάνονται 
κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά στην συνέχεια εξετάζονται με 

την χρώση Παπανικολάου για την ύπαρξη αλλοιώσεων και 
ελέγχεται η παρουσία του DNA του ιού HPV. Η εξέταση είναι 
απολύτως ανώδυνη και δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να αποτρέψει την εμφά-
νιση του καρκίνου και είναι απαραίτητος ειδικότερα στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου.

Καρκίνος του πρωκτού και HPV - Πρόληψη με Pap και HPV έλεγχο

*Ο Δρ. Μάριος Χ. Γρηγορίου 
είναι Ειδικός Χειρουργός,  
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.

Ωραιόκαστρο Κομνηνών & Χαραβά 5 
Κέντρο Εγνατίας 96 
Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου 
Τηλ.: 2310 020660, 2310 277598 
Κιν.: 6973539494 
drgregoriou@gmail.com 
www.xeirourgiki.eu

Του Δρ. Μάριου Χ. Γρηγορίου*

Η 
μεγάλη διεθνής ερευνητική κοινοπραξία 
OncoArray Consortium, η οποία περιλάμβανε 
550 επιστήμονες από έξι ηπείρους -μεταξύ των 
οποίων και Έλληνες- ανακάλυψε 72 νέες με-
ταλλάξεις και γονιδιακές παραλλαγές, που συν-
δέονται με αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση 
καρκίνου του μαστού. Η ανακάλυψη ελπίζεται 
ότι θα οδηγήσει σε καλύτερη διάγνωση και θε-

ραπεία της νόσου στο μέλλον. Οι 65 μεταλλάξεις προδιαθέτουν γε-
νικότερα για καρκίνο του μαστού, ενώ οι άλλες επτά προδιαθέτουν 
ειδικά για καρκίνους αρνητικούς για τους υποδοχείς οιστρογόνων 
(η υποκατηγορία των όγκων του μαστού που δεν ανταποκρίνονται 
στις ορμονικές θεραπείες, όπως με το φάρμακο ταμοξιφέν).

Ως τώρα είχαν ανακαλυφθεί λίγες σπάνιες μεταλλάξεις σε γονίδια 
όπως τα BRCA1 και BRCA2, που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο 
της νόσου, καθώς και πολλά άλλα πολύ πιο κοινά γονίδια, που το 
καθένα αυξάνει λίγο τον κίνδυνο. Η νέα γενετική έρευνα έρχεται 
σχεδόν να διπλασιάσει, σε 177 από 105 που ήδη ήσαν γνωστές, 
τον αριθμό των γνωστών γονιδιακών παραλλαγών, οι οποίες σχε-
τίζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με τον καρκίνο του 
μαστού.

Οι ερευνητές, που έκαναν τις σχετικές δημοσιεύσεις στα περιοδικά 
«Nature» και «Nature Genetics», ανέλυσαν το πλήρες γονιδίωμα 
περίπου 275.000 γυναικών, από τις οποίες οι 146.000 είχαν δια-
γνωσθεί με καρκίνο του μαστού. Αρκετές από τις γενετικές πα-
ραλλαγές δεν ανακαλύφθηκαν μέσα στα ίδια τα γονίδια, αλλά σε 
περιοχές του γονιδιώματος που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των 
γειτονικών γονιδίων. Περίπου το 70% όλων των περιπτώσεων 
της νόσου είναι θετικές στους υποδοχείς οιστρογόνων, πράγμα 
που σημαίνει ότι τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν μια συγκεκρι-
μένη πρωτεΐνη-υποδοχέα, που ανταποκρίνεται θετικά στις ορμό-
νες οιστρογόνα, επιτρέποντας έτσι στον όγκο να μεγαλώσει. Τα 
κύτταρα που δεν διαθέτουν αυτή την πρωτεΐνη, είναι αρνητικά 
για τους υποδοχείς οιστρογόνων. Τα νέα ευρήματα αναμένεται 
να συμβάλουν στην καλύτερη πρόβλεψη των γυναικών που κιν-

δυνεύουν περισσότερο: Μερικοί γενετικοί παράγοντες κινδύνου, 
που τώρα ανα-καλύφθηκαν, υπάρχουν σε μία μόνο γυναίκα στις 
100, αλλά άλλοι υπάρχουν σε πάνω από τις μισές γυναίκες. Οι 
επιστήμονες υπολόγισαν ότι το περίπου 1% των γυναικών έχουν 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, που είναι υπετριπλάσιος 
από τη μέση γυναίκα στον πληθυσμό. Ο κίνδυνος ειδικά γι’ αυτές 
τις γυναίκες μπορεί να αυξηθεί κι άλλο εξαιτίας περιβαλλοντικών 
παραγόντων και του τρόπου ζωής τους. Αν εντοπισθούν αυτές οι 
γυναίκες υψηλού κινδύνου, θα είναι δυνατό να κάνουν έγκαιρα, σε 
νεαρότερη ηλικία από ό,τι συνήθως, τις αναγκαίες διαγνωστικές 
εξετάσεις (μαστογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες κ.ά.)
Από την Ελλάδα, στη νέα έρευνα συμμετείχαν ο ομότιμος καθηγη-
τής παθολογίας-ογκολογίας Βασίλης Γεωργούλιας, ο καθηγητής 
παθολογικής ογκολογίας Δημήτρης Μαυρουδής και ο Εμμανουήλ 
Σαλούστρος από την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και η Ειρήνη Κωνσταντοπούλου 
από το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του «Δημόκριτου»
� Πηγές�ΑΠΕ,�«Nature»,»Nature�Genetics»

Ανακάλυψη… 
550 επιστημόνων

Οι... 72 νέες μεταλλάξεις 
 που αυξάνουν τον κίνδυνο 

για καρκίνο του μαστού!
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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 μελετών τεχνικών έργων οδών και μελετών κτιριακών και ελέγχου οριστι-
κών μελετών για τις ανάγκες της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» - Κωδ. αναφοράς 5563». 
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες. 
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 100.000 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 δύο (2) 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 προσφέρο-
ντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 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 εγγεγραμμέ-
νοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 8 (στατικές με-
λέτες), πτυχίο Γ’ 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 δωδεκαετή εμπειρία στην κατηγορία 8 (στατικές 
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 κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον τις παρακάτω μελέτες, 
εγκεκριμένες από αρμόδια υπηρεσία: 
i. μία οριστική μελέτη γέφυρας οδικής ή σιδηροδρομικής, με φορέα συνεχή προεντεταμένο 
τριών τουλάχιστον ανοιγμάτων ή με φορέα από προκατασκευασμένες και προεντεταμένες 
δοκούς και 
ii. μία οριστική μελέτη κτιριακού έργου, και 
β) να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω προσωπικό στην «ομάδα μελέτης»: 
- Έναν (1) μηχανικό με δωδεκαετή εμπειρία και έναν (1) με πενταετή εμπειρία έκαστος σε 
μελέτες τεχνικών έργων οδοποιίας και κτιριακών έργων, 
- έναν (1) γεωτεχνικό μηχανικό με δωδεκαετή εμπειρία σε γεωτεχνικές μελέτες, διαθέτο-
ντα εμπειρία και σε γεωτεχνικές μελέτες έργων οδοποιίας και κτιριακών,  
- έναν (1) υδραυλικό μηχανικό με οκταετή εμπειρία σε υδραυλικές μελέτες, διαθέτοντα 
εμπειρία και σε υδραυλικές μελέτες έργων οδοποιίας.  
IΙI.2) Όροι που αφορούν στη σύμβαση υπηρεσιών  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.4412/2016, όπως τροπο-
ποιημένος 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: 01.12.2017, 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, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Για την υπογραφή κάθε επί μέρους σύμβασης 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 για την πρόσβαση σε έγγραφα: 23.11.2017, Τοπική Ώρα: 16:00, Τόπος: Διεύ-
θυνση 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: 18.10.2017.

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

παιδεία

Σ
πούδασε στη Θεσσαλονίκη, ζήσε στη Θεσσαλο-
νίκη. Αυτό ήταν το θέμα της αποστολής του δή-
μου Θεσσαλονίκης και των εκπροσώπων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πόλης, οι οποίοι 
πρόσφατα παρουσίασαν τη σχετική δράση στο δη-
μαρχείο της Αθήνας. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

Γιάννης Μπουτάρης, ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Διεθνών Σχέσεων Σπύρος Πέγκας μίλησαν για την πρω-
τοποριακή δράση του δήμου Θεσσαλονίκης. Ένα κάλεσμα 
προς όλους τους νέους από την Ελλάδα και από άλλες χώρες 
να έλθουν και να σπουδάσουν στη Θεσσαλονίκη. 

Το «Study in Thessaloniki» είναι το αποτέλεσμα της συνεργα-
σίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ακαδημαϊκή κοινότητα 
της πόλης,  εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς, 
όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, την Αμερικάνικη Γεωργική 
Σχολή, το Γερμανικό και το Γαλλικό σχολείο Θεσσαλονίκης, 
το Pinewood, το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ACT), 
το Metropolitan College, το New York College,  το University 
of Sheffield International Faculty City College, το European 
Union Nations Institutes for Cultures (EUNIC) και  την εται-
ρεία διαχείρισης φοιτητικών διαμερισμάτων Oikotrust.gr., με 
στόχο την προσέλκυση νέων σπουδαστών – φοιτητών από 
την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις του συγκεκριμένου εγχειρή-
ματος, ο Γιάννης Μπουτάρης, σημείωσε: «Η νομοθεσία θέτει 
εμπόδια στην έλευση φοιτητών από χώρες εκτός Ε.Ε. στην 
Θεσσαλονίκη, ενώ και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία θέτει 
εμπόδια στα πανεπιστήμια ώστε να επενδύσουν στη βελτίωση 
των υπηρεσιών τους, προκειμένου να προσελκύσουν ξένους 

φοιτητές. Για τη λύση των περισσότερων προβλημάτων, κυ-
ρίως πρακτικής φύσης,  απαιτείται η αλλαγή νοοτροπίας μα-
κριά από ιδεοληψίες και αγκυλώσεις και φυσικά η συνεργα-
σία με την Πολιτεία, δηλαδή με το Υπουργείο Παιδείας για την 
ενίσχυση των εκπαιδευτικών δράσεων και με το Υπουργείο 
Εξωτερικών για την διευκόλυνση της εξασφάλισης σπουδα-
στικής βίζας».

Ο Σπύρος Πέγκας, από την πλευρά του εκτίμησε ότι τα οφέ-

λη για την πόλη από τη συγκεκριμένη δράση, δεν είναι μόνο 
βραχυπρόθεσμα. «Οι νέοι που έχουν σπουδάσει στην Θεσσα-
λονίκη, που θα την αγαπήσουν και θα μείνουν σε αυτή, θα 
γεννήσουν αύριο ιδέες, θα επενδύσουν σε καινοφανείς τε-
χνολογίες, θα δημιουργήσουν επιχειρηματική ανάπτυξη και 
νέες θέσεις εργασίας. Εκατοντάδες φοιτητές από άλλες χώ-
ρες, αρχικά από τα Βαλκάνια και στη συνέχεια από την Ευ-
ρώπη και πρόσφατα από άλλες ηπείρους, επιλέγουν την Θεσ-
σαλονίκη ως εκπαιδευτικό προορισμό και μένουν στην πόλη 
από έξι μήνες έως τρία χρόνια. Εκτιμούν τόσο την ποιότητα 
σπουδών, όσο και τη γενικότερη διαμονή τους στην πόλη, την 
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, ενώ οι ίδιοι όταν επιστρέ-
φουν στις χώρες τους, γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της 
Θεσσαλονίκης».

Στην παρουσίαση της δράσης στην Αθήνα συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, οι οποίοι τόνισαν από κοινού ότι η πρωτοβουλία 
«Study in Thessaloniki» αποτελεί ιδανικό δείγμα της εξω-
στρέφειας που επιθυμούν να επιδείξουν όλα τα ιδρύματα της 
πόλης, ύστερα από την πρόσκληση της δημοτικής αρχής της 
Θεσσαλονίκης.

Οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων ακολουθούν πλέον σε σταθε-
ρή βάση τις αποστολές του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
της Διπλωματίας των Πόλεων, στα Βαλκάνια, την Τουρκία, το 
Ισραήλ, την Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ά., ενώ μέσω 
της συμμετοχής τους προωθούν την Θεσσαλονίκη ως εκπαι-
δευτικό προορισμό, είτε για ανταλλαγές στο πλαίσιο των προ-
γραμμάτων Erasmus, Erasmus+ και Erasmus Mundus, είτε 
για μεταπτυχιακές και διδακτορικές για σπουδές, είτε τέλος 
για συμμετοχή σε θερινά σεμινάρια επιστημών και πολιτι-
σμού.

Study in Thessaloniki
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Τι είναι η Λιποαναρρόφη – Λιπογλυπτική;

Η χειρουργική επέμβαση της λιποαναρρόφη-
σης είναι η στοχευμένη αφαίρεση τοπικού λί-
πους με τη χρήση κάνουλας και κενού αέρος. 

Μπορεί να εκτελεστεί σε άνδρες και γυναίκες 
και σχεδόν οπουδήποτε στο σώμα, συμπερι-
λαμβανομένου του προσώπου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λιποαναρ-
ρόφησης;

Μία επέμβαση μπορεί είναι αρκετή για να αντι-
μετωπίσουμε πολλές περιοχές του σώματος.

Πιο προβλέψιμα αποτελέσματα πιο λεπτομερή 

αποτελέσματα από τις μη επεμβατικές μεθό-
δους.

Μπορεί να γίνει είτε με τοπίκη είτε με γενική 
αναισθησία.

Μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλες περιοχές και 
μεγάλες ποσότητες λίπους – εως και 5 λίτρα.

Το λίπος μπορεί να επανατοποθετηθεί σε 
άλλη περιοχή του σώματος – Λιπομεταφορά: 
Όπως στους γλουτούς για ανόρθωση και αύ-
ξηση του μεγέθους

Οι συνήθεις περιοχές για λιποαναρρόφηση; 

Η κοιλιά, οι γοφοί, οι βραχίονες, οι εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες των μηρών, τα γό-
νατα και ο λαιμός. 

Τι είναι η παλλόμενη λιποαναρρόφηση ή 
VIBRO LIPO;

Αποτελεί εξέλιξη της κλασσικής λιποαναρρό-
φησης και η διαφορά της είναι στη χρήση μιας 
συσκευής η οποία κάνει την κάνουλα να πάλε-
ται και να δονείται επιτυγχάνοντας ευκολότε-
ρη και πιο ατραυματική διείσδυση της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της παλλόμε-
νης λιποαναρρόφησης – VIBRO LIPO;

• Περισσότερο ατραυματική τεχνική 
• Μεγαλύτερη λεπτομέρεια και καλύτερο 
αποτέλεσμα

Δουλεύουμε με ευκολία δύσκολες περιοχές 
όπως το αντρικό στήθος και το άνω μερο της 
κοιλιάς.

Επισκεφθείτε μας για μία συμβουλευτική συ-
νεδρία, ώστε να διαπιστώσουμε εάν έχετε έν-
δειξη για λιποαναρρόφηση. Ο προσδιορισμός 
της καταλληλόλητας  εξαρτάται από την ποι-
ότητα του δέρματός σας και φυσικά από την 
ποσότητα λίπους που υπάρχει. Η λιποαναρ-
ρόφηση από μόνη της βελτιώνει, έως κάποιο 
βαθμό, την κατάσταση του πτυχωτού δέρμα-
τος της γνωστής κυτταρίτιδας.

Παλλόμενη Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική Vibro Lipo
Γράφει ο Dr Σωτήριος Ιωαννίδης*

*Ο κ. Ιωαννίδης είναι Πλαστικός Χειρουργός, 
Ειδικευθείς στη Μεγ Βρετανία, Μετεκπαιδευ-
θείς στη Ταϊβάν.

Τσιμισκή 85, 54622, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2316.00.99.88 
Κιν.: 6947.66.00.11 
info@plastic-surgery-clinic.gr 
www.plastic-surgery-clinic.gr

Η λιποαναρρόφηση συνοπτικά
Διάρκεια 30 λεπτά - 2 ώρες
Αναισθησία Ολική ή τοπική αναισθησία µε «µέθη»
Παραµονή σε κλινική Διηµέρευση ή µία διανυκτέρευση
Ανάρρωση 1 εβδοµάδα
Τελικό αποτέλεσµα 3 έως 6 µήνες

υγεία

I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) Επωνυμία και  διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ταχ. Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσ-
σαλονίκης – 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 μελετών Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών μελετών και μελετών Σήμανσης - 
Ασφάλισης, καθώς και μελετών/ επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας για τις ανάγκες της 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 5575». 
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες. 
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 100.000 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 δύο (2) 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 προσφέ-
ροντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 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 εγγεγραμ-
μένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 10 (μελέτες 
συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές 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 στελεχιακό 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 μελέτης 10 (μελέτες 
συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές 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 κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον τις παρακάτω μελέτες, 
εγκεκριμένες από αρμόδια υπηρεσία: 
i. μια οριστική μελέτη οδού ενιαίας ή διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας 
ΑΙ ή ΑΙΙ ή ΑΙΙΙ ή ΒI ή ΒII και 
ii. Μια μελέτη οδοποιίας Ανισόπεδου Κόμβου, οποιουδήποτε σταδίου και 
iii. Μια μελέτη σήμανσης και μία μελέτη ασφάλισης:  
- είτε οδού διαχωρισμένης ή ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΑΙ ή ΑΙΙ, ή ΑΙΙΙ ή 
ΒI ή ΒII,  
- είτε ισόπεδου ή ανισόπεδου κόμβου, και 
β) να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω προσωπικό στην «ομάδα μελέτης»: 
- έναν (1) μηχανικό με δωδεκαετή εμπειρία και ένα (1) μηχανικό με πενταετή εμπειρία 
έκαστος σε μελέτες οδοποιίας. 
IΙI.2) Όροι που αφορούν στη σύμβαση υπηρεσιών  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: Ο Ν.4412/2016, όπως τροπο-
ποιημένος 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: 06.12.2017, 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, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Για την υπογραφή κάθε επί μέρους σύμβασης 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: 28.11.2017, 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: 19.10.2017.

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Όνειρό του είναι να δει την Ελλάδα να γίνεται Silicon Valley 
των Βαλκανίων. Εκτιμά πως η χώρα μας έχει την δυνατό-
τητα και για το λόγο αυτό τα τελευταία τριάντα χρόνια που 
ασχολείται με την τεχνολογία, την καινοτομία και την πλη-
ροφορική προσπαθεί από τις διάφορες θέσεις στις οποίες 
έχει βρεθεί «να πείσει την Πολιτεία να αναδείξει  την τε-
χνολογία σε στρατηγική βιομηχανία για την Ελλάδα, όπως 
είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός». Ο λόγος για τον Τάσο 
Τζήκα, τον πρόεδρο της ΔΕΘ και για τους φίλους του τον… 
«κομπιουτερά» της Βόρειας Ελλάδας, η θητεία του οποίου 
πρόσφατα ανανεώθηκε μέχρι το 2020. Επόμενος στόχος 
του; Να προχωρήσει η ανάπλαση των εγκαταστάσεων της 
ΔΕΘ και να μετατραπεί ο χώρος σε ένα εμβληματικό εκ-
θεσιακό κέντρο μέσα στο... κέντρο της πόλης και να δημι-
ουργηθεί ένα Μητροπολιτικό πάρκο. 

Ο Τάσος Τζήκας εκτός από τη θέση του προέδρου της 
ΔΕΘ- HELEXPO Α.Ε. κατέχει επίσης θέσεις προέδρου στον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τε-
χνολογίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Στο παρελθόν 
διετέλεσε, επί δεκαπενταετία, πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), 
στον οποίο σήμερα κατέχει τη θέση του επίτιμου προέ-
δρου. Μάλιστα τον περασμένο Ιούνιο η θητεία του στον 
ΣΕΠΕ ανανεώθηκε για τέταρτη φορά. 

Έμφαση στην τεχνολογία
Ο κ. Τζήκας είναι ένας… πολυθεσίτης της πληροφορικής. 
Και γιατί να μην είναι; Κατέχει το… άθλημα καλύτερα από 
όλους. Ασχολείται με τον τομέα της πληροφορικής, της 
καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών από τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘80. Αρχικά εργάστηκε ως τεχνικός ηλε-

κτρονικών υπολογιστών και το 1986 βρέθηκε με άλλους 
τέσσερις φίλους (που είχαν ήδη γνωριστεί στο Ελληνικό 
Ναυτικό) στην παρέα της Singular Software, μιας από τις 
σημαντικότερες ελληνικές εταιρίες πληροφορικής που 
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού. Διετέλεσε στην 
αρχή διευθύνων σύμβουλος της Singular Βορείου Ελ-
λάδος Α.Ε. και μετά την συγχώνευση της εταιρίας με την 

Delta, ολόκληρης της ενοποιημένης εταιρίας Singular 
Software. Παρέμεινε στο «τιμόνι» της ως το 2005 και στη 
συνέχεια αποχώρησε. Η Singular Software, ήταν η πρώτη 
εταιρία του κλάδου που εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών το 1994.

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την μεγαλύτερη, 
ίσως, εταιρία πληροφορικής, που ειδικεύεται στα λογισμι-
κά συστήματα, ο Τάσος Τζήκας μέσα από διάφορα projects 
προσπάθησε στο παρελθόν (και εξακολουθεί να το κάνει 
μέχρι σήμερα) να προωθήσει την πληροφορική στη χώρα 
μας. Γνωρίζοντας καλά πως η Ελλάδα βρίσκεται στις top 
χώρες εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών του 
κόσμου μαζί με άλλους 80 περίπου επιχειρηματίες του 
κλάδου το 2001 ξεκίνησε τη δημιουργία του πρώτου Πάρ-
κου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, την 
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Σήμερα κατέχει εκεί τη θέση 
του προέδρου. Όραμά του να μετατραπεί η πόλη σε Καλι-
φόρνια της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό πάντα θα τον ακού-

Ένας από τους 
μακροβιότερους 

προέδρους της ΔΕΘ
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ

ΤΑΣΟΣ ΤΖΗΚΑΣ
Θέλει να 
κάνει τη 
Θεσσαλονίκη 
Καλιφόρνια 
της Ευρώπης
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σει κανένας να λέει πως η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει το 
στοίχημα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης λόγω της 
εξάπλωσης του λεγόμενου internet of things και του big 
data. 

Από το 1986 μέχρι σήμερα ο Τάσος Τζήκας βρίσκεται μετα-
ξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αφού παίρνει το αεροπλάνο 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να μεταβεί από 
την πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας στην… κανονική 
πρωτεύουσα! Αν τον ρωτήσει κανείς για ποιο λόγο επέ-
λεξε τη Θεσσαλονίκη για να αναπτύξει τις επιχειρηματικές 
του δράσεις και ιδέες θα δηλώσει πως το έπραξε επειδή 
είναι… αθεράπευτα Θεσσαλονικιός.

Από το Βαρδάρη και το Διοικητήριο 
στη… ΔΕΘ
Γεννημένος το 1958 στην Θεσσαλονίκη μεγάλωσε στο κέ-
ντρο της πόλης, στην περιοχή του Διοικητηρίου. Εκεί έπαι-
ζε ποδόσφαιρο μικρός, μια συνήθεια που συνεχίζει μέχρι 
και σήμερα. Ο πατέρας του είχε ένα από τα πιο ξακουστά 
ζαχαροπλαστεία της περιοχής του Βαρδάρη «ΤΟ ΝΕΟΝ». 
Τελείωσε το Δ’ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και απο-
φοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Από το 1987 μέχρι και το 
2011, οπότε και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ- 
HELEXPO και το 2013 πρόεδρος, δραστηριοποιήθηκε στον 
τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε ιδιωτικές 
εταιρίες. Σημειώνεται πως το 2011 είπε το «ναι» και στην 
πρόταση που του έγινε να αναλάβει τη θέση του προέδρου 
στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινω-
νιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Αυτή την περίοδο και μετά από την ολοκλήρωση της πιο 
επιτυχημένης έκθεσης της δεκαετίας (όπου τιμώμενη 
χώρα ήταν η Κίνα) τόσο ο ίδιος όσο και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρίας, Κυριάκος Ποζρικίδης προετοιμάζο-
νται για την 83η ΔΕΘ, όπου τιμώμενη χώρα θα είναι η Αμε-
ρική. Μάλιστα η χάρη των... Τζήκα και Ποζρικίδη έφτασε 
μέχρι τις ΗΠΑ και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης του 
Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ο πρώτος 
δήλωσε: «Είμαι πολύ περήφανος διότι οι ΗΠΑ θα είναι η 
τιμώμενη χώρα στην ΔΕΘ. Αυτή η έκθεση θα καταδείξει 
την καινοτομία των αμερικανικών επιχειρήσεων σε όλο 
τον κόσμο και προσδοκούμε να στείλουμε μια υψηλών 
επίπεδου αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, για να παραβρεθεί 
σε αυτή την εκδήλωση».

Πρόεδρος πέντε κυβερνήσεων
Η αλήθεια είναι, πως τόσο ο Τάσος Τζήκας όσο και ο CEO 
της εταιρίας, Κυριάκος Ποζρικίδης μετρούν την επιτυ-
χία της στρατηγικής που ακολουθούν σε… αριθμούς.  Η 
αυλαία για την έκθεση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα 
«έπεσε» με 263.724 επισκέπτες, 1.500 εκθέτες και με 167 
εκθεσιακές συμμετοχές.  Η επιτυχία της πολιτικής του δι-
δύμου Τζήκα - Ποζρικίδη είναι δεδομένη. Αυτός είναι και 
ο λόγος άλλωστε που ο πρώτος βρίσκεται στην ηγεσία του 
φορέα από το 2011, αρχικά ως διευθύνων σύμβουλος και 
από το 2013 ως σήμερα στη θέση του προέδρου παρά το 
γεγονός ότι άλλαξαν… πέντε κυβερνήσεις (Παπανδρέου, 
Παπαδήμου, Σαμαρά- Βενιζέλου, Τσίπρα-Καμμένου μέ-
χρι το Σεπτέμβριο 2015 και από τον Σεπτέμβρη 2015 μέ-
χρι σήμερα). Το περασμένο καλοκαίρι όταν «έπεσε» στο 
τραπέζι η ιδέα απομάκρυνσης και αντικατάστασης του κ. 
Ποζρικίδη ο Τζήκας έθεσε σε όλους τους κυβερνητικούς 
παράγοντες με τους οποίους συζήτησε αλλά και με δημό-
σιες τοποθετήσεις του πως θα παραμείνει στη θέση του 
μόνο εάν παραμείνει και ο άνθρωπος παρέα με τον οποίο 
έκαναν ξανά τη ΔΕΘ... μόδα. Σημαντικό επίτευγμα για τον 
ίδιο είναι η ενοποίηση της ΔΕΘ με τη HELEXPO. «Ήταν μια 
κρίσιμη απόφαση για την ανάκαμψη και την επανεκκίνηση 

του φορέα. Η διάσπαση του 1999 δημιούργησε προβλή-
ματα και στις δυο εταιρίες» λέει. Θεωρεί δε, «εξαιρετικό το 
γεγονός ότι όλοι οι φορείς της πόλης έχουν κοινή γραμμή 
απέναντι στη ΔΕΘ. Συμφωνούνε όλοι με την πρότασή μας 
να παραμείνει η ΔΕΘ στο κέντρο, να αναπλαστεί με σύγ-
χρονους αρχιτεκτονικούς και περιβαλλοντικούς όρους και 
ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένα μητροπολιτικό πάρκο 
στις εγκαταστάσεις της» αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτή 
την περίοδο ο κ. Τζήκας αναμένει την προέγκριση του ει-
δικού χωρικού σχεδίου που κατατέθηκε από κοινού από 

το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας στο 
υπουργείου προκειμένου να ξεκινήσει η εκπόνηση του 
τελικού master plan της ανάπλασης της ΔΕΘ. 

Η υποψηφιότητα για τη Θεσσαλονίκη
Αν και τα τελευταία χρόνια ζει στην Καλαμαριά, παραμέ-
νει παιδί του κέντρου και νοιάζεται για την γειτονιά του. 
Το 2014 πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του 
Συλλόγου «Φίλων Πλατείας Διοικητηρίου» με σκοπό να 
ξαναγίνει η πλατεία μπροστά από το υπουργείο Μακεδονί-
ας-Θράκης όπως ήταν παλιά, μαρμάρινη και λειτουργική. 
Η αγάπη του για την πόλη, τον οδήγησε πολύ κοντά στην 
διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου το 2010. Ο Τάσος 
Τζήκας, έχοντας το… χρίσμα του διαπαραταξιακού οργά-
νου, αποτελούμενου από εκπροσώπους της τότε αντιπο-
λίτευσης του δήμου Θεσσαλονίκης με δήμαρχο τον Βασίλη 
Παπαγεωργόπουλο, ανακοίνωσε ως επικεφαλής της κίνη-
σης πολιτών «Θεσσαλονίκη- Δημιουργική Πόλη» πως θα 
είναι υποψήφιος δήμαρχος. Απέσυρε την υποψηφιότητά 
του όταν ο Γιάννης Μπουτάρης δήλωσε υποψηφιότητα και 
έδωσε τη στήριξή του στο σημερινό δήμαρχο της πόλης.
Από την περίοδο της μεταπολίτευσης, που ήταν φοιτητής 
και ευαισθητοποιημένος πολιτικά, του έχει μείνει η τάση 
να ασχολείται με τα κοινά, τόσο του κλάδου, όσο και της 
πόλης. Αν ρωτήσει κανείς τους συνεργάτες του στη ΔΕΘ 
τι γνώμη έχουν για τον πρόεδρό τους, δε θα βρει κάποιον 
που θα μιλήσει αρνητικά. «Είναι ένας εξαιρετικός, δημι-
ουργικός και καλόψυχος άνθρωπος. Καλοπροαίρετος και 
χωρίς υστεροβουλία» αναφέρει στην KARFITSA στενός 
του συνεργάτης.

Όταν δεν βρίσκεται στην ΔΕΘ, το ΣΕΠΕ ή την «Τεχνόπολη» 
θα τρέχει (τον αποκαλούν fit και αθλητικό τύπο), θα ακούει 
μουσική, κυρίως ροκ ή θα παίζει μπάλα – το όνειρό του 
ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής - με τον ΠΑΟ Διοικητηρίου. 
Αν και κομπιουτεράς τρελαίνεται για… βιβλία! Είναι περή-
φανος για τη βλάχικη καταγωγή του, όπως ο Μπουτάρης 
και ο Τζιτζικώστας, ΠΑΟΚτσής και λάτρης της υγιεινής δι-
ατροφής. Είναι παντρεμένος με τη γραφίστρια και σχεδιά-
στρια κοσμημάτων Τζίνα Νάτση και πατέρας της Ζωής και 
του Ρήγα, φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
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Α
λλοι άλλαξαν κινητά, άλλοι σταθερά, 
διεύθυνση, οδό και αριθμό. Άλλοι πάλι, 
παρότι κατά το παρελθόν και για την 
χρονική περίοδο για την οποία συνά-
δελφοί τους ζητούν αναδρομικά απο-
ζημιώσεις από το Δημόσιο, διετέλεσαν 
υφυπουργοί, σήμερα δηλώνουν στην 
Karfitsa πως είναι «απλοί πολίτες και 

δεν επιθυμούν να προβούν σε καμία δήλωση». Ο νόμος 
Κατρούγκαλου που νομιμοποιεί πρώην βουλευτές να αξι-
ώσουν αυτές τις αποζημιώσεις, προκάλεσε πολιτική θύελ-
λα και έντονες αντιδράσεις από όλα τα κόμματα.

Πρώην βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με αγωγές τους 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησαν με νόμιμο 
τόκο και αναδρομικά, διαφορές αποδοχών εκατοντάδων 
εκατ. ευρώ, αλλά και αποζημιώσεις για ηθική βλάβη (κα-
θώς με τον τότε ισχύοντα νόμο, οι βουλευτές όφειλαν να 
παραιτηθούν από το επάγγελμα που εξασκούσαν προκει-

μένου να εκπροσωπήσουν το λαό). Οι αγωγές είχαν κα-
τατεθεί μετά την απόφαση του Μισθοδικείου το 2006 με 
την οποία αυξήθηκαν οι αποδοχές των δικαστικών λει-
τουργών όμως, η συγκεκριμένη απόφαση δεν εφαρμό-
στηκε στους μισθούς και συντάξεις των βουλευτών. Εκατό 
πρώην βουλευτές, δικαιώθηκαν δικαστικά και ζητούν την 
εξίσωση των αποδοχών τους με αυτές του προέδρου του 
Αρείου Πάγου, αναδρομικά από το 2009 και μετά. 

Όλα τα ονόματα 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πρώην και συνταξιούχοι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που φέρονταν να είχαν καταθέσει 
κατά το παρελθόν αγωγές, με τις οποίες διεκδικούσαν 
αναδρομικά διαφορές αποδοχών είναι: Αλ. Ακριβάκης, 
Ιωάν. Ανθόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Παν. Αντωνακόπου-
λος, Γεωργ. Ανωμερίτης, Μαρία Αρσένη, Ιωαν. Βαθειάς, 
Ιωάν. Βαίνας, Βασ. Βασιλακάκης, Ηλ. Βλαχόπουλος, Χρ. 

«Προτεραιότητα έχουν οι πολίτες  
που δεν έχουν να φάνε...»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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Ποιοι πρώην βουλευτές 
(δεν) διεκδικούν 
αποζημιώσεις 
εκατομμυρίων από  
το Δημόσιο 

Βοσνάκης, Αλέξ. Βούλγαρης, Δημ. Γεωργακόπουλος, 
Ιωάν. Γιαννακόπουλος, Μόσχος Γικόνογλου, Γκαλήπ Γκα-
λήπ, Μ.Ζορμπά, Χρήστος Θεοδώρου, Ιωαν. Θωμόπουλος, 
Λάμπρος Κανελλόπουλος, Θεόδ. Κατσανέβας, Ελεονώρα 
– Νόρα Κατσέλη – Καλογεροπούλου, Ιωάν. Καψής, Θεόδ. 
Κολιοπάνος, Ευτ. Κοντομάρης, Βασ. Κοντογιαννόπουλος 
(1974 – 1993 ΝΔ και 1996 – 2000 ΠΑΣΟΚ), Σωκρ. Κοσμί-
δης, Θεόδ. Κοτσώνης, Δημ. Κουλουριάνος (ευρωβου-
λευτής), Φλώρος Κωνσταντίνου, Εμμ. Λουκάκης, Αναστ. 
Μαντέλης, Αλεξ. Μπαλτάς, Αθαν. Μπάτσος, Φραγκ. Πα-
παδέλλης, Ελισάβετ Παπαζώη, Ηλ. Παπαηλίας, Βασ. Πα-
πανικόλας, Χρ. Σμυρλής – Λιακατάς, Ιωάνν. Σουλαδάκης, 
Σωτ. Στολίδης, Λεων. Τζανής, Ιωάνν. Τσακλίδης, Παντ. 
Τσερτικίδης, Βασ. Τσιλίκας, Παν. Φωτιάδης, Αλεξ. Χρυ-
σανθακόπουλος και Αναστ. Χωρέμης. Από την πλευρά της 
ΝΔ οι πρώην βουλευτές που κατέθεσαν αγωγές είναι: Νικ. 
Αγγελόπουλος, Παν. Αδρακτάς, Θεοδ. Αναγνωστόπουλος, 
Απ. Ανδρεουλάκος, Ιωαν. Βαληνάκης, Σταυρ. Δαϊλάκης, 
Γεωργ. Δεικτάκης, Θεοφ. Δημοσχάκης, Πέτρ. Δούκας, 
Ελεύθ. Ζαγορίτης, Σοφία Καλαντζάκου, Ηλ. Καλλιώρας, 
Γεώργ. Καλός, Κρινιώ Κανελλοπούλου, Αναστ. Καραμάρι-
ος, Αντ. Καρπούζας, Θεόδ. Κασίμης, Νικ. Κατσαρός, Θεόδ. 
Κατσίκης, Κεφαλογιάννης, Βασ. Κορκολόπουλος, Ιωάν. 
Κοσμίδης, (ευρωβουλευτής), Ανδρ. Κουτσούμπας, Γε-
ώργ. Κωνσταντόπουλος, Θεόφ. Λεονταρίδης, Μιχ. Λιάπης, 
Αναστ. Λιάσκος, Λεων. Λυμπερακίδης, ‘Αρια Μανούσου – 
Μπινοπούλου, Πέτρ. Μαντούβαλος, Παν. Μελάς, Αντων. 
Μπέζας, Μιχ. Μπεκίρης, Βασ. Παππάς, Αριστ. Παυλίδης, 
Αδάμ Ρεγκούζας, Δημ. Σαμπαζιώτης, Παν. Σκανδαλάκης, 
Θεοδ. Σολδάτος, Σπ. Σπηλιωτόπουλος, Αριστ. Σταθάκης, 
Νικ. Σταυρογιάννης, Αποστ. Σταύρου, Νικ. Τσιαρτσιώ-
νης, Κων. Τσιπλάκης, Αριστ. Τσιπλάκος, Γεώργ. Τσούρνος, 
Παρθένα Φουντουκίδου – Θεοδωρίδου, Αντ. Φούσας, Χρ. 
Φώλιας, Ηλ. Φωτιάδης και Ευγέν. Χαϊτίδης. 

Διαχώρισαν τη θέση τους
Με ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
δηλώσεις τους, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φρόντισαν να 
διαχωρίσουν τη θέση τους και να ξεκαθαρίσουν πως δεν 
διεκδικούν πλέον αυτά τα χρήματα. Ο Νικ. Νικολόπουλος 
παραιτήθηκε κάθε αξιώσεως από το Ελληνικό Δημόσιο 
στις 15.3.2012, ο Ιωάνν. Πλακιωτάκης με δήλωσή του στα 
μέσα είπε ότι παραιτήθηκε των διεκδικήσεών του, ο Ιορδ. 
Τζαμτζής ανακοίνωσε πως κατέθεσε δήλωση παραίτη-
σής του από την διεκδίκηση των αναδρομικών, ο Σάββας 
Τσιτουρίδης τόνισε ότι «από το 2011 έχω παραιτηθεί από 
κάθε διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών μου από τη Βουλή». 
Ο κ. Τατούλης είχε αναφέρει πως: «από τις αρχές του 2010 
έχω παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών 
μου από τη Βουλή των Ελλήνων. Συνεπώς δε με αφορά η 
όποια διεκδίκηση βουλευτών και πρώην βουλευτών που 
διεκδικούν αναδρομικά». Την πρόθεσή του να μην εισπρά-

ξει το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως αποτέλεσμα της 
προσφυγής του στη Δικαιοσύνη είχε εκφράσει και ο πρώ-
ην βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Άκης Τσο-
χατζόπουλος, ενώ ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και πρώην 
δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης, έχει αποσύρει την 
αγωγή του. Την παραίτησή του από την εν λόγω αξίωση 
ανακοίνωσε και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Κε-
λέτσης. Επίσης η πρώην βουλευτής Αθηνά Κόρκα σημει-
ώσε πως: «Όσον με αφορά, όπως ανακοίνωσα και στο πα-
ρελθόν, έχω παραιτηθεί από τη διεκδίκηση αναδρομικών 
αμοιβών για τα χρόνια που ήμουν βουλευτής από το 2011, 
με τις υπ’ αριθμ. 35617/29.12.2011 και 35619/29.12.2011 
παραιτήσεις μου στο πρωτοδικείο Αθηνών». Σε δηλώσεις 
του στην Karfitsa ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 
και πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης 
δήλωσε πως «την εποχή που κάναμε τις προσφυγές ήταν 
σωστό και νόμιμο, όμως ήταν και μία εποχή ανύποπτη για 
την... κρίση που επερχόταν. Εγώ από τα τέλη Ιουλίου έχω 
δώσει στη δικηγόρο μου εντολή να μην προχωρήσει σε 
Έφεση για τη διεκδίκηση βουλευτικών αποζημιώσεων». 
Επίσης, ο πρώην υπουργός Μαργαρίτης Τζίμας τόνισε πως 
«δεν διεκδικώ τίποτε από το Ελληνικό κράτος. Δεν κατέ-
θεσα αγωγή εναντίον του και δεν θα πάρω αναδρομικά». Ο 
πρώην υπουργός Γιώργος Ορφανός δήλωσε στην Karfitsa 
πως παραιτήθηκε από την διεκδίκηση των αποζημιώσεων 
πριν από πεντέμισι χρόνια. «Ένιωσα πως οι συνθήκες της 
εποχής ήταν τόσο πιεστικές για τον καθέναν από εμάς, που 
θα ήταν δύσκολο να διεκδικήσει κανείς κάποια χρήματα, 
παρόλο που εκ των αποφάσεων φαίνεται να τα δικαιού-
ται. Είναι άσχημο ο εκπρόσωπος του λαού να διεκδικεί 
στις μέρες μας χρήματα που εκείνος αδυνατεί να βγάλει 
σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία», εξήγησε ο 
κ. Ορφανός. Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Γιάν-
νης Ιωαννίδης τόνισε στην Karfitsa πως παρότι το όνομά 
του δεν βρέθηκε ποτέ στις λίστες όσων διεκδικούν ανα-
δρομικά αποζημιώσεις από το Δημόσιο, θα πρέπει να ενη-
μερωθεί πλήρως και επαρκώς προτού προβεί σε κάποια 
δήλωση. Παρόλα αυτά ο ίδιος υπογράμμισε ότι: «πρέπει να 
ασχοληθούμε με πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. Προτεραιό-
τητα έχουν οι πολίτες που δεν έχουν να φάνε...». 

Εκτός κόμματος όσοι διατηρήσουν  
τις προσφυγές
Άστραψαν και βρόντηξαν οι πρόεδροι των κομμάτων, με 
τη Νέα Δημοκρατία να ανακοινώνει πως οι πρώην βου-
λευτές της οφείλουν να συναισθανθούν την κραυγαλέα 
πρόκληση που συνιστά για τους πολίτες μια τέτοια αξίωση, 
ακόμη και αν αυτή είναι νόμιμη με την κατάπτυστη ρύθμι-
ση Κατρούγκαλου. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε μάλιστα 
πως όσοι πρώην βουλευτές δεν αποσύρουν την προσφυγή 
τους, «θα έχουν θέσει εαυτούς εκτός κόμματος». «Είχαμε 
έγκαιρα ζητήσει να αποσυρθούν οι προσφυγές των πρώην 
βουλευτών» αναφέρει και η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
προσθέτοντας: «Το ζήτημα αυτό στην εποχή της κρίσης, 
λειτουργεί αρνητικά στην κοινωνία. Γι’ αυτό καλούμε και 
πάλι όσους πρώην βουλευτές έχουν προσφύγει, να παραι-
τηθούν από τα επιδικασθέντα ποσά», ενώ ο επικεφαλής 
του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης «τιτίβισε»: «Οι πρώην 
βουλευτές να μην πάρουν τα αναδρομικά. Υπάρχουν άλλες 
επείγουσες προτεραιότητες. Η νέα γενιά δεν μπορεί συνε-
χώς να παραγκωνίζεται».

«Φρένο» από το ΥΠΟΙΚ
Δεν αποτελεί προτεραιότητα στην τρέχουσα δημοσιονομική 
συγκυρία η ικανοποίηση του αιτήματος βουλευτών για λήψη 
αναδρομικών, επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Οικονο-
μικών, ενώ σημειώνουν πως δεν πρόκειται να εκδοθεί στο 
προσεχές μέλλον σχετική υπουργική απόφαση. Απαντώντας 
το υπουργείο Εργασίας απέρριψε τις αιτιάσεις και πέρασε 
στην αντεπίθεση, λέγοντας ότι η Ν.Δ. ως κυβέρνηση με δικό 
της νόμο, του 2008, δημιούργησε το θέμα και έδωσε «σήμα» 
διεκδίκησης αναδρομικών σε πρώην βουλευτές. Σύμφωνα 
με το υπουργείο Εργασίας, χωρίς τον νόμο, οι αποφάσεις αυ-
τές θα ήταν άμεσα εκτελεστές και στο σύνολο των χρημάτων 
που επιδίκασαν, όπως ισχύει για όλους τους άλλους συνταξι-
ούχους και κάθε Έλληνα πολίτη. «Αντιθέτως», συμπληρώνει 
του υπουργείο Εργασίας, «με τη διαδικασία πληρωμής που 
προβλέφθηκε, θα ρυθμιστεί ο τρόπος και ο ρυθμός αποπλη-
ρωμής τους με υπουργική απόφαση, ώστε να μην επιβαρύνει 
απότομα και υπέρμετρα το δημόσιο ταμείο».
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αυτό το μάθατε;

ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΠΗΓΕ… ΜΙΛΑΝΟ! 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΝΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ  
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ COCA COLA 

ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ 

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσ-
σαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) με την SNAM 
S.p.A., επισκέφθηκε ο Γενικός Διευθυντής 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας 
συνοδευόμενος από στελέχη της Εταιρεί-
ας, τις εγκαταστάσεις της SNAM S.p.A. στο 
Μιλάνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 
διενεργήθηκε συνάντηση σε άριστο κλίμα 
των στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον κ. 
Mario Franchin (Senior Vice President 
Snam Commercial Global Solutions), τον 
κ. Andrea Stegher (Senior Vice President 
Snam Marketing Global Solutions) και άλλα 
στελέχη της SNAM S.p.A. Στη συνάντηση, 
συζητήθηκε η ανάπτυξη συνεργασίας των 
Εταιρειών για τη διαχείριση και την ανάπτυ-
ξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, 
ενώ υπογράφηκε η σύμβαση συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της SNAM S.p.A., 
αναφορικά με την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε ζητήματα διανομής φυσικού 
αερίου. Στη συνέχεια, τα στελέχη της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ επισκέφτηκαν το Κέντρο Ελέγχου της 
SNAM S.p.A., στο οποίο εποπτεύεται το δί-
κτυο αγωγών στην Ιταλία και στην Ευρώπη 
(το οποίο εκτείνεται για περισσότερα από 
40.000χμ), οι υποδομές αποθήκευσης της 
SNAM S.p.A. στην Ευρώπη (χωρητικότητα 
19 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων) 
και οι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG). Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  και η SNAM 
S.p.A. συμφώνησαν στη συνέχιση και στην 
ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας για 
την παρακολούθηση των δικτύων και τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων μέσω της 
δημιουργίας και της εφαρμογής μεθοδολο-
γιών και νέων τεχνολογιών για τη διανομή 
φυσικού αερίου με μέγιστη αποτελεσματι-
κότητα, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο 
αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία σε ένα 
περιβάλλον σημαντικών μεταβολών στην 
αγορά ενέργειας.

Ένας ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας 
βρέθηκε στη λίστα Forbes με τους πλουσιό-
τερους ανθρώπους της Αμερικής. Πρόκειται 
για τον Τζιμ Ντέιβις ο οποίος βρίσκεται στην 
315η θέση της λίστας Forbes και η περιου-
σία του φτάνει τα 2,6 δισ. δολαρία. Οι γονείς 
του είχαν μεταναστεύσει από την Ελλάδα 
στις ΗΠΑ, όπου και γεννήθηκε το 1943. 
Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας υποδημάτων 
New Balance. Αγόρασε την εταιρεία το 1972 
στη Βοστώνη. Τότε ο νεαρός Τζιμ μαζί με 
έξι άτομα προσωπικό, έφτιαχνε περίπου 30 
ζευγάρια παπούτσια για τρέξιμο την ημέρα. 
Σήμερα, η εταιρεία έχει καταφέρει να έχει 
στο δυναμικό της πάνω από 4.000 άτομα, 
ενώ θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημέ-
νες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Όσον αφορά 
τις σπουδές του, ο Ντέιβις αποφοίτησε το 
1966 από το Middlebury College από όπου 
έλαβε πτυχίο στη Βιολογία και τη Χημεία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα δώρισε 
5 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο 
του Maine, ενώ το Middlebury College έχει 
δώσει σε μία βιβλιοθήκη προς τιμήν του το 
όνομα του.

Συνεχίζοντας την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία τους πέρσι για τα 25 χρόνια της 
McDonald’s στην ελληνική αγορά, ο διάσημος Έλληνας σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος επι-
στρέφει στα McDonald’s και δημιουργεί δύο νέα Premium Burgers που θα λατρέψετ!
To Premium Beef Burger αποτελείται από ζουμερό μπιφτέκι 100% βοδινό, τραγανό πανα-
ρισμένο τυρί, κρεμμύδι, μαρούλι iceberg, bacon και κρεμώδη καπνιστή σάλτσα, σε αφράτο 
ψωμί με διάφορους σπόρους. Το Premium Chicken Burger αποτελείται από ζουμερό στήθος 
κοτόπουλου, καπνιστό τυρί, μαρούλι iceberg, bacon, ψητό κρεμμύδι, παραδοσιακή σάλτσα 
τομάτας και μαγιονέζα, σε αφράτο ψωμί με διάφορους σπόρους.
Δύο μοναδικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και μεγάλης αξίας που όλοι μπορούν να απολαύ-
σουν στα McDonald’s! Η συνεργασία της McDonald’s με τον Έλληνα σεφ Δημήτρη Σκαρμού-
τσο επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του brand στην ελληνική αγορά. 
Τα νέα Premium Burgers προστίθενται σε ένα πλήρες μενού γευστικών απολαύσεων που 
θα βρείτε στα εστιατόρια McDonald’s. 

Το όνομα «Vasilios S. and Aphrodite B. 
Haseotes» φέρει εδώ και λίγες ημέρες η 
ανακαινισμένη πτέρυγα της Πληροφορια-
κής συλλογής της βιβλιοθήκης «Δημήτρης 
και Αλίκη Περρωτή», της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. Αποτέλεσε δωρεά των 
παιδιών του Βασίλειου και της Αφροδίτη 
Χασιώτη, στη μνήμη των γονέων τους. Μετά 
τη ριζική ανακαίνιση η πτέρυγα «Vasilios 
S. and Aphrodite B. Haseotes Learning 
Commons» περιλαμβάνει εύκολα μεταφε-
ρόμενες 80 θέσεις εργασίας και τραπέζια, 
δυο ηχομονωμένα δωμάτια μελέτης, έξι 
smart τηλεοράσεις (συνδεδεμένες με mini 
υπολογιστές), σαλόνι με άνετα ατομικά 
καθίσματα και τραπεζάκια, μεγάλη οθόνη 
και προτζέκτορα. Η δωρεά ήταν ύψους 
100.000 δολαρίων ΗΠΑ και έγινε από 
το ίδρυμα «Vasilios S. and Aphrodite B. 
Haseotes Family Foundation». Η οικογένεια 
Haseotes έχει την εταιρεία Cumberland 
Farms, η οποία ιδρύθηκε το 1939. Στη σε-
μνή τελετή των εγκαινίων, ο Πρόεδρος της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Δρ. Πάνος 
Κανέλλης τόνισε ότι oι βιβλιοθήκες του 
21ου αιώνα παρέχουν ένα ευέλικτο, άνετο 
και φιλικό περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει 
τη μάθηση, την εξερεύνηση, τη δημιουργία 
και τη συνεργασία μεταξύ σπουδαστών και 
εκπαιδευτικών.

Η Σίσσυ Ηλιοπούλου ανέλαβε από 1η 
Οκτωβρίου 2017 τη θέση της Διευθύντριας 
Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας στην 
The Coca-Cola Company για Ελλάδα Κύπρο 
και Μάλτα. Είναι στέλεχος με 17 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα των Εταιρικών Υποθέ-
σεων και της Επικοινωνίας κι έχει αναλάβει 
θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες 
διαφορετικών κλάδων, τόσο σε επίπεδο χώ-
ρας όσο και ομίλου, ενώ έχει εξειδίκευση σε 
θέματα Εταιρικής Φήμης & Επικοινωνίας, 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κοινωνικής Διαμεσο-
λάβησης και ψηφιακής επικοινωνίας. Μέχρι 
πρόσφατα ήταν η Διευθύντρια Επικοινωνίας 
του Ομίλου της εταιρείας Coca-Cola Τρία 
Έψιλον.  Από τη συγκεκριμένη θέση, μεταξύ 
άλλων, χειριζόταν την επικοινωνία του Ομί-
λου με εστίαση στα θέματα Βιώσιμης Ανά-
πτυξης και Διαχείρισης Κρίσεων. Επίσης, 
ανέπτυξε το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου 
για την ψηφιακή ανάπτυξη στον τομέα της 
εταιρικής επικοινωνίας σε επίπεδο Ομίλου 
και 28 χωρών που είχε ως αποτέλεσμα την 
αναβάθμιση της εταιρίας, στη λίστα FTSE 
100, κατακτώντας την 9η θέση, αντί της 
88ης που κατείχε στο παρελθόν. Η συγκε-
κριμένη εταιρική πλατφόρμα, απέσπασε, 
επίσης, σημαντικά βραβεία σε διεθνείς 
αναγνωρισμένους θεσμούς.
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τεχνολογία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σε λίγα χρόνια το ταξίδι του ανθρώπου στον 
πλανήτη Άρη δεν θα αποτελεί απλά μία υπόθεση, 
αλλά πραγματικότητα. Καθώς οι ετοιμασίες για το 
μεγάλο βήμα στην εξερεύνηση του Διαστήματος, η 
NASA βρήκε τον τρόπο να μοιραστεί με όλον τον 
κόσμο τα μεγάλα σχέδια που ετοιμάζει, δημι-
ουργώντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εικονικής 
πραγματικότητας, μέσω του οποίου ο καθένας 
από εμάς θα έχει τη δυνατότητα να περπατήσει 
και να ζήσει από κοντά τον «κόκκινο πλανήτη». Οι 
μηχανικοί της NASA δημιούργησαν ένα πρόγραμ-
μα εικονικής πραγματικότητας, κάτι ανάλογο με 
εκείνο των παιχνιδιών. Χρησιμοποίησαν εκατοντά-
δες χιλιάδες φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν 

από τις μη επανδρωμένες αποστολές στον Άρη 
και δημιούργησαν το περιβάλλον του πιο κοντινού 
στη γη πλανήτη, παρέχοντας τη δυνατότητα στον 
καθένα να «μεταφερθεί» εκεί και να «αναπνεύσει» 
τη βαριά ατμόσφαιρα του «κόκκινου πλανήτη». Η 
NASA επιστράτευσε πάνω από 200.000 εικόνες 
από φωτογραφίες του Άρη, τις οποίες επεξαργά-
στηκαν ειδικοί επιστήμονες και τις συνέθεσαν σε 
διαστάσεις 3-D. «Οι επιστήμονές μας μελετούν και 
μαθαίνουν καθημερινά ολοένα και περισσότερο 
τον πλανήτη. Με το πρόγραμμα Access Mars, ο 
καθένας στον κόσμο μπορεί να ταξιδέψει πολύ 
μακριά», δήλωσε ο Βίκτορ Λούο, επικεφαλής της 
όλης επιχείρησης.

Στην Ελλάδα θα λάβει χώρα το πρώτο διεθνές φεστιβάλ για τα βιντεοπαιχνίδια και γενικό-
τερα τον χώρο του animation, το Athens Games Festival ’17, στις 28 και 29 Οκτωβρίου, 
στο εκθεσιακό κέντρο της Helexpo, στο Μαρούσι. Το AGF ’17 διοργανώνεται από τη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία με το διεθνές επιχειρηματικό 
συνέδριο White Nights Conference. Ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, 
Λευτέρης Κρέτσος, ο οποίος παρουσίασε σήμερα το φεστιβάλ, έκανε λόγο για μια παγκό-
σμια αγορά άνω των 100 δισ. η οποία συνεχώς αναπτύσσεται, στην οποία η Ελλάδα οφείλει 
να συμμετέχει, καθώς διαθέτει πολλές ομάδες νέων με ταλέντο και όραμα στον χώρο. Η 
Πολιτεία επενδύει στην αγορά των video games, πρόσθεσε ο Λ. Κρέτσος, με όρους απα-
σχόλησης και δημιουργίας. Ο γενικός γραμματέας χαρακτήρισε σημαντικό βήμα το νόμο 
για την οπτικοακουστική παραγωγή, για την ανάπτυξη ενός κλάδου που βάζει την τεχνολο-
γία μπροστά και ανέφερε ότι έχει γίνει πρόταση στο υπουργείο Παιδείας για προγράμματα 
δια βίου μάθησης σε όλες τις Περιφέρειες, για τις ψηφιακές τεχνολογίες. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η επόμενη ΔΕΘ του 2018 θα είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή τεχνολογία. Ο κ. Κρέτσος 
πρόσθεσε, ότι η εξωστρέφεια και οι συνέργειες με φορείς είναι σημαντικός παράγοντας για 
να στηριχθεί ο χώρος των τηλεπικοινωνιών, του animation και γενικότερα των δημιουρ-
γών, σημειώνοντας ότι η ΓΓΕΕ βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για την παραγωγή μιας 
εκπομπής αφιερωμένης αποκλειστικά στα video games. Στόχος μας να μπει η Ελλάδα στη 
βιομηχανία του ψηφιακού παιχνιδιού, υπογράμμισε ο Λ. Κρέτσος, καθώς έτσι θα υπάρξει 
προσέλκυση επενδύσεων και προβολή της Αθήνας ως κόμβου καινοτόμου επιχειρηματι-
κότητας. Η Ελίνα Ροϊνιώτη, υπεύθυνη διοργάνωσης του AGF’ 17, ανέφερε ότι αντιλαμβα-
νόμαστε το ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο επικοινωνίας και στο πλαίσιο αυτό κάλεσε το κοινό 
να προσέλθει στο φεστιβάλ, το οποίο θα περιλαμβάνει πολλές ενδιαφέρουσες δράσεις.

Πολλοί χρήστες του Twitter νιώθουν ως «στενό κορσέ» το 
ανώτατο όριο των 140 χαρακτήρων στα «τιτιβίσματά» τους. 
Τώρα, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που αυξάνει τον αριθμό 
των χρηστών του με πολύ πιο αργό ρυθμό από αυτόν που θα 
ήθελε, ανακοίνωσε ότι θα δοκιμάσει να διπλασιάσει το «πλα-
φόν» των tweets στους 280 χαρακτήρες. Το Twitter θα ξεκινή-
σει δοκιμές με μικρές ομάδες χρηστών ανά τον κόσμο, οι οποίοι 
θα επιλεγούν τυχαία και θα μπορούν να «τουιτάρουν» έως 280 
χαρακτήρες, σε διάφορες γλώσσες. Προς το παρόν, σύμφωνα 
με τους New York Times, το BBC και το πρακτορείο Reuters, 
δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσες εβδομάδες θα διαρκέσουν αυτά τα 
τεστ και κατά πόσον το νέο όριο θα ισχύσει για όλους ανε-
ξαιρέτως τους χρήστες στο μέλλον. Στόχος του Twitter είναι 
να διευκολύνει τους χρήστες στην έκφρασή τους, ώστε να 
στέλνουν συχνότερα μηνύματα, καθώς επίσης να ενθαρρύνει 
νέους χρήστες να το χρησιμοποιήσουν. Οι έρευνες που έχει 
κάνει το Twitter επιβεβαιώνουν ότι αρκετοί χρήστες δυσκολεύ-
ονται να στριμώξουν τις σκέψεις τους μόνο σε 140 χαρακτήρες. 
Το Twitter, που ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 2006 και έχει 
φθάσει τους 328 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως (έναντι 
περίπου δύο δισεκατομμυρίων του Facebook), δημιουργεί 
νευρικότητα στους επενδυτές και στους μετόχους του, επειδή 
δεν προσελκύει περισσότερους χρήστες. To γεγονός ότι στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2017 εμφάνισε ζημία 116 εκατ. δολαρίων 
και μηδενική αύξηση χρηστών δεν βοηθά τα πράγματα…

Μπορείς τώρα  
να «περπατήσεις»  

στον «κόκκινο  
πλανήτη»

«Η Πολιτεία επενδύει στην αγορά των video games» ΤΟ TWITTER ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ «ΧΩΡΟ»… ΕΚΦΡΑΣΗΣ
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Μ
ετά την Πολωνία και την Ουγγαρία 
πλέον και η Τσεχία, όπως όλα δεί-
χνουν, παίρνει μια σαφή τροχιά προς 
τον δεξιό λαϊκισμό. Αυτό τουλάχιστον 
αναμένεται μετά την επικράτηση στις 
τσεχικές εκλογές του Αντρέι Μπά-
μπις. Τόσο η Ουγγαρία όσο και η Πο-
λωνία, η Σλοβακία και η Τσεχία είναι 

οι τέσσερις χώρες της λεγόμενης «Ομάδας του Βίζεγκραντ», 
που εδώ και καιρό τάσσονται κατά ενός συστήματος ποσο-
στώσεων στην κατανομή προσφύγων ανά την Ευρώπη. 
Από την πλευρά της η Κομισιόν έχει κινήσει τη σχετική νο-
μική διαδικασία για παράβαση των θεμελιωδών Ευρωπαϊ-
κών Συνθηκών κατά της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της 
Τσεχίας. Χρησιμοποιώντας λαϊκιστική πολιτική ρητορική οι 
κυβερνήσεις των χωρών αυτών έχουν καταφέρει να έχουν 
την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών τους σε εσω-
τερικό επίπεδο.

Ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η κοινή αντιευρωπαϊκή 
τους πλεύση ενδέχεται να βαθύνει το χάσμα μεταξύ ανα-
τολικών και δυτικών χωρών εντός της ΕΕ. Πλέον μετά και 
τις εκλογές στην Τσεχία, το «μπλοκ» του Βίζεγκραντ γίνεται 
ακόμη πιο συμπαγές. Κρίσιμος κρίνεται πλέον και ο ρόλος 
της Αυστρίας, η οποία, μέχρι στιγμής έπαιζε το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ των χωρών αυτών και της δυτικής 
Ευρώπης. Εντούτοις και εκεί, η επικράτηση του Σεμπάστι-
αν Κουρτς στις πρόσφατες αυστριακές εκλογές δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για αισιόδοξες προβλέψεις. Σε κάθε περί-
πτωση αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά στο πώς διαγράφεται 
αυτή τη στιγμή το πολιτικό τοπίο στις παραπάνω χώρες:

Τσεχία
Το κόμμα ΑΝΟ (Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών) του 
δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις κέρδισε στις εκλο-
γές του περασμένου Σαββάτου. Η πορεία που θα πάρει η 
χώρα εξαρτάται βέβαια από το ποιος θα είναι ο κυβερνητι-
κός εταίρος. Ο Μπάμπις εμφανίστηκε στην προεκλογική του 
εκστρατεία ως ευρωσκεπτικιστής ασκώντας έντονη κριτική 
στην προσφυγική πολιτική της καγκελαρίου Μέρκελ κι έτσι 
πήρε μαζί του πολλούς Τσέχους ψηφοφόρους. Μολονότι η 
Τσεχική Δημοκρατία είχε δεσμευτεί να δεχθεί 1.500 πρό-
σφυγες το 2015, η νυν κυβέρνηση όπως και η αντιπολίτευ-
ση εξακολουθούν να απορρίπτουν την επιβολή ενιαίων πο-
σοστώσεων ως προς την κατανομή των αιτούντων άσυλο. 
Ο Μπάμπις υποσχέθηκε προεκλογικά ότι θα συνεχίσει να 
κρατά κλειστά τα ευρωπαϊκά σύνορα, ώστε να μην εισέλθει 
κανένας πρόσφυγας στην Τσεχική Δημοκρατία. Σημειωτέον 
ότι μέχρι το 2015 μόλις ένα 4% του τσεχικού πληθυσμού 
ήταν αλλοδαποί. Σύμφωνα με αναλυτές ακόμη κι αν ο Μπά-
μπις δεν τάσσεται ανοιχτά υπέρ ενός πολιτικού αναπροσα-
νατολισμού «προς Ανατολάς», είναι πιθανό να προσεγγίσει 
περισσότερο τις δεξιές κυβερνήσεις της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας.

Ουγγαρία
Εδώ και καιρό ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτωρ 
Όρμπαν προπαγανδίζει την ιδέα της εθνικής καθαρότητας. 
«Η εθνική ομοιογένεια πρέπει να διατηρηθεί» έχει δηλώ-
σει ο Όρμπαν στην κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία. 
Σε πολλές αποφάσεις του στο εθνικό κοινοβούλιο έχει την 
υποστήριξη του ακροδεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος 
Jobbik. Tάσσεται κατά της ευρωπαϊκής στάσης στο πεδίο 
του προσφυγικού και θεωρεί την ανακατανομή προσφύ-
γων ως απειλή που μπορεί να επιφέρει την αλλοτρίωση του 
έθνους, ενώ υπενθυμίζει συχνά την κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν η Ουγγαρία την περίοδο της οθωμανικής κατο-
χής. Η κυβέρνηση Όρμπαν βρίσκεται σε διαρκή διαμάχη με 
τις Βρυξέλλες για πολλά θέματα, ενώ η χώρα έχει επίσης 

καταδικαστεί μαζί με την Σλοβακία από το ΔΕΕ για τη στάση 
της στο προσφυγικό. Το ΔΕΕ έκρινε σύμφωνη με το δίκαιο 
την ανακατανομή προσφύγων.

Σλοβακία
Μετά τη νίκη του Μπάμπις στην Τσεχία, η Σλοβακία παραμέ-
νει η μόνη χώρα της ομάδας Βίζεγκραντ με σοσιαλδημοκρα-
τική κυβέρνηση. Ωστόσο και εκεί ακούγονται συχνά εθνικι-
στικές κορώνες. Έτσι ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ 
Φίκο συνδέει κάθε τόσο την έξαρση της τρομοκρατίας με 
τους μουσουλμάνους πρόσφυγες και μετανάστες, εστιάζο-
ντας σε αυτούς που έφτασαν στην Ευρώπη από το 2015 και 
μετά. Βέβαια σε αντίθεση με την Ουγγαρία, η Σλοβακία δεν 
βρίσκεται στη βαλκανική οδό, ενώ στη χώρα το ποσοστό 
των μεταναστών είναι αμελητέο –ανέρχεται μόλις στο 1% 
του πληθυσμού.

Πολωνία
Παρά τη νομική διαδικασία που ξεκίνησε η Κομισιόν κατά 
της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας, η πολωνική 

κυβέρνηση εξακολουθεί να τηρεί σκληρή στάση στο ζήτημα 
των προσφύγων. Η κυβέρνηση της Βαρσοβίας φαίνεται να 
προτιμά τις κυρώσεις από το να δέχεται πρόσφυγες. Το πο-
λωνικό κυβερνών κόμμα PiS υπό τον Γιάροσλαβ Κατσίνσκι 
θέλει να διασφαλίσει την πολωνική, χριστιανική ταυτότητα. 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ για το 
σύστημα ανακατανομής των προσφύγων η Πολωνία υπο-
στήριξε ότι στόχος των νεοαφιχθέντων ήταν ούτως ή άλλως 
να κινηθούν δυτικά και να μην παραμείνουν στην χώρα. 
Όταν είχε ανακοινωθεί ότι η Πολωνία επρόκειτο να δεχθεί 
2000 πρόσφυγες από περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές 
συγκρούσεις, ακραίες ομάδες διαδήλωσαν στους δρόμους 
με ξενοφοβικά συνθήματα. Και στην Πολωνία μέχρι σήμερα 
το ποσοστό των «ξένων» είναι μηδαμινό: μόλις το 0,3% του 
πληθυσμού της χώρας είναι αλλοδαποί. Οι ελάχιστοι πρό-
σφυγες που ζουν στη χώρα φιλοξενούνται σε κέντρα υπο-
δοχής, πρώην εργατικές κατοικίες, και προέρχονται κυρίως 
από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Αυστρία
Έντονο προβληματισμό προκαλεί τελευταία πάντως και 
η περίπτωση της Αυστρίας, η οποία δεν αποτελεί επίση-
μα μέλος της ομάδας Βίζεγκραντ, συμμετέχει ωστόσο στις 
συναντήσεις της. Η πολυσυζητημένη «πολιτική κουλτούρα 
φιλοξενίας» στην Αυστρία αποτελεί ήδη όπως όλα δείχνουν 
παρελθόν. Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί μετά την 
εκλογική νίκη του Σεμπάστιαν Κουρτς και του κεντροδεξιού 
ÖVP στην Αυστρία. Η νέα αυστριακή κυβέρνηση αναμένεται 
να αυστηροποιήσει τους νόμους που αφορούν την παροχή 
ασύλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα τσεχική κυβέρνηση 
του Αντρέι Μπάμπις βλέπει ήδη στο πρόσωπο του Σ. Κουρτς 
έναν ισχυρό «σύμμαχο» της ομάδας Βίζεγκραντ. 
 Πηγή: Deutsche Welle
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Έχω την εντύπωση ότι η μεγαλύτερη ζημιά αυτών των ετών της 
κυριαρχίας των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει γίνει στην απλή λογική και αυτό 
ξεπερνιέται ακόμα πιο δύσκολα και από την οικονομική καταστροφή 
της χώρας, την φτωχοποίηση, την ανεργία. Οι συνεχείς κωλοτούμπες 
και τα δίχως τέλος ψέμματα αυτού του εθνολαϊκιστικού αποϊδεο-
λογικοποιημένου κυβερνητικού σχήματος έχουν συντείνει σε έναν 
εθισμό, στην κοροϊδία ως φυσιολογικό τρόπο πολιτικής, σε έναν 
πρωτοφανή κυνισμό, σε μια απάθεια που θυμίζει συμπεριφορές υπό 
την προπαγάνδα στις πάλαι ποτέ χώρες του περίφημου υπαρκτού Σο-
σιαλισμού. Αυτό εμποδίζει τον ορθολογισμό, την εθνική αυτογνωσία. 
Ακόμα επικρατεί άλλωστε θολούρα για το τι μας οδήγησε στην κρίση 
επτά χρόνια μετά το πρώτο Μνημόνιο. Πως να σωθείς μετά... Πως να 
σωθείς όταν βιάζεται καθημερινά η αλήθεια.

Σκεφτείτε πόσα γράφτηκαν για τα παιδιά που λιποθυμάνε στα σχολεία, 
για τους χιλιάδες που αυτοκτονούν, για τους άστεγους που γέμιζαν 
τα αστικά κέντρα για την οργή των πολιτών που δικαιολογούσε τρα-
μπούκικες συμπεριφορές, για την λογική των αντισυγκεντρώσεων, 
την περίδο που οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προχωρούσαν προς την Κυβέρνη-
ση. Τώρα, όλα εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας και όχι μόνο. Υπάρχουν 
και στελέχη που δεν ντρέπονται να πουν ότι τώρα πια δεν έχουμε τέ-
τοια φαινόμενα και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Εν ολίγοις, πρώτα 
υπερμεγενθύνεις ένα πρόβλημα, ψηφοθηρείς με άνευ ορίων πολιτική 
αλητεία και μετά όταν κυβερνάς, εμφανίζεις ότι όλα βελτιώθηκαν. Το 
παράδειγμα της κ. Κουντουρά δεν είναι το μοναδικό, όσο χοντροκομ-
μένο κι αν ήταν. Υπάρχουν πολλοί που στηρίζουν αυτή την στηριγμένη 
στο ψέμα ρητορική και ασφαλώς όχι χωρίς ανιδιοτέλεια. Χιλιάδες 
υποστηρικτές έχουν βολευτεί σε Υπουργεία, Οργανισμούς, ΜΚΟ και 
αλλού. Γι’ αυτό είναι έτοιμοι να χειροκροτήσουν και για τον Μαδούρο 
και για τον Τραμπ και να κατακεραυνώσουν τον Σόιμπλε και στη συνέ-
χεια να υποκλιθούν μπροστά του. Ας μην το υποτιμάει αυτό κανείς.

Ήδη ζούμε ένα νέο μεγάλο ωμό ψέμα, μια νέα απάτη. Τα κυβερνητικά 
επιτελεία κόντρα σε κάθε λογική και κάθε στοιχείο εμφανίζουν την 
Οικονομία σε άνοδο, τα προβλήματα σε πορεία επίλυσης και την χώρα 
έτοιμη να πετάξει βγαίνοντας από τα Μνημόνια και πορευόμενη χωρίς 
επιτροπεία. Μετά το περίφημο σκίσιμο των Μνημονίων, πρόκειται για 
την μεγαλύτερη πολιτική απάτη των σημερινών κυβερνώντων. Ο κ. 
Α.Τσίπρας έχει υπογράψει μέτρα μέχρι το 2021 ναρκοθετώντας την 
πορεία και της επόμενης Κυβέρνησης, έχει υπογράψει πλεονάσματα 
μέχρι το 2060 και το περίφημο Υπερταμείο για 100 χρόνια. Ο ίδιος ο 
κ. Μοσκοβισί διευκρίνισε, ότι λόγω κανονισμού ότι δεν τίθεται θέμα 
να αρθεί η επιτροπεία μέχρι να αποπληρωθεί σημαντικό ποσοστό του 
χρέους. Η τρίτη αξιολόγηση προϋποθέτει την ικανοποίηση 95 προα-
παιτούμενων και η προοπτική να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο 
φαντάζει χλωμή ενώ κανένας σοβαρός αναλυτής στην Ευρώπη δεν 
μιλάει για καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια. Παρ΄όλα αυτά η Κυβέρνη-
ση δεν πτοείται. Συνεχίζει να εμφανίζει το ίδιο αφήγημα. Πες, πες κάτι 
θα μείνει. Αυτό είναι το δόγμα της.

Έτσι άλλωστε δεν κοροϊδεύει, όταν μιλάει για την μοιρασιά 1 δις.ευρώ 
ως κοινωνικό μέρισμα; Δεν αποτελεί πρόκληση και δεν δημιουργεί 
αγανάκτηση; 300.000 άνθρωποι περιμένουν χρόνια την σύνταξή 
τους, κύρια ή επικουρική. Το Κράτος χρωστάει περίπου 6 δις. ευρώ 
στην αγορά. Μαζί μ’ αυτά, προσθέστε και 1,8 δις. ευρώ νέα μέτρα 
που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2018 και βέβαια την μέχρις 
εξαντλήσεως υπερφορολόγηση που υφιστάμεθα και λιώνει την οικο-
νομική δραστηριότητα. Εν ολίγοις, η κυβέρνηση αφού μας γονατίζει, 
έρχεται να δώσει ένα αντίδωρο, εμφανίζοντας μια κάλπικη κοινωνική 
ευαισθησία.

Αυτήν την κυβέρνηση έχουμε, αυτά ζούμε. Το θέμα συνεχίζει να 
είναι η αδράνεια απέναντι σε ένα συνολικά αρρωστημένο πολιτικό, 
οικονομικό σκηνικό.

Μήπως χρειάζονται κι άλλες κινήσεις, πέραν του να περιμένουμε 
εκλογές; Μήπως χρειάζεται η αφύπνιση ζωντανών δυνάμεων της 
ελληνικής κοινωνίας; Μήπως πρέπει να κάνουμε όλοι κάτι για να σπά-
σουμε την αδράνεια; 

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Σε όρους πολιτικού αφηγήματος ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνηση των 
Συριζα-Ανελ μας πλασάρουν το  νέο παραμύθι τους με τίτλο: ‘Η έξοδος της 
Χώρας από το μνημόνιο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2018, χωρίς νέα μέτρα’. 

Σε όρους πραγματικής κατάστασης της οικονομίας, και αυτό το παραμύθι 
σύντομα θα καταρρεύσει, αφού όμως η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα φορτώ-
σει για άλλη μία φορά στους Έλληνες πολίτες το λογαριασμό της δικής του 
ανικανότητας και των τυχοδιωκτικών επιλογών του. Ποια λοιπόν είναι η 
πραγματικότητα;  

• Θα υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας το 2018;  
• Θα βγούμε από την μέγγενη  της επιτήρησης και των μνημονίων τον 
Αύγουστο 2018, όπως μας υπόσχεται ο κ. Τσίπρας;  
• ή αυτή η κυβέρνηση μας βυθίζει ακόμα βαθύτερα στη λιτότητα και στην 
περαιτέρω φτωχοποίηση του Ελληνικού λαού μόνο και μόνο για να παρα-
τείνει την παραμονή της στην εξουσία; 

Η απάντηση έρχεται από μόνη της αν κάποιος διαβάσει, χωρίς κομματικές 
παρωπίδες, τα αμείλικτα νούμερα. Αυτό εξάλλου, κάνουν και οι δανειστές, 
αλλά και οι αγορές. Τι λοιπόν δείχνουν τα νούμερα;  Η κυβέρνηση αυτή, 
μετά την δήθεν περήφανη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου 2015 
με την φαντεζί ομάδα του κ. Τσίπρα, τον κ. Βαρουφάκη, και τα ολέθρια 
αποτελέσματά της για τους Έλληνες πολίτες, εγκλώβισε και δέσμευσε την 
Ελληνική οικονομία στην υποχρέωση επίτευξης πρωτογενούς πλεονά-
σματος 3,5% ΑΕΠ για τα έτη 2018 έως 2023 (το οποίο αντιστοιχεί σε περί-
που 6,6 δις ευρώ το χρόνο) και 2% ΑΕΠ για τα έτη 2024 έως και το…2060! 
Για το 2017 η υποχρέωση επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος είναι 
της τάξεως του 1,7% ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες 
κυβερνητικές προβλέπεις, τελικά το πλεόνασμα, με βάση την πρωτοφανή 
και ιδιαίτερα σκληρή φοροκαταιγίδα που έχει πλήξει κυρίως τα μεσαία και 
κατώτερα στρώματα της κοινωνίας μας, θα κλειδώσει για το τρέχον έτος 
στο 2-2,2% ΑΕΠ. 

Τον περασμένο Μάιο η κυβέρνηση ψήφισε νέα μέτρα για το 2018 ύψους 
450 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προ-νομοθέτησε, για πρώτη φορά στα πα-
γκόσμια χρονικά, μέτρα λιτότητας (νέες περικοπές σε συντάξεις, μισθούς 
και αυξήσεις φόρων) για το 2019 και 2020! Τα μέτρα για το 2018 αφορούν 
αυξήσεις φόρων σε μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και κατάργηση 
φοροαπαλλαγών και επιβολή νέων φόρων στον τουρισμό. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα της νέων μέτρων λιτότητας των πρώτης φοράς fake 
αριστεράς του κ. Τσίπρα: 

• η κατάργηση της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος 1,5% για μισθωτούς 
και συνταξιούχους, 
• η κατάργηση της έκπτωσης 10% επί του φόρου σε ιατρικές δαπάνες,  
• η μείωση κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης,  
• η μείωση του επιδόματος για το τρίτο παιδί και η κατάργηση των επι-
δομάτων των δικαιούχων του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης (π.χ 
απροστάτευτων τέκνων, κλπ), καθώς και  
• αύξηση της εισφοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Όλος αυτός ο λογαριασμός αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Με μία 
λοιπόν απλή πράξη μαθηματικών, αντιλαμβάνεται κανείς τα νέα ψέματα 
του κ. Τσίπρα και τη νέα πολιτική του απάτη προς του Έλληνες πολίτες. Και 
αυτό γιατί: • αν προσθέσει κάποιος το 2,2% ΑΕΠ του φετινού πρωτογε-
νούς πλεονάσματος (κατά την καλύτερη εκδοχή των κυβερνητικών στε-
λεχών και αν αυτό διατηρηθεί αλώβητο και την επόμενη χρονιά) μαζί με 
τα ανωτέρω μέτρα που υποτίθεται ότι, εκτός απροόπτου, θα αποδώσουν 
περί τα 450 εκατομμύρια ευρώ, 

• αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα πως σχεδόν αυτόματα υπάρχει μία τρύπα 
στο στόχο επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξεως περίπου 
των δύο δισεκατομμυρίων, τα οποία με βάση τη συμφωνία του κ. Τσίπρα 
θα πρέπει να καλυφθούν με περαιτέρω μέτρα λιτότητας και περαιτέρω 
μειώσεις μισθών και συντάξεων. Άρα λοιπόν, με βάση τη συμφωνία που 
έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας είναι βέβαιο, ότι όχι μόνο δεν βγαίνουμε από 
το μνημόνιο που ο ίδιος υπέγραψε, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν και άλλα 
μέτρα λιτότητας για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει συμφωνήσει η 
Κυβέρνηση των Συριζα-Ανέλ. Αυτή είναι η αλήθεια που ο κ. Τσίπρας  για 
λόγους και μόνο επικοινωνιακούς προσπαθεί ή νομίζει ότι θα αποκρύψει 
από τον Ελληνικό λαό. 

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ὑποκριταί. 

*Ο κ. Καρανικόλας είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ

O κίνδυνος αλλοίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος προέρχεται τόσο 
από την τάση επιβολής της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη και υποταγής της 
δεύτερης στην πρώτη και την επιβολή της σκοπιμότητας απέναντι στη 
νομιμότητα, όσο και από την προσπάθεια «αυτονόμησης» και «περιχαρά-
κωσης» των λειτουργών  της  δικαστικής εξουσίας απέναντι στους άλλους 
δύο «πυλώνες» της δημοκρατίας,  τη κυβέρνηση και τη Βουλή.

Ο νομικός κόσμος της χώρας με έκδηλη και συνεχώς αυξανόμενη ανησυ-
χία  παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα την ηγεσία της δικαιοσύνης να 
εκφέρει ένα στενά  «συντεχνιακό» και «κορπορατίστικο» λόγο διατυπώνο-
ντας και αντίστοιχες θέσεις σε μία σειρά σοβαρά ζητήματα.

Κι όμως η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν επιτρέπει σε κανέναν τη 
δημιουργία ενός αυτόνομου – απέναντι στους άλλους «πυλώνες»-  πόλου 
εξουσίας, που να ξεφεύγει από το πλαίσιο της δημοκρατικής νομιμοποί-
ησης.  Το Σύνταγμα ορίζει ότι «θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή 
κυριαρχία. ‘Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ασκούνται υπέρ 
αυτού και του έθνους…» (άρθρο 1 παρ. 1, 2).

Οι  αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της διαφάνειας,   της λογοδοσίας της ίσης 
μεταχείρισης όλων των Ελλήνων πολιτών αποτελούν  ένα υποχρεωτικό 
πλαίσιο δράσης και συμπεριφοράς όλων των δημόσιων-και των δικαστι-
κών – λειτουργών.

Αυτό ισχύει και στο ζήτημα της υποβολής ετήσιων δηλώσεων  «πόθεν 
έσχες». Δεν επιτρέπεται  προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων «πόθεν 
έσχες» και άσκησης ελέγχου να  διαφοροποιούνται ανάμεσα πχ στους 
βουλευτές και στους δικαστές ή  ανάμεσα στους αιρετούς στην Τ.Α.  και σε 
μέλη διοικήσεων κρατικών οργανισμών. 

Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε αν από τη δημόσια δράση του κάποιος λει-
τουργός πλούτισε αθέμιτα πέραν των ορίων που ορίζουν οι αποδοχές του 
και η τυχόν προϋφιστάμενη περιουσιακή του κατάσταση.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία  όλων των δημόσιων λειτουργών από το 
πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ θα έπρεπε να δηλώνονται- χωρίς ακατα-
νόητες κλιμακώσεις. 

Να είναι εμφανής και διαφανής απέναντι στον κυρίαρχο ελληνικό λαό ο 
τρόπος  κτήσης και «αυγατίσματος» των περιουσιακών στοιχείων όλων 
των δημοσίων λειτουργών ανεξαίρετα. 

Η συγκρότηση επίσης του μηχανισμού ελέγχου των δηλώσεων δεν 
επιτρέπεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία λειτουργών, 
στους οποίους  αφορά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι πάντες είμαστε  ίσοι 
απέναντι στο νόμο. 

Τυχόν νομοτεχνικές αβλεψίες, λάθη ή παραλείψεις αυτών που νομοθετούν, 
δεν δικαιολογούν καμία άμεση ή έμμεση προσπάθεια αποφυγής ελέγχου 
από οποιονδήποτε υπόχρεο.

Τι νόημα θα είχε άραγε η απαίτηση αιρετών της αυτοδιοίκησης – ένα πεδίο 
όπου καταγράφονται  συχνά πράξεις οικονομικής διαφθοράς -  να ελέγχο-
νται οι δηλώσεις τους από Επιτροπή με πλειοψηφούντες -πάλι -αιρετούς; 
Κανένα!

Η ελληνική Δικαιοσύνη για να γίνει σύγχρονη και αποτελεσματική και να 
είναι ανεξάρτητη – τόσο απέναντι στην όποια κυβέρνηση, όσο και απέναντι 
σε  εξωθεσμικά κέντρα και πόλους οικονομικής ισχύος- πρέπει να λει-
τουργεί στο πλαίσιο της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και της διάκρισης των 
λειτουργιών σε μία δημιουργική διαλεκτική σχέση και ορισμένες φορές  σε 
συνθήκες θεσμικής έντασης- πάντως εντός των συνταγματικών ορίων- με 
τους άλλους πόλους της εξουσίας. 

Η ρήξη και  η διαρκής δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των φορέων της 
δημόσιας λειτουργίας δεν εξυπηρετούν την προοπτική της κοινωνίας και 
της  χώρας . 

Με αυτές τις σκέψεις , ειλικρινά δεν κατανοώ τις τελευταίες αντιδράσεις 
της ηγεσίας του δικαστικού σώματος στο ζήτημα της υποβολής δηλώσεων 
«πόθεν έσχες» και καταθέτω δημόσια την ανησυχία μου. 

*O κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμαριάς και πρ. Πρόεδρος ΔΣΘ 

Συνεχή ψέματα δίχως τέλος Το νέο παραμύθι του κ. Τσίπρα «Πόθεν έσχες» δικαστών! 
Δημόσια ανησυχία

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ* ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ*

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ*
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ

CLOUD IN THE ROOM
ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΤΕΧΝΗ:  
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ… 

MAGAMS OF BLOOD  
AND MAGAMS OF MILK

ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ ΣΙΜΠΛΙΚΙΣΜΟΣ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΡΩΤΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ
Η περίφημη διάλεξη του Τόμας Μαν 
με θέμα τη φιλοσοφία του Φρίντριχ 
Νίτσε «υπό το φως της εμπειρίας» 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Περίληψη: το 1947, στην Ελ-
βετία, δύο χρόνια μετά το τέλος του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
ο Τόμας Μαν δίνει την ανά χείρας 
περίφημη διάλεξη -που μεταφράζε-
ται για πρώτη φορά στα ελληνικά- 
με θέμα τη φιλοσοφία του Φρίντριχ 
Νίτσε «υπό το φως της εμπειρίας» 
αυτού του πολέμου. Ο νομπελίστας 
πεζογράφος ανατέμνει δεξιοτεχνικά 
το πολυδιάστατο έργο του φιλο-
σόφου, στο πρόσωπο του οποίου 
αντικρίζει αφενός έναν αγαπημένο 
πνευματικό ήρωα των νεανικών του 
χρόνων, αφετέρου έναν επικίνδυνο 
στοχαστή. Τιμή εκδότη: 11 ευρώ. 

Η Nitra Gallery στη Θεσσαλονίκη 
παρουσιάζει την ατομική έκθεση 
της Αλεξίας Ξαφοπούλου με τίτλο 
«Cloud in the Room». Διάρκεια: έως 
4 Νοεμβρίου 2017. Είσοδος δωρεάν.
Ο τίτλος της έκθεσης ερμηνεύεται 
τόσο κυριολεκτικά, αλλά και μετα-
φορικά καθώς αυτός αναφέρεται 
στην αγγλική φράση «Elephant in 
the Room» (που χρησιμοποιείται 
όταν αποφεύγεται η συζήτηση ενός 
θέματος που βρίσκεται ενώπιόν μας. 
Για την Ξαφοπούλου, το θέμα είναι η 
ίδια η ζωγραφική. Μέσα από τη δου-
λειά αυτή, και μέσα από τα στοιχεία 
της επιφάνειας και της μεταμόρφω-
σης που φέρει το σύννεφο, η Αλεξία 
Ξαφοπούλου μελετά το ρόλο της 
ζωγραφικής και αποτελεί ένα σχόλιο 
και μια υπενθύμιση πάνω στο ίδιο 
το μέσο και στα υλικά του, όπως το 
χρώμα, το ύφασμα και η κλωστή 
ανάμεσα σε άλλα. 

Η έκκεντρη τέχνη (Art brut/ 
Outsider art) βρίσκεται στον πυρήνα 
της πρώτης έκθεσης ζωγραφικής 
που θα φιλοξενηθεί ιστορική κατοι-
κία του ζεύγους Νέστορα και Αλίκης 
Τέλλογλου. Στην έκθεση, που έχει 
τίτλο «Έκκεντρη τέχνη (Outsider 
art): Μια καινούργια σχέση με την 
πραγματικότητα» και προσεγγίζει το 
θέμα της δημιουργικότητας και των 
ψυχικών διαταραχών μέσα από τη 
δουλειά αυτοδίδακτων καλλιτεχνών. 
Διάρκεια: έως 29 Νοεμβρίου.
Οι καλλιτέχνες που συνεκθέτουν 
είναι οι: Β. Καλαϊτζή, Θ. Κοπριανός, 
Δ. Ζάχος, Α. Βανδέρα, Δ. Λαΐου, Δ. 
Ρακογιάννης, Χ.Κερίδης, Θ. Τζα-
νταρμάς, Χ.Ζαπουνίδης, Π.Τεζαψίδης 
και Ν.Τσιμινάς.

O Γιώργος Λάππας ήταν ένας Έλλη-
νας καλλιτέχνης, από τους σημα-
ντικότερους Ευρωπαίους γλύπτες 
και καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας, δημι-
ουργός συνεπής, ο οποίος εργα-
ζόταν ακατάπαυστα έως το θάνατό 
του 2016, σε μια έκθεση της οποίας 
ο τίτλος είχε δοθεί από τον ίδιο, 
«Magams of blood and magams of 
milk» και παρουσιάζεται στο Αλατζά 
Ιμαρέτ. Διάρκεια: έως 30 Νοεμβρί-
ου. Είσοδος δωρεάν.

Την ομαδική έκθεση «δια Πυρός και 
Σιδήρου» παρουσιάζει η γκαλερί Λόλα 
Νικολάου. Διάρκεια: έως 10 Νοεμβρί-
ου. Είσοδος δωρεάν.
Οι Βασίλης Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρα 
Νάκου, Δημήτρης Παλάντζας, Γιώργος 
Τσακίρης  συναντήθηκαν, συνδημι-
ούργησαν, συνεργάστηκαν, αντάλλα-
ξαν αγωνίες, μοιράστηκαν φόβους, 
ενθουσιάστηκαν για τα μελλούμενα, 
αμφισβήτησαν το χθες, διαπραγμα-
τεύτηκαν το σήμερα, προετοίμασαν 
το αύριο. Όλα αυτά στο 3ο εργαστή-
ριο ζωγραφικής της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Α.Π.Θ. Οι καλλιτέχνες με 
το έργο τους καταθέτουν τις εμπειρί-
ες, διαπραγματεύονται τα αιτούμενα, 
θέτουν ερωτήματα, δίνουν ερμηνείες 
πέρα από τα όρια.  Φιλοτέχνησαν σχέ-
δια, γλυπτικές συνθέσεις, ζωγραφική, 
επιτοίχιες κατασκευές και κατασκευές 
χώρου, χρησιμοποιώντας διάφορα 
υλικά, χαρτί, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, 
αντικείμενα, με απώτερο σκοπό να 
αναδείξουν όσο το δυνατόν πιο έντονα 
(αγγίζοντας την πληγή εκ του καρφιού) 
την πνευματικότητα της εικαστικής 
δράσης.

Ο «Σιμπλίκιος Σιμπλικίσιμος» 
είναι το χρονικά πρώτο σπουδαίο 
γερμανικό μυθιστόρημα και το 
υπογράφει ο Hans Jacob Christoffel 
Von Grimmelshausen. Περίληψη: 
πρόκειται για ένα σπάνιου είδους 
μνημείο της λογοτεχνίας και της 
ζωής, το οποίο, δίχως καθόλου να 
χάσει την ικμάδα του, επιβίωσε για 
κοντά τρεις αιώνες και θα αντέξει 
για πολλούς ακόμη. Ένα πεζογράφη-
μα ακούσιου μεγαλείου, πολύχρω-
μο, άγριο, ωμό, διασκεδαστικό, μες 
στον έρωτα και στα κουρέλια. Τιμή 
εκδότη: 25 ευρώ.

«Οι βιομηχανίες του μέλλοντος», 
είναι ένα βιβλίο που εξετάζει το 
ψηφιακό  μέλλον  και την πολιτική 
της καινοτομίας, από τον Alec Ross. 
Περίληψη: Ο Άλεκ Ρος, ένας από 
τους κορυφαίους ειδικούς σε θέμα-
τα καινοτομίας, εξηγεί τι πρόκειται 
να συμβεί στον κόσμο μέσα στα 
επόμενα δέκα χρόνια. Συνδυάζοντας 
την αφήγηση με την οικονομική 
ανάλυση, δίνει μια ζωντανή και 
τεκμηριωμένη άποψη για το πώς 
οι σαρωτικές παγκόσμιες τάσεις 
επηρεάζουν τον τρόπο που ζούμε, 
σημειώνοντας τα εμπόδια που θα 
αναδυθούν αλλά και το πώς θα 
μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. 
Τιμή εκδότη: 16,90 ευρώ. 

Το «Ρώτα τη σκόνη» κυκλοφόρησε 
το 1939, κατά τη διάρκεια δηλαδή 
της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, 
από τον John Fante. Περίληψη: 
o κεντρικός του ήρωας, Αρτούρο 
Μπαντίνι, είναι ένας νεαρός Ιτα-
λο-Αμερικανός από το Κολοράντο, 
που αγωνίζεται να τα καταφέρει ως 
συγγραφέας ζώντας στο Λος Άντζε-
λες. Ο Αρτούρο Μπαντίνι, αδέκαρος, 
ταλαίπωρος και συμπλεγματικός, 
διανύει μια μάλλον ασυνήθιστη 
πορεία προς το δημιουργικό φως, 
με φόντο τις κοινωνικές και ψυχικές 
αντιθέσεις στην Πόλη Των Αγγέλων, 
όπου βασιλεύουν οι φρεναπάτες 
και οι παραλογισμοί ανάμεσα στον 
ναρκισσευόμενο πλούτο και την κα-
ταναγκαστική φτώχεια. Τιμή εκδότη: 
15,50 ευρώ. 
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ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  
ΕΜΑΘΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

SANI RESORT ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ταξίδια

Ταξίδι στην ιστορία των Εβραίων της Θεσσα λονίκης. Mια αναζήτηση προσώπων που 
βρίσκονται πίσω από τις ονομασίες κτιρίων και τοποθεσιών της πόλης ήταν για τον 
γνωστό Ισραηλινό δημοσιογράφο κ.Jacob Maor, η τετραήμερη επίσκεψη του στην 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Ο κ. Maor ήρθε στην Θεσσαλονίκη, την αποκαλούμενη κάποτε και «Ιερουσαλήμ των Βαλ-
κανίων» για ένα ταξίδι εξοικείωσης που συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσ-
σαλονίκης και το Γραφείο ΕΟΤ του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος ακολούθησε όλη 
την Εβραϊκή διαδρομή και επισκέφτηκε  τη Συναγωγή των Μοναστηριωτών, το Εβραϊκό 
Μουσείο, το Μνημείο Ολοκαυτώματος, τη Συναγωγή Γιαδ Λεζικαρον , τη βίλα Μπιάνκα, τη 
βίλα Αλλατίνι, την αγορά Μοδιάνο και το Εβραϊκό νεκροταφείο.

Την δεύτερη μέρα επισκέφθηκε την Εβραϊκή Συναγωγή της Βέροιας (μια από τις παλιότε-
ρες στην Βόρεια Ελλάδα και στην Ευρώπη) και την εβραϊκή συνοικία ,με τα πλακόστρωτα 
δρομάκια και τα επιβλητικά αρχοντικά. Δεν παρέλειψε όμως να γνωρίσει και τις βυζαντινές 
και μεταβυζαντινές εκκλησίες στο κέντρο της Βέροιας αλλά και τους Βασιλικούς Τάφους 
της Βεργίνας.

 Ο κ Jacob Μaor άντλησε στοιχεία για την εβραϊκή κληρονομιά. Μελέτησε την ιστορία και 
τον ιστορικό πολιτισμό της περιοχής της Μακεδονίας για τα άρθρα του με επίκεντρο την 
Θεσσαλονίκη , μια πόλη για την οποία οι αναγνώστες των εφημερίδων στο Ισραήλ «δι-
ψούν» να διαβάζουν.

Όπως είπε η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης – αντιπεριφερειάρχης 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου ,«η προβολή της Θεσ-
σαλονίκης στο Ισραήλ είναι ψηλά στην ατζέντα του Οργανισμού. Αυτός είναι ο λόγος και 
για το συγκεκριμένο press trip».

«Το τελευταίο διάστημα οι προσπάθειες που έγιναν από όλους τους φορείς της πόλης», 
πρόσθεσε η κα Πατουλίδου «έχουν αποδώσει μια εκτίναξη της αύξησης των διανυκτε-
ρεύσεων Ισραηλινών επισκεπτών στην Θεσσαλονίκη το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε 
σύγκριση με το 2016. Από τις περίπου 29.000 διανυκτερεύσεις πέρυσι, το αντίστοιχο διά-
στημα του 2017 έχουν ξεπεράσει τις 55.500».

Σε μια λαμπρή τελετή που έλαβε χώρα στο Château de Ferrières στα περίχωρα του 
Παρισιού, το Sani Resort κατάφερε να διακριθεί στα 15α Βραβεία “Villegiature 
Awards”, κερδίζοντας τον τίτλο του καλύτερου θέρετρου στην Ευρώπη (“Best 
Resort in Europe”). Μεταξύ πολλών ισχυρών υποψηφιοτήτων από ολόκληρη την 

Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η κριτική επιτροπή των βραβείων επέλεξε 
να απονείμει την υψηλότερη διάκριση στο Sani Resort, αναγνωρίζοντας την προηγμένη 
αισθητική, τη φιλοξενία, τις ανέσεις και την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει 
στους επισκέπτες του. 

Μιλώντας εκ μέρους του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani Resort & Ikos Resorts, ο κ. Αντώνης 
Αβδελάς, Chief Sales & Marketing Officer, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη σημαντική 
αυτή διάκριση τονίζοντας: «Η αναγνώριση του Sani Resort σε Βραβεία αδιαμφισβήτητου 
κύρους, όπως τα “Villegiature Awards”, συνιστά επιβράβευση των προσπαθειών μας να 
επανατοποθετήσουμε το ελληνικό τουριστικό προϊόν στην κορυφή των προτιμήσεων εύ-
πορων ταξιδιωτών από ολόκληρο τον κόσμο. Προβάλλοντας το σύγχρονο πρόσωπο του 
ελληνικού τουρισμού υψηλού επιπέδου, καταφέρνουμε να πείσουμε την πιο απαιτητική 
κατηγορία τουριστών να επισκεφθούν το Sani Resort και να ζήσουν τις μοναδικές εμπει-
ρίες που τους προσφέρει. Ο τίτλος “Grand Prix of the Best Resort in Europe” αποτελεί τιμή 
και ταυτόχρονα δέσμευση για τον Όμιλο να συνεχίσουμε με την ίδια και περισσότερη ενέρ-
γεια, όρεξη και επιμονή, με στόχο να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο 
του ελληνικού τουρισμού.»

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όλες οι υποψηφιό-
τητες αξιολογήθηκαν από μία ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 24 
δημοσιογράφοι και ανταποκριτές γνωστών Μέσων Ενημέρωσης από ολόκληρο τον κόσμο 
όπως, μεταξύ άλλων, ο Guardian, ο Observer, το RTL Germany, το Le Figaro Magazine, 
το Paris Match, η France TV, η El Mundo, η Corriere della Sera, το Swiss Press και η Al 
Arabiya TV .

Εξερευνώντας  
την Εβραϊκή Θεσσαλονίκη Το καλύτερο τουριστικό  

θέρετρο της Ευρώπης  
βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα! 



26 www.karfitsa.gr
27.10.2017

πολιτισμός

ΠΡ
ΟΤ

ΑΣ
ΕΙΣ

: C
IN

EM
A &

 ΘΕ
ΑΤ

ΡΟ

ΣΙΡΛΕΫ ΒΑΛΕΝΤΆΙΝ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΙΝΕΜΑ

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO NINJAGO (THE LEGO NINJAGO MOVIE)

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (HAPPY DEATH DAY)

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ SURVIVOR; ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΤΖΟΥΛΙΑ
Η παράσταση «Σίρλεϋ Βαλεντάιν» θα 
ανέβει στο θέατρο Αυλαία έως στις 5 
Νοεμβρίου. Ημέρες και ώρες: Τετάρ-
τη και Κυριακή στις 20:00, Πέμπτη 
και Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο 
απογευματινή στις 19:00 και βραδινή 
στις 21:30, Κυριακή στις 20:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 15 ευρώ γενική είσοδος, 
προπώληση 12 ευρώ και μειωμένο 
12 ευρώ, ΑμεΑ δωρεάν.
Σύνοψη: Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι 
μια γυναίκα λίγο μετά τα 50, μάνα 
δύο παιδιών που έχουν τη δική τους 
πλέον ζωή και σύζυγος ενός άνδρα 
που η σχέση τους χάθηκε κάπου 
στην πορεία των χρόνων. Μόνη της 
συντροφιά ο τοίχος της κουζίνας 
της μέχρι τη μέρα που μια ασήμαντη 
αφορμή την ξυπνάει και αποφασί-
ζει να ξαναβρεί τον εαυτό της, να 
ξανανιώσει ζωντανή. Ένα ταξίδι στην 
Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη 
θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια …
αναπάντεχη γνωριμία θα συνθέσουν 
το σκηνικό της δικής της επανάστα-
σης απέναντι σε όσα την καταπίεζαν.

Στην πρώτη κινηματογραφική περιπέτεια του κόσμου του Ninjago, η μάχη για την Πόλη του Ninjago καλεί σε δράση 
τον νεαρό Λόιντ, αλλιώς και Πράσινο Νίντζα, μαζί με τους φίλους του, που είναι όλοι μυστικοί πολεμιστές και LEGO 
Master Builders. Υπό την καθοδήγηση του σοφού και σπιρτόζου κουνγκ φου Mάστερ Γου, πρέπει να νικήσουν τον 
κακό Άρχοντα Γκάρμα¬ντον, τον Χειρότερο Τύπο όλων των Εποχών, που τυγχάνει να είναι και ο μπαμπάς του Λόιντ. 
Φέρνοντας αντιμέτωπους πολεμιστή εναντίον πολεμιστή και πατέρα απέναντι σε γιο, η επική αναμέτρηση θα τεστάρει 
αυτή την δυνατή και απείθαρχη ομάδα των σύγχρονων Nίντζα, που πρέπει να μάθουν να κάνουν στην άκρη το εγώ 
τους, και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, για να απελευθερώσουν την αληθινή τους δύναμη.
Σκηνοθεσία:  Τ. ΜΠΙΝ, Π. ΦΙΣΕΡ, Μ. ΛΟΓΚΑΝ
Σενάριο:  ΤΣΑΡΛΙ ΜΠΙΝ & ΠΟΛ ΦΙΣΕΡ

Στη νέα ταινία τρόμου, με τις εύστοχες κωμικές ανάσες, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Μπ. Λάντον (Paranormal Activity: 
The Marked Ones), μας αφηγείται μια δολοφονία που λαμβάνει χώρα ξανά και ξανά με το ίδιο πάντα θύμα. Η Τρι 
Γκέλμπμαν (Τζέσικα Ροθ), μια σνομπ φοιτήτρια, που το μόνο που την αφορά είναι να περνάει καλά, δίχως να την εν-
διαφέρει αν πληγώνει με τη συμπεριφορά της τους γύρω της, δολοφονείται την ημέρα των γενεθλίων της, και ξυπνά 
το επόμενο πρωί για να ξαναζήσει την ίδια μέρα του βάναυσου θανάτου της ξανά και ξανά και ξανά… Αυτή, όμως, 
η επανάληψη της ίδιας ημέρας είναι που της δίνει την ευκαιρία να προσπαθήσει να βρει την ταυτότητα του δράστη 
προκειμένου να αποτρέψει τη δολοφονία της.   
Σκηνοθεσία:  ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΠ. ΛΑΝΤΟΝ
Σενάριο:  ΣΚΟΤ ΛΟΜΠΝΤΕΛ
Ηθοποιοί:  ΙΣΡΑΕΛ ΜΠΡΟΥΣΑΡΝΤ, ΤΖΕΣΙΚΑ ΡΟΘ, ΡΟΥΜΠΙ ΜΟΝΤΙΝ

«H Συνέντευξη» θα παρουσιαστεί 
στις 3, 4, 5 και στις 10, 11, 12 Νοεμ-
βρίου στη Μικρή Σκηνή του Θεά-
τρου Αθήναιον. Ημέρες και ώρες: 
Παρασκευή – Σάββατο στις 21:00 
και Κυριακή στις 20:00. Τιμές εισι-
τηρίων: 10 ευρώ γενική είσοδος, 7 
ευρώ μειωμένο, 5 ευρώ το ομαδικό 
και δωρεάν είσοδος σε ΑμεΑ.
Σύνοψη: Ένα πρωτότυπο έργο, με 
θέμα την εργασιακή βία και την 
παραχώρηση κεκτημένων δικαιω-
μάτων στο πλαίσιο του ανταγωνι-
σμού στον εργασιακό χώρο. Επειδή 
δουλειές -και ιδιαίτερα δουλειές σαν 
αυτήν- δε βρίσκονται κάθε μέρα. Και 
χωρίς δουλειά δεν υπάρχουν λεφτά. 
Και χωρίς λεφτά, δεν υπάρχει ζωή. 
Παίζουν: Καλλιόπη Ξανθοπούλου, 
Κωνσταντίνος Μητράκας, Μυρτώ 
Πρατσινάκη, Ιφιγένεια Σταμπουλή, 
Κωνσταντίνος Σωτηριάδης, Δομίνι-
κος Τζήκος .

Η παράσταση «Άλλος για Survivor;» 
με τον Μάρκο Σεφερλή στο Ράδιο 
Σίτυ, καθημερινά έως στις 5 Νο-
εμβρίου. Ώρες: 21:00 και επιπλέον 
28/10, 29/10, 4/11, 5/11 στις 18:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ πλατεία 
και 15 ευρώ μειωμένο .
Σύνοψη: «Πόσες μέρες μπορεί ν’ 
αντέξει ένας άνθρωπος τρώγο-
ντας μόνο καρύδα; Πόσο μπορεί 
ν’ αντέξει κάποιος χωρίς μπάνιο; 
Και πόσο μπορεί ν’ αντέξει κάποιος 
άλλος να κοιμηθεί δίπλα του; Πόσα 
κιλά μπορεί να χάσει ένας ράπερ, αν 
πάει σε νησί χωρίς τάπερ;», αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων η περιγραφή του 
έργου. Παίζουν: Μάρκος Σεφερλής, 
Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβα-
λιά, Θοδωρής Ρωμανίδης, Βασιλική 
Αγγέλη, Αντώνης Βλάσσης, Γιάννης 
Παπαευθυμίου, Ανάργυρος Βαζαίος, 
Γιάννης Αγριόμαλλος, Ηλίας Παπα-
κωνσταντίνου, Χριστιάνα Καρνέζη, 
Βάσω Βιλλέγας.

Η παράσταση «Δεσποινίς Τζούλια» 
θα ανεβεί στη σκηνή του Πολιτεία 
Θεάτρου, κάθε Παρασκευή έως στις 
15 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 10 ευρώ με ποτό και 7 
ευρώ για ανέργους και φοιτητές. 
Σύνοψη: Η Δεσποινίς Τζούλια 
κατατάσσεται στα νατουραλιστικά 
έργα του Στρίντμπεργκ, δηλαδή 
έργο στο οποίο είναι καθοριστική η 
καταλυτική επίδραση του κοινωνι-
κού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση 
του ψυχισμού και των παθών του 
ατόμου, υπό το πρίσμα μιας ντετερ-
μινιστικής προσέγγισης, έτσι όπως 
ορίστηκε κατά βάση από το νατου-
ραλιστικό κίνημα με προεξάρχοντα 
τον Αντρέ Αντουάν. Παίζουν: Μαρία 
Μπαλτατζή,  Nίκος Παλπάνης, Βα-
σιλική Χαραλαμπίδου. Η παράσταση 
είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.
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Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της σύγχρονης ελ-
ληνικής δραματουργίας ανεβαίνει στη Μονή Λα-
ζαριστών. «H Αυλή των Θαυμάτων», του Ιάκω-
βου Καμπανέλλη, θα παρουσιασεί από το ΚΘΒΕ. 

Σε μια γειτονιά της Αθήνας του 1957 διασταυρώνονται οι 
ζωές διαφορετικών ανθρώπων με διαφορετικές καταβολές. 
Ο Ιακ. Καμπανέλλης είχε πει πως θα ήθελε να γράφει έργα 
με όσο το δυνατόν γνησιότερη την προέλευσή τους από τον 
τόπο μας και σίγουρα η θεατρική του «Αυλή» είναι ένα έργο 
που θυμίζει την Ελλάδα του σήμερα. Για την παράσταση, τις 
ομοιότητες της τότε και της τώρα εποχής και για τον μεγάλο 
Έλληνα συγγραφέα μιλήσαμε με έναν από τους πρωταγωνι-
στές, τον Δημήτρη Καλαντζή.

Μια ερώτηση που αναδύεται μέσα από το έργο είναι «τι βι-
ώνουμε, τελικά, ένα μίζερο αδιέξοδο ή ένα θαύμα;». Πόσο 
σχετίζεται με την εποχή μας το ερώτημα αυτό;
Είναι καθήκον του κάθε καλλιτέχνη να συμβαδίζει με την 
εποχή του και να φωτίζει - με το έργο του - τα κομμάτια 
εκείνα της διαδρομής που δυσχεραίνουν την εξελικτική πο-
ρεία της κοινωνίας. Το θέατρο, οφείλει να παρέχει τροφή για 
σκέψη. Να καλλιεργεί την κριτική ματιά. Αυτά - από μόνα 
τους - συνιστούν πολιτική πράξη. Αυτό που βιώνουμε σή-
μερα, είναι η ξεκάθαρη απουσία κριτικής ματιάς και σκέψης.  
Χρειάζεται σκληρή προσπάθεια για να τα κατακτήσουμε 
αυτά. Όσο εφησυχαζόμαστε στο εύκολο, στο εύπεπτο και 
στο ψυχικά και σωματικά ανέξοδο, θα βιώνουμε μία μίζερη 
πραγματικότητα.
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζετε σε αυτήν την παράσταση;
Η υποκριτική είναι αποκρυπτογράφηση και ξετύλιγμα σω-
ματικών και ψυχικών συμπεριφορών. Έχει να κάνει με το ότι 
πρέπει να προσαρμόσουμε τις αντιδράσεις μας στο πλαίσιο 
της δραματικής περίστασης που καθορίζεται από τον συγ-
γραφέα και μεταφράζεται από το ύφος προσέγγισης που 
ορίζει ο σκηνοθέτης. Αυτό που μου μένει από την παράστα-
ση είναι ο τεράστιος όγκος δουλειάς που καταθέσαμε πάνω 
στην σκηνή μαζί με τον Κώστα Τσιάνο, που μας οδήγησε στο 
να μελετήσουμε εξαντλητικά κάθε ανάσα, κάθε παύση, κάθε 
τονισμό. Όταν μπεις σ’ αυτήν τη διαδικασία, τότε δεν επιτρέ-
πεις καμία ανεξέλεγκτη σωματική εξωτερίκευση που δεν 
εκφράζει τίποτα πάνω στη σκηνή. Έτσι βρίσκεις την αλήθεια 
του ρόλου. Κι αυτό εντυπώνεται στην ψυχή και στην καρ-
διά του ηθοποιού, μεταφέρεται στον θεατή και δεν ξεχνιέται 
ποτέ.
Το έργο διαδραματίζεται σε μια λαϊκή γειτονιά του 1957. 
Ποια κοινά χαρακτηριστικά εντοπίζετε με τις σημερινές γει-
τονιές;
Η δομή της κοινωνίας έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία 
60 χρόνια, ο ιστός όμως του χαρακτήρα του Έλληνα και 
των διαπροσωπικών του σχέσεων παραμένει σε βαθμό, 
σχεδόν τρομακτικό, ο ίδιος. Συναντάμε στο έργο πρόσωπα 
που φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά της ράτσας μας που τα 
κουβαλάμε μέχρι και σήμερα. Έχουνε περάσει δεκαετίες 
και συνεχίζουμε ν’ αναπαραγόμαστε μέσα από ένα καλούπι 
που έχει ως κύριο συστατικό του την άγνοια, την ανοχή, το 
βόλεμα. Ο μόνος τρόπος για να σπάσουμε αυτό το καλούπι 
είναι η αναμέτρηση με το άγνωστο και το ανοίκειο για την 
απόκτηση της γνώσης. Άλλα αυτό απαιτεί τεράστιο κόπο και 
πάλη εσωτερική. Και αυτό είναι το τίμημα για την απόκτηση 
της γνώσης. Αν είμαστε διατεθειμένοι να το πληρώσουμε θα 
συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αλλιώς θα χαθούμε.
Είχατε την τύχη να γνωρίσετε τον Ιακ.Καμπανέλλη από κο-
ντά...
Στη ζωή - όπως και στην Τέχνη - το πιο σημαντικό είναι οι 
συναντήσεις. Αυτές που σε επηρεάζουν και διαμορφώνουν 
την προσωπικότητά σου. Και αυτές δεν μπορεί να είναι παρά 
μόνο με ανθρώπους που μπορείς να διαβάσεις χαραγμένη 
πάνω στην ψυχή τους την επιθυμία, την αφοσίωση και τον 
αμέτρητο χρόνο δουλειάς τους γι’ αυτό που αγαπούν. Η συ-
νάντηση μου με τον Ιάκωβο Καμπανέλλη έγινε στο υπόγειο 
του Θεάτρου Τέχνης, το 1998. Θαύμασα την προσήλωση του 
αλλά και την ικανότητα να διατηρεί την καρδιά του ανοιχτή 

και την αγάπη του για το θέατρο και τους ανθρώπους του 
αγνή. Αυτό καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το πως ήθελα να 
θέσω τον εαυτό μου μέσα σ’ αυτόν το χώρο. Τον θυμάμαι 
πάντα με σεβασμό και αγάπη.
Ο Ιακ.Καμπανέλλης επιχείρησε να ξεχάσει τις οδυνηρές 
εμπειρίες που είχε, όπως εκείνες από τα στρατόπεδα των 
Γερμανών, μέσω της τέχνης. Εσείς έχετε κάνει κάτι ανά-
λογο;
Η ενασχόληση με την Τέχνη και - πιο συγκεκριμένα - με το 
Θέατρο και την Υποκριτική, υπήρξε για μένα μια πολύ προ-
σωπική εσωτερική παραδοχή και ομολογία, ότι η ζωή από 
μόνη της δεν μου φτάνει, δεν μου είναι αρκετή. Όταν αυτό, 
με το πέρασμα του χρόνου και το ανακάτεμα της ψυχής μου 
με την υποκριτική τέχνη, έγινε μέσα στο κεφάλι μου συνει-
δητή σκέψη, τότε πέρασα στο στάδιο όπου άρχισα να χρη-
σιμοποιώ τους ρόλους ως οχήματα για να καταδύομαι κάθε 
φορά όλο και πιο βαθιά, ως τ’ άδυτα της ψυχής μου. Ήταν 
ένας τρόπος για ν’ ανακαλύψω και να αντιμετωπίσω τους 
φόβους μου και οτιδήποτε άλλο μ’ εμπόδιζε από το να φτά-
νω όλο και πιο κοντά στο να κατανοήσω τον εαυτό μου αλλά 
και τον κόσμο γύρω μου. Δεν θα πάψω να ψάχνω μέχρι και 
την τελευταία μου ανάσα.
Έχετε ένα «βαρύ» βιογραφικό στο χώρο της υποκριτικής. 
Τι θυσίες χρειάστηκε να κάνετε για να το αποκτήσετε;
Δεν έχω τίποτα! Έχω μόνο μια σιγουριά, που απορρέει από 
όλον αυτό το χρόνο που έχω αφιερώσει στην ενασχόλησή 
μου με το αντικείμενο που επέλεξε η ψυχή μου για να πραγ-
ματοποιήσει το εσωτερικό της ταξίδι: την Υποκριτική Τέχνη. 
Κανείς και ποτέ δεν μπορεί να στο πάρει αυτό. Η επιθυμία και 
η αφοσίωση δεν χωράνε σε κανένα βιογραφικό! Το θέατρο 
είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Χάνεται ακριβώς τη στιγμή 

που γεννιέται. Στο θέατρο υπάρχει μόνο η στιγμή... όπως και 
στη ζωή. Όλες αυτές οι στιγμές, που έχεις χαρεί, που έχεις 
κλάψει, που έχεις πονέσει, που έχεις προβληματιστεί στην 
αναζήτηση της αλήθειας, της ουσίας αυτού που αγαπάς, είναι 
το βιογραφικό σου και η προσωπική σου περιουσία. Οι θυσίες 
που αντέχεις να κάνεις, αυτό είναι το βιογραφικό σου. Έτσι κι 
αλλιώς, η τελευταία μας στιγμή, δεν θα καταγραφεί ποτέ στη 
μνήμη μας. Μέχρι τότε, ας τις μαζεύουμε όλες σαν να ήταν η 
πρώτη...

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα, είναι η ξεκάθαρη 
απουσία κριτικής ματιάς και σκέψης»

Ο ηθοποιός 
Δημήτρης 
Καλαντζής 
μιλάει στην 
Karfitsa

συνέντευξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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THE FRENCH KEYS BAND

STAMOU / CHYTIRIS /  
ZIARKAS

ΣTELLA

WHERESWILDER

80 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΠΑΠ

ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΓΑΚΗ CHROMA
Η FRENCH KEYS BAND θα πραγμα-
τοποιήσει live στο French Keys, το 
Σάββατο 28 Οκτωβρίου. Ώρα: 22:30. 
Τιμή εισόδου: 5 ευρώ.

Το τρίωρο live πρόγραμμα θα περι-
λαμβάνει τις μεγαλύτερες ξένες και 
ελληνικές χορευτικές επιτυχίες. Οι 
μπάντα αποτελείτε από τους: Alexis 
Nicolas, Αλεξάνδρα Σιέτη, Όλγα Δρι-
βάγκου, στη φωνή, Σπύρος Ρασσιάς 
στο πιάνο, Άλκης Καρυζώνης στο 
σαξόφωνο, Δημήτρης Γιαλαμάς στο 
μπάσο και Νίκος Βαργιαμίδης στα 
ντραμς.

Ο Τάσος Στάμου, ο Στέφανος 
Χυτήρης και ο Θοδωρής Ζιάρκας 
θα εμφανιστούν στο Υπόγειο την 
Πέμπτη 2 Νοεμβρίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμή εισόδου: 3 ευρώ. Τρεις βιρτουό-
ζοι Έλληνες αυτοσχεδιαστές με βάση 
και δράση στο εξωτερικό (Λονδίνο 
και Νέα Υόρκη) συμπράττουν με τη 
μορφή τρίο σε ένα αρκετά φρέσκο 
project και επισκέπτονται τη Θεσσα-
λονίκη για μια πολλά υποσχόμενη 
free improv extravaganza.

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου η Σtella 
θα πραγματοποιήσει συναυλία στο 
Υπόγειο. Ώρα: 21:00. Ξεκινώντας 
από το 2012 με ένα EP και δύο 
προσωπικούς δίσκους, που αγα-
πήθηκαν ιδιαίτερα από ραδιόφωνο 
και ακροατές, η Σtella θεωρείται 
πλέον ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
ονόματα στην Ελληνική pop σκηνή. 
Είναι ιδρυτικό μέλος των Fever Kids 
και από το 2014 συνεργάζεται με 
τον παραγωγό NTEiBINT, με τρεις 
κυκλοφορίες στην Βελγική Eksimo 
Recordings. Τον Μάρτιο του 2017 
συμμετείχε στο South by Southwest 
Music Festival (SXSW) στο Austin, 
Texas.

Οι Whereswilder θα εμφανιστούν 
στη σκηνή του Rover την Τετάρτη 1 
Νοεμβρίου. Ώρα: 22:00.
Με δύο δίσκους πλέον στις απο-
σκευές τους (Hotshot, Yearling) 
κλείνουν το Mission to Sail Tour 
στην αγαπημένη τους πόλη, τη Θεσ-
σαλονίκη. Το Hotshot κυκλοφόρησε 
στα τέλη Μαρτίου του 2017. Με νέο 
line-up και σαφώς πιο εξωστρεφείς 
(όπως υποδεικνύεται από τον τίτλο 
και το εξώφυλλο), οι Αθηναίοι επέ-
στρεψαν με ένα αμιγώς feelgood, 
ροκ άλμπουμ.
Στα έντεκα νέα τραγούδια που περι-
έχονται στο δίσκο, οι Whereswilder 
διατηρούν ανέπαφο τον old-school 
κιθαριστικό χαρακτήρα τους, κάνο-
ντας παράλληλα συνθετικά βήματα 
που θα θυμίσουν στον ακροατή τη 
singer-songwriter εποχή της δεκαε-
τίας του ’70.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 
χρόνων  της ΕΛΕΠΑΠ, θα πραγματο-
ποιηθεί εορταστική συναυλία με τη 
Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης και τη 
Χορωδία του Αρσάκειου Δημοτικού 
Σχολείου, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 
στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ. 
Ώρα: 20:00. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ 
γενική είσοδος.
Η Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης 
υπό τη διεύθυνση της Μαίρης 
Κωνσταντινίδου και η χορωδία του 
Αρσάκειου Δημοτικού Σχολείου υπό 
τη διεύθυνση του Ηρακλή Πανα-
γόπουλου θα παρουσιάσουν ένα 
πλούσιο πρόγραμμα με αγαπημένες 
μελωδίες και τραγούδια από όλο τον 
κόσμο. Στο πιάνο θα συνοδεύουν οι: 
Βαλερία Χαριτίδου και Αχιλλέας Σο-
φούδης. Όλα τα έσοδα της εκδήλω-
σης θα διατεθούν για τους σκοπούς 
της ΕΛΕΠΑΠ.

Το Κακό Συναπάντημα παρουσιάζει 
το νέο του δίσκο με τίτλο «Πω-
λείται», στον Πολυχώρο WE, το 
Σάββατο 28 Οκτωβρίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ. Open Act: 
Jah Love Maria. Το νέο τους album 
αποτελεί ουσιαστικά την έβδομη 
δισκογραφική δουλειά της μουσικής 
κολεκτίβας Κακό Συναπάντημα. Σε 
αυτό το δίσκο ακούμε 10 κομμάτια 
σε soundsystem version, σε διάφο-
ρα στιλ επάνω στη reggae και στην 
dub. Ethnic reggae, roots samples 
και dub σημεία δεμένα με ελληνό-
φωνο reggae και raggamufin. Στι-
χουργικά προσπαθεί να θυμίσει στον 
ακροατή ότι τα πράγματα μπορούν 
να αλλάξουν. Πνευματική άνθιση, 
απαξίωση στο σύστημα. Παραγωγή, 
στίχους, φωνητικά, ρυθμική κιθάρα 
επιμελείται ο Στέργιος Μελιδονιώτης 
(Ste), κιθάρες ο Steve Dickins, ενώ 
σε κάποια κομμάτια backing vocals 
κάνει η Βικτόρια Δανιηλίδου, και 
παίζει μπάσο η Κατερίνα Δεληγιάν-
νη.

Η Γεωργία Νταγάκη την Παρα-
σκευή 3 Νοεμβρίου θα εμφανιστεί 
στο Μύλος Club. Ώρα:21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 10 ευρώ στο ταμείο και 8 
ευρώ το μειωμένο και στην προπώ-
ληση. Opening act: Οι χίλιες φωνές 
της Νατάσας.
Η ερμηνεύτρια από την Κρήτη, που 
μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να 
γοητεύσει τόσο το ελληνικό όσο και 
το ξένο κοινό και κυκλοφόρησε τα 
τραγούδια της σε πολλές ευρωπα-
ϊκές χώρες, θα παρουσιάσει τη νέα 
της μουσική της παράσταση στη 
Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μέρος του 
προγράμματος θα φέρει αποκλει-
στικά το προσωπικό μουσικό στίγμα 
της καθώς θα περιλαμβάνει τρα-
γούδια της προσωπικής της δισκο-
γραφίας. Το δεύτερο μέρος θα είναι 
καθαρά επικοινωνιακό με τραγούδια 
δημιουργών όπως οι Ξαρχάκος, 
Χατζιδάκις, Μικρούτσικος, Τζαβέλας, 
Κραουνάκης, Νικολακοπούλου, 
Αφροδιτη Μάνου, Σαββόπουλος, 
Δουρδουμπάκης κ.α. Τραγούδια 
διαφορετικών αποχρώσεων, λαϊκά, 
παραδοσιακά, μελωδικές μπαλάντες 
αλλά και ρυθμικά κομμάτια.

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου οι 
Chroma έρχονται στο stage του Blue 
Barrel. Ώρα: 22:00. Τιμή εισόδου: 3 
ευρώ. 

Οι Chroma -μοναχικοί- με καται-
γιστική διάθεση και νοσταλγική 
προσμονή προσκαλούν το κοινό σε 
ένα ξέφρενο «ρολερκόστερ» που θα 
ακολουθήσει τη δισκογραφημένη 
πορεία τους, αλλά θα περάσει και 
από σταθμούς και τοπία που τους 
έφεραν μέχρι εδώ: απ’ το Ντεπώ στο 
Μανχάταν, απ’ την Καλιφόρνια στην  
Ήπειρο, απ’ το Μέμφις στο Λίβερ-
πουλ, απ’ τη Λουιζιάνα στο Λονδίνο, 
απ’ την εφηβεία των γονιών τους 
στη δική τους εφηβεία και ξανά πίσω 
στη Ναυρίνου και στις αποθήκες 
στο λιμάνι. Με θεμελιώδη μπάσα και 
αιθεροβάμονες φωνές.

πολιτισμός
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Αυτή η εβδοµάδα θα δουλέψει για σας πάνω σε εσωτερικά θέµατα 
και πολύ πιθανόν να ολοκληρώσετε κάποιο σηµαντικό έργο. Ο Ήλιος 
πλέον στο ζώδιο του Σκορπιού θα σας χαρίσει περισσότερη υγεία και 
δύναµη να αντιµετωπίσετε εκείνα που µέχρι σήµερα σας τρόµαζαν. 

Κάποια οικονοµικά θέµατα που έχουν «στοιχειώσει» την καθηµερι-
νότητά σας βρίσκονται πολύ κοντά στη λύση τους. Όσον αφορά την 
προσωπική σας ζωή, οι αλλαγές και τα βαθιά συναισθηµατικά σοκ δεν 
θα λείψουν. Σε αυτόν τον τοµέα έχετε ακόµη κάποιες εκκρεµότητες 
από το παρελθόν για να ολοκληρώσετε. 

Κάτι έχετε µπερδέψει και διαχειρίζεστε µε λάθος τρόπο. Προσοχή 
λοιπόν αν έχετε δώσει µεγαλύτερη αξία σε καταστάσεις και άτοµα 
που δεν το αξίζουν. Επαγγελµατικά να περιµένετε µία πολύ καλή 
ευκαιρία που θα σας βγάλει από µία δύσκολη περίοδο.

Ήρθε η στιγµή να διεκδικήσετε, να ασχοληθείτε µε τις γνώσεις και να 
βρείτε τις απαντήσεις που περιµένατε. Οι µέρες αυτές θα σας δώσουν 
εσωτερικά δώρα που η αξία τους θα φανεί στο µέλλον. Είστε έτοιµοι 
σε κάθε περίπτωση να ακολουθήσετε τον πνευµατικό σας οδηγό.

Επαγγελµατικές διεκδικήσεις και µαχητικότητα σε ό,τι έχει να κάνει 
µε την κοινωνική σας θέση. Η εβδοµάδα αυτή είναι πολύ σηµαντική 
επίσης σε συναισθηµατικό επίπεδο και σε µακρόπνοα σχέδια που θα 
έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσµα.

Έφτασε η περίοδος των γενεθλίων σας και πολύ πιθανόν να 
βρίσκεστε σε µία εσωτερική σύγχυση. Από τη µία έχετε πολύ θετικά 
µηνύµατα για το µέλλον σας και από την άλλη παλεύετε µε τα «µικρά 
τερατάκια» του παρελθόντος, που δεν θέλουν ακόµη να αποχωρίσουν 
από τη ζωή σας.

Τα καλά νέα ήρθαν και για σας τους περισσότερο ευαίσθητους και 
ταλαιπωρηµένους Ιχθύες. Ο Ήλιος πλέον στο ζώδιο του Σκορπιού 
θα σας διευκολύνει αρκετά στην καθηµερινότητά σας. Αν πάψατε να 
ελπίζετε στα δώρα από τον σύµπαν, κάνετε µέγα λάθος. Οι µέρες 
αυτές κάνουν το απίθανο πιθανό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτή η εβδοµάδα θα σας κουράσει λόγω του ότι δεν θα καταλαβαίνετε 
εύκολα αυτά που θα συµβαίνουν γύρω σας, µε αποτέλεσµα να αφήνε-
τε τις καταστάσεις και λίγο στην τύχη τους. Ο Άρης πλέον απέναντί σας 
επαναφέρει στο προσκήνιο την προσωπική σας ζωή.

Η επαγγελµατική σας πορεία αυτή την εβδοµάδα θα σας δώσει κάτι 
εξαιρετικά αισιόδοξο, όπου θα πρέπει να το εντοπίσετε αµέσως. Ιδίως 
την Τετάρτη και την Πέµπτη, θα µπορέσετε να βρείτε απαντήσεις και 
ευνοϊκότερες συνθήκες ακόµη και σε προσωπικό επίπεδο, που δεν 
περιµένατε να συµβούν άµεσα. 

Βρίσκεστε σε µία πολύ αποκαλυπτική εβδοµάδα, κυρίως σε προ-
σωπικό επίπεδο. Ο Ήλιος στο ζώδιο του Σκορπιού θα συναντήσει τον 
Δία, βάζοντας νέα δεδοµένα στην προσωπική σας ζωή. Η παραφωνία 
της Παρασκευής θα σας φέρει στο εδώ και τώρα σε µία προσωπική 
απόφαση.

Επιτέλους µία ανάσα αισιοδοξίας από το σύµπαν. Αν πρέπει να ταξι-
δέψετε, να βάλετε σειρά σε οικογενειακά θέµατα και να ασχοληθείτε 
µε τον εαυτό σας, που έχετε αµελήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι 
συνθήκες θα είναι οι καταλληλότερες.

Είστε αρκετά µπερδεµένοι µε τους άλλους, σε σηµείο που δεν 
µπορείτε να δείτε την ουσία των πραγµάτων γύρω σας. Θα υπάρξουν 
βέβαια θετικές εξελίξεις σε ό,τι σας απασχολεί, ιδίως στο ξεκίνηµα 
της εβδοµάδας, και αυτό θα σας κάνει να είστε περισσότερο ήρεµοι.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Τα συναισθήματα ρέουν και ανοίγουν τις πύλες σε καλά,  
αλλά και σε δυσνόητα γεγονότα 

PARTY ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων του Κολεγίου «ΔΕΛΑ-
ΣΑΛ» διοργάνωσε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία το πάρτι 
υποδοχής αποφοίτων στο bar – εστιατόριο Allegro του Με-
γάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φίλοι, εκπαιδευτικοί, γο-
νείς και απόφοιτοι του Κολεγίου, όπου σε  ζεστή, φιλική 
και κεφάτη ατμόσφαιρα ενημερώθηκαν για τις δράσεις του 
Συλλόγου Αποφοίτων και οι νέοι απόφοιτοι αποδέχθηκαν 
την πρόσκληση του Προέδρου, κ. Στέλιου Συμεωνίδη, για 
ενεργό δράση  σε αυτόν και ανάδειξη του έργου του Κολε-
γίου αλλά και του Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ.

Μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του Κολεγίου «ΔΕ-
ΛΑΣΑΛ» με τα μέλη του Δ.Σ. ΣΑΚ «ΔΕΛΑΣΑΛ» και Απόφοιτους του 2017.

Γιώργος Ορφανός, Βουλευτής Α’ Θεσ/νίκης, Σταυρούλα Κανελλο-
πούλου, Πρόεδρο του ΣΥ.Λ.Ε.Α, Στέλιο Συμεωνίδη, Πρόεδρο Σ.Α.Κ. 
«ΔΕΛΑΣΑΛ».

Αλεξάνδρα Ανδρεάδου και Ντίνα Λασπά εκπρόσωποι του συλλόγου 
αποφοίτων Καλαμαρί, Στέλιος Συμεωνίδης, Πρόεδρος του Συλλό-
γου Αποφοίτων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Απόφοιτοι Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» του 2107

Απόφοιτοι Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» του 2107

Γιώργος Σικαλίδης, Διευθυντής Λυκείου του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», Αλε-
ξάνδρα Λαπουρίδου, Διευθύντρια Δημοτικού του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», 
Έλενα Ζαφειριάδου, Διευθύντρια Γυμνασίου του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», 
Πέννυ Γραικού, θεατρολόγος του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», Γιάννης Παπα-
δόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»
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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 Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι 
προπονητής χωρίς παραστάσεις στην 
καριέρα του. Μπορεί να μη δούλεψε 
σε μεγάλα κλαμπ της κεντρικής Ευ-
ρώπης, αλλά έκανε το αγροτικό με αρ-
κετή επιτυχία. Στη Ραπίντ Βουκουρε-
στίου έμεινε τρία χρόνια και κατάφερε 
να κατακτήσει δύο φορές το Κύπελλο 
Ρουμανίας, οδήγησε την ομάδα δια-
δοχικά στην τρίτη, τη δεύτερη και την 
τέταρτη θέση του Πρωταθλήματος, 
ενώ την σεζόν 2005-‘06 έφτασε μέχρι 
τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, 
παρά το κακό ξεκίνημα στη σεζόν.

Το καλοκαίρι του 2007, πήγε στην 
Μπρασόφ, η οποία είχε υποβιβαστεί 
στη δεύτερη κατηγορία. Στην διετία 
που παρέμεινε εκεί κατάφερε να επα-
ναφέρει την ομάδα στη μεγάλη κατη-
γορία και το 2009 κάθισε στον πάγκο 
της Εθνικής Ρουμανίας. Στη συνέχεια  
επέστρεψε στην Ραπίντ Βουκουρε-
στίου και την οδήγησε στους ομίλους 
του Europa League. Ο τελευταίος του 
επαγγελματικός σταθμός, πριν από τον 
ΠΑΟΚ, ήταν η Ξάνθη η οποία υπό την 
καθοδήγηση του έφτασε στον τελικό 

του Κυπέλλου για πρώτη φορά στην 
ιστορία της. Η αγωνιστική περίοδος 
2015-’16 ήταν κακή για τους Θρακιώ-
τες ενώ πέρυσι τερμάτισε 4 β. πίσω 
από τον Πανιώνιο πού κέρδισε θέση 
συμμετοχής στο Europa League. Aυτό 
προφανώς ήταν και το πρόκριμα ώστε 
να επιλεγεί ο Ρουμάνος ως διάδοχος 
του Στανόγεβιτς.

Μετά από δύο μήνες όμως ο ΠΑΟΚ 
με τον Λουτσέσκου στον πάγκο δεν 
έχει βρει ακόμη τον βηματισμό του. 
Τα πρώτα βιολιά, όπως ο Βιεϊρίνια, ο 
Ελ Καντουρί και ο Μακ προσφέρουν 

λιγότερα απ’ όσα περιμένει ο ΠΑΟΚ σε 
σχέση με ο ταλέντο τους και η ομάδα 
«κλωτσάει» βαθμούς σε έδρες όπως 
η Λειβαδιά, η Λάρισα και εσχάτως 
κόντρα στον μέτριο Ολυμπιακό μέσα 
στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτός είναι 
και ο λόγος που έχει ανοίξει πάλι 
η κουβέντα για το εάν ο Ρουμάνος 
διαχειρίζεται καλά το έμψυχο υλικό 
της ομάδας. Και όταν λέμε διαχείριση 
είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να πάρει 
αποφάσεις όπως η μη χρησιμοποίηση 
του Πρίγιοβιτς εκτός έδρας και η αξιο-
ποίηση του Πέλκα και του Λημνιού για 
παράδειγμα ή ακόμη και του Μακ σε 
άλλη θέση. 

Με λίγα λόγια χρειάζεται μεγαλύτερη 
γενναιότητα, στα όρια του ρίσκου από 
τον Λουτσέσκου ο οποίος προφανώς 
εγκλωβισμένος στις ανασφάλειες 
του προτιμάει να χρησιμοποιεί τους 
παίκτες πρώτα βιολιά, ακόμη κι αν 
βγάζουν φάλτσες νότες. Ισως γιατί 
πιστεύει ότι θα κριθεί με μεγαλύτερη 
επιείκεια στα… στραβοπατήματα του 
ΠΑΟΚ. Μάλλον όμως κάνει λάθος 
εκτίμηση.

Το ρίσκο, «όπλο» για τις επιτυχίες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

Η
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πού θα μας βρείτε;

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κοµνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23 
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER  
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport  
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen  
Δηµ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI  
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιµάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αµύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
ΔΕΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Θέατρο Αυλαία  
Τσιµισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου  
Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος  
Εθν. Αµύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα  
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon  
Τσιµισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη  
Αγίου Παντελεήµονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007
Ντερλικατέσεν  
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326

Ξενοδοχείο Capsis  
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand  
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace  
Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean  
Σαλαµίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace  
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met  
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος  
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace  
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον 
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις  
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Αµύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιµισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κοροµηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Elegance 
Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Κοna  
Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Αµπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Αλεξάνδρου 62, Αµπελόκηποι, 2310740531
Model  
Π.Μελά 25, Έυοσµος, 2310778023
MOI 
Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσµος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δηµοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Εύοσµος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Εύοσµος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραµανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσµος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Azzuro  
Θεµιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαµαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαµαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραµα, 2310344294
Elysee  
Λαµπράκη 220, Τούµπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαµπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταµορφώσεως - Κοµνηνών 13, Καλαµαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαµπράκη 207, Τούµπα, 2310908680
Remeron   
Κοµνηνών 70, Πεζόδροµος Καλαµαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαµαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραµα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραµα, 2310340440
Ανατολικό
Μεταµορφώσεως 40, Καλαµαριά, 2310419654
Γένεσις  
Τέρµα 17 ης Νοέµβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έµβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
Θέατρο Σοφούλη  
Τραπεζούντος 5, Καλαµαριά, 2310423925
Θέατρο <Τ>  
Αλ. Φλέµινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Κολοσσαίον  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραµα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλµ Περαίας-Θέρµης, 2310401234
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Όλα τα σημεία διανομής
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