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Το πολιτικό σύστημα οφείλει να παραμερίσει τις διαφορές και να αναζητήσει  
τις βέλτιστες λύσεις μέσα στα στενά οικονομικά πλαίσια που υπάρχουν
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editorial

#σαρανταποδαρούσα
SocialismataΗ «θεραπεία» της Υγείας απαιτεί συνεννόηση

THΣ @KARAPANAGIOTIDU

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Πολύ κοντά στην κατάρρευση έφτασε το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, απόρροια των περιοριστικών πολι-
τικών που επέβαλαν τα μνημόνια από το 2010 μέχρι και σήμερα. Εάν τα νοσοκομεία και τα κέντρα Υγείας, 
σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, στάθηκαν όρθια, το οφείλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τιτάνιο 
αγώνα που έδωσαν και δίνουν γιατροί, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Ακόμη και ο αναπληρω-
τής υπουργός, Παύλος Πολάκης, στην αποκλειστική συνέντευξή του στο «Π» αυτής της εβδομάδας, πα-
ραδέχεται ότι θα στερούνταν σοβαρότητας μία δήλωση ότι όλα λειτουργούν τέλεια στο χώρο της Υγείας. 
Στην ίδια γραμμή και η αξιωματική αντιπολίτευση, αναγνωρίζει το πρόβλημα και προτείνει τις δικές της 
λύσεις.

Όπως συμβαίνει πάντα, όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, το «μάρμαρο» των ελλείψεων το πληρώ-
νουν οι πολίτες, οι εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
προσφύγουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι χαμηλόμισθοι, που καθημερινά 
δοκιμάζονται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, αλλά και τις κλινικές με τις συνθήκες σε πολλές 
περιπτώσεις να μην είναι αυτές που αρμόζουν σε χώρα του δυτικού κόσμου. Γι’ αυτό και το πολιτικό σύ-
στημα οφείλει, σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα όπως είναι η Υγεία, να παραμερίσει τις διαφορές και να αναζη-
τήσει τις βέλτιστες λύσεις μέσα στα στενά οικονομικά πλαίσια που υπάρχουν. Δεν χωράνε μικροπολιτικές 
πρακτικές από κανέναν όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπινο πόνο. Όσο έστω και μία κλίνη 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας παραμένει κλειστή, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος. 

Στην αποκλειστική συνέντευξή του στο «Π» ο κ. Πολάκης στέκεται και σε κάτι πολύ σημαντικό, στις υπερ-
τιμολογήσεις υλικών, φαρμάκων, αντιδραστηρίων και υπη-
ρεσιών. Είναι τραγικό, ακόμη και σήμερα που το κάθε ευρώ 
είναι πολύτιμο, οι επιτήδειοι να επιχειρούν να θησαυρίσουν 
από τον χώρο της Υγείας, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι 
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές από την τακτική τους. Το νο-
μοσχέδιο για το ελεγχόμενο σύστημα προμηθειών είναι μία 
καλή αρχή, αρκεί να τελειώσουν οριστικά (σ.σ. πλην ελαχί-
στων περιπτώσεων, που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά) οι 
εξωσυμβατικές προμήθειες αλλά και παρατάσεις συμβάσεων. 
Οι διεθνείς διαγωνισμοί είναι μονόδρομος.

Για όλα τα παραπάνω είναι επιτακτική ανάγκη όλες οι πολιτι-
κές δυνάμεις να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να ξεκινήσουν 
έναν διάλογο, ουσιαστικό, όχι προσχηματικό, όπου ο καθένας 
θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Δεν είναι εύκολο να 
βρεθούν λύσεις, ιδίως όταν τα περιθώρια για δαπάνες είναι 
πολύ στενά, είναι όμως αναγκαίο. Υπάρχουν τόσα άλλα πεδία 
πολιτικής όπου μπορούν να ξιφουλκήσουν! 

▶ -Θα πάμε για μπύρες; Θα πάμε για μπύρες; Θα πάμε για μπύρες; Θα πάμε για μπύρες; 
Θα πάμε για μπύρες; Θα πάμε για… – Σκάσε ρε μ… σ΄άκουσα, τα κορδόνια μου δένω 
#σαρανταποδαρούσα #κυβερνητικό_αστείο (στο κρεβάτι του… ψυχιάτρου)
▶ Καλά να μην ξέρεις ελληνικά, αλλά να μην ξέρεις και από… χιούμορ; #σαραντα-
ποδαρούσα #τσακαλώτος #και_τρία_αυγά_τουρκίας (Σ αυτό το αστείο… δεν είμαστε 
σίγουροι ότι δεν κακοποιήθηκαν ζώα)
▶ «Η ΝΔ έχει βάλει τόσο χαμηλά τον πήχη που μπορεί να περάσει από πάνω ακό-
μη και μία φυματική… σαρανταποδαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου στα 25 -από 
τα 40 πόδια- και κρατώντας σακούλες με τα ψώνια της εβδομάδας από τα Lidl» 
 #όχι_άλλο_τσακαλώτο #εμμεση_διαφήμιση_σουπερ_μαρκετ (μην σου πω και 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) #μηνίσκος #σαρανταποδαρούσα με πόνο στους… μηνίσκους 
#ΥΠΟΥΡΓΟΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_λέμε
▶ «Η κυβέρνηση επιβάρυνε φορολογικά περισσότερο τη… μεσαία τάξη για 
να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και να στηρίξει τους αδύναμους οικονομικά…  
«#πελάτες_μου #ομολογίες_υπουργών_για_φτωχοποίηση και #εξεταστικές  
#βαρουφάκης #Τσακαλώτος #Χουλιαράκης #με_ένα_νι_όλοι
▶ Ήταν ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός και μια… σαρανταποδαρούσα*  
#ανεκδοτο #για_γέλια_και_για_κλάματα #κουκουρουκου #τσίπρας_παίζει_μπάλα 
(*Οι αγαπημένες τροφές είναι τα μυρμήγκια, οι αράχνες, οι κοριοί, οι κατσαρίδες και 
τα ασημόψαρα) #υπερφορόλογηση #τόκοι #φόροι #πλεονάσματα #δάνεια #χρέη
▶ (Στον Καναδά οι ηγέτες ντύνονται…»σούπερμαν». Σε άλλες χώρες -πάλι- τα κόμικς 
ντύνονται… ηγέτες!) #εικονογραφημένοι_και_κλασικοί
▶ Οι μάγκες ηγέτες #ζήτω_η_επανάσταση φεύγουν πρώτοι για Βρυξέλλες 
#Καταλωνία και #υπουργοί στη φυλακή #κατατονία #ΕΕ #άσυλο #μηνίσκος  
#σαρανταποδαρούσα με πόνο στους… μηνίσκους #σαράντα_παλικάρια_άλλο_είναι
▶ Απορία: Δηλαδή γιατί να μην τον εμπιστεύονταν η κα Βίκυ Σταμάτη-Τσοχα-
τζοπούλου; Πέντε φορές υπουργός και μια -στο παραπέντε- αρχηγός κόμμα-
τος εξουσίας #ΑΚΗΣ #Θεός… Κοτζάμ λαός τον ψήφιζε και να τον ματαψήφιζε 
-με… κλειστά μάτια-  αυτή θα τον αμφισβητούσε; #μην_λέμε_και_ότι_θέλουμε   
#φέρε_το_Ε9_σου_αγάπη_μου_και_μετά_πέσε_στο_κρεβάτι
▶ Ο υπουργός Πολάκης «έγραψε» πάλι. «Είδα το προτεταμένο μεσαίο δάχτυ-
λο της (κυρίας) Σταμάτη και μουρθε στο μυαλό… «Όταν το φτωχό ν… διο* 
αφού γίνει νεόπλουτο τ… λί** τα χάνει όλα -και (ξανα)μπαίνει φυλακή- χαι-
ρετάει όπως έμαθε να φέρεται προς το «λαουτζίκο» όταν ήταν στο δεύτε-
ρο κλεψιμαίικο στάδιο της ασήμαντης και άχρηστης ύπαρξης της»» (Κύριος)  
#Πολάκης #γυναικόπαιδα (*** αυτός τα έχει ολόκληρα)
▶ «Oι βρεγμένοι τη βροχή δεν τη φοβούνται…». Η παρέλαση στη… βροχή  
#28ηΟκτωβρίου και οι εκπρόσωποι του λαού στις εξέδρες και στις ομπρέλες  
#ζήτω_οι_εξέδρες #εθνικές_γιορτές_εθνικά_δάκρυα
▶ «Οι κουκουλοφόροι δεν κυκλοφορούν πια στο κέντρο της Αθήνας…» Πού… κυκλο-
φορούν κε πρωθυπουργέ, ξέρετε κάτι; #κάτσε_κάτω #vouli #συζήτηση_για_ανομία
▶ Προσάραξη σε χαρτογραφημένα νερά… #ΚΑΝΑΡΗΣ #τι_να_λέμε_τώρα  
#φώναξε_για_το_πολεμικό_ιδιωτικό_ρυμουλκό #ΣΔΙΤ  
#κόψε_αριστερότερα_θα_βρεις #φρεγάτα_μου_εσύ

ΦΩΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟΥ: Σ. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ (Α.Π.Θ.)



early booking τιμές κατά άτομο προ φόρων

Βιέννη-Bουδαπέστη
4ΗΜΕΡΕΣ από 109€

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ-
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

αναχ.23/12

Πράγα-Βιέννη- 
Βουδαπέστη-Βελιγράδι

4ΗΜΕΡΕΣ από 119€

και πολλές άλλες εκδρομές σε Ελλάδα και Εξωτερικό!! 

Βουδαπέστη-
Μπρατισλάβα-Βελιγράδι

4ΗΜΕΡΕΣ από 99€
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ-ΝΙΣ

αναχ.23,27/12

Πράγα-Βιέννη- 
Βουδαπέστη

4ΗΜΕΡΕΣ από 119€

αναχ.23,27/12

αναχ.23,27/12

αναχ.19,27/12

αναχ.23,27/12

αναχ.18/12

Οδικοαεροπορικές Εκδρομές Εξωτερικού

Αεροπορικές Εκδρομές Εξωτερικού

Βιέννη-
Βουδαπέστη-Βελιγράδι

4ΗΜΕΡΕΣ από 149€

Λιουμπλιάνα-
Σάλτσμπουργκ-Μόναχο

6ΗΜΕΡΕΣ από 275€

Πράγα-Μπρατισλάβα-
Βουδαπέστη-Βελιγράδι

4ΗΜΕΡΕΣ από 129€

Παρίσι-Στρασβούργο-
Νυρεμβέργη

8ΗΜΕΡΕΣ από 395€

αναχ.23,27/12

ΖΑΓΚΡΕΜΠ-Λ.ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ

ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ-
DISNEYLAND-ΛΥΩΝ-ΜΙΛΑΝΟ-ΒΕΡΟΝΑ-

ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Αυστριακό Τιρόλο
Βαυαρικές Άλπεις

Δολομίτες
6ΗΜΕΡΕΣ από 499€ αναχ. 24/12

ΒΕΝΕΤΙΑ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΚΙΤΣΜΠΟΥΕΛ-BOLZANO-MERANO

Αυτοκρατορική Βιέννη
4,5ΗΜΕΡΕΣ από 135€

ΣAΛTΣMΠOYPΓK-ΜΠΑΝΤΕΝ-
ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Βιέννη Family
5ΗΜΕΡΕΣ από 289€

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ-
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ-HOUSE OF SEA-ΔΑΣΗ 

ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

αναχ. 23,30/12 & 03/01

Aυστριακό Πανόραμα
5ΗΜΕΡΕΣ από 469€ αναχ. 23/12

ΒΙΕΝΝΗ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΛIMNEΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

COLOUR
ED

WEB BUTTON PACK 

Πανόραμα Βαυαρίας
5ΗΜΕΡΕΣ από 379€ αναχ. 23,30/12

ΜΟΝΑΧΟ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΚΑΣΤΡΟ 
ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ-ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ- 

ΓΚΑΡΜΙΣ-ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ-ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ-
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ

Special Βουδαπέστη
4,5ΗΜΕΡΕΣ από 149€

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ-
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ

αναχ.19,23,27,30/12 & 03/01

Πράγα-Βιέννη-
Μπρατισλάβα

4,5ΗΜΕΡΕΣ από 185€
ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 

ΜΟΛΔΑΒΑ-ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ

αναχ.19,23,27,30/12&03/01
Πράγα-Δρέσδη-

Κάρλοβι Bάρι
4,5ΗΜΕΡΕΣ από 145€

ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΜΟΛΔΑΒΑ-ΔΡΕΣΔΗ

αναχ.19,23,27,30/12&03/01

Προμηθευτείτε τους 

αναλυτικούς καταλόγους 

στα γραφεία μας σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη!
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Μ
ετρά τέσσερα ανώτατα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, σχεδόν ισάριθμα ιδιωτικά 
κολέγια και πολλά ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια. Την εμπιστεύονται χιλιάδες 
νέοι και νέες τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό προκειμέ-
νου να αποκτήσουν τις βάσεις για τις 
σπουδές τους και τον επαγγελματικό 

τους προσανατολισμό και πάντα, ακόμα κι αν περάσουν δε-
καετίες ολόκληρες, αναπολούν τα φοιτητικά τους χρόνια 
και έχουν να πουν στα παιδιά τους δεκάδες ιστορίες για την 
πόλη που αγάπησαν, ερωτεύτηκαν, σπούδασαν, δούλεψαν, 
απογοητεύτηκαν, μίσησαν. Κυρίες και κύριοι, ο λόγος για τη 
Θεσσαλονίκη. 

Φοιτητούπολη. Εδώ «χτυπά» ο παλμός περίπου 110.000 
νέων ανθρώπων. Θεωρείται από πολλούς ως ο top προο-
ρισμός για να σπουδάσει κανείς. Την επιλέγουν κάθε χρόνο 
εκτός από τους Έλληνες και χιλιάδες νέοι του εξωτερικού. 
Την επιλέγουν ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες 
πόλεις που διαθέτουν εξαιρετικό επίπεδο σπουδών και 
πανεπιστήμια που «φιγουράρουν» στις πρώτες θέσεις των 
σχετικών πινάκων κατάταξης. Είναι ενδεικτικό ότι το 2015 
οι ξένοι φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανέρχο-
νταν σε 1.200, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο την ίδια χρονιά 
το 18% των φοιτητών του ήταν ξένοι, ενώ για το 2016 το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φιλοξενούσε φοιτητές από άλλες 
χώρες κατά 20% στο συνολικό αριθμό φοιτητών του. 

Η αλήθεια είναι πως το κύτταρο που κρατά την πόλη ζω-
ντανή εδώ και δεκαετίες ολόκληρες (από την ίδρυση δηλα-
δή του ΑΠΘ το 1926) είναι οι νέοι άνθρωποι της. Δεν είναι 
υπερβολή να πούμε πως η πόλη και οι άνθρωποί της ζουν 
μέσα από την νεολαία, με τους φοιτητές να διαμορφώνουν 
με τον τρόπο τους τη σύγχρονη εικόνα της Θεσσαλονίκης.

Κόστος ζωής 
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που τα συνδυάζει όλα και 
μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς 
επισκέπτες της. Μπαράκια, μπουζούκια, ταβερνάκια, εστια-
τόρια, καφετέριες, escape rooms και μια Νέα Παραλία που 
ανοίγει τους... ορίζοντες όσων την περπατούν. 

Σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής για έναν φοιτητή, αυτό είναι 
σίγουρα χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Αθήνας ή πό-
λεων του εξωτερικού. Οι τιμές των ενοικίων παραμένουν 
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, οι μετακινήσεις με τα αστικά 
λεωφορεία είναι δωρεάν για όσους φέρουν πάνω τους το 
ειδικό δελτίο, ενώ οι πολλές προτάσεις για φαγητό, ποτό και 
γενικότερα τρόπους ψυχαγωγίας και διασκέδασης μπορούν 
να ικανοποιήσουν όλα τα βαλάντια. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τεσσάρων δημοσίων ανωτά-
των εκπαιδευτικών δομών που διαθέτει η πόλη αλλά και 
στοιχεία του δήμου Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι το σύ-
νολο των φοιτητών στην πόλη συνεισφέρει στην ενίσχυση 
του τοπικού ΑΕΠ με 100.000.000 ευρώ κάθε μήνα. Αυτός 
είναι και ο λόγος που σε συνεργασία δημόσια και ιδιωτικά 
πανεπιστήμια αλλά και οι Αρχές της πόλης τους τελευταίους 
μήνες μέσω του προγράμματος «Διπλωματία των Πόλεων» 
του δήμου Θεσσαλονίκης προωθούν το πρόγραμμα «Study 
in Thessaloniki». Σκοπός του κεντρικού δήμου της πόλης 
είναι να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη ως νούμερο ένα προο-
ρισμό για σπουδές στα Βαλκάνια. 

Όπως λέει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων 
Σπύρος Πέγκας «σκοπός του δήμου είναι η πόλη να γίνει 
προορισμός για σπουδές όχι μόνο από φοιτητές του εξω-
τερικού αλλά και εγχώριους». «Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη 
για την πόλη. Αρχικά ενισχύεται η τοπική οικονομία. Επίσης 

ενισχύεται το επίπεδο των σπουδών που παρέχονται στην 
πόλη, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας εάν οι φοιτητές 
αποφασίσουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στην Θεσσαλονίκη, 
ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία» λέει ο κ. 
Πέγκας. Συμπληρώνει μάλιστα ότι στις στοχεύσεις του δή-
μου είναι να «φιλοξενηθούν» summer schools. 

Πόλος έλξης και... ανάπτυξης 
Προς αυτήν την κατεύθυνση την περασμένη Πέμπτη ο δή-
μος Θεσσαλονίκης υπέγραψε με τα συνεργαζόμενα δημόσια 
και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης μνημόνιο 
συνεργασίας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης, Σπύρο Πέγκα  πρόκειται για ένα πρότζεκτ μα-
κροπρόθεσμο και όχι βραχυπρόθεσμο, που θα καθορίσει το 
μέλλον της πόλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι η αύξηση των νέων 
ανθρώπων στην πόλη δημιουργεί νέες υποδομές όπως 
είναι κοιτώνες, youth hostel, νέα ξενοδοχεία κ.α. «Η δρά-

ση χτίζει το μέλλον της πόλης μας. Οι νέοι που έρχονται να 
σπουδάσουν στη Θεσσαλονίκη επιλέγουν να μείνουν στην 
πόλη και στη συνέχεια επιχειρούν, δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας και δουλειές», είπε ο κ. Πέγκας

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης εκτίμησε 
ότι η παραπάνω δράση αναμένεται να βοηθήσει την πόλη 
σε διάφορα επίπεδα. «Η Θεσσαλονίκη έχει δυο τεράστια 
περιουσιακά στοιχεία ανεκμετάλλευτα. Αυτό είναι η ιστορία 
της και τα πανεπιστήμιά της. Οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη 
αφήνουν περίπου 100 εκ. ευρώ το μήνα στην πόλη. Πρέπει 
να βρούμε τρόπο πως θα προσεγγίσουμε ξένους. Η Θεσ-
σαλονίκη πρέπει να ξεφύγει από μια αντίληψη που υπήρχε 
στην πόλη κυρίως μετά τον πόλεμο».  

Ο δήμαρχος είπε επίσης ότι «θα πρέπει να υποστηριχτούν οι 
δράσεις των ιδρυμάτων προκειμένου να έρθουν περισσό-
τεροι ξένοι που θα γίνουν πρεσβευτές  της Θεσσαλονίκης.  
Πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργηθούν ξενόγλωσσα 
τμήματα. Στόχος της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι να γίνει 
η καλύτερη πόλη των Βαλκανίων». Έκανε επίσης λόγο για 
οικονομική αυτοτέλεια των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 
επανέλαβε την πρότασή του να καθιερωθεί τέλος εγγραφής 
στα ΑΕΙ, που θα κυμαίνεται από 300-400 ευρώ.

Ποιοι συμμετέχουν  
στο «Study in Thessaloniki»
Σημειώνεται πως την παραπάνω δράση του δήμου στη-
ρίζουν επίσης το: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδος,  Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης, Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονί-
κης,Γερμανικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Γαλλικό Σχολείο Θεσ-
σαλονίκης, PINEWOOD - The American International School 
of Thessaloniki, AMERICAN COLLEGE THESSALONIKI 
(ACT, METROPOLITAN COLLEGE – Thessaloniki Campus, 
NEW YORK COLLEGE– Thessaloniki Campus, ΤHE 
UNIVERSITY OF SHEFFIELD INTERNATIONAL FACULTY 
CITY COLLEGE, EUNIC (European Union National Institutes 
for Culture) Thessaloniki Greece, Βρετανικό Συμβούλιο, 
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Goethe Θεσ-
σαλονίκης, Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονί-
κης, Istituto Italiano di Cultura, OIKOTRUST Α.Ε.Δ.Α.

Από συμπρωτεύουσα… 
«πρωτεύουσα» των 

φοιτητών και των νέων 

Περίπου με 100 εκ. 
ευρώ συνεισφέρουν 
στο τοπικό ΑΕΠ οι 
σπουδαστές της πόλης

κοινωνία

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ 
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Σ
ε… σαφάρι αναζήτησης προσφορών επιδίδο-
νται ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές για 
την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, ενώ 
για την επιλογή τους σημαντικό ρόλο παίζουν 
οι προσφορές μέσω των διαφημιστικών φυλ-
λαδίων ή των τηλεοπτικών σποτ. Την ίδια ώρα 
οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης αποτιμούν 
ως αρνητικό το επενδυτικό κλίμα, ενώ στηρί-

ζουν πολλές ελπίδες για την ανάπτυξη της περιοχής στην πα-
ραχώρηση, σε ιδιώτες, του αεροδρομίου «Μακεδονία» και του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης.Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται 
στις απαντήσεις που έδωσαν καταναλωτές και επιχειρήσεις 
του νομού Θεσσαλονίκης στις ad –hoc ερωτήσεις που πλαισί-
ωσαν την έρευνα «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» από το Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 
εταιρία Palmos Analysis.

Φυλλάδια και ίντερνετ
Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών (77%) ενημερώνε-
ται από φυλλάδια που διανέμουν οι επιχειρήσεις κατ’ οίκον ή σε 
άλλα σημεία ή από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις των επιχειρή-
σεων (56%). Περίπου 1 στους 4 (28%) ενημερώνονται για τα 
προϊόντα σε προσφορά, μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων του 
διαδικτύου, ενώ 3 στους 10 (30%) προβαίνουν σε προσωπική 
αναζήτηση στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων. Η διείσδυση των 
ενημερωτικών email των διαδικτυακών υπηρεσιών εκπτωτι-
κών κουπονιών και προσφορών βρίσκεται στο 17% (περίπου 
1 στους 6), στο ίδιο περίπου επίπεδο με τις ραδιοφωνικές δια-
φημίσεις των επιχειρήσεων (15%). Το 49% των καταναλωτών 
διαβάζουν πάντα τα φυλλάδια με τις προσφορές προϊόντων και 
υπηρεσιών που διανέμουν οι επιχειρήσεις, ενώ το 37% τα δια-
βάζει μόνο εφόσον ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο προϊ-
όν ή υπηρεσία. Μάλιστα, 6 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι 
κατά τις επισκέψεις τους στα καταστήματα αναζητούν τις προ-
σφορές για τις οποίες έχουν διαβάσει, δει ή ακούσει. Σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα των προσφορών, καταγράφεται ότι 3 
στους 4 καταναλωτές (74%) θα ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν 
το προϊόν που αγοράζουν συνήθως, με κάποιο άλλο το οποίο 
διατίθεται σε προσφορά, είτε σε κάθε περίπτωση (23%), είτε αν 
έχει παρόμοια βασικά χαρακτηριστικά (51%). Τέλος, ως πιο ελ-
κυστικό είδος  προσφοράς, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοι-
πα,  εμφανίζεται η διάθεση δύο προϊόντων στην τιμή του ενός 
(64%), ενώ ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση η συσκευασία με 
αυξημένη ποσότητα προϊόντος (20%), τα προϊόντα με σημαντικό 
ποσοστό έκπτωσης (18%) και η πολλαπλή συσκευασία προϊό-
ντων με έκπτωση στην συνολική τιμή. 

Η υψηλή φορολογία  
«φρενάρει» τις επενδύσεις
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 8 στους 10 επιχειρηματίες της 
Θεσσαλονίκης (78%) θεωρούν πως το επενδυτικό κλίμα στη 
χώρα σήμερα είναι αρνητικό, ενώ 1 στους 2 εκτιμά ότι αυτό 
επιδεινώθηκε το 2017 σε σχέση με το 2016. Μάλιστα, μόλις 
το 18% αναμένει βελτίωσή του κατά το επόμενο έτος, το 36% 
«βλέπει» περαιτέρω επιδείνωση, ενώ το 32% δεν αναμένει 
κάποια αξιόλογη μεταβολή. Ακόμη, περίπου 2 στους 3 επιχει-
ρηματίες στο νομό Θεσσαλονίκης, δεν σκοπεύουν να πραγ-
ματοποιήσουν κάποια επένδυση κατά το επόμενο έτος, κάτι 
που δηλώνουν ότι θα πράξουν κατά πάσα πιθανότητα το 22% 
των ερωτώμενων (όσοι δηλαδή απάντησαν «ναι» και «μάλλον 
ναι»). Ως αποτρεπτικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων προβάλλονται η υψηλή φορολογία (49%), η αβε-
βαιότητα στο οικονομικό/ επιχειρηματικό περιβάλλον (32%), η 
υποτονική εγχώρια ζήτηση (18%), η απουσία πολιτικής σταθε-
ρότητας (14%) και η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης από 
το τραπεζικό σύστημα (14%). 

Θετικά για την οικονομία  
η παραχώρηση ΟΛΘ και «Μακεδονία»
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν και σε θέματα που 
αφορούν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τον Οργανισμό Λι-
μένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
56% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, η πα-
ραχώρηση του αεροδρομίου «Μακεδονία» και η ολοκλήρωση 
της παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, θα 
επηρεάσουν θετικά την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. 
«Μέτριο» προς «καλό» επίπεδο ικανοποίησης από τη μέχρι 
σήμερα λειτουργία του Αεροδρομίου «Μακεδονία», καταγρά-

φεται μεταξύ των επιχειρήσεων του νομού, ενώ 2 στους 3 
επιχειρηματίες (66%) δηλώνουν ότι δεν αναμένουν να επηρε-
αστεί η επιχειρηματική τους δράση από την υπολειτουργία του 
Αεροδρομίου «Μακεδονία» λόγω των τεχνικών έργων που 
προγραμματίζονται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Οι μισοί καταναλωτές 
«κυνηγούν» τις 

προσφορές

οικονομία

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
Μιχάλης Ζορπίδης στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας 
Θεσσαλονίκης για το πρόβλημα του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και καπνών στην πλατεία Αριστοτέλους, 
στη Θεσσαλονίκη. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζορπίδης, 
«η έλλειψη αστυνόμευσης ταλαιπωρεί την αγορά». Ο 
πρόεδρος του ΕΕΘ έδωσε, στο προεδρείο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, την διαβε-
βαίωση πως  το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης στηρίζει με όλες τους τις δυνάμεις τα αιτήματα 
των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης για καλύτερη 
αστυνόμευση και δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για 
να φτάσουν αυτά στην ηγεσία της Αστυνομίας και στον 
αρμόδιο υπουργό. Ο κ. Ζορπίδης τόνισε ότι «δυστυ-
χώς τα προβλήματα αστυνόμευσης που υπάρχουν 
στην Θεσσαλονίκη επηρεάζουν ευθέως την αγορά και 
θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να επιλυθούν. Η 
μικροεγκληματικότητα, τα παρεμπόριο, το λαθρεμπό-
ριο τσιγάρων κι άλλων προϊόντων, που ταλαιπωρούν 
την αγορά κυρίως στο κέντρο της πόλης είναι θέματα 
που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί από την 
Πολιτεία με τον σωστό προγραμματισμό», υπογράμμι-
σε ο Πρόεδρος του ΕΕΘ. Συγκεκριμένα, στην αναφορά 
ζητείται η παρέμβαση της Δικαιοσύνης, «καθώς έχουν 
εξαντληθεί όλα τα περιθώρια ανοχής» αλλά και όλες οι 
προσπάθειες του ΕΕΘ με εκκλήσεις προς τους αρμοδί-
ους φορείς και τις Αρχές για καταστολή των φαινομέ-
νων αυτών. Παράλληλα τονίζεται πως, μέσα στο άγριο 
αυτό σκηνικό καλούνται να λειτουργήσουν οι συνεπείς 
επιχειρηματίες, που επιβαρύνονται τόσο σκληρά από 
φόρους και κάθε είδους εισφορές προς το κράτος.

Μηνυτήρια αναφορά στον  
Εισαγγελέα για το λαθρεμπόριο 
τσιγάρων κατέθεσε ο πρόεδρος  
του ΕΕΘ 
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Γ
ια το έργο που έχει γίνει στο δήμο Θεσσα-
λονίκης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτι-
κής αλλά και για τις επόμενες δράσεις, τα… 
εσωτερικά ζητήματα της παράταξης του 
Γιάννη Μπουτάρη, τις εκλογές του… 2019 
και τις εσωκομματικές κάλπες που «στήνει» 
η Κεντροαριστερά στις 12 Νοεμβρίου μίλησε 
στην Karfitsa ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Πέτρος Λεκάκης. 

Τον συναντήσαμε στο γραφείο του, στο νούμερο 212 του 
δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης μια ημέρα μετά από 
μια ακόμα… μαραθώνια συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου της πόλης κατά τη διάρκεια του οποίου μεταξύ 
άλλων «πέρασε» ο απολογισμός της διοίκησης για το 2016 
αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα του 2018. Ο ίδιος ήταν «χω-
μένος» στα χαρτιά του, με το ένα τηλέφωνο να χτυπά μετά 
το άλλο και την πόρτα να ανοιγοκλείνει συνεχώς. 

«Τελικά, πως καταφέρατε και αντιμετωπίσατε δυο κρίσεις: 
μια οικονομική και μια ανθρωπιστική μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα» τον ρωτάμε. «Από την αρχή της θητείας του 
ο Γιάννης Μπουτάρης έθεσε ως προτεραιότητα την αντι-
μετώπιση της κρίσης. Όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει πολύ 
σοβαρή δουλειά από την προκάτοχό μου και πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου Καλυψώ Γούλα. Με την ίδια σοβα-
ρότητα συνεχίζουμε την καλή δουλειά που έγινε. Μέσα στην 
οικονομική κρίση τα δεδομένα και η έννοια του απόρου 
έχουν αλλάξει. Κάποτε είχαμε συγκεκριμένα στερεότυπα 
στο μυαλό μας. Σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν 
ανάγκη από τη βοήθειά μας έχουν πληγεί από την κρίση, 
έχουν χάσει τις δουλειές τους, είναι άνεργα τα παιδιά τους 
και καθημερινά αυξάνονται. Σε αυτούς τους ανθρώπους με 
τις περιορισμένες οικονομικές  δυνατότητες που διαθέτου-
με είμαστε δίπλα ενισχύοντας παράλληλα τις δράσεις μας», 
απαντά ο κ. Λεκάκης και σημειώνει: «Δεν είναι τυχαίο που 
πλέον όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 
δεν συναντά άστεγους. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς 
που έχει γίνει». «Δώσαμε βάση για να δημιουργηθούν δο-
μές. Για την αστεγία και την αντιμετώπισή της δημιουργήθη-
κε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων και λειτουργεί 
καθημερινά από το πρωί μέχρι τις 21:00. Υπάρχει επίσης το 
Υπνωτήριο αστέγων, ομάδες που βγαίνουν στο δρόμοι –οι 
street workers- που σε συνεργασία με κοινωνικούς λει-
τουργούς ενημερώνουν για τις δομές αυτές. Οι δράσεις μας 
συνεχίζονται και θα γίνουν εντονότερες. Ο δήμος πραγμα-
τοποιεί συσσίτια καθημερινά σε κάθε δημοτική ενότητα που 
διαθέτει, υπάρχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο, το Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών, το Φιλο-
ξενείο για τους αιτούντες άσυλο κ.α. Έχουμε δημιουργήσει 
έναν χάρτη για όλους εκείνους που λόγω της κρίσης μας 
έχουν πραγματικά ανάγκη», λέει ο κ. Λεκάκης. 

«Πως αντιμετωπίσαμε τους πρόσφυγες…»
Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο 
η διοίκηση Μπουτάρη χειρίστηκε το ζήτημα των προσφύ-
γων, για τον οποίο δέχτηκε μάλιστα πρόσφατα τα συγχα-
ρητήρια του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη 
Μουζάλα. «Προσπαθήσαμε να κινηθούμε διακριτικά και 
ουσιαστικά. Ο δήμαρχος κινήθηκε άμεσα. Η διοίκηση ξεκί-
νησε σε συνεργασία με την  Ύπατη Αρμοστεία το πρόγραμμα 
REACT». Όπως λέει ο κ. Λεκάκης η συγκεκριμένη ενέργεια 
είχε διττά θετικά οφέλη για την κοινωνία της πόλης. Αρχικά 
οι πρόσφυγες μπήκαν και πλέον μένουν σε διαμερίσματα 
και κατά δεύτερον, «κινήθηκε» η κτηματαγορά της πόλης. 
«Προσέφερε αξιοπρεπή διαβίωση στους πρόσφυγες και 
έδωσε μια μεγάλη ανάσα στους  ιδιοκτήτες ακινήτων που 
είχαν ανοίκιαστα ακίνητα» υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος 
Θεσσαλονίκης. 
Λέει με νόημα ότι ο Γιάννης Μπουτάρης και οι συνεργάτες 

του κατάφεραν να αλλάξουν τον «αέρα της πόλης μέσα σε 
λίγα μόλις χρόνια». «Η Θεσσαλονίκη πλέον έχει γίνει ανοι-
κτή και ανεκτική πόλη σε όλους τους τομείς. Είχαμε μάθει 
να ζούμε σε μια πόλη κλειστή και συντηρητική. Από το 2010 
και μετά έγινε μια μεγάλη στροφή και δόθηκε νέα ανάσα και 
πνοή. Έχουμε μια πόλη εξωστρεφή που την επισκέπτονται 
εκατομμύρια τουρίστες». «Ήταν δύσκολο, αυτό;» τον ρωτά-
με. Και απαντά: «Όλες οι νοοτροπίες για να αλλάξουν χρει-
άζεται μεγάλη προσπάθεια, χρόνος και εντατική δουλειά. 
Όλοι εργαστήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση».  

Εσωτερική… αντιπολίτευση
Τι λέει όμως για τις εσωτερικές διαφορές που υπάρχουν 
στην διοικούσα παράταξη και την αντιπολίτευση που γίνεται 
στη διοίκηση από τους ίδιους του «Πρωτόβουλους»; «Από 
την ίδρυση της παράταξης υπήρχαν διαφορετικές απόψεις 
και συγκρούσεις αλλά πάντα κάναμε γόνιμους διαλόγους 
μεταξύ μας και καταλήγαμε από κοινού σε ορισμένα συμπε-
ράσματα. Θέλω να υπενθυμίσω ωστόσο πως κάποιοι απέ-
χουν συστηματικά και συνειδητά από τα συλλογικά όργανα 
της παράταξης, εκεί δηλαδή όπου δημοκρατικά λαμβάνο-
νται οι αποφάσεις με αποτέλεσμα να έχουμε και διαφορο-
ποιήσεις στις συνεδριάσεις του συμβουλίου» υποστηρίζει 
ο κ. Λεκάκης. «Ποιος είναι τελικά Πρωτοβουλία; Υπάρχει 
παλιά και νέα Πρωτοβουλία» τον ρωτάμε. «Η Πρωτοβουλία 
ήταν, είναι και θα είναι μια και επικεφαλής της είναι ο Γιάν-
νης Μπουτάρης» ισχυρίζεται .

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα επτά χρόνια που η «Πρωτοβου-
λία» διοικεί το δήμο Θεσσαλονίκης η Διοίκηση παρέμεινε 
πιστή στις αρχές της παράταξης. «Με εκφραστή το δήμαρχο 
Γιάννη Μπουτάρη συνεχίζουμε το έργο μας και το πρόγραμ-
μά μας για το οποίο ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε δυο φο-
ρές» λέει.  Ο κ. Λεκάκης θεωρεί επίσης πως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι δεν υπάρχει 
πραγματική αυτοτέλεια στους δήμους. Σε ερώτηση πόσο 
δύσκολη ήταν η μετάβαση από την αντιδημαρχία Ανάπτυξης 
και Επιχειρηματικότητας σε εκείνη της Κοινωνικής Πολιτι-
κής απαντά: «κάθε αρχή και δύσκολη. Και οι δυο είχαν ενδι-
αφέροντα χαρτοφυλάκια. Σίγουρα πρόκειται για δυο θέσεις 
με μεγάλες προκλήσεις».

Η επόμενη ημέρα στην Κεντροαριστερά
Αναφορικά με τις εσωκομματικές εκλογές στην Κεντροαρι-
στερά και την… επόμενη ημέρα λέει: «Η κ. Γεννηματά πήρε 
μια γενναία πρωτοβουλία να μαζέψει διάφορα κομμάτια του 
χώρου και να ανοίξει η διαδικασία για να υπάρχει μέλλον σε 
αυτό το χώρο. Η ενότητα είναι το σημαντικότερο που πρέπει 
να διασφαλιστεί από τον επόμενο αρχηγό. Οι κινήσεις όλες 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση» καταλήγει ο αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
Πέτρος Λεκάκης μιλά 
στην Karfitsa για το έργο του 
και τον Μπουτάρη

συνέντευξη

«Μέσα σε λίγα χρόνια 
αλλάξαμε τον αέρα της 

Θεσσαλονίκης…»
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ 
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O τουρισμός γι’ άλλη μια χρονιά έβγαλε την Ελλάδα 
ασπροπρόσωπη. Όλοι αναγνωρίζουν πως μέσα στις 
συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην ελληνική οι-
κονομία ο τουρισμός είναι μια μεγάλη ανάσα οξυγόνου,  
καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας, εισοδήματα και 
δημόσια έσοδα, στηρίζοντας την εθνική οικονομία στο 
σύνολό της και «αιμοδοτώντας» τις τοπικές οικονομίες 
κάθε τουριστικής περιοχής. Όλοι κερδίζουν από τον 
τουρισμό. 

Είναι ώρα λοιπόν από τον ελληνικό τουρισμό να κερδί-
σει και το ελληνικό ξενοδοχείο. Διότι είναι άλλο πράγμα 
οι μύθοι που καλλιεργούνται κι  είναι άλλη η πραγματι-
κότητα στο «ταμείο».  Το ελληνικό ξενοδοχείο σηκώνει 
βάρη δυσανάλογα των πραγματικών αποτελεσμάτων 
του,  μέσα σε ένα περιβάλλον εχθρικό στην επιχειρη-
ματικότητα. Χαράτσια, υπερφορολόγηση, εισφορές, 
κόκκινα δάνεια  και  την ίδια στιγμή οι τρείς φορές 
ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες ,  εξακολουθούν να μη 
δίνουν την παραμικρή  ρευστότητα. Κι από δίπλα, πίεση 
από το προσφυγικό και υποχρηματοδότηση της προβο-
λής της χώρας λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών 
των μνημονίων.  

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά ο Έλληνας ξενοδόχος 
καλείται να αναμετρηθεί με τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και 
με πρόσθετα βάρη για το 2018 όπως ο σχεδιαζόμενος 
φόρος διαμονής.  

Ελληνικός τουρισμός χωρίς ελληνικά ξενοδοχεία και 
Έλληνες ξενοδόχους δεν υπάρχει. To ελληνικό ξενο-
δοχείο είναι εθνική μας υπόθεση! Πρέπει να στηριχτεί 
για να μπορεί κι αυτό με τη σειρά του να στηρίζει την 
οικονομία και την κοινωνία. Να στηριχτεί έμπρακτα στο 
πλαίσιο μιας μακρόπνοης Εθνικής Στρατηγικής που θ’ 

αναγνωρίζει το ρόλο του ελληνικού ξενοδοχείου και τον 
καθημερινό αγώνα του Έλληνα ξενοδόχου ν’ ανταπε-
ξέλθει στις πελώριες προκλήσεις και να κρατήσει όρθια 
την επιχείρησή του. Διότι αυτό έχει πραγματικά εθνική 
σημασία. 

Οι ξενοδόχοι δεν είμαστε κλειστή συντεχνία που 
νοιάζεται μόνο για τον εαυτό της. Αποδείξαμε στην 
πράξη το πατριωτικό επιχειρείν. Μένουμε στην Ελλάδα. 
Δημιουργούμε απασχόληση στην 
Ελλάδα. Δημιουργούμε πλούτο 
στην Ελλάδα.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που 
μέσα σε τόσο δύσκολες κι αντί-
ξοες συνθήκες διασφαλίσαμε την 
εργασιακή ειρήνη. Καταφέραμε 
να βρούμε λογικές λύσεις και να 
προστατεύσουμε τις εργασιακές 
συνθήκες  στον ξενοδοχειακό κλά-
δο, σε αντίθεση με το γενικότερο 
κλίμα σαρωτικών μεταβολών και 
ανατροπών στις εργασιακές σχέ-
σεις στη χώρα μας την τελευταία 
5ετία. Κι αυτή η επιτυχία δεν έγινε τυχαία. 

Οι Έλληνες ξενοδόχοι, απέδειξαν έμπρακτα την εμπιστο-
σύνη τους στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων ως βασικό εργαλείο για την επίτευξη κοι-
νωνικής συνοχής, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή 
τους στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση. 
Δείξαμε το δρόμο της συναίνεσης και της συνεννόησης 
που πρέπει όλοι να ακολουθήσουν, για την αναγκαία 
επανεκκίνηση της οικονομίας και την επιστροφή της 
χώρας στο δρόμο της ανάπτυξης.  

Οι ξενοδόχοι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα 

σε μια ανοιχτή και αμφίδρομη σχέση με τη κοινωνία. 
Είναι η φύση της δουλειάς μας αυτή. Είμαστε δίπλα στην 
κοινωνία με όλες μας τις δυνάμεις γιατί το προϊόν μας 
έχει υψηλότερη αξία μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 
που αντιλαμβάνεται την έννοια της ελληνικής φιλοξενίας 
κάθε επισκέπτη στη χώρα μας και φροντίζει ο καθένας 
να την αποδεικνύει στην πράξη,  όποτε αυτό χρειάζεται. 

Γι’ αυτό και το ελληνικό ξενοδοχείο 
είναι ένα εθνικό στρατηγικό «όπλο» 
προκειμένου να δώσουμε ακόμη 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο 
brand που λέγεται «Ελλάδα». Ο 
εφησυχασμός μιας ακόμη επιτυχη-
μένης σεζόν είναι κακός σύμβου-
λος. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τα 
«στραβά μάτια» και σαν στρουθοκά-
μηλος να χώνει το κεφάλι στην άμμο 
για να μην βλέπει τους κινδύνους, 
τις απειλές και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε.  Αν πέσει το 
ελληνικό ξενοδοχείο, μαζί του θα 

πέσει και η Ελλάδα. 

Από την πλευρά μας, οι ξενοδόχοι θα συνεχίσουμε με 
το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης να κάνουμε το καθήκον 
μας. θέλουμε να ελπίζουμε πως δεν θα είμαστε μόνοι 
στην προσπάθειά μας και να πιστεύουμε πως για μια 
εθνική υπόθεση όπως ο τουρισμός και το ελληνικό 
ξενοδοχείο,  θα ενωθούν χέρια και δυνάμεις για το 
κοινό καλό.

*Ο κ. Τάσιος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων

To ελληνικό ξενοδοχείο είναι εθνική μας υπόθεση!

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΣΙΟΣ*

ΑΠΟΨΗ
κοινωνία
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Ανεξάρτητος συνδυασμός 
«Επιχειρηματική Ανανέωση» 

πρόσωπο

Αλλαγή σελίδας, εξωστρέφεια και ανάπτυξη το 
τρίπτυχο του Γιώργου Μπίκα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΤην υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας με τον ανεξάρτητο συνδυασμό «Επι-
χειρηματική Ανανέωση»  ανακοίνωσε ο Βεροιώτης 
επιχειρηματίας Γιώργος Μπίκας με δήλωσή του, 

με την οποία προσδιορίζει και τους βασικούς άξονες στους 
οποίους φιλοδοξεί να κινηθεί ο συνδυασμός του. 

Αναλυτικότερα ο Γιώργος Μπίκας δήλωσε: «Οι εκλογές για 
τη νέα Διοίκηση των Επιμελητηρίων, που θα πραγματοποι-
ηθούν στις 3 Δεκεμβρίου, διεξάγονται σε μία περίοδο όπου 
η Επιμελητηριακή και η επιχειρηματική κοινότητα απαιτείται 
να δώσει δυναμικά το παρόν προκειμένου να συμβάλει τα 
μέγιστα για την οριστική έξοδο της χώρας από την οικονομι-
κή κρίση και την επιστροφή στην βιώσιμη ανάπτυξη.  Έχουμε 
χρέος και ταυτόχρονα τη μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε ένα 
νέο ξεκίνημα στο Επιμελητήριο της Ημαθίας, που ως ανα-
πόσπαστο μέλος της μεγάλης Επιμελητηριακής οικογένειας 
καλείται να πρωταγωνιστήσει στα επιχειρηματικά δρώμενα 
της περιοχής μας». 

Σύμφωνα με τον ίδιο ο σχεδιασμός της παράταξής του πε-
ριλαμβάνει νέους στόχους, νέους σχεδιασμούς αλλά και 
διορθώσεις ή αλλαγές σε ότι δεν έγινε σωστά ή δεν έγινε 
καθόλου τα προηγούμενα χρόνια. «Για την επίτευξή του, 

πάνω από όλα χρειάζεται σύνθεση και διάλογος, μακριά από 
διαχωριστικές πρακτικές. Η στήριξη της τοπικής επιχειρημα-
τικότητας και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας δεν μπορεί 
να είναι υπόθεση λίγων ή μερικών, δεν μπορεί να κινείται 
σε λογικές του «εμείς» και οι «άλλοι». Το Επιμελητήριο είναι 
υπόθεση όλων, διότι τα προβλήματα είναι κοινά, ανάλογα με 
τον κλάδο, διότι η προσπάθεια πρέπει να είναι κυρίως συλ-
λογική» δήλωσε μεταξύ άλλων.  

Συζητήσεις και… καινοτόμες ιδέες 
Αναφερόμενος στην αποδοχή της πρότασης να ηγηθεί ενός 
συνδυασμού ο ίδιος απαντά στην Karfitsa πως: «μετά από 
συζητήσεις με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, αποδέ-

χθηκα την πρόταση να ηγηθώ ενός νέου συνδυασμού, αυτόν 
της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης», που όπως καταδεικνύει 
και το όνομά του συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο δυναμικών 
εκπροσώπων όλων των επιχειρηματικών κλάδων της Ημα-
θίας με νέες αντιλήψεις αλλά και με χρήσιμη εμπειρία, με 
γνώσεις, με προοπτική και με καινοτόμες ιδέες.  Ήδη ολο-
κληρώνουμε το συνδυασμό μας καθώς και τον σχεδιασμό 
για τη δράση μας τα επόμενα χρόνια με έναν και μόνο στόχο. 
Να δούμε την Ημαθία να μεγαλουργεί επιχειρηματικά. Να 
προοδεύει προς όφελος της κοινωνίας και του συνόλου των 
πολιτών της». 

Και συνεχίζει ο κ. Μπίκας: «όλοι οι άνθρωποι του συνδυ-
ασμού «Επιχειρηματική Ανανέωση» ζουν καθημερινά και 
στην πράξη τα θέματα που απασχολούν κάθε επιχειρηματική 
βαθμίδα. Παράλληλα, μέσα από την ενασχόληση, με τη Διοί-
κηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας και με τα θέματα της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, γνωρίζουμε καλά 
τι πρέπει να κάνει ένα Επιμελητήριο, τόσο σε τοπικό όσο και 
σε κεντρικό επίπεδο. Να στηρίζει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις 
- μέλη του, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  Να 
αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και εξειδικευμένη γνώση, 
προσφέροντας στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους καινοτόμες 
λύσεις και εργαλεία – προγράμματα που εξοικονομούν χρό-
νο και κόστος, έγκυρη ενημέρωση, καθοδήγηση και συμ-
βουλευτική υποστήριξη, ευκαιρίες κατάρτισης, δικτύωσης 
και ανάπτυξης - βελτίωσης των επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων. Και κυρίως, να συμμετέχει και να μπορεί να βρί-
σκεται στα κέντρα των αποφάσεων, χωρίς να είναι απλός και 
αμέτοχος παρατηρητής τους» καταλήγει ο κ. Μπίκας. 

Μεταξύ άλλων ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Ημαθίας προτείνει: 

• Ενίσχυση των πρωτοβουλιών εξωστρέφειας του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας. 
• Περαιτέρω ανάπτυξη της υπηρεσίας one stop shop 
του Επιμελητηρίου σε συνδυασμό με την πλήρη 
λειτουργία του ΓΕΜΗ ώστε να διευκολύνεται η ίδρυση 
επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών. 
• Ίδρυση γραφείου παροχής συμβουλευτικών νομι-
κών και φορολογικών υποθέσεων σε συνεργασία με 
έγκριτους νομικούς και φοροτεχνικούς. 
• Ίδρυση εξειδικευμένης υπηρεσίας ανέργων και 
επιχειρήσεων μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό από 
το υπάρχον δυναμικό που θα μπορεί να εγγράφεται 
στην προαναφερόμενη υπηρεσία. 
• Ίδρυση δύο παραρτημάτων του Επιμελητηρίου 
στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις – μέλη του Νομού που 
βρίσκονται μακριά από το κεντρικό Επιμελητήριο της 
Βέροιας. 
• Σχεδιασμός και υλοποίηση σεμιναρίων και προγραμ-
μάτων επιμόρφωσης και πιστοποιήσεων με στόχο τη 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελη-
τηρίου, αλλά και όλων όσων θέλουν να δραστηριοποι-
ηθούν στο επιχειρείν.  
• Έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των επιχειρήσεων 
– μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με τις εταιρίες 
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα με 
την ανάπτυξη ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης για τη 
διαμόρφωση και κατάθεση προτάσεων. 
• Ενεργή συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων με σκοπό 
την εξάλειψη του παρεμπορίου που μαστίζει καθημε-
ρινά την αγορά. 
• Συνεχή παρουσία σε στοχευμένες κεντρικές και 
κλαδικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις παραγωγικές 
επιχειρήσεις του Νομού να κερδίσουν νέες αγορές.

Οι εννέα προτάσεις  
για άμεση υλοποίηση

«Όλοι μαζί μπορούμε 
καλύτερα, όλοι μαζί 
μπορούμε να πετύχουμε»
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Με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου εισήχθη θέμα εκτός ημερησίας διάταξης στην 
Μητροπολιτική Επιτροπή που αφορά στην έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας και του δήμου Θέρμης 
για την ολοκλήρωση του έργου  της κατασκευής του 2ου Γυμνασίου Θέρμης.

Η επίσπευση της έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση ένταξης 
του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» Άξονα Προτεραιότητας 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής η κ. Πατουλίδου ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να 
ψηφίσουν ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «το εν λόγω έργο έχει μεγάλη ωριμότητα 
ένταξης και οι πιθανότητες έγκρισης χρηματοδότησης του είναι μεγάλες. Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι πιεστικές 
και ταυτόχρονα ο έλεγχος μονιμότητας των αποφάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής καθυστερούν από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση. Έχουμε ευθύνη να μη χαθεί ούτε λεπτό στην διαδικασία αποπεράτωσης του σχολείου».

Κατόπιν της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.   

«Έχουμε ευθύνη να μη χαθεί ούτε λεπτό  
για την κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Θέρμης»

Σε μια πρωτόγνωρη οικονομική συγκυρία 
ο βιοτεχνικός κόσμος καλείται στις 2,3 και 
4 Δεκεμβρίου να εκλέξει τους εκπροσώ-
πους του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης. Με την ψήφο του θα 
αποφασίσει εάν θέλει ένα Επιμελητήριο 
το οποίο θα κινείται στο πλαίσιο ενός 
διακοσμητικού ρόλου ή θα λειτουργεί ως 
συμβουλευτικό όργανο και συμπαραστάτης 
του κάθε επαγγελματία, του κάθε βιοτέχνη. 

Εμείς, η «Ένωση Βιοτεχνών- Νέοι Ορίζο-
ντες», συμμετέχουμε στις εκλογές, αποφα-
σισμένοι να ξαναχτίσουμε ένα Επιμελητή-
ριο αξιόπιστο, πρωταγωνιστή στις εξελίξεις 
και κυρίως δίπλα στις επιχειρήσεις –μέλη 
του. Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός στόχος 
τον οποίο υπηρετεί ο συνδυασμός μας από 
το 2002, όταν ιδρύθηκε από τον πρώην 
πρόεδρο του ΒΕΘ, Σωτήρη Μαγόπουλο.  

Ενόψει των επικείμενων εκλογών, έχουμε 
συγκροτήσει έναν δυναμικό συνδυασμό με 
στελέχη που έχουν μακρά επιμελητηριακή 
εμπειρία, αλλά και με νέους επιχειρημα-
τίες, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς συντε-
χνιακές και καθεστωτικές αντιλήψεις και 
είναι αποφασισμένοι να κάνουν το ΒΕΘ 
«ασπίδα» προστασίας για τα μέλη του. Και 
καλούμε τους βιοτέχνες του νομού μας να 
μας στηρίξουν με την ψήφο τους και να μας 
αναδείξουν 1η δύναμη, καθώς περιθώρια 
εφησυχασμού δεν υπάρχουν. Η αγορά 

ασφυκτιά, τα λουκέτα 
παραμένουν στην 
ημερήσια διάταξη, τα 
μνημονιακά μέτρα 
ξεδιπλώνονται το 
ένα μετά το άλλο και 
δεν ξέρουμε τι μας 
ξημερώνει αύριο. Και 
το κυριότερο, κανείς 
δεν μπορεί να μας 
βοηθήσει να βγούμε 
από το «τούνελ» στο 
οποίο έχει εγκλωβι-
στεί ο επιχειρηματικός 
κόσμος με πολιτικές… 
δημοσίων σχέσεων απέναντι στη σημερινή 
ηγεσία των παραγωγικών υπουργείων.

Η πορεία μας, όλα αυτά χρόνια, διακρίνεται 
από συνέπεια λόγων και έργων. Δώσαμε 
πολλές μάχες για την επίλυση των προβλη-
μάτων των συναδέλφων από τα έδρανα 
του ΒΕΘ, καθώς ως Επιμελητηριακή Ομά-
δα «Ένωση Βιοτεχνών -Νέοι Ορίζοντες» 
ασκήσαμε πιέσεις προς τους αρμόδιους 
φορείς για μείωση φορολογικών συντελε-
στών, σταθερό φορολογικό και επενδυτικό 
πλαίσιο, μείωση της γραφειοκρατίας, βελτί-
ωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα 
και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων, επιτάχυνση 
των αδειοδοτήσεων και ταχύτερη απονομή 

της δικαιοσύνης. 

Και τώρα ζητούμε 
από τους συναδέλ-
φους να μας δώσουν 
τη δύναμη για να 
συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας από το 
«τιμόνι» του ΒΕΘ, 
και να υλοποιήσου-
με το πρόγραμμά 
μας που συμπυκνώ-
νεται σε 13 βασικούς 
άξονες δράσης: 

1. Ενεργή συμμε-
τοχή του ΒΕΘ σε αναπτυξιακά κοινοτικά 
προγράμματα 
2. Δημιουργία γραφείων για δωρεάν 
ενημέρωση των μελών σχετικά με θέματα 
νομικά, ασφαλιστικά και φορολογικά, αλλά 
και για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργα-
λεία (π.χ. ΕΣΠΑ) 
3. Ολοκλήρωση του «Στρατηγείου του 
Βιοτέχνη» στη Σίνδο 
4. Εκπόνηση και δημοσιοποίηση μελετών 
για αγορές στις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες 
για προϊόντα και υπηρεσίες των μελών μας  
5. Επιδότηση μελών για συμμετοχή σε 
διεθνείς εκθέσεις  
6. Διοργάνωση επιχειρηματικών απο-
στολών ή συμμετοχή σε αποστολές που 
διοργανώνουν αξιόπιστοι φορείς

7. Προβολή τοπικών προϊόντων και επιχει-
ρήσεων 
8. Συγκρότηση ειδικού τμήματος που θα 
συνδράμει τα μέλη στη διεκδίκηση απαι-
τήσεων από φορείς του δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα 
9. Συγκρότηση συμβουλευτικού τμήματος 
που θα βοηθά τα μέλη ώστε να ξεπερνούν 
γραφειοκρατικά προβλήματα που προκα-
λούν η δημόσια διοίκηση και η πολυνομία 
10. Εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών 
11. Επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας 
για τη λειτουργία του Κέντρου Διαμεσολά-
βησης με στόχο τη μείωση του κόστους για 
τα μέλη μας 
12. Πρόταση στην ΚΕΕΕ για μείωση της 
συνδρομής που καταβάλλεται τόσο προαι-
ρετικά όσο και προς το ΓΕΜΗ 
13. Ανοιχτή «γραμμή» με τα 27 σωματεία 
- μέλη. Σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ του 
ΒΕΘ θα καλείται το «τιμώμενο» σωματείο 
και θα ενημερώνεται το Σώμα για θέματα 
που απασχολούν τον κλάδο τον οποίο 
εκπροσωπεί.

*Ο κ. Ιωάννης (Στάθης) Φωτιάδης είναι 
υποψήφιος πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), 
επικεφαλής του συνδυασμού «Ένωση 
Βιοτεχνών- Νέοι Ορίζοντες»

Οδικός χάρτης 12 αξόνων για ένα αξιόπιστο Επιμελητήριο δίπλα στον βιοτέχνη 

ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΦΩΤΙΑΔΗΣ*

opinion
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Λίγες μέρες προ των εσωπαραταξιακών εκλογών για την ανά-
δειξη αρχηγού στον υπό ίδρυση κομματικό φορέα της κεντρο-
αριστεράς γίνεται εμφανές πως υπάρχει μία ευκαιρία. Ευκαιρία 
που δεν πρέπει να σπαταληθεί αλλά να αξιοποιηθεί στο έπακρο 
ώστε να γίνει απαρχή αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στη 
χώρα.

Στρατηγικός στόχος της παράταξης είναι η στρατηγική ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ και η επαναφορά ενός «κανονικού» δικομματισμού 
ανάμεσα στην κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά. Οτιδήποτε 
άλλο που διατηρεί την κατάσταση ως έχει, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ 
δυνάμει κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να συζητηθεί.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται υπερβάσεις που είναι 
αλήθεια δεν έχουμε δει ακόμη σε όλα τα πεδία. Υπερβάσεις 
πολιτικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές αλλά κυρίως απαιτείται 
ρεαλιστικός προγραμματικός λόγος με αιχμές.

Οι πολλές υποψηφιότητες είναι αλήθεια ότι δεν ευνοούν την 
εμβάθυνση σε πολιτικές και προγραμματικές προτάσεις. Η συ-
νολική εικόνα δεν είναι ζωηρή, δεν έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον 
του κόσμου, αλλά από την άλλη γίνεται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα ένας πολιτισμένος διάλογος σε καλό κλίμα με επιχειρή-
ματα – ας μην τον θεωρούμε δεδομένο στην Ελλάδα της κρίσης.

Ο δρόμος για τη νέα παράταξη είναι δύσκολος. Πρέπει να πείσει 
για θέματα ταμπού. Επένδυση αντί κατανάλωσης, νέα γενιά 
αντί συνταξιοδοτικής δαπάνης, ανανεώσιμες πηγές αντί λιγνίτη, 
δημοκρατικό κόμμα μελών και δημοκρατικών διαδικασιών αντί 
για πολυπληθείς χαβούζες χειροκροτητών, βλέμμα στο μέλλον 
και όχι κοντόθωροι τακτικισμοί κομματικών οριζόντων.

Μια τέτοια παράταξη δεν είναι δεδομένο ότι θα πετύχει εκλογι-
κά. Αν πετύχει όμως εκλογικά είναι σίγουρο ότι θα συμβάλλει 
στην αλλαγή της χώρας. Μία παράταξη που απλά θα αναμασά 
συνθήματα και πολιτικές του παρελθόντος, που θα χαϊδεύει 
αντί να παιδεύει, που θα ικανοποιεί αντί να νουθετεί δεν έχει να 
συνεισφέρει τίποτα στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα έχει 
καταφέρει να συμπυκνώσει όλα τα κακώς κείμενα της Μετα-
πολίτευσης χωρίς τίποτε από τις θετικές παρακαταθήκες αυτής 
και είναι κόμμα με νέο ηλικιακά ηγέτη χωρίς βαρύ κυβερνητικό 
παρελθόν.

Ο στόχος για πολλούς λόγους είναι εθνικός. Η δημιουργία και 
η επιτυχία του υπό σύσταση φορέα θα ωφελήσει τη χώρα. 
Πολιτική και οικονομική σταθερότητα μπορεί ενδεχομένως 
να προσφέρει και η συντηρητική παράταξη, αλλαγές όμως, 
μεταρρυθμίσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και επιταχυντές της 
ανάπτυξης μόνον μία ποιοτική, ανανεωμένη και αναγεννημένη 
προοδευτική παράταξη είναι σε θέση να φέρει. Και αν αρχικά η 
κοινωνική πλειοψηφία πριμοδοτήσει την κεντροδεξιά γιατί ακρι-
βώς επιθυμεί και δικαίως τη σταθεροποίηση, η υποχρέωση των 
προοδευτικών είναι να ετοιμάσουν και να ετοιμαστούν για την 
επόμενη μέρα. Τη μέρα που ο Έλληνας θα θεωρήσει ότι μπορεί 
και πρέπει να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. 

Αυτό δε σημαίνει πως η νέα παράταξη θα είναι για τα εύκολα. Το 
αντίθετο. Από τώρα υποχρεούται να μπει στη βάσανο προτά-
σεων – απλά την πλειοψηφία θα την διεκδικήσει σε δεύτερο 
χρόνο.

Διότι η νέα παράταξη πρέπει να στοχεύσει στην εκλογική και 
κοινωνική πλειοψηφία  ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους 
στόχους της προς όφελος της χώρας.

*O κ. Παπουτσής είναι πολιτικός επιστήμονας

H ευκαιρία που  
δεν πρέπει να χαθεί

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ*

■ Η τελετή θεμελίωσης 
του 5ου Νηπιαγωγεί-
ου Νέων Μουδανιών 
πραγματοποιήθηκε πριν 
λίγες ημέρες από τον 
πρωτοπρεσβύτερο της 
ενορίας Ν. Μουδανιών 
Αθανάσιο Ραμανδάνη 
παρουσία του δημάρχου 
της περιοχής Μανώλη 
Καρρά, των αντιδημάρ-
χων κ. Κωνσταντίνο 
Κοκκινίδη, Κωνσταντίνο 
Τσομπανάκη, Παναγιώτη 
Τσικαρίδη και Γ. Καρα-
πανταζή, του προέδρου 
της Δ.Κ.Ν. Μουδανιών κ. 
Νικολαόυ Θεργιού, του 
Γενικού Γραμματέα του 
δήμου κ. Αντρέα Λέλεκα, 
της Διευθύντριας Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης 
κ. Ευτυχίας Παπανικο-
λάου, υπαλλήλων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του 
δήμου, εκπροσώπων της 
αναδόχου εταιρίας AKMH 
ATE, εκπροσώπων του 
συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων και παρουσία 
μαθητών και δασκά-
λων. «Η θεμελίωση του 
5ου Νηπιαγωγείου Ν. 
Μουδανιών αποτελεί 
ένα σπουδαίο κοινω-
νικό και παιδαγωγικό 
έργο καθώς δίνει λύση 
στο χρόνιο στεγαστικό 
πρόβλημα που αντιμε-
τώπιζαν οι μαθητές του 
νηπιαγωγείου οι οποίοι 
ήταν αναγκασμένοι 
όλα αυτά τα χρόνια να 
στεγάζονται σε άλλους 
χώρους. Η συνεχής 
προσπάθεια, η εκπό-
νηση μελετών και οι 
στοχευμένες παρεμβά-
σεις που έχουν γίνει όλο 
αυτό το διάστημα απο-
δίδουν καρπούς προς 
όφελος των δημοτών 
μας. Το 5ο νηπιαγωγείο 
Μουδανιών είναι η αρχή 
καθώς το επόμενο διά-
στημα θα ακολουθήσει 
και η θεμελίωση και των 
άλλων δύο νηπιαγωγεί-
ων που βρίσκονται υπό 
κατασκευή. Ευχαριστώ 
θερμά όσους εργάζονται 
προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί και να παραδοθεί 
στους μαθητές και στους 
δασκάλους τους ένας 
καινούριος διδακτικός 
χώρος που θα τους 
χαρίσει χαμόγελα και 
γνώση» ανέφερε μεταξύ 
άλλων στο μήνυμά του ο 
κ. Καρράς. 

■ Πρώτος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής με αυξημένες αρμοδιότητες εξελέγη πριν λίγες ημέρες ο 
πρώην «καπετάνιος» του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, Στέλιος 
Αγγελούδης. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εκπρόσω-
πος του ελληνικού χάντμπολ βρίσκεται στην εν λόγω θέση. Σε 
δηλώσεις του αμέσως μετά την εκλογή του ο κ. Αγγελούδης 
δήλωσε ότι: «Είναι μια περιπέτεια που έπρεπε να τελειώσει με 
τον τρόπο που έγινε σήμερα για το καλό της πατρίδας και του 
Ολυμπισμού. Νομίζω πως ήταν ένα καλό μάθημα για όλους. 
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ενωτικό. Φαίνεται ότι ανήκουν στο 
παρελθόν όλες αυτές οι διαδικασίες που δεν ήταν σύμφω-
νες με το Ολυμπιακό Πνεύμα. Γίνεται μία νέα αρχή και πολύ 
σύντομα θα έχουμε καλύψει τον χαμένο χρόνο. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ποτέ ότι ο Ολυμπισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
ένα κίνημα εθελοντισμού που στηρίζεται στις αξίες του Ολυ-
μπιακού Ιδεώδους. Το ελληνικό χάντμπολ εκπροσωπείται δυ-
ναμικά στη νέα θητεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
και θα αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία προς όφελος και του 
αθλήματος που αποτελεί ένα ισχυρό κομμάτι του ελληνικού 
αθλητισμού». Στη σχετική αναφορά μάλιστα που έκανε ο κ. 
Αγγελούδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook 
τα likes και τα… «εύγε» έπεφταν βροχή! 

■ Σοβαρούς προσωπικούς 
και οικογενειακούς λόγους 
επικαλέστηκε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης για την απου-
σία του από τη στρατιωτική 
παρέλαση της Θεσσαλονί-
κης. Όπως είπε ο Γιάννης 
Μπουτάρης μιλώντας σε 
δημοσιογράφους, αυτοί ήταν 
οι λόγοι  που τον ανάγκασαν 
να βρεθεί εκτός πόλης κατά 
τη διάρκεια των πρόσφατων 
εορτασμών. Υπογράμμισε 
ο ίδιος ότι η δημοτική αρχή 
εκπροσωπήθηκε σε όλες τις 
μεγάλες εκδηλώσεις και τα 
παράλληλα προγράμματα από 
την πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου Καλυψώ Γούλα 
αλλά και τους αντιδημάρχους 
του. Σημειώνεται ότι η μείζον 
αντιπολίτευση του δήμου και 
ο επικεφαλής της Σταύρος 
Καλαφάτης μέσω αναρτήσεων 
στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης επιτέθηκε στον Γιάννη 
Μπουτάρη λόγω της απου-
σίας του αυτής. Πάντως, ο 
δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι είχε 
ενημερώσει και τον Προκόπη 
Παυλόπουλο προσωπικά. 
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, δύο (2) πλήρους 
απασχόλησης και ένα (1) μερικής απασχόλησης με την ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών, προκηρύσσει η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την λειτουρ-
γία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. 
Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-2018. Συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτού-
μενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους σε κλειστούς φακέλους, είτε αυτοπροσώ-
πως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164, 54248 – Θεσσαλονίκη (Δ/νση: K.Καραμανλή 164, 54248 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311821722 κα Α.Παπαδοπούλου & τηλ. 2311821723 κα Ζ.Χατζηαντωνίου), κατά το χρονικό διάστημα 
03/11/2017 – 12/11/2017.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 
Μ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚ.
ΘΕΣΗΣ

ΑΡ. 
ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Π.Ε  Παιδαγωγών  
(πλήρους απασχόλησης - 
8ωρη 5μερη απασχόληση 
Δευτέρα - Παρασκευή)

01 2 Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως 31/8/2018 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση που 
παραταθεί το 
πρόγραμμα της 
ΕΕΤΑΑ

1.Τίτλοι Σπουδών: Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου 
ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και 
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Παιδαγωγικού Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής 
ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2.Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε  Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) ΟΤΑ.

Π.Ε  Παιδαγωγών  
(μερική απασχόληση - 
4ωρη 5μερη απασχόληση 
Δευτέρα - Παρασκευή)

02 1 Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
έως 31/8/2018 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση που 
παραταθεί το 
πρόγραμμα της 
ΕΕΤΑΑ

1.Τίτλοι Σπουδών: Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου 
ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και 
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Παιδαγωγικού Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής 
ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2.Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) ΟΤΑ.
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Σε αλγεινή θέση βρίσκονται 
Λύκεια και Γυμνάσια στην 
Χαλκιδική, κάθε χρονιά 
παρατηρούνται σε μικρό ή 
μεγάλο βαθμό ελλείψεις τόσο 
σε Διδακτικό Προσωπικό, 
όσο και σε υποδομές! 

Αλλά μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 
να μην έχει έρθει μαθημα-
τικός για την Γ’ τάξη στο 
Γενικό Λύκειο στην Ιερισσό 
(γενέτειρα της κυβερνητικής 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ), είναι 
το λιγότερο που μπορούμε 
να πούμε τραγικό με συνέ-
πεια, όχι μόνο το ημερήσιο 
πρόγραμμα να συρρικνώ-
νεται ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ, αλλά κι 
αυτό που γίνεται, να γίνεται 
με τόσα εμπόδια που στην 
τελική να απαξιώνεται η όλη 
Μαθησιακή Διαδικασία που 
επιχειρείται στην σχολική 
Αίθουσα.

Δηλώνω αποφασισμένος να 
προασπίσω παντί τρόπω τα 
σχολεία μας και να επιτεί-
νω τον αγώνα μου για μια 
καλύτερη εκπαίδευση για τα 
παιδιά μας!

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

■ Από την αυτοδιοίκηση πήγε 
στην… κεντρική πολιτική σκηνή! Ο 
λόγος για τον Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζι-
τζικώστα που στην παρέλαση της 
28ης Οκτωβρίου επέλεξε να καθίσει 
στην κεντρική εξέδρα των πολιτι-
κών προσώπων και όχι στην μεσαία 
που προορίζεται για τους εκπρο-
σώπους της αυτοδιοίκησης. Από 
ότι μάθαμε οι υπεύθυνοι της πα-
ρέλασης έβαλαν τον κ. Τζιτζικώστα 
να καθίσει στη συγκεκριμένη θέση 
λόγω άλλων απουσιών! 

■ Στηρίζει την… Φώφη Γεννηματά 
για την προεδρία του νέου κόμμα-
τος της Κεντροαριστεράς. Ο λόγος 
για τον πρόεδρο της Ένωσης Κε-
ντρώων Βασίλη Λεβέντη ο οποίος 
μιλώντας σε δημοσιογράφους δή-
λωσε σίγουρος ότι η κάλπη της 12ης 
Νοεμβρίου θα βγάλει τη Φώφη… 
πρόεδρο. Η τελευταία βέβαια, κρά-
τησε μικρό καλάθι απαντώντας του 
«οι κάλπες θα δείξουν…»! 

■ Τα παιδιά και τη σύζυγο του 
υπουργού Εθνικής Άμυνας συνό-
δευσε για… δεύτερη συνεχόμενη 
φορά από το Μακεδονία Παλλάς 
στην εξέδρα της παρέλασης στη 
Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης. 
Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο 
είχε συμβεί και πέρσι με τον κ. Καμ-
μένο να ζητά από φωτογράφους και 
δημοσιογράφους να καλύψουν τα 
πρόσωπα των παιδιών του στις φω-
τογραφίες που επρόκειτο να δημο-
σιευθούν. Άλλωστε, είναι γνωστές 
οι φιλικές σχέσεις που διατηρεί ο 
πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλή-
νων με τον ομογενή επιχειρηματία 
που δραστηριοποιείται κυρίως στη 
Βόρεια Ελλάδα. 

■ «Ο κόσμος το έχει… τούμπανο κι 
αυτή κρυφό καμάρι» όπως λέει και 
ο θυμόσοφος λαός. Αναφερόμαστε 
στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας 

Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη η 
οποία όποτε τη ρωτούν οι δημοσι-
ογράφοι εάν θα πολιτευτεί στην Α’ 
Θεσσαλονίκης εκείνη απαντά πως: 
«αυτό το λέτε εσείς και όχι εγώ». 
Μάλιστα σε πρόσφατη τηλεοπτική 
της συνέντευξη όταν την ρώτησαν 
τους σκοπούς της επίσκεψής της 
στην πόλη μας απάντησε: «θα μου 
επιτρέψετε να πάω στο σπίτι μου, 
έτσι»; Στα «γαλάζια» στέκια πάντως 
της συμπρωτεύουσας θεωρείται 
βέβαια η κάθοδός της στις εθνικές 
εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Α’ 
Θεσσαλονίκης. Και αυτό το γνωρί-
ζουν ορισμένοι που ξεκίνησαν να… 
«ψιθυρίζουν» διάφορα σε βάρος 
της! 

■ Στην παρέλαση της… γειτονιάς 
του πήγε και φέτος ο υφυπουργός 
Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. 
Ο ΣΥΡΙΖΑίος κυβερνητικός χρόνια 
τώρα δίνει το παρών στις μαθητικές 
παρελάσεις της Καλαμαριάς ανήμε-
ρα της 28ης Οκτωβρίου. Σε σχετική 
ερώτηση που του κάναμε απάντησε 
ότι: «αυτό γίνεται γιατί η κυβέρνηση 
ούτως ή άλλως εκπροσωπείται στην 
μεγάλη παρέλαση». Μήπως, λέμε 
μήπως, ο υπουργός αποφεύγει τις 
στρατιωτικές παρελάσεις λόγω… 
ιδεολογίας. Υπενθυμίζουμε πως στο 
παρελθόν οι σύντροφοί του από την 
Εγνατίας βρισκόταν στα πεζοδρόμια 
και διαδήλωναν κατά των παρελά-
σεων. Τουλάχιστον αυτός, παραμέ-
νει πιστός στις αρχές του… 

■ Κομβικό ρόλο στη δημιουργία 
της ατζέντας για τη νεολαία της Χώ-
ρας αναλαμβάνει η Βόρεια Ελλάδα 
μετά τη σύσταση της «Επιτροπής 
Εθνικού Συμβουλίου Νεολαί-
ας Βορείου Ελλάδας». Νέες και 
νέοι, με φρέσκες ιδέες και όραμα 
για το μέλλον, μέλη οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, μη κυ-
βερνητικών οργανισμών καθώς και 
ενεργοί νέοι πολίτες εκπρόσωποι 

■ Στην Αρέθουσα βρέθηκε, ανήμερα 
της γιορτής του Πολιούχου και Προστάτη 
της Αγίου Δημητρίου,  ο  βουλευτής  της  
Νέας  Δημοκρατίας   Σάββας  Αναστασιά-
δης. Εκεί συνάντησε τοπικούς παράγοντες 
και φίλους, με τους οποίους τον συνδέει 
μακροχρόνια  φιλία, από  Μαυρούδα,  
Σκεπαστό,  Φιλαδέλφειο,  Στεφανινά και  
Αρέθουσα. Η βραδιά κύλησε χαλαρά 
και με καλή φιλική κουβέντα.  «Κοινή 
πεποίθηση όλων, ότι οι Ελληνίδες και οι 
Έλληνες απαιτούν να φύγει το συντομότε-
ρο δυνατό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ» 
έλεγαν οι συνεργάτες του κ. Αναστασιάδη 
στη στήλη. 

Σε αλγεινή θέση βρίσκεται  
το Γενικό Λύκειο Ιερισσού

■ «Έσπασαν» τα τηλέφωνα μετά το σχόλιο της στήλης πως ο 
Δημήτρης Καπλάνης δέχεται εισηγήσεις να διεκδικήσει στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές του 2019 το δημαρχιακό θώκο Θερμαϊ-
κού. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πολλοί εκείνοι που τον κά-
λεσαν για να του δηλώσουν πως θα είναι… δίπλα του εάν τελικά 
πάρει την απόφαση να βρεθεί απέναντι στον σημερινό δήμαρχο 
της περιοχής. Μαθαίνουμε επίσης πως πρόσφατα ο κ. Καπλάνης 
βρέθηκε στην Αθήνα προς… Μοσχάτο μεριά! Λέτε να έχει πάρει 
τις οριστικές του αποφάσεις; 

■ Αλλάζουν διεύθυνση, αλλάζουν… σπίτι! Ο λόγος για τον αντιπρόεδρο 
της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη και την σύζυγό του και πρώην έπαρχο Λα-
γκαδά Πόπη Καλαϊτζή οι οποίοι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Μετά 
από πολλά χρόνια, 21 για την ακρίβεια, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο «γα-
λάζιος» πρώην υπουργός πήρε το κορίτσι του από τη Βόρεια Ελλάδα και 
πάει σε μεγαλύτερο διαμέρισμα που θα τους χωρά όλους πλέον! 

φορέων συμμετέχουν στη συγκεκρι-
μένη επιτροπή συμβάλλοντας στους 
σκοπούς του Συμβουλίου. Το Ε.ΣΥ.Ν. 
είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, 
μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργα-
νώσεων νέων. Σήμερα συγκροτείται 
από 78 οργανώσεις νέων, δηλαδή 
το μεγαλύτερο μέρος της οργανω-
μένης ελληνικής νεολαίας. Στόχος 
του είναι η ενίσχυση του ρόλου και 

ο συντονισμός των δράσεων των 
οργανώσεων μελών του, καθώς 
επίσης και η αντιπροσώπευσή 
των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 
και πλέον οργανωμένων νέων 
Ελλήνων. Τα μέλη της επιτροπής 
είναι:  Χατζηαλέξης Νικόλαος (Ως 
επικεφαλής), Γουλά Kωνσταντίνα,  
Δημόκας Βασίλης, Δίμτσα Αννέτα, 
Δρακοπούλου Ειρήνη, Kαθρέπτης 
Μιχάλης, Καλαμπαλίκης Άγγελος, 
Κάργα-Καμπάνη Βίκυ, Κουμποτή 
Αντωνία, Μωυσίδης Παναγιώτης, 
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Παρά-
σχου Αφεντούλα, Ράδος Δημήτρι-
ος, Τελλίδου Χριστίνα και Στεφανί-
δης Μάρκος. 

■ Το παράδειγμα του Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη που έχει καταργήσει τις 
εξέδρες των παρελάσεων ακο-
λουθούν και άλλοι συνάδελφοί 
του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Και φέτος στον δήμο Κορδελιού 
Ευόσμου η παρέλαση πραγματο-
ποιήθηκε χωρίς εξέδρες. Η σχετι-
κή ενέργεια έγινε κατόπιν απόφα-
σης του δημάρχου της περιοχής 
Πέτρου Σούλα!
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■ Την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας,  καθώς οι επιχειρηματι-
κές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, είναι καθοριστικές για την ευρύτερη ανάπτυξη των 
οικονομιών τους επισήμανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
και α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΕ Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη συνάντηση του με 
τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αδριανούπολης, Recep 
Zipkinkurt.  Οι δύο πρόεδροι που συναντήθηκαν στο ΒΕΘ έχουν υπογράψει σύμφωνο 
συνεργασίας προκειμένου οι δύο πλευρές να αναζητήσουν κοινούς δρόμους για επιχει-
ρηματικές συμπράξεις. «Ως φορείς της επιχειρηματικότητας έχουμε υποχρέωση να δι-
ευκολύνουμε τους επιχειρηματίες. Στο χέρι μας είναι να ενδυναμώσουμε τις εμπορικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είναι δεδομένο ότι η επιχειρηματικότητα δεν γνωρίζει 
σύνορα. Για τη χώρα μας άλλωστε η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί στοίχημα» 
τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος καλωσορίζοντας τον κ. Zipkinkurt. Από την πλευρά του ο 
κ. Zipkinkurt, δεσμεύτηκε για έμπρακτη συνεργασία, ενώ αναφέρθηκε στα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις - μέλη των δύο επιμελητηρίων. «Είμαστε εδώ 
για να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων των χωρών μας» ση-
μείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αδριανούπολης.

■ Θα είναι υποψήφιος 
βουλευτής στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης ο πρώην υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης, 
όπως αποκάλυψε στην Μελί-
να Καραπαναγιωτίδου και στο 
www.karfitsa.gr. Σύμφω-
να με τον πρώην κυβερνητικό 
που δεν αποκάλυψε ποιον 
θα στηρίξει στις εκλογές της 
Κεντροαριστεράς η συμμετο-
χή του κόσμου στις κάλπες θα 
είναι μεγάλη, κάτι το οποίο θα 
εγγυηθεί και την ενότητα της 
επόμενης ημέρας. 

■ Ψηφοδέλτιο πολυσυλ-
λεκτικό και όχι «πράσινο» 
ισχυρίζεται πως έχει ο νυν 
δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης 
Μαυρομάτης και πως όσα 
γράφονται κατά καιρούς για 
ενδεχόμενη υποψηφιότητα 
ανθρώπων που τον στηρί-
ζουν, να βρεθούν απέναντί 
του, δεν έχουν καμία βάση.

■  Το Κέντρο Κοινότητας δήμου Δέλτα στα Κύμινα, μια νέα κοινωνική 
δομή, που δημιουργήθηκε με κονδύλια του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και έχει διασφαλισμένη λειτουργία για τα επόμενα 
τρία χρόνια, εγκαινίασαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας με τον δήμαρχο Δέλτα Ευθύμιο Φωτόπουλο και τον 
πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κυμίνων Βασίλη Κατούνα, παρουσία 
των Αντιπεριφερειαρχών Κώστα Γιουτίκα και Γερακίνας Μπισμπινά και 
του Αντιδημάρχου Αξιού Π. Σάκα.  Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επί-
σης ο Βουλευτής Γ. Λαζαρίδης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μ. Δημοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Αξιού Π. Σάκας, οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι Δήμου Δέλτα Γ. Γλώσσης, Σπ. Σταματάκης, Γρ. Ζάχος, Στ. Λιούλιας, 
Π. Καλτσίδης, Κ. Δουζδαμπάνης, Κ. Κουκούλη, Ν. Πάντη, τα μέλη του 
Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελος Βουδριάς, Ελένη Τούσιου, η Πρόεδρος 
της Τ.Κ. Ν. Μαγνησίας Σ. Καραπαύλου, η γενική γραμματέας του δήμου 
Αν. Σισμανίδου καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Χαλκηδόνας.  
Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως αρμοδιότητα το σχεδιασμό, το συντο-
νισμό και την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη 
δομή χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω 
του ΕΣΠΑ με ποσό 234.000 ευρώ. 

SMS

■  Για την απόφασή του να μην διεκδικήσει εκ νέου, μετά από πολλά 
χρόνια θητείας στη θέση του προέδρου (από το 1998) του Εμποροβι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης μίλησε στο karfitsa.gr ο 
σημερινός πρόεδρος του φορέα Δημήτρης Μπακατσέλος. Σύμφωνα με 
όσα ισχυρίστηκε ο κ. Μπακατσέλος: «Πρόκειται για μια δύσκολη απόφα-
ση την οποία πήρα με πάρα πολύ περίσκεψη. Πιστεύω ότι είναι προς την 
σωστή κατεύθυνση. Σεβόμενος τον εαυτό μου και τους συναδέλφους 
μου αλλά και τα μέλη του Επιμελητηρίου που εκπροσωπώ σκέφτηκα 
ποιο είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνω για τα μέλη του Επιμελη-
τηρίου».  Ο κ. Μπακατσέλος σχολίασε  επίσης: «Τα Επιμελητήρια είναι 
ένας χώρος προσφοράς. Είναι σημαντικό να υπάρξει ανανέωση και το 
σύνθημα αυτό πρέπει να το δίνει ο επικεφαλής. Ζυγίζοντάς τα όλα αυτά 
αποφάσισα ότι πρέπει να αποχωρήσω». Ο κ. Μπακατσέλος ανέφερε πως 
πρόκειται για μια καθαρά προσωπική απόφαση, η οποία ήταν για εκεί-
νον δύσκολη. «Το Επιμελητήριο είναι χώρος προσφοράς». Σημειώνεται 
πως επικεφαλής του ψηφοδελτίου θα τεθεί ο κ. Γιάννης Μασούτης, γιος 
του επιχειρηματία Διαμαντή Μασούτη. 
 Β. Στολ.

■  Ούτε έναν, ούτε δυο αλλά εκατοντάδες τίτλους βιβλίων με λίγα… 
ευρώ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι Θεσσαλονικείς μέχρι τις 
15 Νοεμβρίου 2017 εάν επισκεφτούν το Παζάρι βιβλίου των εκδοτών 
μπροστά στη ΔΕΘ απέναντι από τη ΧΑΝΘ. Οι λάτρεις του βιβλίου μικροί 
και μεγάλοι μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη γκάμα σχολικά 
βοηθήματα, ελληνική και ξένη λογοτεχνία, δοκίμια, λευκώματα, ιστο-
ρικές εκδόσεις, επιστημονικής φαντασίας, παιδικά βιβλία, τρισδιάστατα, 
ποίηση, μεθόδους ξένων γλωσσών, τουριστικούς οδηγούς, ψυχολογίας, 
βιβλία θεατρικά και για τον κινηματογράφο, μουσικής βιβλιοθήκης, 
παραψυχολογίας, θεολογικά, λεξικά κ.α. Συμμετέχουν  150 αξιόλογοι 
εκδοτικοί οίκοι από όλη την Ελλάδα  με εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία και 
τιμές που ξεκινούν από 1, 2, 3…ευρώ και με έως 70% έκπτωση. Την 
διοργάνωση έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βορείου Ελλάδος και 
ο υπερδραστήριος πρόεδρός του Μπάμπης Μπαρμπουνάκης. 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: 
«Να φτιάξουμε ένα 
χριστουγεννιάτικο δένδρο 
από... χώμα σκουπιδιών»
Μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και 
για τη σημασία της ευαισθητοποίησης των νεαρών 
μαθητών σε αυτόν τον αγώνα, έστειλαν ο δήμαρ-
χος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και οι 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου 
Ανατόλια.

Σε μια όμορφη ενημερωτική εκδήλωση οι νεαροί 
μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού 
διδάχτηκαν τα μυστικά για την κομποστοποίηση και 

τη σημασία που έχει σήμερα η ανακύκλωση των 
οργανικών απορριμμάτων στην οικιακή πρακτική. 
Στο φιλόξενο χώρο εκδηλώσεων του δημοτικού 
σχολείου ο γεωπόνος Άκης Ψωμάς, ο οποίος συ-
νεργάζεται με τον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, ενη-
μέρωσε τους μαθητές για τη χρήση των πράσινων 
κάδων, για το τι πρέπει να προσέχουν στη διαδικα-
σία της κομποστοποίησης, καθώς και για τα μεγά-
λα οφέλη της ανακύκλωσης, την οποία στηρίζει με 
επιμονή και σταθερότητα ο δήμος εδώ και χρόνια. 

Τρέχοντας ένα πιλοτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο 
του οποίου διατίθενται δωρεάν κάδοι κομποστο-
ποίησης στους δημότες του Φιλύρου, της Πυλαίας 
και του Πανοράματος, αλλά και ενημερώνονται τα 
σχολεία και οι μαθητές της περιοχής. 
«Ο δήμος μας στηρίζει την ανακύκλωση στην πράξη 

περισσότερο από κάθε άλλο δήμο. Και ανακυκλώ-
νουμε γιατί έχουμε κατανοήσει την αξία της πράξης. 
Γιατί είμαστε υπεύθυνοι πολίτες. Και γιατί θέλουμε 
εσείς που είστε οι νεότερες γενιές να ζήσετε σε ένα 
καλύτερο περιβάλλον», σημείωσε στον σύντομο 
χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
Μάλιστα έδωσε μαζί με τους μαθητές μια κοινή 
υπόσχεση: ότι το 2018 το χριστουγεννιάτικο δένδρο 
του σχολείου θα δημιουργηθεί από χώμα που θα 
προέρχεται από σκουπίδια. Τέλος ο κ. Καϊτεζίδης, 
τον οποίο υποδέχτηκαν στο σχολείο η διευθύντρια 
του δημοτικού σχολείου Ελευθερία Γεροβασιλείου 
ευχαρίστησε τη διεύθυνση του Δημοτικού του Κολ-
λεγίου Ανατόλια για «την άψογη  φιλοξενία», ενώ 
έκανε λόγο για «μια εξαιρετική συνεργασία» που 
υπάρχει μεταξύ του δήμου και «ενός πρωτοπορι-
ακού  εκπαιδευτικού ιδρύματος».
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opinions

Τις τελευταίες μέρες ξεχώρισα δύο δηλώσεις, για τους πιο διαφορετικούς λόγους. 
Αν κάτι τις συνδέει είναι η απόσπαση από κάθε αίσθηση πραγματικότητας και ως 
εκ τούτου η γραφικότητα που τις περιβάλλει.

Η πρώτη είναι η περίφημη  φράση του κύριου Παπά, ότι «μεσαίος χώρος μετα-
ξύ των πολυβόλων και του τοίχου της Καισαριανής δεν υπάρχει. Ή είσαι με τα 
πολυβόλα ή είσαι με τους εκτελεσμένους. Ή είσαι με την Εθνική  Αντίσταση ή είσαι 
με τους δωσίλογους». Για όποιον δεν το κατάλαβε, πρόκειται για φράση ενδεικτι-
κή για το πως σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ να χτίσει τις νέες διαχωριστικές γραμμές στο 
επόμενο διάστημα και στην προοπτική των εκλογών. Αφού εξέλειψε ο ψεύτικος 
διχαστικός διαχωρισμός των Ελλήνων σε μνημονιακούς και αντινημονιακούς 
μετά την πλήρη και με το παραπάνω μνημονιακή υποταγή των ανθρώπων που 
θα συντάρασσαν την Ευρώπη και κατέληξαν Τραμπικοί και αγαπημένα παιδιά του 
ευρωπαϊκού κατεστημένου, προσπαθούν απελπισμένα να βρουν νέο τρόπο διχα-
σμού, διαχωρισμού των Ελλήνων.

Πρόκειται για χυδαιότητα ενδεικτική αδυναμίας και ομολογία μεγάλης ήττας, αλλά 
και γελοιοποίηση δίχως κέρδος, αφού αυτά δεν πιάνουν πια και ιδιαίτερα από τους 
εξευτελισμένους από τους δήθεν απογόνους επί χρόνια πολίτες που αυτοκαθο-
ρίζονται ως κεντρώοι η κεντροαριστεροί που προπηλακίστηκαν φραστικά και όχι 
μόνο ως προδότες, Μερκελιστές, δωσίλογοι. Σε ποιους απευθύνεται άραγε ο κ. 
Παπάς και πως τολμά να γυρνάει τη συζήτηση 70 χρόνια πίσω, μόνο και μόνο 
για λίγους ψήφους κατά βάση ήδη κερδισμένων που απλά έχουν ανάγκη κάτι να 
λένε; Δεν αποτελεί άραγε άλλο ένα δείγμα του πόσο επικίνδυνη και κυνική είναι η 
ηγετική ομάδα του Μαξίμου; Επιπλέον με ποιο δικαίωμα προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει τέτοιο διαχωρισμό; Ποια σχέση έχουν οι εκτελεσμένοι στην Καισαριανή που 
έμειναν μέχρι θανάτου πιστοί στα πιστεύω τους και οι άνθρωποι που έκαναν την 
κωλοτούμπα διεθνή όρο; Παρεμπιπτόντως, σε ποια πλευρά βάζει τους ακρο-
δεξιούς των ΑΝΕΛ ο κ. Παπάς, μιας και ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έχουν γίνει ένα; Ας 
τα λάβουν αυτά υπόψη όσοι θέλουν ένα νέο σύγχρονο φορέα της ευρωπαϊκής 
κεντροαριστεράς και κάποιοι πρόθυμοι θέλουν μια νέα σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που 
ουσιαστικά δεν υπάρχει αφού υποκαταστάθηκε από μια παρέα δίχως ιδεολογία, 
αρχές, πολιτική.

Η δεύτερη δήλωση ήταν του Γιάννη Ραγκούση, ότι «η δήθεν αγωνία για να μην 
μείνει η χώρα ακυβέρνητη είναι στην πραγματικότητα η αγωνία 1.000 κρατικοδί-
αιτων στελεχών που κεντρικό θέμα στο μυαλό τους έχουν τα κρατικά αξιώματα 
και τους μισθούς που συνεπάγονται», μια δήλωση καταρχήν άκρως προσβλητική 
για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του χώρου που διεκδικεί την ηγεσία και που 
δεν ήταν ούτε φιλοδοξούν να γίνουν υπουργοί ή κρατικοί αξιωματούχοι. Αυτές 
οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σαφώς και αγωνιούν για να μην μείνει η χώρα 
ακυβέρνητη, θέλουν σχηματισμό Κυβέρνησης με την Ν.Δ. στη βάση Προγραμ-
ματικής Συμφωνίας, η οποία όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. 
Ίσως ο κ. Ραγκούσης αγνοεί ή θέλει να αγνοεί ότι μη σχηματισμός Κυβέρνησης 
μετά από τις επόμενες εκλογές, συνιστούν δώρο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αφού 
θα οδηγήσει σε νέο κύκλο εκλογών με απλή αναλογική με προφανές αποτέλεσμα, 
μακρόχρονο φαύλο κύκλο πολιτικής αποσταθεροποίησης και επομένως πισωγυ-
ρίσματος  και στην Οικονομία για άλλη μια φορά. Πρόκειται για αντίληψη μακριά 
από την κυρίαρχη άποψη του κεντρώου, κεντροαριστερού χώρου για την ανάγκη 
στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ που σημαίνει ήττα του στις εκλογές - Σχηματισμός 
Κυβέρνησης στην βάση Προγραμματικής Συμφωνίας  - Ψήφιση νέου πιο αναλογι-
κού Νόμου με ευρεία πλειοψηφία που θα ακυρώνει στην πράξη τυχόν εφαρμογή 
της Απλής Αναλογικής- Συμφωνία για Κυβερνητική σταθερότητα τετραετίας και 
επομένως και Συμφωνία για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας ώστε να 
μην υπάρξει ξανά ένα νέο 2014.

Όλα τα άλλα αποτελούν νερό στον μύλο του ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνει για κορόιδα για 
άλλη μια φορά, αλλά και της Ν.Δ. αφού αν δεν υπάρχει σαφής πρόταση διακυβέρ-
νησης θα αναγκαστούν χιλιάδες ευρωπαϊστές, εκσυγχρονιστές, κεντροαριστεροί, 
φιλελεύθεροι πολίτες να ψηφίσουν Ν.Δ. γιατί θα φοβούνται τα «παιχνίδια της επό-
μενης μέρας και δεν θέλουν να δουν ανάσες σωτηρίας του ΣΥΡΙΖΑ και τελμάτωση 
της χώρας. Ας τα λάβει αυτά υπόψη ο κ. Ραγκούσης,   αλλά και οι άλλοι υποψήφιοι 
για την ηγεσία του νέου φορέα που δεν βοηθείται από μισόλογα, ασάφειες και 
διφορούμενες δηλώσεις.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Η εποχή μνημονίων που ζει η χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει σε τεράστιο 
βαθμό όλες τις λειτουργίες του οργανισμού 
της ΕΛ.ΑΣ ιδίως στην πόλη μας. Η τεράστια 
μισθολογική μείωση των αστυνομικών σε 
συνδυασμό με την ολοένα και μειωμένη χορή-
γηση κονδυλίων για τις καθημερινές υποχρε-
ώσεις των υπηρεσιών και για ανανέωση και 
συντήρηση του στόλου των  οχημάτων, μας 
έχει οδηγήσει σε πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Η πολυδιαφημιζόμενη αναδιάρθρωση στην 
κυριολεξία διέλυσε υπηρεσίες δημιουργώντας 
υδροκέφαλα τμήματα τόσο  σε τομέα ευθύνης 
όσο και σε μέγεθος υποχρεώσεων με τους 
συναδέλφους κυριολεκτικά σε απόγνωση. 
Ως συνδικαλιστικός φορέας είχαμε εκφράσει 
τις διαφωνίες μας και είχαμε καταθέσει τις 
απόψεις μας πλην όμως δεν εισακουστήκαμε. 
Όταν ενώνεις δύο μηδενικά το αποτέλεσμα 
πάλι μηδέν θα είναι. 

Αναδιάρθρωση χωρίς ενίσχυση προσωπικού 
δεν μπορεί να υπάρξει  και πλέον έχουμε 
τμήματα ασφαλείας τα οποία δεν μπορούν 
καν να έχουν όχημα περιπολίας όχι σε 24ώρη 
βάση αλλά ούτε καν  ένα 8ώρο την ημέρα. 
Στους συναδέλφους της ομάδας ΔΙΑΣ δεν 
έχουν  ξαναχορηγηθεί στολές από την ημέρα 
που ιδρύθηκε η εν λόγω υπηρεσία με τους 
συναδέλφους να καλύπτουν το κόστος από 
την τσέπη τους. Προ ημερών περιπολικό 
πήρε φωτιά εν κινήσει, όχημα του οποίου τα 
χιλιόμετρα είχαν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες 
χιλιόμετρα και κανονικά δεν θα έπρεπε να 
κυκλοφορεί. 

Εν έτη 2017 υπάρχουν υπηρεσίες που δεν 
έχουν  καν θέρμανση όσο απίστευτο και αν 
ακούγεται  ενώ  ιδρύονται αναδιαρθρωμένα 
τμήματα χωρίς καν να υπάρχει τηλεφωνική 
γραμμή για το τμήμα προκειμένου να επικοι-
νωνούν οι συνάδελφοι και οι πολίτες. 

Δεν είναι δυνατόν αστυνομικές υπηρεσίες να 
μην έχουν καν χαρτιά για φωτοτυπίες λόγω 
μηδενικών κονδυλίων και να καλύπτονται 
οι ανάγκες μέσω χορηγιών και από χρήματα 
των συναδέλφων. Άραγε ποιος γνωρίζει από 
τους πολίτες ότι ακόμα και τις υπηρεσίες που 
υπηρετούμε τις καθαρίζουμε μόνοι μας καθώς 
ο διαγωνισμός για την καθαριότητα  κρίνεται 
άγονος σε πανελλήνιο επίπεδο κάθε χρόνο και 
εκταμιεύονται χρήματα με τεράστια καθυστέ-
ρηση με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συνερ-
γεία καθαρισμού για μήνες ολόκληρους. 

Και φυσικά έχουμε  την πολιτική και φυσική 
ηγεσία να τα βλέπουν όλα καλά και να παρου-
σιάζεται μια εικόνα  εικονικής πραγματικότη-
τας κάνοντας μας να απορούμε κι εμείς οι ίδιοι 
αν υπηρετούμε σε άλλο σώμα…

*Ο κ. Καλεβράς είναι Γενικός Γραμματέας 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-
λονίκης

Στις 12 Νοεμβρίου υπάρχει η διαδικασία εκλογής επικεφαλής του νέου και 
ενιαίου φορέα της κεντροαριστεράς. Είναι η ώρα να απαντήσουν οι πολίτες, 
κυρίως οι πολίτες που διακατέχονται από προοδευτικές ιδέες. Χρειάζεται η 
πατρίδα ένα κόμμα που θα κινείται στη σφαίρα της λογικής και της πραγμα-
τικότητας και που με συγκροτημένο προοδευτικό λόγο θα επαναφέρει την 
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της πολιτικής και των πολιτικών στα μάτια 
των πολιτών; Χρειάζεται ένας νέος φορέας έναντι του συντηρητισμού των 
εθνικολαϊκιστών ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της αμετανόητης κοιτίδας του πελατει-
ασμού και της αλαζονείας, της δεξιάς, της ΝΔ;

Όσοι συμφωνούμε ότι την λύση για ακόμη μια φορά θα δώσει η δημοκρα-
τική παράταξη γνωρίζουμε ότι τώρα είναι ώρα συμμετοχής, ανασυγκρό-
τησης, ανάταξης. Η προοδευτική παράταξη έχει αποδείξει ότι μπορεί να 
αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Η πρωτόγνωρη διαδραστική διαδικασία 
που κινήθηκε με πρωτοβουλία της προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφης Γεννηματά τάραξε τα λιμνάζοντα 
νερά της κεντροαριστεράς. Έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ενότητας 
ως βασική προϋπόθεση για τα επόμενα βήματα που είναι αναγκαία ώστε 
και δυναμική να αποκτήσει το εγχείρημα αλλά και πολιτικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη προγραμματικού λόγου και σχεδίου που θα προτείνει λύσεις σε 
πραγματικά προβλήματα μαζί με τις δομικές ανατρεπτικές αλλαγές που 
χρειάζεται ο τόπος κυρίως ως προς την θεσμική λειτουργία του πολιτικού 
συστήματος και την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, του κράτους. 
Για να περάσουμε στην Δ’ ελληνική δημοκρατία πρέπει να κόψουμε τους 
γόρδιους δεσμούς του παρασιτισμού, του πελατειασμού, του κομματισμού, 
των ανισοτήτων και της επιβράβευσης της ήσσονος προσπάθειας. Να προ-
τείνουμε λύσεις ανάπτυξης της πραγματικής παραγωγικής οικονομίας που 
με την αξιοποίηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας θα δημιουργήσει 
προϋποθέσεις αναδιανομής και πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το πρώτο βήμα, αυτό της ενότητας με σύνεση και χαμηλούς τόνους 
υλοποιείται με την συμβολή όλων. Πρέπει να ακολουθήσει αυτό της 
ενιαιοποίησης των κομμάτων και των κινήσεων. Έχουμε δρόμο ακόμη για 
να εμπεδωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Να πάμε στο επανι-
δρυτικό συνέδριο της παράταξης και να αποκρυσταλλώσουμε το πολιτικό 
μας πρόγραμμα αλλά και την καταστατική λειτουργία μας. Αυτό όμως που 
πρέπει να γίνει τώρα, στις 12 Νοεμβρίου είναι να δημιουργηθεί το ρεύμα 
της Νέας Αλλαγής μέσα από την μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών 
που θεωρούν ότι η λύση στο αδιέξοδο είναι η δύναμη των ιδεών και των 
αξιών  του δημοκρατικού σοσιαλισμού, των μεταρρυθμιστικών δυνάμε-
ων. Υποχρέωσή μας είναι να κινηθούμε. Να πείσουμε για την μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Από το debate των υποψηφίων  διαπιστώσαμε  την διάθεση 
συνεργασίας και συνεργειών.

Είναι η ευκαιρία μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να συζητήσουμε 
όλοι μαζί.  Να συμφωνήσουμε με δημοκρατική συμμετοχική, ανοιχτή δια-
δικασία να κινηθούμε, να αφουγκρασθούμε τους πολίτες και να αποφασί-
σουμε να κάνουμε τις επόμενες εκλογές αναμέτρηση για τρείς. Η πατρίδα 
μας έχει ανάγκη από προοδευτικές λύσεις και σταθερότητα. Κατανοούμε 
όλοι τις γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην γειτονιά μας αλλά και 
τις πολιτικοκοινωνικές διεργασίες που συντελούνται στην Ευρώπη. Γι’ αυτό 
τώρα είναι η ώρα της ευθύνης των κεντρώων, των μεταρρυθμιστών, των 
οικολόγων, των σοσιαλδημοκρατών και των σοσιαλιστών. Των παραγωγι-
κών και δημιουργικών πολιτών, των ανέργων, των νέων, των γυναικών. 

Τώρα είναι η ώρα να μπουν οι βάσεις για την νέα μεγάλη πατριωτική 
δημοκρατική παράταξη. Η ιστορία μας διδάσκει ότι πάντα στις δύσκολες 
εποχές αυτή είναι το υποκείμενο που  αναγεννά την πατρίδα μας από τις 
στάχτες της και το όχημα των δομικών αλλαγών που είναι αναγκαίες ώστε 
να την καθιστούν κάθε φορά  σύγχρονη θεσμικά και ισχυρή παραγωγικά. 
Όμως πρέπει να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη. Και τώρα είναι η 
ώρα της πρώτης πράξης που δεν είναι άλλη από την συνειδητή συμμετοχή 
όλων των προοδευτικών πολιτών στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή 
επικεφαλή της κεντροαριστεράς.

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

Σοφών το σαφές ... Θεσσαλονίκη  
ώρα μηδέν!

Για να περάσουμε στη  
Δ’ ελληνική δημοκρατία… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΈΒΡΑΣ* ΧΡΟΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ*
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Τ
ην εκδήλωση στη μνήμη του Νίκου Βακάλη 
πρώην ευρωβουλευτή και πρώην προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονί-
κης επέλεξε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και 
πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαρά-
κης για να απευθύνει την πρώτη του δημόσια… 

ομιλία σε ακροατήριο μετά τις εσωκομματικές εκλογές της 
ΝΔ στις 10 Ιανουαρίου 2016. Έστειλε μήνυμα ενότητας του 
κόμματος και συστράτευσης, προκειμένου η ΝΔ να κερδίσει 
τη μάχη των εκλογών όποτε «στηθούν» κάλπες! 

«Έχουμε μάθει να είμαστε στρατιώτες για τις αρχές και τις 
αξίες της Νέας Δημοκρατίας, όπως μας έμαθε ο Νίκος Βακά-
λης» είπε ο κ. Μεϊμαράκης. «Τους βουλευτές τους ψηφίζουν 
οι πολίτες και δια της ψήφου κρίνουν το πρόγραμμα του κόμ-
ματος και δια του σταυρού εάν κάποιος υποψήφιος μπορεί να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει 
να σεβαστούμε τις επιλογές του πολίτη» είπε απαντώντας σε 
όσους κατηγορούν τους σημερινούς βουλευτές. «Ο Νίκος 
ήταν πολιτικός. Δεν ήταν πολιτικάντης, κουτσομπόλης και 
παραπολιτικός. Κάποιοι εκτιμούν ότι κάνουν πολιτική ασχο-
λούμενοι με τα κουτσομπολιά και τα μικρά» συμπλήρωσε ο 
κ. Μεϊμαράκης. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα της ενότητας 
της παράταξης υπό την αρχηγία του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
«Πολιτικός είναι εκείνος που θα μπορέσει να ενώσει και να 
συνθέσει. Η σημερινή ηγεσία της ΝΔ προσπαθεί να ενώσει 
τους Έλληνες και όχι να τους διχάσει για να επιστρέψουμε 
στην κανονικότητα. Μετά από μια διαδικασία εσωκομματική 
εμείς και πάλι φίλοι είμαστε γιατί μαχόμαστε για τα ίδια κοινά. 
Δεν μας χωρίζει τίποτα αντιθέτως μας ενώνουν πάρα πολ-
λά» σημείωσε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής αναφερόμενος 
στον Ανδρέα Παπαμιμίκο και τον Απόστολο Τζιτζικώστα με 
τους οποίους πριν λίγους μήνες είχε συγκρουστεί στη δια-
δικασία εκλογής νέου αρχηγού στη ΝΔ το 2016. Μιλώντας 
για τον Νίκο Βακάλη τον χαρακτήρισε ως έναν πολιτικό του 
μέτρου. Ο κ. Μεϊμαράκης είπε: «δεν του άρεσε το ρουσφέτι. 
Ήταν απαιτητικός αλλά ομαδικός παίκτης. Ήθελε να μοιράζει 
το παιχνίδι. Ήθελε τη… δυσάρεστη αλήθεια. Ο Νίκος Βακά-
λης ήταν πιστός στρατιώτης της παράταξης και μπορούσε να 
πείθει. Η λέξη συμφέρον για το Νίκο Βακάλη ταυτιζόταν με το 
συμφέρον της χώρας». «Ήταν πάνω από καρέκλες και εγω-
ισμούς».

Σύμφωνα με τον κ. Μεϊμαράκη σήμερα αποτίουμε τιμή σε 
όλους εκείνους που έκαναν πράξη την εθνική συμφιλίωση. 
«Στον αγώνα που δίνουμε σήμερα δεν περισσεύει κανείς. 
Ανεξαρτήτως με το ποιος προεδρεύει, εμείς θέτουμε τον 
εαυτό μας στην παράταξη και στον πρόεδρό μας. Έτσι έχουμε 
πορευτεί και έτσι θα κάνουμε. Εμείς είμαστε η ΝΔ. Ο Νίκος 

Βακάλης μας ενώνει και προς τιμήν του θα δώσουμε αυτή τη 
μάχη» συμπλήρωσε και χαρακτήρισε την ΝΔ ως «τη μεγάλη 
φιλελεύθερη χριστιανοδημοκρατική ευρωπαϊκή κεντροδε-
ξιά». 

Παπαμιμίκος: «Είχα άγχος  
για τη συνάντηση…» 
Ενδιαφέρον υπήρξε και για την τοποθέτηση του πρώην γραμ-
ματέα της ΝΔ, Ανδρέα Παπαμιμίκου ο οποίος επίσης εδώ και 
καιρό έχει σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τοποθετή-
σεις αναφορικά με τα δρώμενα στη ΝΔ και έχει ιδιωτεύσει. 
Ο κ. Παπαμιμίκος μίλησε κατά βάση για τον Νίκο Βακάλη, η 
μνήμη του οποίου τιμήθηκε την περασμένη Δευτέρα, ωστό-
σο έκανε και κάποιες αναφορές στα εσωτερικά ζητήματα της 
ΝΔ.  «Ο ξεχωριστός αυτός άνθρωπος έγινε και είναι μια θε-
τική ανάμνηση χωρίς αυτό να είναι επιδίωξή του» σημείωσε 
ο δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και πρώην γραμ-
ματέας της ΝΔ. «Είμαι εδώ για να μιλήσω για τον άνθρωπο 
Νίκο Βακάλη, τη συνάντησή μας και μια πολύτιμη συμβουλή 
ζωής» τόνισε. Όπως είπε ο κ. Παπαμιμίκος στο παρελθόν ο 
ίδιος με τον εκλιπόντα κοντραρίστηκε σε πολλές εσωκομ-
ματικές εκλογικές διαδικασίες. «Όταν ήρθε η ώρα για την 
πρώτη συνάντηση είχα πάρα πολύ άγχος, γιατί σκεφτόμουν 
πως θα τον συναντούσα. Αντίκρισα έναν άνθρωπο ζεστό και 
πραγματικό. Τα πρώτα του λόγια ήταν: σου εύχομαι τα καλύ-
τερα. Δουλειά μας είναι να ενώνουμε τους ανθρώπους, τις 
πολιτικές τάσεις της ΝΔ και τους ανθρώπους της Θεσσαλονί-
κης» είπε. Τον χαρακτήρισε ως έναν άνθρωπο ενωτικό ενώ 
ανέφερε ως παράδειγμα τον ίδιο με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη 
που ενώ στο παρελθόν κοντραρίστηκαν τώρα είναι μαζί στην 
ίδια εκδήλωση για να τιμήσουν τον Νίκο Βακάλη. «Ο Νίκος 
Βακάλης δεν είχε την πολιτική για επάγγελμα. Ήταν μερά-
κι γι’ αυτόν» τόνισε. Είπε επίσης ότι ο Νίκος Βακάλης ήταν 
ο άνθρωπος που τον επηρέασε να παραιτηθεί από τη θέση 
του γραμματέα, να κάνει οικογένεια και να ιδιωτεύσει, καθώς 
συμφώνησε μαζί του στην τελευταία κουβέντα που είχαν μαζί 
ότι «έκλεισε ο πρώτος κύκλος της πολιτικής για τον ίδιο».

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα 
του στα πολιτικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης» σχολίασε από 
την πλευρά του ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Έρευνας, Βαγγέλης Πλάκας. 
Ο ίδιος έκανε λόγο για έντιμη σχέση με τον Νίκο Βακάλη, τον 
πρώην πρόεδρο της ΝΔ Θεσσαλονίκης και πρώην ευρωβου-
λευτή του κόμματος. «Ήταν πολύ ειλικρινής απέναντί μου. 
Ποτέ δεν προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει» σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο γιος του Αντώνης σχολίασε: « Δυστυ-
χώς ενώ έχει γνωρίσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους δεν 
έχουμε φωτογραφίες από τις συναντήσεις αυτές». «Ο πατέ-
ρας μου ήταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας που είχε πάθος 
για την πολιτική. Πορεύτηκε με συγκεκριμένες αξίες στη ζωή 
του. Ήξερε να ακούει, έδινε ευκαιρία στους νέους και ήξερε 
να εκτιμά την έντιμη προσπάθεια και την αξία της» είπε. «Ήταν 
σκληρός και απαιτητικός. Η εντιμότητά του ήταν αδιαπραγμά-
τευτη» συμπλήρωσε και συγκινημένος ευχαρίστησε το κοινό 
για την παρουσία του στην εκδήλωση.

«Έσπασε» τη σιωπή του ο Μεϊμαράκης  
υπέρ της ενότητας! 

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ

Στην ίδια εκδήλωση 
Παπαμιμίκος και 
Τζιτζικώστας! 
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Ο Κώστας Μεμέλης, δικηγόρος και ένας εκ των ιστορικών 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ (διετέλεσε πρώην γραμματέας της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης) εξήρε το ήθος του 
Νίκου Βακάλη και μίλησε για τις εμπειρίες που είχε μαζί του. 
«Κατεύναζε αντιθέσεις και οξύνσεις. Δεν είχε ξύλινο πολιτι-
κό λόγο. Δεν σε μάγευε με την ρητορική του δεινότητα. Δεν 
φοβόταν να λέει όχι. Δεν λειτουργούσε παρεΐστικα και με 
εσωκομματικούς όρους» είπε ο πρώην πρόεδρος της Διοι-
κούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Μηνάς Σαμαντζίδης. Ο 
ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του Νίκου Βακάλη 
στα κομματικά δρώμενα της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονί-
κης. Από την πλευρά του ο Γιάννης Παπαδόπουλος, επιστη-
μονικός συνεργάτης του την περίοδο της Ευρωβουλής ανα-
φέρθηκε σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές που είχε ο ίδιος μαζί του. 
«Έμαθα πάρα πολλά κοντά του, ήταν ένας δάσκαλος για μένα, 
μου λείπει κάθε μέρα» σημείωσε ο ίδιος. 

Ποιοι πήγαν να ακούσουν… Βαγγέλη; 
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι: Απόστολος 
Τζιτζικώστας, Έλενα Ράπτη, Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος 
Καλαφάτης, Μηνάς Σαμαντζίδης, Βίκυ Ευταξά, Θεόδωρος 
Καράογλου, Δημήτρης Σταμάτης, Σάββας Αναστασιάδης, 
Μάγδα Καρακόλη, Τέλης Θωμόπουλος, Στράτος Σιμόπου-
λος, Στέλιος Παπαθεμελής, Κώστας Κιλτίδης, Στέλιος Πα-
παθεμελής, Δημήτρης Γαλαμάτης, Άννα Ευθυμίου, Αλέξαν-
δρος Θάνος, Βίκυ Νάκου, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δημήτρης 
Κούβελας, Εφραίμ Κυριζίδης, Γιώργος Βαγιωνάς, Λάζαρος 
Κυρίζογλου, Χρήστος Κοσκινάς, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 
Δημήτρης Γαλαμάτης, Κώστας Ζαχαράκης,  Αδάμ Ρεγκού-
ζας, Γιώργος Σαλαγκούδης, Νίκος Βαλεργάκης, Κώστας Γι-
ουτίκας, Γερακίνα Μπισμπινά, Βασίλης Γάκης, Ελένη Φύκα, 

Νίκος Ζεϊμπέκης, Στέφανος Γωγάκος, Διονύσης Ευγενίδης, 
Κλεόβουλος Θεοτόκης, Μάγδα Καρακόλη, Δημήτρης Πανο-
ζάχος, Κώστας Ευθυμίου, Κώστας Ιακώβου κ.α.

Σημειώνεται πως την τιμητική εκδήλωση για την πολιτική 
προσφορά του Νίκου Βακάλη διοργάνωσαν από κοινού το 
«Πολιτικό Ημερολόγιο- Ατζέντα Θεσσαλονίκης» και το «Ελ-
ληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης».
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H Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη κατέχει 
μία ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση που στο 
παρελθόν χρησιμοποίησε με επιτυχία αλλά τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει απολέσει. Με την 
ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και σε μεγά-
λο μέρος των κάθετων αξόνων της,  δίνεται 
μία μοναδική δυνατότητα να επανακάμψει, να 
βάλει τη σφραγίδα της και να αποτελέσει τον 
καταλύτη ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και 
συνολικά της χώρας μας. Αυτό για να γίνει 
χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας που θα διατρέ-
χει όλους όσους ζουν και δραστηριοποιούνται 
στον τόπο μας. Ο κόσμος αλλάζει γύρω μας με 
αυξανόμενη ταχύτητα και η προσαρμογή στις 
νέες συνθήκες,  η ευελιξία που θα πρέπει να 
δείξουμε αποτελούν τα προαπαιτούμενα μιας 
νέας ανάπτυξης που θα πρέπει να βασιστεί στις 
νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
μας. 

O εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δρουν 
εντός της χώρας, το σύστημα της Δικαιοσύνης 
και ο χρόνος απόδοσης της δικαιοσύνης, το 
σταθερό φορολογικό σύστημα και ταυτόχρονα η 
καταπολέμηση της διαφθοράς χωρίς εξαιρέσεις, 
η αντιμετώπιση της κακοδιαχείρησης, η πάταξη 
του προστατευτισμού σε ομάδες συμφερόντων 
είναι εκείνα τα στοιχεία που θα πρέπει να γίνουν 
από όλους αποδεκτά ή να επιβληθούν θεσμικά. 
Νιώθω ότι με αυτά που υποστηρίζω παραβι-
άζω τις ανοικτές θύρες της λογικής και  στην 
πλειοψηφία των πολιτών φαντάζουν αυτονόητα. 
Αποδείχθηκε όμως τις τελευταίες δεκαετίες 
πόσο μεγάλη αντίσταση προέβαλε το «σύστη-
μα» και ότι για όλα χρειάζεται αγώνας για να 
γίνουν ακόμη και ελάχιστα βήματα μπροστά. Η 
ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη κάτι που οι 
περισσότεροι αποδέχονται, αλλά πρέπει να είναι 
ταυτόχρονα και δίκαιη, όπου για όλους τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια και η ισότιμη συμμετοχή τους. 

Οι πολίτες φαίνεται να είναι έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσουν τις παθογένειες του παρελθόντος, 
η κυβέρνηση γνωρίζει και θεσμοθετεί μεταρ-
ρυθμίσεις στη σωστή κατεύθυνση μακριά από 
μικροσυμφέροντα και υποταγή σε πρακτικές 
του παρελθόντος. Η καταστροφολογία δεν 
υπηρετεί το κοινό συμφέρον τη στιγμή που οι 
δείκτες βελτιώνονται, η ανεργία υποχωρεί, η 
βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται, η εμπιστο-
σύνη αποκαθίσταται.  Οι προτάσεις και οι νέες 
ιδέες είναι καλοδεχούμενες και συμβάλουν στο 
να αποκτήσει μια νέα αναπτυξιακή ατζέντα η 
χώρα.  Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη η ανάπτυξη 
του λιμανιού της, η ολοκλήρωση των αυτοκι-
νητοδρόμων, η άμεση και ταυτόχρονα ταχύτερη 
μεταφορά των προϊόντων στις αγορές της Ευ-
ρώπης και όχι μόνο, οι συνδυασμένες μεταφο-
ρές, η αξιοποίηση του ενεργειακού αλλά και 
πολιτιστικού αποθέματος  της, δημιουργούν τις  
προοπτικές ανάδειξης της πόλης σε οικονομικό 
κέντρο Βαλκανικής δραστηριότητας.

*Ο κ. Αντωνούδης είναι πρόεδρος της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και δημοτικός σύμ-
βουλος Πυλαίας Χορτιάτη

Ανάπτυξη, αλλά πως;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ
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υγεία

Η ουρολοίμωξη είναι μόλυνση/λοίμωξη του 
ουροποιητικού συστήματος κυρίως από βακτή-
ρια, αλλά και από ιούς και μύκητες. Πρέπει να 
διαφοροποιείται από τη βακτηριουρία (παρου-
σία μικροοργανισμών στα ούρα χωρίς συ-
μπτώματα) η οποία δεν χρήζει θεραπείας πλην 
εξαιρέσεων (έγκυες γυναίκες και ασθενείς σε 
ανοσοκαταστολή). Οι παθογόνοι μικροοργανι-
σμοί εισέρχονται συνήθως από την ουρήθρα και 
ξεπερνώντας τη φυσική άμυνα του οργανισμού 
προκαλούν ουρολοίμωξη όπως ουρηθρίτιδα, 
κυστίτιδα ή πυελονεφρίτιδα.

Οι περισσότερες ουρολοιμώξεις προκαλού-
νται από εντερικά βακτήρια και κυρίως το 
Escherichia coli. Άλλοι κοινοί μικροοργανισμοί 
είναι η Κλεμπσιέλα ο σταφυλόκοκκος και το 
ουρεάπλασμα. Συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης 
είναι η σεξουαλική επαφή και σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι απαραίτητη η θεραπεία και 
των δύο συντρόφων.

Συμπτώματα και σημεία 
ουρολοίμωξης:
- Καύσος κατά την ούρηση 
- Συχνουρία 
- Αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης. 

- πόνος χαμηλά στην κοιλιά 
- Αίμα στα ούρα 
- Πυρετό (κυρίως σε προστατίτιδα και πυελο-
νεφρίτιδα) 
- Θολερά, δύσοσμα ούρα

Οι γυναίκες λόγω του μικρότερου μήκους 
ουρήθρας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ουρο-
λοίμωξης. Επίσης, ο προστάτης στους άνδρες 
παράγει ουσίες που προστατεύουν από τις 
ουρολοιμώξεις. Ωστόσο οι ουρολοιμώξεις στον 
άνδρα είναι συνήθως πιο σοβαρές και χρειάζο-
νται μεγαλύτερο χρόνο θεραπείας.

Παράγοντες που ευνοούν τις 
ουρολοιμώξεις:
- Κακή υγιεινή. Τόσο η ελλιπής καθαριότητα 
όσο και η υπερβολική καθαριότητα με αντιση-
πτικά. Προτιμάμε καθαρισμό με άφθονο καθαρό 
νερό. 
- Κακή διαχείριση ούρησης. Δεν αναβάλουμε 
επί μακρόν την ούρηση. 
- Κακή σεξουαλική πρακτική. Ουρούμε μετά τη 
σεξουαλική επαφή για να διώξουμε τα μικρόβια 
που εισχώρησαν μηχανικά στην ουρήθρα. 
- Αντισύλληψη. Σπιράλ ή σπερματοκτόνες ου-
σίες ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

Γυναίκες με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις 
πρέπει να επιλέξουν άλλο τρόπο αντισύλληψης.   
- Υπόλοιπο ούρων στην κύστη. Όταν η κύ-
στη δεν αδειάζει καλά για οποιοδήποτε λόγο 
(υπερπλασία προστάτη, στένωση, κάκωση του 
νωτιαίου μυελού κ.α.) τότε υπάρχει κίνδυνος 
ουρολοίμωξης. 
- Ουροκαθετήρας. Αποτελεί παράγοντα κινδύ-
νου για ουρολοίμωξη. 
- Σακχαρώδης διαβήτης, ανοσοκαταστολή σε 
ογκολογικούς ασθενείς και το AIDS.

Οι περισσότερες ουρολοιμώξεις αντιμετωπί-
ζονται εύκολα. Ιδιαίτερα στις γυναίκες η λήψη 
πολλών υγρών στα πρώτα συμπτώματα μπορεί 
να αποτρέψει τη χρήση αντιβιοτικών. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις η χρήση αντιβιοτικών 
ή άλλων σκευασμάτων είναι απαραίτητη και 
πρέπει να γίνεται ΠΑΝΤΑ με συμβουλή ειδικού 
ιατρού για να αποφεύγονται υποτροπές και 
δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων. Ο ειδικός 
ουρολόγος μπορεί να εφαρμόσει εξατομικευμέ-
νη θεραπεία σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες 
ουρολοιμώξεις.

Χρυσοί κανόνες πρόληψης 
ουρολοιμώξεων
- Πίνετε άφθονα υγρά 
- Μην αναβάλετε την ούρηση για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα 
- Ουρείτε πάντα μετά τη σεξουαλική επαφή 
- Οι γυναίκες να σκουπίζονται πάντα από 
εμπρός προς τα πίσω  
- Αποφύγετε τη χρήση κολπικών αντισηπτικών 
- Συμβουλευτείτε Ουρολόγο 
- Μη χρησιμοποιείτε εμπειρικά αντιβιοτικά

Ουρολοιμώξεις

*Φώτης Δημητριάδης

Εκλεγμένος Επίκουρος  
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χηλής 3, Καλαμαριά

Μ
εγάλη είναι η αύξηση των νέων συνδέσε-
ων φυσικού αερίου που καταγράφεται το 
έτος 2017 για την Εταιρεία Διανομής Αερί-
ου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ), καθώς έως το τέλος Οκτωβρίου 
2017 έχουν υπογραφεί 14.305 συμβάσεις 
σύνδεσης για διακριτούς μετρητές (8.734 
στη Θεσσαλονίκη & 5.571 στην Θεσσαλία), 

καταγράφοντας αύξηση 53% συγκριτικά με το έτος 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το υφιστάμενο καταγε-
γραμμένο ενδιαφέρον των πολιτών για αιτήσεις σύνδεσης με το 
δίκτυο φυσικού αερίου, ο συνολικός αριθμός νέων συνδέσεων 
για διακριτούς μετρητές στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, 
εκτιμάται ότι θα αγγίξει συνολικά για το έτος 2017 τις 18.500, 
έναντι 12.576 του Προϋπολογισμού (αύξηση 47%). 

Προγραμματισμός Τροφοδότησης  
Νέων Περιοχών
Παράλληλα, υλοποιείται η σύνδεση και η τροφοδότηση των 
νέων περιοχών με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σύμ-
φωνα με τον προγραμματισμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,  καθώς τηρούνται 
οι εξαγγελίες της Εταιρείας για τα χρονοδιαγράμματα της κατα-
σκευής των  επεκτάσεων του δικτύου διανομής φυσικού αερί-
ου, κατέχοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και των Τοπικών 
Αρχών.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο προγραμ-
ματισμός εργασιών είναι ο εξής:
• Φίλυρο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Ενεργοποίηση 1-10 
Νοεμβρίου 2017)
• Εξοχή & Χορτιάτης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Ενεργοποί-
ηση 15-25 Νοεμβρίου 2017)
• Τρίλοφος & Πλαγιάρι του Δήμου Θέρμης (Ενεργοποίηση 1-10 
Δεκεμβρίου 2017)
• Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος (Ενεργοποίηση 15-
30 Δεκεμβρίου 2017)
• Λαγκαδάς του Δήμου Λαγκαδά (Επεκτείνεται το δίκτυο διανο-
μής και η τοποθέτηση του αποσυμπιεστή CNG θα ολοκληρωθεί 
έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2017)

• Μηχανιώνα - Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού (Έναρξη έργων 
επέκτασης Δεκέμβριος 2017).
• Κουφάλια του Δήμου Χαλκηδόνος (Έναρξη έργων επέκτασης 
Δεκέμβριος 2017)
• Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα (Έναρξη έργων επέκτασης Δε-
κέμβριος 2017)

Αντίστοιχα, στην περιοχή της Θεσσαλίας ο προγραμματισμός 
τροφοδότησης είναι ο εξής:
• Βελεστίνο του Δήμου Ρ. Φερραίου (Ενεργοποίηση 5 Νοεμβρί-
ου 2017)
• Τύρναβος του Δήμου Τυρνάβου (Επεκτείνεται το δίκτυο δια-
νομής και η τοποθέτηση του αποσυμπιεστή CNG θα ολοκληρω-

θεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2017)
• Καλαμπάκα του Δήμου Καλαμπάκας (Οι εργασίες επέκτασης 
του δίκτυο διανομής ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2017)
• Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας (Έναρξη έργων επέκτασης 
Δεκέμβριος 2017)

Αναφορικά με την τροφοδότηση των απομακρυσμένων περι-
οχών μέσω συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αναμένεται 
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οριστικοποίηση του ρυθμι-
στικού πλαισίου για την τιμολόγηση των τελικών καταναλωτών.

Συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
Επιπλέον, με την έναρξη της νέας περιόδου θέρμανσης και με 
γνώμονα την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
έχει προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες ενημέρωσης των κα-
ταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη καμπάνια ενημέρωσης 
από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με την οποία συνίσταται στους καταναλω-
τές να μεριμνούν για την καλή κατάσταση και συντήρηση της 
εσωτερικής εγκατάστασης αερίου, την άρτια λειτουργία των 
συσκευών αερίου, καθώς και την συντήρηση των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων που θα πρέπει να αναθέτουν σε πιστοποιημέ-
νους - αδειοδοτημένους επαγγελματίες. 

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι ολοκληρώνεται εντός του Νοεμ-
βρίου η κατασκευή εκπαιδευτικών εργαστηρίων Εσωτερικής 
Εγκατάστασης φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη & στη Θεσσα-
λία από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς για όλους τους φορείς.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λειτουργεί πάντα με γνώμονα την αξιόπιστη δια-
νομή φυσικού αερίου στις γεωγραφικές περιοχές που δραστη-
ριοποιείται επενδύοντας πάνω απ’ όλα σε ένα ασφαλές δίκτυο, 
το οποίο εξασφαλίζει κατ’ επέκταση και την ομαλή λειτουργία 
της αγοράς.

Αυξημένη ζήτηση 
στις Νέες Συνδέσεις 

Φυσικού Αερίου
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Ταχεία αποκατάσταση (“fast track”)  
στην ολική αντικατάσταση του ισχίου

«Με ειδικές σύγχρονες μεθόδους και υλικά είναι δυνατόν να επιτύχουμε ασφαλή  
και ταχεία αποκατάσταση των ασθενών με έξοδο από την κλινική σε λιγότερο από 24 ώρες!»

Του Θεοδόσιου Κουκουμπή Md, Phd

*Ο. κ. Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, 
PhD είναι: 
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Μετεκπαιδευθείς επί 3ετία στην Αμερική 
Στην Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος. 
Κιν: 6945-597249  
e-mail: koukoubi@otenet.gr 
www.hipkneereplacement.eu

Είναι γνωστό ότι η μόνη ενδεδειγμένη θε-
ραπεία στην προχωρημένη αρθρίτιδα του 
Ισχίου είναι η Ολική Αντικατάσταση (ή Αρ-
θροπλαστική) του Ισχίου. Τα αποτελέσματά 
της έχουν αλλάξει σε τόσο μεγάλο βαθμό την 
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων που έχει χα-
ρακτηριστεί από την  ιατρική ότι αποτελεί την 
επέμβαση του 20ου αιώνα!

Ταυτόχρονα, η συντηρητική θεραπεία (φαρ-
μακευτική ή/και φυσιοθεραπεία) δεν έχει κα-
νένα ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. 
Επίσης, καθυστέρηση της οριστικής και μό-
νιμης αυτής θεραπείας είναι ενδεχόμενο να 
έχει επιζήμια αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει 
διότι δύναται να  εμφανιστούν ή να επιδεινω-
θούν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας (πχ 
καρδιολογικά) αλλά και η ύπαρξη αυτής της 
αρθρίτιδας να επιδεινώσει την Οσφυϊκή Μοί-
ρα της Σπονδυλικής Στήλης, το γόνατο κτλ. 
Επίσης, λόγω του άλγους και της δυσκινη-
σίας που προκύπτει, η αναγκαστική σχετική 
αχρησία και περιορισμένη λειτουργικότητα 
του κάτω άκρου έχει σαν αποτέλεσμα ατρο-
φία των μυών και ρίκνωση των συνδέσμων. 
Αυτά με την σειρά τους έχουν σαν  αποτέλε-
σμα την καθυστέρηση της αποκατάστασης 
αλλά και το τελικό αποτέλεσμά της να είναι 
υποδεέστερο.

Η Ολική Αντικατάσταση της Άρθρωσης του 
Ισχίου είναι μεν μεγάλη επέμβαση, αλλά σή-
μερα έχουν αναπτυχθεί ειδικές χειρουργικές 
τεχνικές, εργαλεία, υλικά και φάρμακα που 
απλοποιούν την αποκατάσταση και την καθι-
στούν ταυτόχρονα και ασφαλέστερη.

Κατά την διάρκεια της επέμβασης υπάρχουν 
ειδικές χειρουργικές τεχνικές και εργαλεία, 
οι αποκαλούμενες «ελάσσονος επεμβατικό-
τητας - MIS», οι οποίες ελαχιστοποιούν το 
τραύμα των μαλακών μορίων. Αυτό με την 
σειρά του επιτρέπει την κινητοποίηση και την 
βάδιση του χειρουργημένου αμέσως μετά το 
χειρουργείο, μόλις συνέλθει από την νάρκω-
ση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές 
αυτές δεν συνδέονται άμεσα με το μήκος της 
τομής του δέρματος, αλλά με το εσωτερικό 
τραύμα των μαλακών μορίων. 

Τα σύγχρονα υλικά, που είναι το τιτάνιο και 
το ταντάλιο, και η σχεδίασή τους επιτρέπουν 
καλύτερη πρώιμη σταθεροποίηση της πρό-

θεσης στο οστού. Με το τον τρόπο αυτό δίνε-
ται η δυνατότητα άμεσης και ασφαλέστερης 
μετεγχειρητικής φόρτισης. Ταυτόχρονα, τα 
Κεραμικά υλικά νέας γενεάς (Delta Ceramic) 
και το Πολυαιθυλένιο υψηλής συνδεσιμότη-
τας (x-link με ή χωρίς βιταμίνη Ε), προσφέ-
ρουν κίνηση με μειωμένη τριβή επιτυγχάνο-
ντας μακροβιότερη επιβίωση της πρόθεσης 
λόγω ελαττωμένης φθοράς. 

Ο συνδυασμός των ανωτέρω, δηλαδή οι 
σύγχρονες χειρουργικές MIS προσπελάσεις 
με τα σύγχρονα υλικά, θέτουν ως στόχο την 
επιβίωση των προθέσεων για περισσότερο 
από 20-25 έτη.

Ένας άλλος παράγοντας που έχει σχέση με 
την άμεση και ασφαλή κινητοποίηση είναι η 
σωστή αναισθησιολογική προσέγγιση. Με τον 
τρόπο αυτό οι μύες που περιβάλλουν την άρ-
θρωση του Ισχίου είναι χαλαρωμένοι διεγ-
χειρητικά και δεν τραυματίζονται, με αποτέ-
λεσμα να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν 
άμεσα στην κινητοποίηση. Ταυτόχρονα, δεν 
υπάρχει σημαντική αιμορραγία ώστε να μην 
απαιτηθεί παροχή αίματος, δεν υπάρχουν 
μετεγχειρητικές παρενέργειες όπως η ναυτία 

και είναι ασφαλέστερη από πλευράς καρ-
διο-αναπνευστικής λειτουργίας. Μέρος της 
επίσης αποτελεί και η κατάλληλη εξατομι-
κευμένη αναλγησία, ώστε ο χειρουργημένος 
να δύναται άμεσα να κινητοποιείται χωρίς να 
πονά και η κίνηση του κάτω άκρου να ελέγ-
χεται πλήρως και σταθερά από το μυϊκό του 
σύστημα.

Επιπλέον, πολύ μεγάλο ρόλο έχει και η σω-
στή διεγχειρητική διήθηση των ιστών με κα-
τάλληλο συνδυασμό φαρμάκων ώστε να μην 
αιμορραγούν, να ελαχιστοποιηθεί η φλεγμο-
νώδης αντίδραση από τους χειρισμούς και να 
είναι η κινητοποίηση ανώδυνη.

Τέλος, η άμεση αυτή κινητοποίηση δύναται 
να προκαλέσει και μείωση των επιπλοκών 
(καρδιοαναπνευστικών, κατακλίσεων και 
θρομβώσεων). 

Με το σύνολο όλων αυτών των παρεμβάσεων 
είναι δυνατή η άμεση και ασφαλής κινητο-
ποίηση (“fast track” όπως αποκαλείται) όπως 
και η πρόωρη έξοδος από την κλινική. Με το 
πρόγραμμα αυτό η συνήθης παραμονή των 
χειρουργημένων ασθενών με Ολική Αντι-

κατάσταση του Ισχίου είναι 2 μέρες. Είναι 
εφικτό δε, τουλάχιστον σε επιλεγμένες περι-
πτώσεις,  η παραμονή στην κλινική να είναι 
λιγότερο από 24 ώρες!

Συμπερασματικά, με τις ειδικές σύγχρονες 
χειρουργικές τεχνικές ελάσσονος επεμβα-
τικότητας, κατάλληλα εργαλεία, σύγχρονα 
υλικά προθέσεων, ειδικό πρόγραμμα αποκα-
τάστασης και προσαρμοσμένη φαρμακευτική 
αγωγή επιτυγχάνουμε ασφαλή και άμεση κι-
νητοποίηση των ασθενών, με έξοδο από την 
κλινική που είναι δυνατόν να είναι και λιγό-
τερο από 24 ώρες. Φυσικά, είναι λογικό ότι 
για να είναι εφικτά όλα τα ανωτέρω (ταχεία 
αλλά και ασφαλή αποκατάσταση) θα πρέπει 
ο ορθοπεδικός χειρουργός να είναι ιδιαίτερα 
έμπειρος στις επεμβάσεις αυτές.

υγεία

*Φώτης Δημητριάδης

Εκλεγμένος Επίκουρος  
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Χηλής 3, Καλαμαριά
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«ΜΑΪΜΟΥ» ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ απασχο-
λούν στις Βρυξέλλες ως επί τω πλεί-
στον οι Έλληνες Ευρωβουλευτές. Αυτό 
ερευνά αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου ύστερα από σχετική 
της απόφαση, με αποτέλεσμα να έχουν 
«παγώσει» όλες οι πληρωμές προς τους 
τοπικούς συνεργάτες (local assistants) 
όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών! 
Επειδή η έρευνα γίνεται κατά πόσο οι 
τελευταίοι απασχολούν «μαϊμού» συ-
νεργάτες, ανοίγουν και οι τραπεζικοί λο-
γαριασμοί των «συνεργατών» έτσι ώστε 
να διαπιστωθεί η... πορεία του χρήμα-
τος! Η έρευνα – «ΣΟΚ» στα χρονικά του 
Ευρωκοινοβουλίου, ξεκίνησε κατόπιν 
καταγγελίας ότι Έλληνας Ευρωβουλευ-
τής που απασχολεί εννέα συνεργάτες, οι 
οποίοι κυρίως «νοιάζονται» μόνον για να 
κλείνουν συνεντεύξεις των εργοδοτών 
τους στα Μ.Μ.Ε. «επιστρέφουν» κάθε 
μήνα έως και το 70% της αμοιβής τους 
στον... Ευρωβουλευτή! Ωραία πράγματα!     

Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΦΟΡΩΝ αδειάζει το 
καλάθι της νοικοκυράς... Αυτό δείχνουν 
όλες οι πρόσφατες έρευνες, αφού 
από τα 280 ευρώ το μήνα που ξόδευε 
πέρυσι μια μέση οικογένεια, φέτος αυτή 
η δαπάνη μειώθηκε στα 239 ευρώ και 
συνεχώς κατεβαίνει. Οι καταναλωτές για 
να περάσουν το μήνα, κόβουν ακόμη 
και βασικά τρόφιμα (!) λέει η Ελληνική 
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας. Η υπερφορολόγιση 
έχει φέρει σε απόγνωση όλους τους 
Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ολοένα να 
φτωχαίνουν, μέρα με τη μέρα όλο και 
πιο πολύ... Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία, συνολικά από το 2010 έως και 
σήμερα, τα ελληνικά νοικοκυριά μείω-
σαν τις αγορές τους κατά 36 δισ. ευρώ, 
δηλαδή από τα 152 δισ. περιορίσθηκαν 
στα 116 δισ. ευρώ.    

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚO: Όταν παντρευτήκαμε 
το 1965, αγοράσαμε ένα ψυγείο ΠΙΤΣΟΣ. 
Το χρησιμοποιούμε ακόμη, αντέχει... 
Η εταιρία ΠΙΤΣΟΣ ξεκίνησε το 1909. 
Άντεξε πολέμους, κρίσεις και αντάρες. 
Δεν άντεξε όμως 3 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Βάζει 
«λουκέτο» ή στην καλύτερη «φεύγει» 
όπως χιλιάδες άλλες... Κρίμα!     

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Η ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδος για 
τα εμπορικά καταστήματα του Νομού Θεσσαλονίκης θα 
διαρκέσει για δέκα ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4177/2013. Στη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν 
της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των 
προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, 
επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία 
ποσοστού έκπτωσης. Από τον Εμπορικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης, τονίζεται ότι το προτεινόμενο ωράριο 
λειτουργίας των καταστημάτων που θα λειτουργήσουν 
την επιχείρησή τους στις 5/11 είναι από τις 11 το πρωί 
έως και τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Εμπορικού Συλλόγου, η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων του νομού Θεσσαλονίκης την Κυριακή 
5 Νοεμβρίου, είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, 
στο πλαίσιο της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής 
περιόδου.

■ Το εγχείρημα Black Friday που υιοθετήθηκε σε 
αρκετές χώρες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην 
Ελλάδα στις 24 Νοεμβρίου για 2η φορά. Ο όρος Black 
Friday έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1960 και 
σηματοδοτεί την αρχή της Χριστουγεννιάτικης περι-
όδου αγορών στις ΗΠΑ. Η τελευταία Παρασκευή του 
Νοέμβρη καθιερώθηκε ως η πρώτη ημέρα των πωλή-
σεων της χριστουγεννιάτικης περιόδου, με σημαντικά 
αυξημένους τζίρους. Ο θεσμός τα τελευταία χρόνια 
έχει εξαπλωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ 
των οποίων σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, 
Ισπανία, Αυστρία, Φινλανδία, Πολωνία.

■ Στα logistics στηρίζεται, μεταξύ άλλων, το νέο 
αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας. Στην προσπάθεια 
της κυβέρνησης θα βρεθούν οι επιχειρηματικοί κλάδοι 
στους οποίους η χώρα διαθέτει ένα συγκριτικό πλεο-
νέκτημα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τίθεται από τον 
πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρα σε εφαρμογή η επιχείρηση 
βαθμολόγησης των επιδόσεων των αρμόδιων φορέων 
σε έναν τομέα που καλύπτει σήμερα σχεδόν το 11% 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, εκείνον της 
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Η ιδιομορφία της 
όλης υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι, πέρα από τα 
υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης εμπλέκονται, σε πλείστες όσες περιπτώ-
σεις, σχεδόν όλα τα επιτελεία, λόγω συναρμοδιότητας, 
αγγίζοντας ακόμα και το υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, πριν από λίγες 
ημέρες ο κ. Τσίπρας υπέγραψε την απόφαση για τη σύ-
σταση Επιτροπής Παρακολούθησης αναφορικά με την 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανά-
πτυξη του τομέα των logistics. Ο έλεγχος αφορά στην 
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, το οποίο είχε εγκριθεί 
προ τετραμήνου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικο-
νομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), υπό τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Η κυβέρνηση επιδι-
ώκει να καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό κόμβο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
και ισχυρό παίκτη παροχής υπηρεσιών στον τομέα των 
εμπορευματικών ροών σε διεθνές επίπεδο.

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νε-
άπολης – Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη 
30 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» 
περιόδου 2017-2018, με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία 
αποζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά έως και 08/11/2017 κατά τις ώρες 
9:00 – 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών: 
Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728 τηλ. επικοινωνί-
ας 2313 329 571.

■ Ανακοινώθηκε μία θέση εργασίας Διευθυντή 
στην Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου 
Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», με θητεία ίση με 
την θητεία των μελών του Δ.Σ. για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης. Οι 
υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή 
καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην οποία 
θα επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά και πιστοποιητικά καθώς και βιογρα-
φικό σημείωμα. Η αίτηση με τα παραπάνω 
συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται στην έδρα 
της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου 
Θεσσαλονίκης στην διεύθυνση Δημοκρατίας 25 
Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης 
Τ.Κ. 57011 (τηλ. 2310715241 και 2310715971), 
έως και 6/11/2017.

■ Ο δήμος Νεάπολης - Συκεών Ν. Θεσσαλονί-
κης, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθω-
σης έργου με ένα άτομο για την υλοποίηση του 
χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, 
Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το δήμο 
Θεσσαλονίκης (στο οποίο συμμετέχει και ο 
δήμος Νεάπολης-Συκεών). Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβά-
λουν στo Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής 
Μέριμνας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ 
1 & Στρατηγού Σαράφη γωνία, 566 25, Συκιές. 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313-
329.538, 2313-329.585, 2313-329.596. 

■ Το Αριστοτέλειο Πνευματικό κέντρο δήμου 
Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη δύο 
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 μηνών από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης με καταληκτική 
ημερομηνία λήξης όχι πέραν τις 31/07/2018 
(λήξη του προγράμματος), από την ΓΓΑ με 
ωριαία αποζημίωση, όπως προβλέπεται από το 
οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ, για την υλοποίηση 
των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» 
περιόδου 2017-2018. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία 
του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ταχυ-
δρομικά (Διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 2, Ιερισσός 
Χαλκιδικής, τ.κ. 63075), τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 2377021121 και 2377021130, εργάσιμες 
ημέρες και ώρες έως και 08-11-2017.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

επιχειρείν
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αυτό το μάθατε;

ΟΙ «ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 
ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ» 
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
ΤΟΥ ΠΑΟΚ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΒΓΑΛ

ΝΕΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
ΓΙΑ ΤΗ SINGAPORE AIRLINES

Η FISCHER ΣΤΗΡΙΖΕΙ  
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

AΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 13Ο 
ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ KA-BUSINESS

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μαγευτικούς 
κόσμους του εθνικού μας παραμυθά Ευγένιου 
Τριβιζά είναι έτοιμο να ξεκινήσει: Μικροί και 
μεγάλοι επισκέπτες «επιβιβάζονται» στο «Eξ-
πρές των Oνείρων», γνωστό και ως «Τρένο 
που πάει παντού», και ταξιδεύουν στους 
συναρπαστικούς κόσμους του κοσμαγάπη-
του έλληνα συγγραφέα, στους Μυστικούς 
Κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά. Πίσω απο την 
πρωτότυπη, βιωματική και διδακτική εμπειρία 
μάθησης, ψυχαγωγίας και ανεξάντλητης 
φαντασίας, βρίσκεται η ΔΕΘ HELEXPO.
«Περισσότεροι από 50.000 μαθητές έχουν 
κλείσει ήδη θέση για να επισκεφθούν τους 
Μυστικούς Κόσμους, ενώ όλα δείχνουν ότι 
υπάρχει δυνατότητα το πάρκο του Ευγένιου 
Τριβιζά να ακολουθήσει τη διεθνή πορεία του 
Εργοστασίου και Μουσείου Σοκολάτας, το 
οποίο εγκαινιάζεται στη Ρώμη, θα περιοδεύσει 
στην Ιταλία και θα συνεχίσει τη διαδρομή του 
στην Ευρώπη», τόνισε ο Δ.Σ. της Helexpo, 
Κυριάκος Πορζικίδης.
Το συναρπαστικό ταξίδι στους κόσμους του 
Ευγένιου Τριβιζά ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 
2016 στη Θεσσαλονίκη και αναδείχθηκε ένα 
από τα κορυφαία θεματικά πάρκα διεθνώς, 
προσελκύοντας περισσότερους από 150.000 
επισκέπετες. Αποτελεί μια συνεργασία της 
ΔΕΘ HELEXPO με τη δημιουργική ομάδα 
Dream Workers στο πλαίσιο της στρατηγικής 
εξωστρέφειας που υιοθετεί ο εθνικός εκθε-
σιακός φορέας, με στόχο υψηλής ποιότητας 
διοργανώσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο 
μέσω νέου τύπου δράσεων, οι οποίες συν-
δυάζουν την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. 
Στο Θεματικό Πάρκο της Αθήνας συμμετέχει 
με πρωτότυπες δημιουργίες και η Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών.  
Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
Helexpo Maroussi- Από 3 Νοεμβρίου έως 
3 Φεβρουαρίου 2018

Έπειτα από τις πρωτόγνωρες ελλείψεις που 
παρουσιάστηκαν στα «Κέντρα Στήριξης Παιδιού 
και Οικογένειας» που λειτουργεί  «ΤΟ ΧΑΜΟ-
ΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», το Makedonia Palace και 
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του PAOK Action, διοργα-
νώνουν την άμεση συγκέντρωση τροφίμων και 
ειδών πρώτης ανάγκης. Οι εθελοντές μπορούν 
να φέρουν ότι επιθυμούν, στην υποδοχή του 
ξενοδοχείου Makedonia Palace, ή έξω από 
τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο γήπεδο της 
Τούμπας, από Δευτέρα 30 Οκτωβρίου. Τα υλικά 
που συγκεντρώνονται είναι τα εξής: ζυμαρι-
κά, γάλα εβαπορέ ή μακράς διάρκειας, λάδι, 
όσπρια, αλεύρι, σάλτσα ντομάτας, είδη πρωινού 
(μέλι, κακάο, φρυγανιές, μπισκότα, δημητρια-
κά, κρουασάν…), αλάτι, ξύδι, βρεφικές κρέμες, 
βρεφικό γάλα, είδη βρεφικές φροντίδες (πάνες, 
μωρομάντηλα, κρέμες συγκάματος, σαμπουάν, 
αφρόλουτρα), προϊόντα καθαρισμού (κα-
θαριστικά & απολυμαντικά γενικής χρήσης, 
απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων & πιάτων, 
χλωρίνη) και χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κου-
ζίνας, χαρτοπετσέτες). 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε 
στην έγκριση του κοινού ελέγχου της 
ΜΕΒΓΑΛ από τη ΔΕΛΤΑ και την Οικογέ-
νεια Χατζάκου, επικυρώνοντας ουσιαστικά 
την ολοκλήρωση της συμφωνίας των δύο 
πλευρών. Ο κοινός έλεγχος τίθεται άμεσα 
σε ισχύ, ενώ με την απόφαση προσδιορί-
ζονται τα πλαίσια, σύμφωνα με τα οποία θα 
λειτουργούν οι δύο εταιρείες, δημιουργώ-
ντας τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και 
αποδοτική συμφωνία μεταξύ των μερών. Η 
υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της ΜΕΒΓΑΛ, 
ΔΕΛΤΑ 43,18% - Οικογένεια Χατζάκου 
43,18%, προέκυψε έπειτα από την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου (1/6/16), ενώ παράλ-
ληλα η ΜΕΒΓΑΛ έχει πετύχει αναδιάρθρωση 
του δανεισμού της. Τα παραπάνω δεδομένα, 
η εμπειρία της κας Μαίρης Χατζάκου, η 
οποία συνεχίζει την παράδοση της οικογε-
νείας που ίδρυσε τη ΜΕΒΓΑΛ, και η περαι-
τέρω συνεργασία με τη ΔΕΛΤΑ αποτελούν 
εχέγγυα για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ΜΕΒΓΑΛ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η 
ΔΕΛΤΑ και η οικογένεια Χατζάκου προχω-
ρούν έτσι στην εμβάθυνση της συνεργασίας 
των δύο εταιρειών, προσβλέποντας σε μια 
νέα προοπτική που θα προκύψει και από τις 
συνέργειες μεταξύ τους, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα με σημαντικές επενδύσεις την 
εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Πε-
ρικλής Α. Μήτκας, και ο Διοικητής της ΓΥΣ, Συνταγματάρχης Βαρδής Καγιαδάκης. Στόχος 
του Μνημονίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι η συνεργασία σε θέματα των 
επιστημών της Γεωδαισίας, της Τοπογραφίας, της Φωτογραμμετρίας, της Τηλεπισκόπησης, 
της Χαρτογραφίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Χωρικών Βάσεων 
Δεδομένων, καθώς και σε κοινά ερευνητικά, επιστημονικά και τεχνικά πεδία. Επίσης, προ-
βλέπεται η συνεργασία σε βιβλιοθηκονομικά και αρχειακά θέματα που σχετίζονται με την 
ιστορική κληρονομιά και την ψηφιακότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. «Η δυνατότητα να 
παρέχουμε υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε φορείς εκτός του Ιδρύματος και, συγκεκριμένα, 
να βοηθήσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις να εκτελούν καλύτερα την αποστολή τους, είναι ένας 
πολύ σημαντικός ρόλος για το ΑΠΘ. Άλλωστε, το δημόσιο Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι 
στην υπηρεσία της κοινωνίας, να συνεργάζεται με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς και η αποστολή του να μην περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση και την έρευνα, αλλά 
να συμβάλλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας» δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, 
Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.

Η Singapore Airlines προχώρησε σε 
υπογραφή συμφωνίας με τη Boeing για 
την παραγγελία είκοσι αεροσκαφών 777-
9 και δεκαεννέα αεροσκαφών 787-10, 
στο πλαίσιο περαιτέρω αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού  του στόλου της κατά την 
επόμενη δεκαετία. Η συμφωνία υπογρά-
φηκε στις 23 Οκτωβρίου (βάσει ζώνη ώρας 
ΗΠΑ) στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, 
κατά τη διάρκεια τελετής και παρουσία του 
Προέδρου της Αμερικής, Donald Trump, και 
του Πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης, Lee 
Hsien Loong. Η υπογραφή αυτή οριστικο-
ποιεί τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί το 
Φεβρουάριο 2017 με τη μορφή επιστολής 
προθέσεων. Τη συμφωνία υπέγραψαν από 
πλευράς SIA ο Διευθύνων Σύμβουλος, Goh 
Choon Phong, και ο Πρόεδρος, Peter Seah. 
Από πλευράς Boeing ο Kevin McAllister, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Boeing Commercial Airplanes, και ο Dinesh 
Keskar, Αντιπρόεδρος, Asia Pacific & India 
Sales της Boeing Commercial Airplanes. Η 
συμφωνία αγοράς περιλαμβάνει 39 ορι-
στικές παραγγελίες, καθώς και δικαίωμα 
έξι εναλλακτικών για κάθε τύπο αεροσκά-
φους, το οποίο αν  εξασκηθεί, διευρύνει τη 
συμφωνία σε 51 αεροσκάφη. Οι οριστικές 
παραγγελίες αποτιμώνται σε 13,8 δισεκα-
τομμύρια αμερικάνικα δολάρια, βάσει των 
τιμών καταλόγου που έχει δημοσιεύσει η 
Boeing.

Η σινεφίλ μπίρα Fischer, στηρίζοντας ενεργά 
από το 2006 το Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης, δηλώνει παρούσα 
και φέτος στο κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός 
και γιορτάζει μαζί με το κοινό, απονέμοντας 
τα Βραβεία Κοινού Fischer. Μέχρι τις 12 
Νοεμβρίου οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν την ταινία της επιλογής τους 
και να την στηρίξουν με την ψήφο τους. Σε 
25 επιλεγμένα σημεία, καταναλώνοντας μία 
Fischer και με την επίδειξη του εισιτήριου 
της προβολής, θα μπορούν να απολαύσουν 
μία ακόμη μπίρα δωρεάν.

Το 13ο Πολυσυνέδριο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ» πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο 4 
Νοεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα 
«ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης 
Βελλίδης, υπό την αιγίδα και του Υπουργείου Εσω-
τερικών (Μακεδονίας - Θράκης). Το Πολυσυνέδριο 
περιλαμβάνει 40 ομιλητές από όλη την Ελλάδα που 
θα αναδείξουν τις προοπτικές και το μέλλον της 
ψηφιακής επιχειρηματικότητας. «Τα 6,5 τελευταία 
χρόνια καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να ανα-
δείξουμε τις φρέσκιες ιδέες και τα νέα μυαλά που 
επιμένουν ελληνικά και στη χώρα τους», σημείωσε 
η δημοσιογράφος και διοργανώτρια της εκδήλωσης 
κ. Ραλιώ Λεπίδου. 
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Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Το Mums (της μαμάς) είναι ένα ανερχόμενο brand, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα 
του 2013 και πήρε ζωή από την αγάπη των δημι-
ουργών της Χριστίνας Πελτέκη και Ανδρέα Δίμζα, 
για το χειροποίητο πλεκτό ρούχο και αξεσουάρ. 
Η ιδέα ξεκίνησε σε περιβάλλον οικογενειακό 
και πήρε άλλη διάσταση αφού συναντάει πλέον 
κανείς τις δημιουργίες τους στα πιο fashionable 
street styles των fashion weeks ενώ έχουν αγα-
πηθεί από τις πιο απαιτητικές fashion bloggers σε 
όλα τα μέρη της γης! 

Για το MumsHandmade πλέκουν αποκλειστικά 
Ελληνίδες μητέρες, που έχουν σαν χόμπι το πλέ-
ξιμο και με αυτό γεμίζουν τον ελεύθερο χρόνο 
τους. Τα πλεκτά Mums είναι 100% χειροποίητα 
από υψηλής ποιότητας νήματα, σε ιδιαίτερα και 
ευφάνταστα χρώματα και σχέδια που δικαίως 
τα καθιστούν σε fashion statement items. Οι 
founders της εταιρίας έχουν ως βασική τους αρχή 
την ποιότητα εξελίσσοντας διαρκώς τα oversized 
πλεκτά τους στα απόλυτα must have κομμάτια 
μιας updated γκαρνταρόμπας!
 Απολαύστε τα!

GET THE LOOK WITH “MumsHandmade”
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κατοντάδες είναι οι Θεσσαλονικείς που άδρα-
ξαν την ευκαιρία και φρόντισαν να προγραμ-
ματίσουν από νωρίς τις χριστουγεννιάτικες 
διακοπές τους, σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη. Η 
οικονομική κρίση φαίνεται να έχει κόψει «μα-
χαίρι» τη νοοτροπία της «τελευταίας στιγμής», 
που επικρατούσε κατά το παρελθόν στην 
πλειοψηφία του κόσμου. Έτσι πλέον, δεν είναι 

λίγοι εκείνοι που επιλέγουν τον αγαπημένο τους προορισμό 
τρεις με τρεισήμισι μήνες προτού τον επισκεφτούν. 

Όπως εξηγεί στην εφημερίδα Karfitsa ο εμπορικός διευθυ-
ντής της «Zorpidis travel» Βαγγέλης Μπιβολάρης, η απήχη-
ση του κόσμου στο συγκεκριμένο πακέτο προσφοράς, που 
γίνεται για πρώτη φορά,  είναι μεγάλη. «Τα early booking 
ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν στις 30 
Οκτωβρίου. Είναι κάτι που κάνουμε για πρώτη φορά και ο κό-
σμος ανταποκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία. Περίπου 750 Θεσ-
σαλονικείς επέλεξαν γι’ αυτό το χρονικό διάστημα τα πακέτα 
μας, με προορισμό όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ο νούμερο 
ένα προορισμός για τα Χριστούγεννα είναι η Βιέννη, ακο-
λουθεί η Ελβετία, η Αλσατία, η Πράγα και οι λίμνες Βορείου 
Ιταλίας. Αυτοί μοιάζει να είναι οι κυρίαρχοι προορισμοί», λέει 
χαρακτηριστικά ο κ. Μπιβολάρης. Να σημειώσουμε πως τα 
συγκεκριμένα αεροπορικά εκδρομικά πακέτα, συμπεριλαμ-
βάνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, το πακέτο εκ-
δρομών και ξεναγήσεων καθώς και τους φόρους, με τους… 
προνοητικούς πελάτες να κερδίζουν περίπου 15%, από το 
early booking. 

Κέρδος ακόμη και στις φθηνές εκδρομές! 
O εμπορικός διευθυντής της «Zorpidis travel», αναφέρει πως 
μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε η συγκεκριμένη ενέργεια 

της εταιρίας, αποφασίστηκε να υπάρξουν αντίστοιχα πακέτα 
και για την περίοδο του Πάσχα. «Είναι δεδομένο, πως όσο 
νωρίτερα κλείσει κανείς το ταξίδι του, τόσο καλύτερες και χα-
μηλότερες θα είναι και οι τιμές. Η διαφορά στο early booking 
είναι μεγάλη. Δηλαδή, ακόμη και στη φθηνότερη εκδρομή, 
με τα πακέτα αυτά ο πελάτης έχει περίπου 35 ευρώ κέρδος 
κατά άτομο, 70 ευρώ στο ζευγάρι. Υπάρχουν φυσικά και πιο 
ακριβές εκδρομές, όπου το κέρδος είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρο», εξηγεί ο κ. Μπιβολάρης. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει πως 
έχει αρχίσει ένα νέο πακέτο προσφορών σε early booking, το 
οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου. «Και 
αυτό αφορά σε εκδρομές που θα πραγματοποιηθούν κατά 
την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ και εδώ το 
οικονομικό όφελος του πελάτη, θα είναι σημαντικό», λέει ο 
ίδιος χαρακτηριστικά. Βέβαια, πακέτα προσφορών θα υπάρ-
ξουν και για τους εκδρομείς που θα επιλέξουν να φθάσουν 
οδικώς στον προορισμό τους. «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακό-
μη για κάποιον που θα επιλέξει να πάει στον προορισμό του 
οδικώς. Έτσι κι αλλιώς αυτού του είδους οι εκδρομές είναι 
πιο οικονομικές και πάντα βγάζουμε πακέτα προσφορών. Στα 
αεροπορικά πακέτα, το κίνητρο δίνεται από τις αεροπορικές 
εταιρίες και τα ξενοδοχεία. Καθότι μιλάμε για υψηλά ποσά, 
μπορούν να γίνουν σημαντικές εκπτώσεις σε κάποιον που θα 
κλείσει νωρίτερα την εκδρομή του», αναφέρει ο κ. Μπιβολά-
ρης. 

Το last minute… καταργήθηκε
Η λογική που επικρατούσε κάποτε κι έλεγε πως αν κλείσει 
κανείς την εκδρομή του τελευταία στιγμή θα… επωφελη-
θεί, έφυγε ανεπιστρεπτί! «Το last minute πλέον είναι ακριβό, 
όπως ακριβώς συμβαίνει και στις αεροπορικές εταιρίες. Έχει 
αλλάξει η στρατηγική όλων των εταιριών που ασχολούνται με 
τον τουρισμό, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εταιρίες πλέον 
χρηματοδοτούνται έμμεσα από τον πελάτη, μέσω της προεί-
σπραξης. Γι’ αυτό άλλωστε το ιδανικό είναι να οργανώνει κα-
νείς το ταξίδι του περίπου τρεισήμισι μήνες νωρίτερα. Διότι, 
είναι αρκετός χρόνος και για να είναι κάποιος πληροφορη-
μένος για την άδεια του αλλά και για να πετύχει πολύ καλές 
τιμές», εξηγεί ο κ. Μπιβολάρης. Αναφορικά με τις λεγόμενες 
non refundable προσφορές, ο εμπορικός διευθυντής της 
«Zorpidis travel» λέει χαρακτηριστικά πως οι πελάτες τους 
«προστατεύονται», μέσω των προνομίων που τους παρέχει 
η ασφαλιστική κάλυψη. «Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει 
για παράδειγμα ένα ιατρικό πρόβλημα, τότε μπορεί ο πελάτης 
να ακυρώσει την εκδρομή και να του επιστραφούν τα χρή-
ματα. Έχουμε προβλέψει και ασφαλίσει αυτά τα ενδεχόμενα. 
Από την άλλη πλευρά, αν προκύψει κάτι άλλο και ο πελάτης 
αποφασίσει να ακυρώσει την εκδρομή του είκοσι μέρες πριν 
για παράδειγμα, τότε θα βγάλουμε το συγκεκριμένο πακέτο 
εκ νέου στην αγορά κι έτσι πάλι ο ίδιος δε θα βγει χαμένος», 
καταλήγει ο κ. Μπιβολάρης.

Προνόησαν και… βγήκαν κερδισμένοι!
ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
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ΜΟΝSIEUR MINIMAL

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΑΚΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ

ΕΚΜΕΚ

ONIRAMA

ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣΟΓΛΟΥ Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΔΙΩΝΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙΟ Monsieur Minimal έρχεται στο 

Eightball Live Stage την Παρασκευή 
10 Νοεμβρίου. Ώρα: 20:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 8 ευρώ στην προπώλη-
ση και 10 ευρώ στο ταμείο.
Με ήδη τέσσερα άλμπουμ στο 
ενεργητικό του, άριστες κριτικές 
και live εμφανίσεις σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, συμμετοχή σε μουσικές 
συλλογές του εξωτερικού, μουσικές 
επενδύσεις σε τηλεοπτικά σποτ και 
διαφημίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε Αμερική και Καναδά, συνερ-
γασίες με αξιόλογους Έλληνες και 
ξένους καλλιτέχνες και με μεγάλη 
παρουσία σε ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές playlist, ο Μοnsieur 
Minimal έχει κερδίσει επάξια τα 
τελευταία χρόνια μια αξιοσημείωτη 
μουσική αναγνώριση και τον τίτλο 
του indie/pop esthete.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
αντιπαραθέτει μια μουσική παρά-
σταση-αφιέρωμα στους ποιητές και 
στους συνθέτες μας, πλαισιωμένος 
από δύο πιάνα και ένα βιολί , έτσι 
ώστε να μπορέσει να προσεγγί-
σει ανενόχλητος τις «φωνές των 
ποιητών» στο Club του Μύλου το 
Σάββατο 4 Νοεμβρίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ στην προ-
πώληση και 13 ευρώ στο ταμείο.
Μαζί του οι: Πιάνο: Ανδρέας Απο-
στόλου, Γιώργος Θεοδωρόπουλος. 
Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη.

O Σάκης Χαβιάρας θα εμφανίζεται 
στην μουσική σκηνή στο Άβατο live 
stage κάθε Παρασκευή και Σάββατο. 
Ώρα: 22:30. 
Ο αγαπητός καλλιτέχνης της Θεσ-
σαλονίκης ερμηνεύει μοναδικές 
επιτυχίες, καθώς και τραγούδια από 
την δισκογραφία του, σε ένα πολύ 
διασκεδαστικό μουσικό πρόγραμμα 
με πολλές εναλλαγές που θα σας 
μείνει αξέχαστο. Μαζί του η εξαιρε-
τική ερμηνεύτρια Τατιάνα Σεργιάδη.

Στην σκηνή του Eightball θα ανέ-
βουν οι ΕΚΜΕΚ, το Σάββατο 4 Νο-
εμβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισόδου: 
5 ευρώ.
Οι ΕΚΜΕΚ θα παρουσιάσουν το 
νέο τους album, δύο μέρες μετά 
την επίσημη διάθεση του άλμπουμ 
σε ηλεκτρονικά δισκοπωλεία και 
πλατφόρμες. Τα νέα τους τραγού-
δια έχουν έντονες επιρροές από 
την μεξικάνικη και latin μουσική, 
φέρνοντας στο μυαλό τον ήχο των 
Calexico, ενώ συνεχίζουν να φλερ-
τάρουν και με την ελληνική παρά-
δοση. Τρομπέτες και ηλεκτρικές 
κιθάρες «κεντούν» υπέροχα πάνω 
σε τραγούδια για «μάγισσες νύχτες», 
«ρόδα της ερήμου» και περιπλανώ-
μενους ήρωες. Όπως και σε κάθε 
live τους έτσι κι εδώ, θα παίξουν 
και τραγούδια άλλων αγαπημένων 
τους δημιουργών, φτιάχνοντας ένα 
ηλεκτρικό και ξεσηκωτικό set.

Οι Onirama επιστρέφουν στην πόλη 
τους, τη Θεσσαλονίκη, για ένα live στο 
Markiz, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου. 
Ώρα: 23:00. Οι Onirama είναι ένα ελλη-
νικό συγκρότημα της ποπ ροκ σκηνής. 
Έχουν στο ενεργητικό τους τραγούδια 
που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.  
Έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες, 
όπως ο Αντώνης Ρέμος, ο Σάκης 
Ρουβάς, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και 
η Έλενα Παπαρίζου. Το βράδυ της Κυ-
ριακής θα έχουν μαζί στις «αποσκευές» 
τους τραγούδια από τη δισκογραφία 
του αλλά και αγαπημένες διασκευές. 
Τους Onirama αποτελούν:  Θοδωρής 
Μαραντίνης στο τραγούδι, κιθάρα, 
Κοκονίδης Δημήτρης στα τύμπανα, 
Τρεσίντσης Χρήστος στα πλήκτρα, 
Παπακωνσταντίνου Άλεξ στο μπάσο, 
Κοκονίδης Γιώργος στην ηλεκτρική 
κιθάρα.

Τα ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ θα βρεθούν 
στη σκηνή του Άβατο live stage, την 
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου. Ώρα: 22:00.
Το δυναμικό live-rock συγκρότημα, 
αναλαμβάνει, ως ο κυριότερος εκ-
πρόσωπος της σύγχρονης ελληνικής 
ροκ σκηνής, να μεταδώσει την ανε-
ξάντλητη ενέργειά του, ενισχύοντας 
την πεποίθηση πως… «μέσα απ’ την 
παρέα που ενώνεται, μέσα από την 
μουσική και τα ισχυρά μηνύματά 
της, μπορούμε όλοι να ανακαλύ-
ψουμε μια φωτεινότερη πλευρά του 
εαυτού μας». Τα ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗ-
ΛΑΤΑ, οι Αλέξανδρος και Γιώργος 
Παντελιάς, στην πιο δημιουργική 
περίοδο της 16ετούς πορείας τους, 
μετά και την κυκλοφορία του Vol2 
«the Orchestra project», υπόσχονται 
στα πλαίσια του «energy tour», με 
εκρηκτικό stage performance και 
τραγούδια «πίσω απ’ την βιτρίνα», 
να μετατρέψουν τις βραδιές μας σε 
δυνατές συναυλιακές εμπειρίες που 
θα αναθερμάνουν τις ελπίδες μας για 
καλύτερες μέρες.

Το 6ο Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσα-
λονίκης ανοίγει τον φετινό κύκλο 
συναυλιών του με το ρεσιτάλ του 
πολυβραβευμένου πιανίστα Νίκου 
Κυριόσογλου, το Σάββατο 4 Νοεμ-
βρίου, στο Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. Ώρα: 20:30. Tιμές 
εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονικό, 
5 ευρώ το μειωμένο και ελεύθερη 
είσοδος με την επίδειξη της αντίστοι-
χης ταυτότητας σε σπουδαστές και 
καθηγητές του ΔΩΘ, φοιτητές του 
τμήματος ΜΕΤ του ΠΑΜΑΚ, σπου-
δαστές του ΚΩΘ.
Δύο ιδιαίτερα απαιτητικά έργα των 
Schumann και Rachmaninoff ξεχω-
ρίζουν στο πρόγραμμα του σπουδαί-
ου Σερραίου σολίστα. Πρόγραμμα: 
J. Haydn Σονάτα σε σολ ελάσσονα, 
Hob.XVI/44, R. Schumann Σονά-
τα αρ. 3 σε φα ελάσσονα, κον-
σέρτο χωρίς ορχήστρα, έργο 14 
(Edition 1835/36), διάλειμμα, P. I. 
Tchaikovsky Cradle song, έργο 16, 
αρ. 1, I. Stravinsky Νανούρισμα από 
το «Πουλί της φωτιάς», F. Chopin 
Berceuse, έργο 57, S. Rachmaninoff 
Etudes tableaux, έργο 33. 

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στον 
πολυχώρο WE θα πραγματοποι-
ηθεί από το περιοδικό Σχεδία μια 
συναυλία στην οποία συμμετέχουν 
αρκετοί καλλιτέχνες. Ώρα: 21:00. 
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ.
Ο Γιάννης Αγγελάκας, οι Baildsa, η 
Διώνη, το Θρακόμελο, ο Δημήτρης 
Ζερβουδάκης, οι Άϊντε Ψιλά Ψιλά, οι 
One Drop Forward και οι Paranaue 
θα ενώσουν τις φωνές τους με τους 
φίλους του ελληνικού περιοδικού 
δρόμου σε μια συναυλία και κινητο-
ποίηση μαζί για μια δίκαιη κοινωνία, 
μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, 
χωρίς φτώχεια.

πολιτισμός
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Ο
ι Gadjo Dilo είναι το συγκρότημα που έχει 
κάνει το ελληνικό μουσικό κοινό να γνωρί-
σει -καλύτερα- τι εστί gypsy τζαζ και gypsy 
σουίνγκ. Το 2009 ήταν η χρονιά που είπαν τη 
λέξη «ξεκινάμε» και από τότε όχι απλά δεν 
έχουν σταματήσει, αλλά συνεχίζουν την πο-
ρεία τους διαδίδοντας τη μουσική που αγα-
πούν και κερδίζοντας ολοένα και περισσότε-

ρους πιστούς ακόλουθους. Η αρχή για τους Gadjo Dilo έγινε 
από τους μουσικούς Κώστα Μητρόπουλο και Σωτήρη Πομόνη 
στις κιθάρες και Νίκο Βλάχο στο κοντραμπάσο, οι οποίοι ξεκί-
νησαν τις ζωντανές εμφανίσεις σαν τζαζ τρίο. Πέντε μήνες αρ-
γότερα προστέθηκε στο σχήμα ο βιολιστής Σέργιος Χρυσοβι-
τσάνος και τον Ιανουάριο του 2012 ο ακορντεονίστας Γιώργος 
Τσιατσούλης και -μετά από οντισιόν- η τραγουδίστρια Ηλιάνα 
Τσαπατσάρη. Την άνοιξη του 2016, μετά από αποχώρηση του 
Νίκου Βλάχου, προστέθηκε στο σχήμα ο κοντραμπασίστας 
Γιώργος Ρούλος. Το συγκρότημα έχει κατορθώσει το εξής: να 
συνδυάσει την μουσική ιδιοφυΐα του θρυλικού κιθαρίστα της 
gypsy swing Django Reinhardt και την ελληνική μουσική σκη-
νή του ‘50 και ‘60. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία διασκευών 
με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια κορυφαίων δημιουργών, 
όπως του Τσιτσάνη, δημιουργώντας το δικό τους μουσικό 
στυλ, το «Manouche De Grec», όπως το χαρακτηρίζουν. Δεν 
μένουν όμως μόνο εκεί, αλλά κάνουν ένα «πέρασμα» και από 
τα αμερικανικά jazzstandards και γαλλικά τραγούδια του με-
σοπολέμου.

«Gadjo Dilo». Tι σημαίνει το όνομά σας και πως προέκυψε;
Το όνομα μας σημαίνει «παλαβιάρης μπαλαμός»  στα τσιγγά-
νικα και το πήραμε από τον τίτλο μιας πολύ αγαπημένης μας 
ταινίας του Tony Gatlif. Ήταν μια ιδέα του Σωτήρη Πομόνη μιας 

και εκείνη την εποχή συχνά την αναφέραμε (την ταινία) στην 
παρέα.

Σας ήταν πιο εύκολο να συστηθείτε στο κοινό μέσα από ήδη 
γνωστά ακούσματα;
Όσο εύκολο είναι άλλο τόσο δύσκολο είναι αν αναρωτηθείς ότι 
αυτά τα ακούσματα είναι τόσο αγαπημένα που δεν πειράζο-
νται… Εμείς θελήσαμε να πούμε ότι μπορούν να παντρευτούν 
όμορφα και με λόγο ύπαρξης δύο διαφορετικά είδη μουσικής, 
το κεντροευρωπαϊκό τσιγγάνικο στυλ με μια μεγάλη γκάμα από 
ελληνικές μελωδίες. Το υλικό αυτό ήρθε στα χέρια μας αβίαστα 
και το κάναμε πολύ κέφι. Όπου το παρουσιάζαμε έκανε εξαι-
ρετική εντύπωση έτσι το οργανώσαμε και ηχογραφήσαμε το 
πρώτο μας CD «Manouche de Grec»  το 2013.

Η απήχηση σας στο κοινό είναι μεγάλη. Πιστεύετε πως προ-
κύπτει και από την ανάγκη τους να ακούσουν κάτι διαφο-
ρετικό;
Είναι μια ερώτηση που θα έπρεπε να την απαντήσει το κοινό 
κανονικά αλλά αυτό που μας λένε είναι ότι ακούν κάτι όμορφο, 
αλέγκρο και παρόλο που είναι διαφορετικό τους είναι και πολύ 
οικείο. Εμείς πιστεύουμε ότι η μοναδική ανάγκη του κοινού εί-
ναι να ακούει κάτι που του αρέσει.

Δημιουργηθήκατε το 2009, στην αρχή της κρίσης. Ποιες 
ήταν μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε;
Ήταν τόσο μεγάλο το κέφι και η ενέργεια που είχαμε, έτσι… με 
αυτόν τον τρόπο τα πάντα μοιάζουν πιο εύκολα. Κατά τα άλλα 
αντιμετωπίσαμε ότι τραβάει ο περισσότερος κόσμος όλα αυτά 
τα χρόνια της κρίσης…

Έχετε βλέψεις να ταξιδέψετε τη μουσική σας και εκτός Ελ-

λάδας; 
Μας ενδιαφέρει και έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Έχουν συμπεριληφθεί κομμάτια μας 
σε δύο συλλογές παγκόσμιας κυκλοφορίας, ραδιοφωνικοί 
σταθμοί από το Τέξας μέχρι την Σαουδική Αραβία μας παί-
ζουν και μας στέλνουν μηνύματα με χαιρετισμούς, στο Γαλλικό 
Djangostaison πήραμε διθυραμβική κριτική κ.α. Επίσης έχου-
με παρουσιάσει την μουσική μας σε Γερμανία, Σερβία, Βουλγα-
ρία, Κύπρο και έπεται συνέχεια… 

Ποια είναι η επαφή σας με το μουσικό κοινό της Θεσσαλο-
νίκης; 
Νιώθουμε ότι μας έχει αγκαλιάσει με πολύ αγάπη και ειλικρί-
νεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.

Με ποιον Έλληνα καλλιτέχνη θα θέλατε να ανεβείτε στη 
σκηνή, να συμμετέχει μαζί σας και να τον παρασύρετε στο 
δικό σας ρυθμό;
Είναι πολύ μεγάλη η λίστα των Ελλήνων καλλιτεχνών που αγα-
πάμε... Αξέχαστη θα μας μείνει η βραδιά στο Ηρώδειο με την κ. 
Μαίρη Λίντα!

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας; 
Αυτόν τον καιρό εργαζόμαστε και μπλέκουμε τις μουσικές μας 
μαζί με τον αγαπημένο φίλο μας πιά, Βαγγέλη Γερμανό για να 
παρουσιάσουμε σε μια σειρά εμφανίσεων στο Γυάλινο Μουσι-
κό Θέατρο στην Αθήνα την παράσταση «Διπλό παιχνίδι» . Τώρα 
από σχέδια… άλλο τίποτε!

INFO
Οι Gadjo Dilo στο Block 33  

το Σάββατο 4 Νοεμβρίου. Ώρα: 21:30

συνέντευξη

Oι «Τρελοί Μπαλαμοί» έρχονται στη Θεσσαλονίκη 
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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CINEMA

ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΣ - HOME AGAIN

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΧΕΛΩΝΕΣ Ο ΑΥΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΜΕΛΝ ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ
Ο Δημήτρης Αντωνίου μαζί με τον 
Σαρόπουλο Μιχάλη θα πρωταγωνι-
στήσουν στην θεατρική παράσταση 
με τίτλο «Στα καλά του καθισμένου», 
στο θέατρο Σοφούλη. Ώρα: 20:30. 
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.

Σύνοψη:  Ένα έργο όπου θα ανα-
δειχθούν με τον πιο ξεκάθαρο και 
ζωντανό τρόπο διάφορες καταστά-
σεις που αντιμετωπίζει καθημερινά 
ένα άτομο σε αναπηρικό καρότσι. 
Έντονο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει 
η προσέγγιση των πρωταγωνιστών 
στα ζητήματα που θα ξεδιπλωθούν, 
που με περίσσιο θάρρος αλλά και 
χιούμορ θα προσπαθήσουν να ανα-
τρέψουν πολλά «ταμπού» γύρω από 
την αναπηρία, καθώς επίσης και θα 
στείλουν ξεκάθαρα μηνύματα προς 
πάσα κατεύθυνση.

H Alice Kinney (Ρις Γουίδερσπουν) πήρε πρόσφατα διαζύγιο από τον σύζυγο της (Michael Sheen). Αποφασίζει να ξεκι-
νήσει από την αρχή και μετακομίζει στη γενέτειρα της στο Λος Άντζελες με τις δύο της κόρες. Στα τεσσαρακοστά της 
γενέθλια, η Alice συναντά τρεις φιλόδοξους νέους που τυχαίνει να μην έχουν πού να μείνουν. Η Alice συμφωνεί να 
τους φιλοξενήσει προσωρινά, αλλά τα πράγματα θα πάρουν απροσδόκητη τροπή. Αυτή η νέα αναπάντεχη οικογένεια 
που σχηματίζεται σιγά σιγά και ένας καινούριος έρωτας που φουντώνει δεν φαίνεται να ταιριάζουν με την ξαφνική 
εμφάνιση του πρώην συζύγου με τις βαλίτσες του ανά χείρας.

Σκηνοθεσία: Χάλι Μέγιερς Σάιερ
Ηθοποιοί: Ρις Γουίδερσπουν, Λέικ Μπελ, Μάικλ Σιν, Κάντις Μπέργκεν, Νατ Γουλφ, Τζον Ρουντνίτσκι, Πίκο Αλεξάντερ, 
Ράιντ Σκοτ

Τέσσερα χρόνια μετά την επιτυχημένη και πολυβραβευμένη «Μικρά Αγγλία», ο Παντελής Βούλγαρης, σκηνοθέτης 
των μεγάλων και αγαπημένων από τον κόσμο κινηματογραφικών επιτυχιών «Νύφες», «Ψυχή Βαθιά», «Η Φανέλα με 
το 9», «Πέτρινα Χρόνια» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Το Τελευταίο Σημείωμα». Στη νέα του κινηματο-
γραφική δουλειά ο Βούλγαρης καταπιάνεται με μια από τις πιο γνωστές σελίδες της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, 
την εκτέλεση από τους Γερμανούς κατακτητές 200 αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, ως αντίποινα για 
τη δράση της ελληνικής αντίστασης.

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης
Ηθοποιοί: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μελία Κρίλινγκ

To έργο «Χελώνες» ανεβαίνει στο 
Studio Vis Motrix, κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. 
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 
ευρώ γενική είσοδος και κάθε Τρίτη 
5 ευρώ. 
Σύνοψη: Ένα ζευγάρι, ένας άνδρας 
και μια γυναίκα, έρχονται αντιμέτω-
ποι με ένα συγκλονιστικό γεγονός: 
Την υποδοχή του παιδιού τους από 
ένα ξέφρενο πλήθος που ζητω-
κραυγάζει για το κατόρθωμά του, τη 
μεγάλη εφεύρεσή του. Κατόρθωμα 
για τον άνδρα. Εγκληματική πράξη 
για τη γυναίκα. Τη δραματική εξέλιξη 
στη σχέση του ζευγαριού απαλύνουν 
με την εμφάνισή τους δύο όμορφες 
ερωτευμένες χελώνες. Παίζουν: 
Αναστασία Κωστοπούλου, Δημήτρης 
Ήλκος, Δημήτρης Φεσσάς, Ελένη 
Καναβού.

«Ο αυλητής του Χάμελν» από 8 έως 
15 Νοεμβρίου, κάθε Τετάρτη, στο 
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Ώρα: 
20:00. Τιμές εισιτηρίων: 8 και 5 
ευρώ.
Σύνοψη: Ένας λαϊκός μύθος κατα-
γεγραμμένος από τους αδερφούς 
Γκριμ, ένα περιπετειώδες κλασικό 
παραμύθι για μικρούς και μεγάλους 
που επιχειρεί να διασκεδάσει και να 
προβληματίσει τον θεατή σχετικά με 
το διαχρονικό ζήτημα της χαμένης 
αθωότητας. Αφηγητής-Ηθοποιός: 
Δημήτρης Σπορίδης. Μουσικό τόνο 
δίνουν οι «Twombone Ensemble» 
και είναι οι τρομπονίστες Γιώργος 
Αγγελάκης και Μενέλαος Καραγιάν-
νης.

Tο «Σπιρτόκουτο – Πόλεμος σε 
τέσσερις τοίχους» ανεβαίνει στο 
θέατρο Αυλαία, από 10 Νοεμβρίου 
έως 5 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:15. Τιμές 
εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονικό, 
8 ευρώ το μειωμένο, 5 ευρώ των 
ανέργων.
Σύνοψη: Το έργο διαδραματίζεται 
στο διαμέρισμα μιας ελληνικής 
οικογένειας, με το αιρκοντίσιον και 
την λογική «εκτός λειτουργίας». 
Ενδοοικογενειακή βία, λεκτική 
πενία, σεξισμός, κοινωνικός ρατσι-
σμός, προβάλλονται σε υπερθετικό 
βαθμό με αποτέλεσμα τα συναι-
σθήματα όλων των χαρακτήρων 
να είναι έτοιμα να εκραγούν και 
να πυρπολήσουν τα θεμέλια των 
μεταξύ τους σχέσεων. Μια απρόο-
πτη εξομολόγηση θα γίνει η σπίθα 
που θα πυροδοτήσει ολόκληρο το 
«σπιρτόκουτο». Παίζουν: Κώστας 
Βουρλιώτης, Γιάννης Κοντός, Ιωάν-
να Λαμνή, Πέτρος Μαλιάρας, Στάθης 
Μαυρόπουλος, Λένα Πετροπούλου, 
Δήμητρα Σταματίου. Η παράσταση 
είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.
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Η 
Ελένη Καστάνη είναι από τις σπουδαιότε-
ρες Ελληνίδες ηθοποιούς και από τις πιο 
αγαπητές στο κοινό. Δεν γίνεται αλλιώς 
ούτως ή άλλως, η ευγένεια και η καλοσύ-
νη που βγάζει μιλώντας σου, σε συνδυ-
ασμό με το ταλέντο της στην υποκριτική 
μαγνητίζουν όποιον την συναντήσει ή την 
δει επί σκηνής. Η κα Καστάνη αυτές τις 

μέρες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την παράσταση «Σίρλεϋ 
Βαλεντάιν» που ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία. Η ηθοποιός 
μίλησε στην Karfitsa ένα μεσημέρι της προηγούμενης 
εβδομάδας, ενώ παράλληλα έκανε κάτι που ονειρευόταν, να 
περπατά ξέγνοιαστη στη Νέα Παραλία και να απολαμβάνει 
τον ήλιο και τη θέα της θάλασσας.

Βγαίνοντας από την αίθουσα ο θεατής τι θα έχει δει;
Θα έχει δει ένα έργο που θα τον διασκεδάσει, θα περάσει 
καλά και ίσως θα συγκινηθεί κάποια στιγμή. Σίγουρα δεν θα 
έχει δει κάτι το οποίο θα είναι ένα εύκολο θέαμα. Οπωσδή-
ποτε στο τέλος ο θεατής θα φύγει με προβληματισμό, είτε 
για την σχέση του, είτε για τον γάμο του, εξαρτάται από την 
στιγμή της ζωής του που θα δει την παράσταση και σε τι φάση 
θα είναι.

Ποια κοινά χαρακτηριστικά έχει η Ελένη Καστάνη με την 
Σ. Βαλεντάιν;
Έχω κοινό το όνειρο που έχει η Σ. Βαλεντάιν, δηλαδή να 
ξεφύγει από την πληκτική ζωή που ζει με τον άνδρα της και 
έχει μείνει μόνη μαζί του, γιατί τα παιδιά της έφυγαν από το 
σπίτι. Αυτή τη στιγμή στη ζωή μου ζω κατά κάποιον τρόπο το 
ίδιο. Μπορεί να μην έχω άνδρα, αλλά έχει φύγει φέτος κι εμέ-
να το παιδί μου από το σπίτι και έχει πάει σε άλλη πόλη λόγω 
σπουδών, οπότε βιώνω τη μοναξιά, που δεν έχεις κανέναν 
να μιλήσεις και μιλάς στον τοίχο. Για να περιγράψω λοιπόν 
πιο είναι το όνειρο μου είναι να κάθομαι και να κοιτάζω τη 
θάλασσα. Η Σ. Βάλενταιν έχει ένα παρόμοιο όνειρο, να πάει 
στην Ελλάδα σε ένα μέρος που φυτρώνουν τα αμπέλια, να 
πιει ένα κρασί κάτω από μια ομπρέλα κοιτώντας τη θάλασσα. 
Οπότε το όνειρο μας είναι τόσο κοινό, το δικό μου απλά δεν 
περιλαμβάνει το κρασί, γιατί δεν μου αρέσει.

Έχετε νιώσει ποτέ την ανάγκη να γυρίσετε σελίδα, να 
ξαναδείτε την ζωή αλλιώς;
Δεν το έχω νιώσει απλά, αλλά για μένα είναι κίνητρο για να 
κάνω αυτό που κάνει κι αυτή η γυναίκα. Ίσως απλά για μένα 
να μην είναι οι διακοπές στην Ελλάδα, γιατί αυτό το έχω, ενώ 
εκείνη ζει στο Λίβερπουλ, οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ των δυο χωρών. Για εμένα το όνειρό μου τώρα που 
μεγάλωσε το παιδί μου είναι να πάω ένα ταξίδι μεγάλο, 
μακρινό στην Ασία, στην Αφρική και αλλού. Επαγγελματι-
κά βαδίζω προς την σύνταξη, οπότε όταν θα την πάρω θα 
δουλεύω επιλεκτικά και θα κάνω ανάλογες δουλειές, όπως 
αυτό το έργο. Δουλειές που θα μου αρέσουν πολύ, που δεν 
θα είναι βασισμένες σε κανένα οικονομικό κριτήριο, παρά 
μόνο για την ψυχή μου και παράλληλα να μπορώ να κάνω τις 
διακοπές μου και τις βόλτες μου. Έτσι το ονειρεύομαι.

Οπότε δεν έχετε βάλει ημερομηνία λήξης στην πορεία σας 
στο χώρο της υποκριτικής;
Ημερομηνία λήξης δεν υπάρχει σε αυτή τη δουλειά και 
μάλιστα όταν κάποιος είναι σαν εμένα που μπορεί να παίξει. 
Δεν είμαι μια ενζενί που πέρασαν τα χρόνια και δεν έχει τι 
να παίξει. Εγώ και σε αρκετά μεγάλη ηλικία θα έχω ρόλους 
να παίξω. Απλά μετά από μια ηλικία δεν θα δουλεύω τόσο 
σκληρά. Από την αρχή της καριέρας μου έχω δουλέψει 
παρά πολύ, ασταμάτητα. Η κωμωδία είναι ένα πάρα πολύ 
γοητευτικό είδος, αλλά και πολύ κουραστικό.  Έχει κούραση 
να παίζεις σε ένα γεμάτο θέατρο και να τους κάνεις όλους να 
σπαρταρούν στο γέλιο, είναι ψυχοφθόρο. Το κοινό, όμως,  για 
αυτό μας αγαπά, γιατί του χαρίζουμε χαρά.

Υπάρχει κάποιος από τον χώρο σας που θα θέλατε να 

συνεργαστείτε και δεν έχει γίνει ακόμα;
Με αρκετούς. Με παλαιότερους που δεν πρόλαβα να συνερ-
γαστώ και θα ήθελα είναι ο σκηνοθέτης Μίνωας Βολονάκης. 
Με τους νεότερους είναι ο Γιώργος Λάνθιμος, τον οποίο 
λατρεύω.

Τι είναι αυτό που σας έχει κουράσει πλέον στο χώρο της 
υποκριτικής;
Αυτό που τυχαίνει μια παράσταση να την παίζω και δυο χρό-
νια, είναι κουραστικό να επαναλαμβάνεις ένα έργο συνέχεια. 
Επίσης, έχω κουραστεί και από την σκληράδα της δουλειάς , 
τον ανταγωνισμό της, το ψέμα της. Όλοι θέλουν να σου βγά-
λουν το μάτι. Αν και δεν έχω βλάψει κανέναν από τότε που εί-
μαι στο χώρο, αντιθέτως εγώ έχω περάσει αρκετά δύσκολα. 
Βέβαια δεν έχω παράπονα, γιατί έχω κάνει αρκετά πράγματα, 
με εμπιστεύτηκαν δημιουργοί και ο κόσμος με ακολουθεί 
και με αγαπά σε ό,τι κάνω. Απλά η φύση της δουλείας είναι 
σκληρή. Η γοητεία που έχει να παίζεις ρόλους είναι υπέροχο, 
αλλά το υπόλοιπο κομμάτι αν μπορούσα θα το έσβηνα.
Όταν ακούτε την λέξη «Θεσσαλονίκη» τι νιώθετε;
Είναι σαν να είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Γεννήθηκα και 
μεγάλωσα στη Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη ήρθα φοιτήτρια, 
στην Βιομηχανική Σχολή. Είναι ένα μέρος που λατρεύω και 
θα μπορούσα να ζήσω για πάντα. 

INFO
«Σίρλεϋ Βαλεντάιν» με την Ελ.Καστάνη, σε ένα κείμενο δια-

σκευασμένο από τον Αλέξανδρο Ρήγα και σε σκηνοθεσία Πέμυς 
Ζούνη, στο θέατρο Αυλαία. Ημέρες και ώρες: Σάββατο στις 

19:00 και στις 21:30 Κυριακή  στις 20:00

«Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πατρίδα μου!»

Η Ελένη 
Καστάνη μιλάει 
στην Karfitsa 
για τη σκληρή 
δουλειά που 
έχει «ρίξει», το 
ψέμα και τον 
ανταγωνισμό  
των ηθοποιών

συνέντευξη

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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«Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας εντελώς διαφορε-
τικός άνθρωπος. Με άλλη -ξένη προς τους 
Έλληνες - νοοτροπία, με άλλη λογική που 
ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα και έχει πείσμα 

να πετύχει τους στόχους του. Έχει όμως αδυναμία στους συ-
νεργάτες. Με τα μισά χρήματα που έχει ξοδέψει για τον ΠΑΟΚ 
αυτά τα χρόνια θα μπορούσε να ήταν μόνιμος πρωταθλη-
τής Ελλάδας…». Ο νέος ισχυρός άνδρας του ραδιοφωνικού 
ARENA είναι ο γνωστός και καταξιωμένος δημοσιογράφος 
Περικλής Στέλλας. Η Karfitsa και η Μελίνα Καραπαναγιω-
τίδου μίλησε μαζί του για την «οπαδική δημοσιογραφία» και 
την «αθλητική Θεσσαλονίκη»…

Η νέα σας ραδιοφωνική στέγη τι χαρακτηριστικά έχει; 
Απολύτως νέα χαρακτηριστικά. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, δι-
ασκέδαση.

Ποιο θα είναι το πρώτο μέλημα σας;  
Δεν απαξιώνουμε, δεν βρίζουμε, δεν λαϊκίζουμε. Ενημερώ-
νουμε, τεκμηριώνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερη 
την καθημερινότητα του ακροατή με την δική μας συντροφιά  
και ποτέ δεν παίξαμε και δεν παίζουμε για την ισοπαλία. Το 
moto του Arena fm  είναι αυτό. We never play for a draw.

Η διεύθυνση ενός ΜΜΕ σε καιρό κρίσης είναι πρόκληση;
Η μεγαλύτερη. Το να σου αναθέτει εν λευκώ την διεύθυν-
ση, δημιουργία και την εφαρμογή ενός ραδιοφωνικού 
προγράμματος ένας επιχειρηματίας που τέσσερα χρόνια 
επένδυσε πολλά και είχε τεράστιες απώλειες είναι τιμή και 
στοίχημα. Νιώθω ευγνωμοσύνη αυτή τη στιγμή. Και θα ήταν 
ανήθικο να μην ευχαριστήσω δημόσια τον ιδιοκτήτη Ντίμη  
Παπαϊωάννου για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του και 
τον  νέο γενικό διευθυντή Μανώλη Ευστρατιάδη.

Οι ακροατές υπάρχουν ή έχουν αλλάξει ρότα λόγω δια-
δικτύου;
Υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Έχουν αλλάξει όμως  άρ-
δην σε απαιτήσεις και νοοτροπία. Και η ανατροπή είναι θεα-
ματική. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει ακόμη και 
ένα παιδί 8 και 10 χρόνων, όταν αυτό μπαίνει στο ιντερνέτ και 
μαθαίνει τα πάντα και έχει την δυνατότητα να διαβάζει και να 
ακούει όλες τις απόψεις. Πρέπει λοιπόν να είσαι αληθινός  με 
τον ακροατή, να τον κοιτάς στα μάτια.

Tο αθλητικό ρεπορτάζ κάποιοι πιστεύουν ότι είναι... οπα-
δικό. Πώς θα το… αντιμετωπίσετε αυτό;
Είναι μία μεγάλη αλήθεια και είναι μία σκληρή-εγκληματική 
για την δημοσιογραφία και την ενημέρωση-πραγματικότητα. 
Ζούμε στην εποχή της οπαδικής δημοσιογραφίας που ξεπερ-
νά πλέον ακόμη και τα όρια της αλητείας. Εάν θέλεις είναι 
πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Όχι οπαδικές εκπομπές, 
όχι ύβρεις, όχι οπαδιλίκι στον δημοσιογραφικό λόγο. Η επι-
λογή αυτή έχει για όποιον την επιλέξει πολύ χαμηλό ταβάνι. 
Ο δημοσιογράφος πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους Έλ-
ληνες και όχι μόνο σε μία οικογένεια οπαδών, ακροατών είτε 
εκείνη είναι του Ηρακλή, είτε είναι του ΠΑΟΚ, είτε του Αρη, 
είτε της ΑΕΚ. Αυτό κάνει και ο  Arena fm απο την πρώτη στιγ-

μή εκπομπής του νέου του προγράμματος. Ένα οικοδόμημα 
όμως δεν μπορείς να το ανακαινίσεις μέσα σε 15 μέρες, όπως 
κληθήκαμε να κάνουμε. Χρειάζεται χρόνος, πίστωση χρόνου 
και λίγη υπομονή. Πάντα πίστευα ότι η Θεσσαλονίκη αξίζει 
πολλά περισσότερα σε όλους τους τομείς από αυτά που έχει 
πάρει ή της έχουν δώσει εαν θέλετε. Έμαθα από το ξεκίνημα 
μου όμως να κάνω πρωταθλητισμό και το λίγο χρονικό διά-
στημα που είχαμε για να δημιουργήσουμε τον νέο  Arena fm, 
δεν μας πτόησε. Κάνουμε και θα κάνουμε πρωταθλητισμό. 
Άλλωστε σας είπα: We never play for a draw. Ποτέ δεν παί-
ζουμε για την ισοπαλία.

Εκπομπές οπαδών βοήθησαν ή βύθισαν τη δημοσιογρα-
φία;
Οχι απλά την βύθισαν, αλλά τείνουν να την καταστρέψουν 
ολοσχερώς. Υπάρχουν οπαδοί που έχουν εξαιρετική και τεκ-
μηριωμένη άποψη. Πάντα το διαπιστώνω αυτό στα 38 χρό-
νια δημοσιογραφικής μου διαδρομής. Υπάρχουν όμως και οι 
άλλοι που διαλύουν, απαξιώνουν αξιοπρεπείς, συνειδήσεις, 
ηθικές, ανθρώπους. Και το πιο θλιβερό; Δεν το κάνουν ονο-
μαστικά, αλλά ανώνυμα και με ψευδώνυμα.

Οι παράγοντες του αθλητισμού -μετά Σαββίδη- έχουν αυ-
ξηθεί ή έχουν... εξαφανισθεί; 
Δεν υπάρχουν σήμερα παράγοντες. Παράγοντας ήταν ο Πα-
ντελάκης, ο Καμπάνης. Ο Σαββίδης είναι ένας εντελώς δια-
φορετικός άνθρωπος. Με άλλη -ξένη προς τους Έλληνες-νο-
οτροπία, με άλλη λογική που ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα 
και έχει πείσμα να πετύχει τους στόχους του. Εχει όμως αδυ-
ναμία στους συνεργάτες. Με τα μισά χρήματα που έχει ξοδέ-
ψει για τον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια θα μπορούσε να ήταν μόνι-
μος πρωταθλητής Ελλάδας. Οι άλλοι όπως ο Μαρινάκης και ο 
Μελισσανίδης  ασχολούνται με το ποδόσφαιρο με τρόπο που 
σε άλλες ποδοσφαιρικά προηγμένες χώρες όπως η Αγγλία, η 
Γερμανία και η Ισπανία που δεν θα είχε καμία τύχη.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας παράγει αθλητι-
κές ειδήσεις που να μην είναι... ΠΑΟΚ;
Φυσικά. Αυτή είναι και μία από τις διαφορετικότητες του 
Arena fm. Ολα τα αθλήματα, όλα τα πεδία δράσης για όλους, 
ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. Πόσος ραδιοφωνικός χώ-
ρος υπήρχε μέχρι τώρα για ένα απο τα δημοφιλέστερα του 
κόσμου όπως η Formoula 1; 

Εργασθήκατε στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας, περιγρά-
ψατε διεθνείς αγώνες, διδάξατε δημοσιογραφικό ήθος - 
γράφοντας κατά ισχυρών παραγόντων – σήμερα αν μπο-
ρούσατε θα αλλάζατε κάτι; Μετανιώσατε για κάτι; Έχετε τη 
βεβαιότητα ή την υποψία ότι αλλάξατε κάτι με την πένα 
σας; 
Σας ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Μακάρι να μπορούσα να 
αλλάξω σε μία μέρα δυο πράγματα. Το πρώτο, τη νοοτροπία 
που υπάρχει εδω και δεκαετίες με το εμπόριο αδικίας που 
συντηρούν κάποιοι μέτριοι στην πόλη μας την Θεσσαλονίκη. 
Σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο  στον αθλητισμό μπορούμε 
να επιτύχουμε πολλά. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν εμείς να 
γίνουμε καλύτεροι και να γιγαντώσουμε και όχι να ζούμε πά-
ντα με την νοοτροπία ότι οι άλλοι μας πολεμούν και δεν μας 
δίνουν. Στη ζωή δεν σου χαρίζεται τίποτα. Άρα δεν πρόκειται 
ποτέ να σου το δώσουν. Πρέπει να γίνεις δυνατός και να το 
πάρεις. Το δεύτερο, αχ και να μπορούσα να αλλάξω την νοο-
τροπία στους νέους κυρίως δημοσιογράφους που επιλέγουν 
τον εύκολο αλλά συγχρόνως καταστροφικό δρόμο της οπα-
δικής δημοσιογραφίας. Η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη, η 
ποιότητα μας θα ήταν καλύτερη, η ενημέρωση θα ήταν δια-
φορετική. Δεν μπορείς βρε παλικάρι μου  να πετάς  τασάκια 
και να βρίζεις όταν  η ομάδα σου χάνει ευκαιρία ή αδικείται 
από τον διαιτητή και μετά να περιμένω εγώ από σένα τίμια 
και αντικειμενική κριτική. Δεν γίνεται όλοι υποστηρίζουμε μία 
ομάδα, αλλά ο δημοσιογράφος πρέπει να το κρατάει για το 
σπίτι του…

Περικλής Στέλλας: 
«Δεν υπάρχουν 

σήμερα αθλητικοί 
παράγοντες…»

συνέντευξη



29www.karfitsa.gr
04.11.2017

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

 

Τo Cosmopolitan ένα ολοκαίνουργιο 
εστιατόριο. Η Αριστοτέλους απέκτησε 
πάλι ένα κατάστημα το οποίο μπορεί 
άνετα να κινηθεί στη λογική του fine 
dinning, χωρίς να έχει τίποτε από την 
παρακμή των τελευταίων χρόνων της 
πλατείας. Η λιτή, μοντέρνα διακόσμηση 
σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Η 
απροσπέλαστη ματιά στη θάλασσα επι-
τρέπει στον επισκέπτη να απολαμβάνει 
τις δημιουργίες του νέου ανερχόμενου 
chef Τάκη Σπάρτακου. Τα κυρίως πιάτα 
έχουν μια μικρή πολυπλοκότητα αλλά 
στο τέλος σε αποζημιώνουν αφού οι 
γεύσεις είναι τέλεια αρμονικές. Το bar 
restaurant Cosmopolitan υποστηρίζει 
πλήρως το όνομά του, αφού και ο κό-
σμος της Θεσσαλονίκης το τίμησε από 
την αρχή. Εκτός από την πολύ νόστιμη 
κουζίνα μπορείς να το απολαύσεις από 
το πρωί με café, πλήρες πρωινό με 
λαχταριστές ομελέτες και σάντουιτς και 
να καταλήξεις σε ιδιαίτερα cocktail  το 
βράδυ. Το Cosmopolitan ήταν απολύτως 
οργανωμένο από τη πρώτη ήμερα. Με 
άριστο και φιλικό σέρβις μπορεί να υπο-
στηρίξει από ένα επαγγελματικό γεύμα 
90 ατόμων ως και ένα ρομαντικό δείπνο 
δίπλα στη θάλασσα. Το Cosmopolitan 
είναι είναι ένα ευχάριστο bar εστιατόριο 
από κάθε άποψη. Μπορεί η θέα του να 
σου κόβει την ανάσα αλλά και η κουζίνα 
του δεν υστερεί. Βρίσκεται στη καρδιά 
της πλατείας Αριστοτέλους. Δέχεται κρα-
τήσεις στο 2316007575.

Ο αθλητισμός γενικά, αλλά περισσότε-
ρο το ποδόσφαιρο πάντα αποτελούσαν 
«εργαλεία» στα χέρια των πολιτικών 
για τον επηρεασμό της κοινής γνώ-
μης. Συμφωνώ μ’ εκείνους οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι το ποδόσφαιρο 
προσφέρει απίστευτα συναισθήματα 
σ’ όλους όσους το παρακολουθούν, 
αλλά διαφωνώ κάθετα με εκείνους 
που «δένουν» όλη τους την καθημε-
ρινότητα πάνω σε μία… μπάλα. Όσο 
παθιασμένος κι αν είναι κάποιος με την 
ομάδα του, θα πρέπει να φοράει τον 
σωματειακό του μανδύα μόνο όταν 
πηγαίνει στο γήπεδο. Η καθημερινό-
τητα έχει πολλά άλλα ωραία πράγματα 
να κάνεις, από το να συζητάς και να 
τσακώνεσαι για την ομάδα σου. Ή εάν 
το κάνεις πρέπει να το κάνεις με μέτρο.

Οι πολιτικοί έχουν αναλύσει την 
επιρροή που έχει το ποδόσφαιρο 
στο θυμικό των φιλάθλων και κατά 
καιρούς επιχειρούν να την εκμεταλ-
λευτούν είτε ψηφίζοντας νόμους με 
τους οποίους χαρίζονται ή ρυθμίζονται 
τα χρέη των ΠΑΕ, είτε υποσχόμενοι 
κατασκευή γηπέδων. Κάτι δηλαδή, 

σαν τα καθρεφτάκια και τις χάντρες 
που υπόσχονταν οι κονκισταδόροι  
στους ιθαγενείς. Είναι δεδομένο ότι 
τις προηγούμενες δεκαετίες αυτή η 
πολιτική εύρισκε έφορος έδαφος. 
Πλέον, στην εποχή της κρίσης που η 
καθημερινότητα των Ελλήνων έχει 
γίνει δύσκολη, υπάρχει η εκτίμηση ότι 
οι περισσότεροι φίλαθλοι μίας ομάδας 
δεν ψηφίζουν με γνώμονα το συμφέ-
ρον της. Μπορεί οι οπαδοί να ασκούν 
πιέσεις στις κυβερνήσεις κάνοντας 
σημαία το ότι μπορούν να επηρεάσουν 
ακόμη και ένα εκλογικό αποτέλεσμα, 
αλλά εκτιμώ ότι αυτή είναι μία απειλή η 

οποία δεν έχει τεκμηριωθεί εάν αφήνει 
το αποτύπωμα της στην κάλπη.

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα, τέτοια πού ίσως 
στο μέλλον να αποτελέσουν αιτία 
υποβιβασμού για πρώτη φορά στην 
ιστορία του. Να ακολουθήσει δηλαδή 
τον δρόμο που ακολούθησαν η ΑΕΚ, 
ο Άρης και φέτος ο Ηρακλής. Θλιβερό 
αποτέλεσμα για ιστορικές ομάδες της 
χώρας, αλλά και η νομοτέλεια από τη 
στιγμή που δεν είχαν τη σύνεση οι πα-
ράγοντες τους να διαχειριστούν τα οι-
κονομικά προβλήματα των ΠΑΕ. Πέρα 
όμως από την πίκρα που προκάλεσαν 
οι υποβιβασμοί των ομάδων στους 
φιλάθλους τους, ούτε η καθημερινό-
τητα της χώρας άλλαξε, ούτε βγήκαμε 
από τα μνημόνια, ούτε ανέβηκε ο 
βασικός μισθός των εργαζομένων. 
Άρα γιατί κάθε φορά που πρέπει στο 
ποδόσφαιρο να τηρηθεί ο νόμος, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται, χαλάνε οι οπα-
δοί τον κόσμο ενώ δε γίνεται το ίδιο 
για τα εκατοντάδες προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι άνθρωποι στην 
καθημερινότητα τους;

Η υπερεκτίμηση  του ποδοσφαίρου  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗ
αθλητικά
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ζώδια & social life

Η Πανσέληνος στις 4/11 θα ενεργοποιήσει και θα ξαναζωντανέψει 
καταστάσεις από το παρελθόν. Ίσως κάποιοι φόβοι σας να έρθουν 
αθόρυβα, βάζοντας στις σκέψεις σας «φαντάσματα» που δεν έχουν 
καμία θέση στο Τώρα. Αν το διαχειριστείτε όλο αυτό σωστά, θα βρείτε 
υπέροχα τις ισορροπίες σας και θα παντρέψετε το παρελθόν με το 
μέλλον σε όφελός σας. 

Είναι πολύ εμφανή τα σημάδια από το σύμπαν, ότι πρέπει να δια-
χειρίζεστε τα οικονομικά σας με μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και την 
προσωπική σας ζωή επίσης. Μην πάρετε ως δεδομένο και τελεσίδικο 
ένα γεγονός που θα σας ταράξει σε συναισθηματικό επίπεδο στις 3 και 
4/11. Θα υπάρξει ανακούφιση και ηρεμία τις επόμενες μέρες. 

Η Πανσέληνος στον Ταύρο στις 4/11 ενεργοποιεί τα επαγγελματικά 
σας σχέδια και σας βάζει σε μία οικονομική εγρήγορση. Θα βρεθείτε 
βέβαια αυτές τις μέρες σε μία ερωτική αναρχία, που μάλλον δεν θα 
μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε. Αγνοήστε για λίγο το θυμό και 
την τάση να πάρετε αποφάσεις εδώ και τώρα. Με το πέρας αυτό των 
ημερών, θα έχετε αποκτήσει και πάλι την αυτοκυριαρχία σας. 

Αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ σημαντική στον επαγγελματικό τομέα. 
Η Πανσέληνος στις 4/11 θα προωθήσει τα σχέδιά σας και θα σας 
ανταμείψει ηθικά αλλά και υλικά. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νο-
εμβρίου είναι ένα σημάδι αναγνώρισής σας, μέσα από την προσπάθεια 
που έχετε κάνει στην εργασία σας εδώ και πολύ καιρό. 

Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από ανατροπές αλλά και αισιόδοξα 
μηνύματα από το μέλλον. Μπορεί να μην είστε απόλυτα βέβαιοι για 
μία νέα σας απόφαση που θα επηρεάζει και την προσωπική σας ζωή, 
όμως κάτι σας λέει να το δοκιμάσετε και να το στηρίξετε. Ο Κρόνος 
ακόμη σας πιέζει αρκετά σε ψυχολογικό επίπεδο και είναι ένας 
σημαντικός λόγος που όλα σας φαίνονται λίγα. 

Αυτές οι μέρες θα χαρακτηρίζονται από την Πανσέληνο που θα 
βρίσκεται στο απέναντι ζώδιο από σας, τον Ταύρο. Οι προσωπικές σας 
σχέσεις θα έχουν την τιμητική τους και θα πρέπει να αποφασίσετε για 
ένα διάβημα που αφορά έναν οικονομικό συνεταιρισμό. Θα προσέξετε 
βέβαια στις 3/11, που θα βρεθείτε σε μία εσωτερική πάλη, με 
πρωταγωνιστή τη συναισθηματική σας ζωή. 

Η Πανσέληνος στον Ταύρο είναι για σας μία αρκετά θετική περίοδος σε 
θέματα επικοινωνιακά και πνευματικών αναζητήσεων. Μπορεί να μην 
έχετε ακόμη την ηρεμία που θα λαχταρούσατε, ιδίως εσείς του τρίτου 
δεκαημέρου, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Δίας από τον Σκορπιό ήρθε για να 
σας φροντίσει. Πολλοί από σας έχουν νιώσει αυτήν τη θετική αλλαγή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά πολύπλοκη σε οικονομικά θέματα. 
Ίσως πρέπει να ολοκληρώσετε ένα σημαντικό διάβημα που αφορά την 
οικονομική σας σταθερότητα, που θα την κερδίσετε με προσπάθεια και 
μεθοδικότητα. Ο Νοέμβριος δεν ξεκινά ήρεμα σε προσωπικό επίπεδο. 
Το ξαφνικό καραδοκεί σε κάθε σας συναισθηματική σχέση.  

Η εβδομάδα αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη για σας. Η Πανσέληνος 
στο ζώδιο του Ταύρου στις 4/11 σας κάνει ανήσυχους σε εργασιακά 
θέματα. Κάποιοι από σας θα βασανίζεστε με λάθος σκέψεις, σε ό,τι 
αφορά την υλική σας σταθερότητα. Μην εμπιστευτείτε με αφέλεια 
άτομα, σε σημαντικές για σας υποθέσεις.  

Ο Νοέμβριος ξεκινά με την Πανσέληνο στο ζώδιό σας. Πρέπει να 
δράσετε και να φροντίσετε την προσωπική σας ζωή, ακόμη και αν 
οι συνθήκες σας απογοητεύουν. Μιλήστε για ό,τι σας ενοχλεί ή σας 
πιέζει στον άνθρωπό σας. Οι μέρες αυτές ταράζουν τα φαινομενικά 
ήρεμα νερά της προσωπικής σας ζωής, γιατί προετοιμάζουν τις 
αλλαγές που ποθείτε. 

Οι δυσκολίες δεν θα λείψουν σε προσωπικό επίπεδο. Η Πανσέληνος 
στο ζώδιο του Ταύρου στις 4/11 θα σας κάνει αρκετά κοινωνικούς, 
ξεχνώντας όμως να διαφυλάξετε από εξωτερικούς παράγοντες την 
προσωπική σας ζωή. Αλλαγές θα υπάρξουν στο επαγγελματικό σας 
περιβάλλον, όπου θα σας σοκάρουν κάποια άτομα με τα λεγόμενά 
τους. 

Επαγγελματικές και κοινωνικές αναβαθμίσεις θα υπάρξουν αυτές 
τις μέρες. Ο μήνας ξεκινά με μαχητική διάθεση βάζοντας στην άκρη 
τις αμφιβολίες και τους φόβους. Αν πρέπει να αποφασίσετε για ένα 
ταξίδι ή να κάνετε μία συναισθηματική προσέγγιση σε άτομο που σας 
ενδιαφέρει, να το επιδιώξετε μετά τις 3/11. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Η ύλη κατακτά και υπερισχύει πολλές 
φορές στις σκέψεις και τις πράξεις 

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΜΕ ΑΡΩΜΑ... ΜΑΡΟΚΟΥ!

ΣΤΟ LES JOLIES Η ΟΜΟΡΦΙΑ  
ΚΑΙ Η ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ!

Μέσα από μία υπέροχη βραδιά με άρωμα Μαρόκου που 
διοργάνωσε το παράρτημα «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ» της Παναθηναϊ-
κής Οργάνωσης Γυναικών συγκεντρώθηκε το απαραίτητο 
ποσό για την  αγορά του υπέρηχου επεμβάσεων που ήταν 
μια σοβαρή έλλειψη των χειρουργείων του νοσοκομείου 
Παπανικολάου. Μαγικά χαλιά, μαγικά αρώματα, μαγική 
αγάπη, γέμισαν ασφυκτικά τη... μαροκινή  «Kasbah» στο 
GRAND HOTEL PALACE.  High light της βραδιάς τα αυθε-
ντικά χειροποίητα καφτάνια στα παραδοσιακά χρώματα της 
χώρας, από προσωπική συλλογή που παρουσιάστηκαν με 
την καλλιτεχνική ματιά της Aλις Δικαίου, κοσμήματα της 
καλλιτέχνιδας Μina και χειροποίητες τσάντες myEster.  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και με τη 
συνεργασία της Πρεσβείας του Βασιλείου του Μαρόκου και 
του επίτιμου προξενείου του Μαρόκου στη Θεσσαλονίκη.

Ένας ξεχωριστός καινούριος χώρος επί 
της οδού Βενιζέλου 50! Στο κατάστημα 
Les Jolies υποδεχόμαστε τη νέα σεζόν 
μέσα από ανεξάντλητη ποικιλία χειρο-
ποίητων κοσμημάτων και ιδιαίτερες δημιουργίες Ελλήνων και ξέ-
νων σχεδιαστών. Μοναδικές επιλογές για τις νονές και τους νονούς, 
για μικρούς και μεγάλους και όμορφα δώρα που θα αναδείξουν την 
αγάπη σας! Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου Les Jolies, Ελπίδα 
Τσιτσάνη θα ανανεώσει την εικόνα σας και θα σας βοηθήσει να επιλέ-
ξετε μέσα από την μεγάλη συλλογή κοσμήματα που συμπληρώνουν 
την κάθε σας στιγμή! Προσιτές τιμές και ποικιλία σχεδίων μόνο στο 
Les Jolies.
LES JOLIES|ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 | ΕΓΝΑΤΙΑ |2ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 204 | Τ: 2310271743

H σύμβουλος επικοινωνίας  Μαρία Τσακάλου, ο Πρέσβης του Βασι-
λείου του Μαρόκου στην Αθήνα HE Mr Samir Addahre, ο επίτιμος 
πρόξενος του Μαρόκου στη Θεσσαλονίκη Μπανταλί Αντάρ, η πρόε-
δρος των Θερμαΐδων Όλγα Τσιμισκή

Ντόλυ Ζερβού, Μαριάννα Βλασίδου του χορηγού Make Up Concept 
Academy

Aicha Sinaceur,ακόλουθος της πρεσβείας, Heidi Nikolaou της πρε-
σβείας του Μαρόκου, Ηayat Mouhsine Show με χειροποίητα μαροκινά καφτάνια

Oι παγκόσμιες πρωταθλήτριες ιστιοπλοΐας Μαρία Μπόζη και Ραφα-
ηλίνα Κλωναρίδου, με την σύμβουλο επικοινωνίας Αλεξία Αηδονά
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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




