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Το χαμόγελο του Δημήτρη Κουφοντίνα κατά την επιστροφή του στις φυλακές  
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editorial

#αντίβαρο;
SocialismataΟ «Λουκάς» δεν αντιμετωπίζεται με νομικούς όρους

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Κάτι περισσότερο από 17 χρόνια μετά την τελευταία δολοφονική ενέργεια της «17Ν», μία 48ωρη άδεια 
στον Δημήτρη Κουφοντίνα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Ο «Λουκάς», της οργάνωσης που με τις ενέρ-
γειές της σημάδεψε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, είχε την ευκαιρία να απολαύσει τα αγαθά 
της Δημοκρατίας, που με τόσο μίσος πολέμησε. Ο Γιώργος Μομφεράτος, γιος του εκδότη της «Απογευ-
ματινής» που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες της «17Ν», είχε γράψει λίγο παλιότερα: «Αν δεν πετύχουμε η 
επόμενη αποφυλάκιση (μέλους της “17Ν”) να μην έχει οποιοδήποτε πολιτικό ενδιαφέρον, αυτό θα σημαί-
νει ότι η δημοκρατία μας θα παραμένει αδύναμη και ανολοκλήρωτη». 

Όπως φάνηκε από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησε η είδηση της 48ωρης άδειας στον Δημήτρη Κου-
φοντίνα, ακόμη και σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο. Δεν είναι απλά μία ευκαιρία για να 
διασταυρώσουν τα ξίφη τους κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ούτε καν η άδεια που έλαβε από τις φυλακές 
Κορυδαλλού είναι μία τυπική εφαρμογή του νόμου. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Ο «Λουκάς» είναι ένα πρό-
σωπο-σύμβολο της τρομοκρατικής βίας που έδρασε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην «πληγω-
μένη» από τον Εμφύλιο και τη δικτατορία Ελλάδα. Η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά την έξοδό του 
από το σωφρονιστικό κατάστημα, λίγες ημέρες μετά την παρ’ ολίγον δολοφονική επίθεση στη Χαριλάου 
Τρικούπη, δείχνει πως ακόμη και σήμερα οι πράξεις του –που ποτέ δεν αποκήρυξε– αποτελούν οδηγό για 
μία γενιά νέων ανθρώπων που πιστεύει ότι η Δημοκρατία θα γίνει καλύτερη με αίμα.

Αυτό που μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα είναι ότι το χαμόγελο του Δημήτρη Κουφοντίνα κατά την 
επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού θα είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι όταν βγήκε. Όχι επειδή κοιμή-
θηκε σπίτι του. Όχι επειδή είδε τον γιο του. Όχι επειδή ήπιε 
το κρασάκι του σε ένα ταβερνάκι. Όχι επειδή ανέπνευσε αέρα 
ελευθερίας. Αλλά επειδή με αυτήν τη 48ωρη άδεια κατάφερε 
πολύ περισσότερα απ’ ό,τι ένα φορτηγό μολότοφ των νεαρών, 
που η «επαναστατική» δράση του αποτελεί σύμβολο και πηγή 
έμπνευσης. Επειδή ένα ψυχρός δολοφόνος μπορεί ακόμη και 
σήμερα να προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρού-
σεις για το πρόσωπό του, την ώρα που σε όλο τον δυτικό κό-
σμο αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί προ πολλού. 

Η περίπτωση του «Λουκά» της «17Ν» δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί με καθαρά νομικούς όρους. Πολλώ δε μάλλον όταν 
ο ίδιος διακηρύσσει πως δεν είναι κρατούμενος επειδή δο-
λοφόνησε 11 συνανθρώπους μας, αλλά για τις πολιτικές ιδέ-
ες του. Πολλώ δε μάλλον όταν επιμένει να αντιμετωπίζει με 
απαξία το αστικό κράτος και τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία, 
όντως, δεν εκδικείται. Οφείλει όμως να προστατεύει εαυτόν.

«Ξέρετε πόσο θα ήθελα να είμαι εγώ έξω από τις φυλακές, από εκεί που έβγαινε ο 
Κουφοντίνας και να κάνω σημεία και τέρατα; Πάρα πολύ θα το ήθελα. Και να πάρω 
και το αίμα μου πίσω. Είναι αυτό κοινωνία ή συνύπαρξη; Οφείλουμε να σεβόμαστε 
τους θεσμούς και τους κανόνες. Αλλιώς θα γυρίσουμε σε μια πρωτόγονη κοινωνία 
και θα υπερισχύει ο χειρότερος...», είπε στην υπογράφουσα ο Κώστας Μπακο-
γιάννης, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και γιος του Παύλου Μπακογιάννη που 
δολοφονήθηκε από την 17η Νοέμβρη όταν ο ίδιος ήταν ακόμη παιδί…

«Ήταν πραγματικά ένα σοκ. Ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το συνει-
δητοποιήσω γιατί μου ήταν αδιανόητο. Ένας άνθρωπος που έχει δολοφονήσει 11 
ανθρώπους, που έχει καταδικαστεί για αμέτρητες ληστείες και πολιτικές επιθέσεις, 
να μπορεί να απολαμβάνει την ελευθερία της ζωής που έχει στερήσει από τόσους 
ανθρώπους. Μη ξεχνάμε, μιλάμε για τον μεγαλύτερη κατά συρροή δολοφόνο των 
τελευταίων δεκαετιών. Είναι… serial killer. Αυτό είναι! Δεν έχει δείξει ίχνος μετα-
μέλειας και το αντίθετο σηκώνει ψηλά τη σημαία υπερηφανευόμενος με τη γροθιά. 
Σε ποιόν σηκώνει τη γροθιά;»

Σε ερώτηση αν ο νόμος έδινε ξεκάθαρα την δυνατότητα στο συμβούλιο να τον 
κρατήσει στη φυλακή απαντά «Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, θα σας παραπέμψω 
στη δήλωση του καθηγητή Νομικής κ. Σταθόπουλου με εξαιρετική ευαισθησία στα 
ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία μιλούσε από πριν την γέννηση μου και του κ. 
Τσακιράκη του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, από τα πιο λαμπρά μυαλά 
της ελληνικής νομικής επιστήμης, όπου και οι δύο λένε πόσο προφανές είναι για το 
συμβούλιο να απορρίψει την αίτηση του κ. Κουφοντίνα. Τόσα χρόνια έκανε αιτήσεις 
με διάφορες κυβερνήσεις, οι αιτήσεις αυτές δεν γινόντουσαν δεκτές. Τώρα ξαφνικά 
έγινε δεκτή. Τώρα δηλαδή τι άλλαξε; Έπαψε ξαφνικά να αποτελεί κίνδυνο ή δήλωσε 
μεταμέλεια ή συμμορφώθηκε… Ο νόμος είναι μια χαρά. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό πολιτικά».

Ο κ Μπακογιάννης είπε ακόμη ότι «η θεωρία του πολιτικού εγκλήματος είναι μια 
ανοησία που κάποιοι εκφράζουν. Τι μας λένε αυτοί ότι αν αύριο εγώ ξυπνήσω 
στραβά γιατί μου πάτησες το πόδι του γάτου μου, να σκοτώσω κάποιον άλλον, στο 
δικαστήριο μπορώ να επικαλεστώ τις αρχές και την ιδεολογία μου οπότε δεν πάω 
φυλακή;;; Δεν μπορεί να συγκροτηθεί η κοινωνία γύρω από κάτι τέτοιο. Είναι… 
γελοίοι. Όλοι έχουμε αρχές και ιδεολογίες. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες και 
τσακωμοί. Μπορεί να πούμε κέρατα και να ανταλλάξουμε ύβρεις αλλά εγώ αποφα-
σίζω ποιος ζει και ποιος πεθαίνει και το βράδυ θα πάω να το γιορτάσω και σε μια 
ταβέρνα, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση... Πριν από μερικές μέρες είδαμε μια πολύ 
μεγάλη νίκη της ΕΛΑΣ σε βομβιστικές ενέργειες. Αν το πάρει αυτό κανείς ως ένα 
δεδομένο και προσθέσει ότι υπάρχουν και κάποιοι, πολύ λίγοι, που απαιτούν να 
δοθεί άδεια στον Κουφοντίνα, τότε η κυβέρνηση ανταλλάσσει ενδεχομένως τα δύο 
αυτά. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω...».
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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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Για το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη, τις νέες προοπτικές 
που «ανοίγουν» οι νέες τεχνολογίες στους αγρότες αλλά και 
στο σύνολο της εγχώριας παραγωγικής αλυσίδας και τον δι-
αγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών μίλησε στην Karfitsa ο 
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς που βρέθηκε 
στην πόλη τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα ως κεντρικός 
ομιλητής του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ανάπτυ-
ξη της Ελληνικής Γεωργίας που διοργάνωσε «GAIA ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝ».

Μεταξύ άλλων από το βήμα του συγκεκριμένου συνεδρίου ο 
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρθηκε σε όλα εκείνα τα 
σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνολογίες που έχουν στα χέρια 
τους οι Έλληνες αγρότες και μπορούν να αξιοποιήσουν προ-
κειμένου ναι μεν να γίνουν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά 
στο εξωτερικό και αφετέρου να μειωθεί το κόστος της παρα-
γωγής μέχρι και 30-45%.

Σε δηλώσεις του στην Karfitsa ο κ. Παππάς μεταξύ άλλων 
σημειώνει: «Η προτεραιότητα του υπουργείου μας είναι η δι-
άχυση των νέων τεχνολογιών και σε αυτόν τον τομέα της οι-
κονομίας. Πρόκειται για τεχνολογίες που μπορούν να βοηθή-
σουν στην εξοικονόμηση των δαπανών κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής. Πρόκειται για τεχνολογίες που όταν γίνουν γνω-
στές θα κάνουν τα προϊόντα μας πολύ πιο ανταγωνιστικά στις 
διεθνείς αγορές. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι έχουν αναπτυ-
χθεί εφαρμογές και τεχνολογίες από ελληνικές εταιρίες. Αυτό 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση στο κόστος 
για τον αγρότη από 30-45%, ανάλογα την καλλιέργεια. Αυτό 
που λείπει σήμερα από την κοινωνία είναι η ενημέρωση και 
η έμπνευση για να κάνουμε αυτές τις τεχνολογίες βαθιές και 
τεχνολογίες καθημερινότητας. Μόνο έτσι μπορούμε να κά-
νουμε τη ζωή μας καλύτερη και τη σχέση μας με τη γη και τα 
προϊόντα μας ακόμα πιο ανταγωνιστικά».

Ο κ. Παππάς συμπληρώνει επίσης πως: «Από την Ελλάδα δεν 
λείπει τίποτα. Υπάρχει και το επιστημονικό δυναμικό, και το 
επιχειρηματικό πνεύμα και η αποφασιστικότητα από μέρους 
της Πολιτείας και της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν επίσης οι διαθέσιμοι πόροι 
για την αξιοποίηση και την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών. 
Χρειάζεται η ενημέρωση, η έμπνευση και η προσπάθεια για 
να κατανοήσει ο κόσμος που μπορούν να βοηθήσουν αυτές 
οι νέες τεχνολογίες».  Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη ο Νί-
κος Παππάς λέει μεταξύ άλλων ότι όραμα για την πόλη δεν 
μπορεί παρά να έχουν κυρίως οι άνθρωποι που ζουν, δου-

λεύουν και περνούν τη ζωή τους εδώ. «Η κυβέρνηση έρχεται 
να ενισχύει το όραμα αυτό». 

Τέλος, σε σχετική ερώτηση της Karfitsa για τον διαγωνισμό 
των ραδιοτηλεοπτικών αδειών απαντά: «Ζούμε τα τελευταία 
επεισόδια μιας πολύπαθης ιστορίας που πέρασε από την πλή-
ρη συναίνεση μεταξύ Πολιτείας και όσων είχαν καταπατήσει 
τις δημόσιες συχνότητες. Βρισκόμαστε πλέον στη φάση όπου 
η Πολιτεία πλέον βάζει τους κανόνες, έχει διαμορφώσει μια 
ισχυρή ρυθμιστική αρχή που είναι έτοιμη για να διεξάγει το 
διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες». 

Καινοτομίες και τεχνολογίες  
στα χέρια των αγροτών 
Από το βήμα του 4ου Πανελλαδικού Συνεδρίου για την ανά-
πτυξη της Ελληνικής γεωργίας της «GAIA ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ» ο κ. 

Παππάς ανακοίνωσε τη διάθεση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ 
μέσω του προγράμματος Agro Internet of Things. Όπως είπε 
ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής το εν λόγω πρόγραμμα σύμ-
φωνα με τον κ. Παππά, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και 
από τα πιο καινοτόμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα έχει 
ως σκοπό να βοηθήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, 
εφαρμόζοντας πολιτικές ενθάρρυνσης των παραγωγών στην 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική γεωργία, «ώστε να κάνει τη ζωή 
τους πιο εύκολη». «Ανοίγουμε τον δρόμο στην ηλεκτρονική 
γεωργία», πρόσθεσε ο υπουργός. Όπως είπε σκοπός είναι να 
δημιουργηθούν επίγειοι σταθμοί και αισθητήρες που σε συν-
δυασμό με την δορυφορική αποτύπωση και με την αξιοποί-
ηση όλων των χρονοσειρών δεδομένων από τα υφιστάμενα 
συστήματα οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν 
ανά πάσα ώρα και στιγμή την κατάσταση της καλλιέργειάς 
τους. «Τα προγράμματα ευφυούς, ψηφιακής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας και η χρήση νέων τεχνολογιών στον πρωτογε-
νή τομέα, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο εξωστρεφές και 
αποτελεσματικό παραγωγικό μοντέλο, με αύξηση στα εισο-
δήματα, μείωση του κόστους, βελτίωση των προϊόντων και 
της παραγωγικότητας και νέες θέσεις εργασίας» συμπλήρω-
σε ο υπουργός. Και υπογράμμισε: «τα προγράμματα ευφυούς 
ψηφιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας μπορούν να δώσουν 
ώθηση στον αγροτικό κόσμο για μια φυγή προς τα μπρός. 
Μπορεί να οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μο-
ντέλο, η εφαρμογή του το οποίου θα φέρει αύξηση στα εισο-
δήματα, μείωση του κόστους, βελτίωση των προϊόντων και 
της παραγωγικότητας και νέες θέσεις εργασίας. Είμαστε εδώ, 
για να αξιοποιήσουμε προς όφελος όλων των παραγωγικών 
δυνάμεων, της τεχνολογίας της κοινωνίας και της οικονομί-
ας, τις δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία», επεσήμανε 
ο κ. Παππάς.

Και… μικροδορυφόροι 
Σύμφωνα με το υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, «πολύ σύντο-
μα η Ελλάδα θα έχει το δικό της πλήρες σύστημα μικροδορυ-
φόρου, το οποίο και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί τα μέγιστα 
για τη βελτίωση της αγροτικής μας παραγωγής. Μικροδο-
ρυφόροι, οι οποίοι θα χτιστούν από το πρώτο στοιχείο τους, 
μέχρι το τέλος, στην Ελλάδα. Και θα πάνε στην τροχιακή τους 
θέση επειδή θα αξιοποιήσουμε τα δικαιώματα τα οποία έχει 
η χώρα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Είναι ένα 
πρόγραμμα πολύ μικρής δαπάνης, αλλά θα αυξήσει σημα-
ντικά το εκτόπισμα της χώρας στον τομέα του διαστήματος 
και των νέων τεχνολογιών» είπε και δήλωσε με νόημα: «Το 
δικό μας σύνθημα είναι να θέλουμε την τεχνολογία του αύριο 
σήμερα για όλους». 

«Η κυβέρνηση ενισχύει 
το όραμα που υπάρχει 
για τη Θεσσαλονίκη»

politics

Ο υπουργός ψηφιακής 
Πολιτικής Νίκος Παππάς  
μιλά στην Karfitsa

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ 
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Τ
ο όνομα του είναι συνδεδεμένο με τις 
τουριστικές υπηρεσίες, εντός και εκτός 
Θεσσαλονίκης, εδώ και δεκαετίες. Ο Μι-
χάλης Ζορπίδης κρατάει τα ηνία ενός εκ 
των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών πρακτο-
ρείων στην πόλη, ενώ παράλληλα ηγείται 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης.

Με αφορμή την 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 
που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη έως και τις 12 Νο-
εμβρίου, στη ΔΕΘ, ένας από τους ειδήμονες για μια συ-
ζήτηση γύρω από τα θέματα που απασχολούν τον τουρι-
σμό είναι ο κ. Ζορπίδης. Μιλώντας στην Karfitsa ο ίδιος 
αναφέρθηκε στο θετικό πλεονεκτήματα που έχουν στην 
πόλη ανάλογες εκθέσεις, στον εναλλακτικό τουρισμό που 
πρέπει να αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ «έκρουσε»  
το καμπανάκι στους κυβερνώντες αρμόδιους να συνεργα-
στούν με τους φορείς του τουρισμού για να μετατρέψουν 
την Ελλάδα νούμερο ένα πόλο έλξης τουριστών. Παράλ-
ληλα, ενόψει των Επιμελητηριακών εκλογών ο κ. Ζορπί-
δης απάντησε και στο τι έκανε και τι πρόκειται να κάνει σε 
ενδεχόμενη επανεκλογή του για τους επιχειρηματίες του 
τουριστικού κλάδου.

Πόσο ωφελείται ο τουρισμός από εκθέσεις όπως η 
Philoxenia και τι αντίκτυπο έχουν στην τοπική οικονο-
μία;
Η διεθνής αυτή τουριστική έκθεση αλλά και όλες οι κλαδι-
κές εκθέσεις της HELEXPO- ΔΕΘ, όπως φυσικά και η γενι-
κή του Σεπτεμβρίου, είναι ό,τι πιο δυναμικό έχει απομείνει 
στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκα-
ετίες η πόλη και η ευρύτερη περιοχή έχει χάσει τα στοιχεία 
που της εξασφάλιζαν παραδοσιακά την εξωστρέφεια. Μέ-
χρι τη δεκαετία του ’80 η Θεσσαλονίκη είχε σοβαρές βιο-
μηχανίες, ενώ ήταν το κέντρο της μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων, κάτι που σταδιακά χάθηκε. Άρα, θα πρέπει να 
φροντίζουμε τα στοιχεία που διατηρήθηκαν. Κάθε έκθεση 
φέρνει επισκέπτες, οι οποίοι με την σειρά τους μεταφέ-
ρουν τις εντυπώσεις τους –θετικές ή αρνητικές- στον τόπο 
τους. Ένας λόγος περισσότερο για την συγκεκριμένη έκ-
θεση, που δίνει την ευκαιρία να προβληθεί στο κοινό αλλά 
και στα στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας το σύγχρονο 
πρόσωπο της πόλης.

Ποιος θεματικός τουρισμός πρέπει να αναπτυχθεί πε-
ρισσότερο στη Θεσσαλονίκη; Kαι γιατί δεν έχει γίνει 
ακόμα;
Νομίζω ότι ο «τουρισμός πόλης», αυτό που στη διεθνή 
ορολογία έχει επικρατήσει ως «City Brake» ταιριάζει από-
λυτα στη Θεσσαλονίκη. Το είδος αυτό του τουρισμού απευ-
θύνεται σε κάθε είδους επισκέπτη, από επιχειρηματίες μέ-
χρι οικογένειες, και του προτείνει προορισμούς, εύκολα 
προσβάσιμους, στους οποίους μπορεί να βρει μία καλή, 
μοντέρνα αγορά και παράλληλα να φάει καλά, να διασκε-
δάσει, να ξεναγηθεί σε αξιόλογα μνημεία, να μείνει σε άνε-
τα ξενοδοχεία και να κάνει την βόλτα του με ασφάλεια και 
άνεση σε όμορφα σημεία μίας πόλης. Πιστεύω ότι η Θεσ-
σαλονίκη διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία. Για να τα αναδείξει 
όμως χρειάζεται σκληρή δουλειά, με προγραμματισμό και 
έξυπνες ιδέες. Δυστυχώς στην πόλη μας δεν έχουμε μάθει 
να συνεργαζόμαστε, οι φορείς δεν έχουν κατορθώσει ακό-
μη να ομονοήσουν για τον κοινό σκοπό...
 
Ποιες είναι ο προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα; 
Έχει περιθώρια βελτίωσης και αν ναι, σε τι;
Ο τουρισμός για την Ελλάδα είναι η βασική βιομηχανία. 
Σε μερικά θέματα όμως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις 

προτεραιότητες μας. Δεν χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, 
περισσότερους ξένους τουρίστες. Χρειαζόμαστε λιγότε-
ρους, που όμως θα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Δυ-
στυχώς, η προσοχή όλων πέφτει στα γνωστά νησιά των 
Κυκλάδων, που αποτελούν πλέον προορισμούς παγκό-
σμιου ενδιαφέροντος και στην Αθήνα! Οι προοπτικές του 
τουρισμού βρίσκονται σε όλη τη χώρα, όλες τις εποχές. 
Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει προγραμματισμός και στρα-
τηγική! Οι αρμόδιοι της κυβέρνησης, θα πρέπει επιτέλους 
να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους φορείς του τουρι-

σμού και να καταστρώσουν ένα στρατηγικό σχέδιο προ-
σέλκυσης τουριστών, όχι για την επόμενη καλοκαιρινή πε-
ρίοδο αλλά για την επόμενη δεκαετία! Δυστυχώς, τέτοιος 
προγραμματισμός δεν υπάρχει...

Ενόψει των επικείμενων εκλογών και στο Επαγγελ-
ματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εφόσον εκλεγείτε 
ξανά πρόεδρος, τι θα κάνετε για την στήριξη των επαγ-
γελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
τουριστικών υπηρεσιών;
Το ΕΕΘ, το λέω με υπερηφάνεια, έγινε πρωτοπόρος τα τε-
λευταία χρόνια, στην προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης 
της Θεσσαλονίκης. Διοργάνωσε το Φεστιβάλ Τουρισμού, 
έδωσε κίνητρα να προσελκύσει μαθητικές εκδρομές, ανέ-
λαβε πρωτοβουλία για το συντονισμό των φορέων της 
Θεσσαλονίκης, ενισχύει σταθερά τον Οργανισμό Τουριστι-
κής Προβολής και στήριξε τις πρωτοβουλίες που πήραν 
κατά καιρούς άλλοι φορείς της πόλης, όπως ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης, η Περιφέρεια ή ο Εμπορικός Σύλλογος. Στην 
επόμενη θητεία το ΕΕΘ θα αναλάβει ακόμη περισσότερες 
πρωτοβουλίες, κυρίως πάνω στη συνεννόηση των φορέ-
ων, αφού εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση καπελώματος. 
Μας ενδιαφέρει να πετύχουμε τον σκοπό και όχι να φα-
νούμε...

O Μ. Ζορπίδης μιλάει στην 
Karfitsa για την βαριά 
βιομηχανία της Ελλάδας... 
τον τουρισμό

«Το ΕΕΘ έγινε πρωτοπόρος  
τα τελευταία χρόνια,  
στην προσπάθεια τουριστικής 
ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης»

συνέντευξη

«Η Philoxenia είναι 
ό,τι πιο δυναμικό έχει 

απομείνει  
στη Θεσσαλονίκη»
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Ε
να παραλιακό μέτωπο μητροπολιτι-
κού χαρακτήρα, που θα στοχεύει στην 
παράκτια αναψυχή, θα διαθέτει άξονα 
περιπάτου και θα προωθεί τη μετακί-
νηση μέσω ποδηλάτου είναι ο στόχος 
της μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, 
που δρομολογεί η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μα-
κεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και τους δήμους της περιοχής. 
Η μελέτη του ειδικού χωρικού σχεδίου θα προβλέπει 
ακόμη τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία και τις μελ-
λοντικές επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ και θα συνταιριάζει 
δράσεις με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, 
ιστορικής μνήμης, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, 
αλλά και με νέες τουριστικές υποδομές στο παραλια-
κό μέτωπο, όπως οι μαρίνες.

Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζι-
τζικώστας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης παρουσία 
εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
(Δήμων Δέλτα, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσα-
λονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη και του 
ΤΕΕ/ ΤΚΜ), η Περιφέρεια, στο πλαίσιο της μητροπο-
λιτικής της αρμοδιότητας, ξεκινά τη διαβούλευση για 
τον ειδικό χωρικό σχεδιασμό, ώστε να καταγραφούν 
οι προθέσεις των δήμων για τις χρήσεις που επιθυ-
μούν στις περιοχές ευθύνης τους. Στη διαδικασία ωρί-
μανσης θα γίνουν μελέτες για δράσεις και ενέργειες 
που πρέπει να υποστηριχτούν ώστε να φτάσουμε στο 
τελικό αποτέλεσμα. Ο κ. Τζιτζικώστας διευκρίνισε ότι 
η περιοχή που αφορά το σχέδιο για το παραλιακό μέ-
τωπο εκτείνεται από τη λίμνη Καλοχωρίου μέχρι το 
Αγγελοχώρι και υπογράμμισε: «το σχέδιο αυτό θα 
προκύψει από τη συνεργασία και το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας των φορέων του τόπου. Η πόλη έχει και 
περιφερειάρχη και δήμαρχο Θεσσαλονίκης και δη-
μάρχους. Δεν έχει πατερούληδες και δεν χρειάζεται 
και δεν θα ανεχτεί πατερούληδες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, ανέφερε ότι το ειδικό χωρικό σχέδιο είναι 
ένα εργαλείο που έδωσε η πολιτεία για να σχεδιάζο-
νται μεγάλης κλίμακας μητροπολιτικής διαχείρισης 
έργα και πρόσθεσε ότι το εν λόγω σχέδιο θα είναι κα-
θοριστικό για τα επόμενα χρόνια.

Ερωτήματα για τον τρόπο εκπόνησης του σχεδίου 
διατύπωσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Τε-
χνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θανάσης 
Παππάς, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ανα-
θεώρηση των πολιτικών σε ό,τι αφορά την περιοχή 
των Λαχανοκήπων, να αντιμετωπιστεί το θέμα υπό το 
πρίσμα των αλλαγών στον ΟΛΘ, να δοθεί ώθηση στην 
παλιά παραλία και να εξεταστεί το θέμα των εκτάσεων 
στο νέο παραλιακό μέτωπο.

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που εκδηλώθηκε για 
το θέμα ήταν αυτή της περιφέρειας, δήλωσε από την 
πλευρά του ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου, ενώ και ο δήμαρχος Καλαμα-
ριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης χαιρέτισε την πρωτο-
βουλία.

Όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση από το ΤΕΕ / 
ΤΚΜ, το παραλιακό μέτωπο προτείνεται να οργανωθεί 
σε έξι ενότητες που περιλαμβάνουν:
1. Τη δυτική πλευρά στην περιοχή του Δενδροποτάμου 
και στην αρχή της 26ης Οκτωβρίου έως τα δικαστήρια 
της πόλης. Εκεί προβλέπονται η εξυγίανση και ανάπλαση 
της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψεί-
ων και η λειτουργική ένωση με τις υπερτοπικές χρήσεις 
της 26ης Οκτωβρίου.
2. Την περιοχή από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι το 
μουσείο ολοκαυτώματος που πρόκειται να δημιουργη-
θεί. Εκεί προβλέπεται η λειτουργική ένωση της πλατείας 
Ελευθερίας δια μέσου του ΟΛΘ, του παλιού τελωνείου, 
των κτιρίων των στάβλων και εγκαταστάσεων του πα-
λιού εμπορευματικού σχεδίου, με τον χώρο του νέου 
μουσείου ολοκαυτώματος.
3. Την περιοχή από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι τον 
Λευκό Πύργο. Πρόκειται για τη συνέχεια του περιπατη-
τικού άξονα με νέα δεδομένα που αφορούν στη διαπλά-
τυνση και στη μεταφορά του ποδηλατόδρομου, ανεξάρ-
τητα από την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης.

4. Το τμήμα από το Λευκό Πύργο που περιλαμβάνει το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Ποσειδώνειο και 
τους Μύλους Αλλατίνη και φτάνει έως τα όρια του δήμου 
Καλαμαριάς. Για την περιοχή αυτή προβλέπεται η λει-
τουργική της ενοποίησης.
5. Την παράκτια ζώνη του δήμου Καλαμαριάς που ακο-
λουθεί τις οδούς Σοφούλη και Πλαστήρα. Εκεί προβλέ-
πεται η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων και θεσμοθε-
τημένων ρυθμίσεων για το παράκτιο μέτωπο του δήμου 
τόσο από το Γενικό πολεοδομικό σχέδιο όσο και από το 
υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα. 
6. Το παραλιακό μέτωπο του δήμου Πυλαίας που περι-
λαμβάνει τις περιοχές, ένθεν κακείθεν, της Λεωφόρου 
Γεωργικής Σχολής μετά την περιφερειακή τάφρο ως το 
αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (πράσινα φανάρια). Εκεί προβλέπονται πολεο-
δομικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ενιαίας και συνο-
λικής παρέμβασης που θα περιλαμβάνει την επέκταση 
της γραμμής του μετρό προς το αεροδρόμιο, τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα, τη μαρίνα του δήμου Πυλαίας και της 
εντασσόμενες σε σχέδιο περιοχές.

Το νέο… πρόσωπο της παραλίας της Θεσσαλονίκης 

κοινωνία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Οι έξι ενότητες του παραλιακού μετώπου
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Ε
ίναι Έλληνες, ασχολούνται με το real estate 
μέσω διαδικτύου και επιχειρούν να τα αλ-
λάξουν όλα μέσα από την καινοτομία τους. 
Ποια είναι αυτή; Να μπορούν να μισθώ-
σουν για μεγάλο ή μεσαίο διάστημα ακίνη-
τα με υψηλές προδιαγραφές, νεόδμητα και 
πρόσφατα ανακαινισμένα σε ανταγωνιστι-
κές τιμές που πολλές φορές φτάνουν και 

-25%. Ο λόγος για την ομάδα Blueground που δημιουργή-
θηκε από τέσσερα άτομα και σήμερα αριθμεί 75. Στο ενερ-
γητικό της η ομάδα «μετρά» τη διαχείριση περισσοτέρων 
των 600 ακινήτων σε Ευρώπη, Ντουμπάι, Κωνσταντινού-
πολη και Αμερική με τζίρο που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια 
ευρώ. Πρόσφατα η ελληνική start up ξεκίνησε να δραστη-
ριοποιείται και στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, η εταιρία 
προσφέρει υψηλής ποιότητας διαμερίσματα σε στελέχη 
εταιριών, πρεσβειών και άλλων οργανισμών για μεσαίο 
ή μεγάλο χρονικό διάστημα διαμονής. Μισθώνει και δια-
χειρίζεται ακίνητα, τα οποία και μεταμορφώνει σε πλήρως 
εξοπλισμένα και επιπλωμένα καταλύματα υψηλών προ-
διαγραφών. Προσφέρει στους συνεργάτες της σταθερό 
Μηνιαίο Εισόδημα, αύξηση Αξίας Ακινήτου, Εξοικονόμηση 
Χρόνου, Ευελιξία στη Συνεργασία.

Οι δυο έγιναν τέσσερις και τώρα… 75
Την εταιρία την ξεκίνησαν αρχικά δυο φίλοι. Ο κ. Χατζηε-
λευθερίου μαζί με τον Αλέξη Μαραγκό. Μετά από λίγους 
μήνες στην ομάδα προστέθηκε ο Ανδρέας Νεζερίτης και 
λίγο αργότερα η Πένυ Παπακωνσταντίνου. Πλέον, η ομάδα 
μετρά πάνω από 75 νέους με όρεξη και πάθος για το καλύ-
τερο αποτέλεσμα.
Μιλώντας για τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της 
αγοράς της Αμερικής, εκεί όπου το τελευταίο διάστημα 
δραστηριοποιείται η ελληνική start up εταιρία, ο κ. Χα-
τζηελευθερίου λέει: «Η αγορά της Αμερικής είναι ιδιαίτε-
ρα ανταγωνιστική καθώς υπάρχουν πολλοί παίχτες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εταιρικής φιλοξενίας 
εδώ και πολλά χρόνια.  Έτσι και οι εταιρικοί ενοικιαστές 
που συναντάμε έχουν αντίστοιχα πολύ μεγάλες απαιτή-
σεις. Παρ’ όλα αυτά είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την 
πορεία μας στη Νέα Υόρκη. Το προϊόν που προσφέρουμε 
είναι εξελιγμένο από την εμπειρία που συγκεντρώσαμε 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το επιχειρηματικό μας 
μοντέλο έχει ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς σε τρεις πολύ δι-
αφορετικές πόλεις. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε είναι 
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα». 

Πως λειτουργεί; 
Πως λειτουργεί όμως η εταιρία;  Όλοι όσοι ενδιαφέρονται 
να μισθώσουν το ακίνητό τους στην εταιρία, συμπληρώ-
νουν μια ειδική φόρμα στο website ή καλούν στα τηλέφω-
να της. Μεταξύ άλλων η Blueground προσφέρει στους συ-
νεργάτες της σταθερό εισόδημα για πολλά έτη, αύξηση της 
αξίας του ακινήτου, εξοικονόμηση χρόνου και ξεγνοιασιά 
από περιττά άγχη και τέλος, ευελιξία αφού οι ιδιοκτήτες 
έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν τα συμβόλαιά τους ανά 
πάσα ώρα και στιγμή. 
Οι νεαροί start uppers υπόσχονται να αλλάξουν τα πά-
ντα στον χώρο της φιλοξενίας! «Η Βlueground αποτελεί 
μια καινοτόμα λύση για όλους όσους αναζητούν υψηλής 
ποιότητας διαμονή για μεσαίο ή μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Προσφέρουμε πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα δια-
μερίσματα με σύγχρονες ανέσεις, σε κεντρικά σημεία, 24/7 
υποστήριξη πελατών και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές. 
Στα πάνω από 600 υψηλών προδιαγραφών διαμερίσματά 
μας, έχουμε υποδεχθεί χιλιάδες εταιρικά στελέχη, προ-
σφέροντάς τους μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας» κατα-
λήγει ο κ. Χατζηελευθερίου.

επιχειρείν

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ 

Οι Έλληνες που θέλουν να «κατακτήσουν»  
την αγορά της Αμερικής

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Χατζηελευθερίου, CEO 
και Cofounder της Blueground που μίλησε στην 
Karfitsa: «Η ιδέα της Blueground γεννήθηκε κατά τη 
διάρκεια της πρότερης επαγγελματικής μου εμπειρίας 
ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Έχω 
ταξιδέψει και μείνει σε περισσότερες από 10 πόλεις σε 
Ευρώπη, Αφρική και Ασία, για  μεσαία και μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα (1-12 μήνες κάθε φορά). Τότε ήταν, 
λοιπόν, που συνειδητοποίησα ότι η μόνη διαθέσιμη 
επιλογή ενός εταιρικού ταξιδιώτη για διαμονή ήταν το 
ξενοδοχείο, που ενώ είναι εύκολα προσβάσιμο, είναι 
ακριβό και ο χώρος του δωματίου αρκετά περιορισμέ-
νος. Προσπάθησα αρκετές φορές να κλείσω κάποιο 
διαμέρισμα, αλλά ήταν ιδιαίτερα δύσκολο κυρίως για 
δύο λόγους: δεν έβρισκα εύκολα πλήρως επιπλωμένα 
διαμερίσματα σε καλή κατάσταση, και όταν τα έβρισκα, 
οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους δεν ήταν διατεθειμέ-
νοι να τα μισθώσουν για διάρκεια μικρότερη του ενός 
έτους. Αυτό ακριβώς το κενό θέλαμε να καλύψουμε 
όταν ξεκινήσαμε την Βlueground. Να προσφέρουμε 
επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα σε 
στελέχη εταιριών, πρεσβειών και άλλων οργανισμών 
για μεσαίο ή μεγάλο χρονικό διάστημα διαμονής». 

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηελευθερίου, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετώπισε ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του κατά την υλοποίηση της ιδέας τους ήταν να δημι-
ουργήσουν και να προσφέρουν ένα καινοτομικό προ-
ϊόν στους καταναλωτές. Η επόμενη πρόκληση ήταν η 
χρηματοδότηση. «Για το λόγο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια έχουμε 
λάβει πάνω από 6,9 εκατομμύρια ευρώ από ανθρώ-
πους που μας εμπιστεύτηκαν και πίστεψαν στο όραμά 
μας, όπως η VentureFriends που βρίσκεται από την 
αρχή στο πλευρό μας, η Endeavor, η Εθνική Τράπεζα 
με το πρόγραμμα NBG Business Seeds και το Jabbar 
Internet Group με έδρα τη Μ. Ανατολή» λέει. 

Η ιδέα

Η START UP ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΣΤΗ... ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Την ηγεσία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης διεκδικεί στις επικείμενες επιμελητη-
ριακές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για 
τις αρχές Δεκέμβρη, ο Ιωάννης Φωτιάδης, επικε-
φαλής του Συνδυασμού «Ένωση Βιοτεχνών Νέοι 
Ορίζοντες». Ο κ. Φωτιάδης παραχώρησε στην 
Karfitsa συνέντευξη, μέσα από την οποία εξηγεί 
το όραμα του για το ΒΕΘ και τα σχέδια που έχει 
για την στήριξη, την προώθηση και την προστασία 
των μελών του Επιμελητηρίου.

Τι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα από το ΒΕΘ και θα 
το κάνετε εσείς εάν εκλεγείτε πρόεδρος;

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΒΕΘ όχι μόνο δεν 
υλοποίησε τα όσα είχε υποσχεθεί στις προηγού-
μενες Επιμελητηριακές Εκλογές το 2011, αλλά 
κατάργησε δομές που ήταν στα «σκαριά» ή ήδη 
λειτουργούσαν στο Επιμελητήριο, καθώς είχαν 
υλοποιηθεί από την προηγούμενη διοίκηση. 
Δράσεις που θα λειτουργούσαν προς όφελος των 
μελών μας αποτελούν παρελθόν, όπως για παρά-
δειγμα, η ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών 
του Επιμελητηρίου για χρηματοδοτικά εργαλεία, 
αλλά και για θέματα φορολογικά, οικονομικά και 
νομικά, αλλά και η κάρτα μέλους που προσέφερε 
υπηρεσίες κοινωνικού, ιατρικού και πολιτιστι-
κού χαρακτήρα. Ακόμη, το κτίριο πολλαπλών 
χρήσεων του ΒΕΘ στη Σίνδο παραμένει γιαπί και 
ρημάζει από τη φθορά του χρόνου, ενώ εγκατα-
λείφθηκαν στην… τύχη τους οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίν-
δου αφού ο απερχόμενος πρόεδρος δεν έκανε 

τίποτα γι’ αυτές. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να 
ξανακάνουμε το Επιμελητήριο «ασπίδα» προστα-
σίας για τα μέλη του, δίνοντας έμφαση στον συμ-
βουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο του. Στόχος 
μας, ένα αξιόπιστο ΒΕΘ, ανοιχτό σε όλα τα μέλη 
του που θέλουν να ενημερώνονται διαρκώς και 
δωρεάν για νομικά, ασφαλιστικά και φορολογικά 
θέματα, καθώς επίσης και για χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία όπως το ΕΣΠΑ.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης 
και τι θα κάνετε για να το λύσετε;

Τα προβλήματα που αποτελούν «βαρίδια» για τις 
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο είναι 
πολλά, από την υπερφορολόγηση και το υψηλό 
λειτουργικό κόστος μέχρι την πολυνομία, τη γρα-
φειοκρατία και τις υποχρεώσεις προς τράπεζες, 
ΔΕΚΟ και τρίτους οι οποίες συσσωρεύτηκαν κατά 

τη μακρά περίοδο της οικονομικής κρίσης. Εμείς, 
θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα αρμόδια 
υπουργεία για μείωση των επιβαρύνσεων που 
αφορούν φόρους, εισφορές και ενεργειακό κό-
στος, ενώ παράλληλα θα κάνουμε ό,τι περνά από 
το χέρι μας –στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
μας παρέχει η επιμελητηριακή νομοθεσία- για να 
πάρει ανάσα ο βιοτεχνικός κόσμος. Θα συγκροτή-
σουμε ειδικό τμήμα, στελεχωμένο με δικηγόρους 
και οικονομολόγους που θα βοηθά τις επιχειρή-
σεις- μέλη να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις που 
έχουν από φορείς του δημοσίου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα και της Αυτοδιοίκησης. Οι 
καθυστερήσεις πληρωμών είναι πολύμηνες και 
αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται σε περίοδο έλλει-
ψης ρευστότητας και κλειστών τραπεζών.

Ακόμη, στις προτεραιότητές μας είναι η επαναδια-
πραγμάτευση της συμφωνίας που αφορά στη λει-
τουργία του Κέντρου Διαμεσολάβησης με στόχο 
τη μείωση του κόστους για τα μέλη μας. 

Ποια είναι τα δυνατά «χαρτιά» του συνδυα-
σμού σας; 

Είναι οι άνθρωποι που συστρατεύονται με την 
«Ένωση Βιοτεχνών- Νέοι Ορίζοντες». Έχουμε 
συγκροτήσει έναν δυναμικό συνδυασμό με στε-
λέχη που έχουν μακρά επιμελητηριακή εμπειρία, 
αλλά και με νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα 
λειτουργήσουν χωρίς συντεχνιακές και καθεστω-
τικές αντιλήψεις. 

Συνοπτικά ποιες είναι οι προτεραιότητες σας;

Πέραν των όσων ήδη σας ανέφερα, στις προτε-
ραιότητές μας είναι ακόμη η ολοκλήρωση του 
«Στρατηγείου του Βιοτέχνη» στη Σίνδο, η εκπό-
νηση και δημοσιοποίηση μελετών για αγορές 
στις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες για προϊόντα και 
υπηρεσίες των μελών μας και η στοχευμένη συμ-
μετοχή (και επιδότηση) σε εκθέσεις και επιχειρη-
ματικές αποστολές.

Τι θα κάνετε ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο 
το ΒΕΘ στα μέλη του;

Δημιουργούμε ανοιχτή «γραμμή» με τα 27 σωμα-
τεία – μέλη. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΒΕΘ θα καλούνται τα μέλη της 
διοίκησης ενός σωματείου και θα ενημερώνουν 
το Σώμα για θέματα που απασχολούν τον κλάδο 
τον οποίο εκπροσωπούν, ώστε το Επιμελητήριο 
να δρα άμεσα για την δρομολόγηση λύσεων.

Έχετε κάποιο σχέδιο στήριξης για τα νέα ηλικι-
ακά μέλη σας;

Στόχος μας είναι η στήριξη όλων των μελών με 
τη δημιουργία των γραφείων ενημέρωσης για 
διάφορα θέματα. Ωστόσο η συγκρότηση συμβου-
λευτικού τμήματος που θα βοηθά τα μέλη ώστε 
να ξεπερνούν γραφειοκρατικά προβλήματα που 
προκαλούν η δημόσια διοίκηση και η πολυνομία, 
θα αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τους 
νέους επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα 
βήματα στον επαγγελματικό «στίβο».

«Θα ξανακάνουμε το Επιμελητήριο ‘‘ασπίδα’’ προστασίας για τα μέλη του»   

συνέντευξη

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ



12 www.karfitsa.gr
11.11.2017

karfitsomata

■ Αλλαγές αναμένονται μέχρι το τέλος του χρόνου στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλαγές τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά το χωροταξικό και όχι τα πρόσωπα! Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες ο Απόστολος Τζιτζικώστας και οι στενοί του συνερ-
γάτες που παραμένουν στο σημερινό κτίριο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, την γνωστή Βίλα Αλλατίνι αναμένεται 
να μετακομίσουν για το νέο υπερσύγχρονο κτίριο της στην οδό 
26ης Οκτωβρίου στην περιοχή των Σφαγείων. Πληροφορίες 
της στήλης θέλουν να υπάρχουν σκέψεις για μεταφορά κά-
ποιας δομής… πολιτισμού στο νεοκλασικό κτίριο της Β. Όλ-
γας 198. Ακούγεται ότι υπάρχουν σκέψεις να στεγαστεί εκεί ή 
ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής (με πρόεδρο τη Βούλα 
Πατουλίδου) ή η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης που σήμερα βρίσκεται στη Θέρμη 
ή το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, 
όπως τονίζουν οι στενοί συνεργάτες του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας ο χώρος θα εξακολουθήσει να λειτουργεί 
και να συντηρείται… 

■  Την ευκαιρία να… γίνει λίγο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης είχε 
πρόσφατα η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατου-
λίδου. Η γνωστή Ολυμπιονίκης 
άδραξε την ευκαιρία της απου-
σίας του Γιάννη Μπουτάρη από 
την στρατιωτική παρέλαση της 
Θεσσαλονίκης και έκατσε στην 
καρέκλα του, ενώ έβγαλε και 
σχετικές φωτογραφίες… ανα-
μνηστικές. «Φωτογραφία από το 
μέλλον;» αναρωτήθηκαν όσοι την 
είδαν να ποζάρει, καθώς δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η 
κ. Πατουλίδου  έχει βάλει πλώρη 
για… Βασιλέως Γεωργίου μεριά! 

■  Υπέρ της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης τάχθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης. Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Μπουτάρης επανέλαβε ότι είναι 
«καραμέλα» από την αντιπολίτευση ότι θα γεμίσει τραπεζοκαθίσματα η Νέα Παραλία σχολιάζοντας ότι στην πλατεία 
Αριστοτέλους έχει μπει μια τάξη και είναι «κόσμια η κατάσταση» τονίζοντας πως κάποιοι δεν θέλουν την πόλη ζωντανή 
αλλά «βαλσαμωμένο μουσείο». Στο μεταξύ, στην ίδια συνεδρίαση η αντιπολίτευση επανήλθε στο ζήτημα της απουσί-
ας του Μπουτάρη από τις πρόσφατες εορταστικές εκδηλώσεις στην πόλη. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι 
έλειπε για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και όχι γιατί πήγε… διακοπές και χαρακτήρισε «πρόστυχες» αυτές τις 
επιθέσεις συμπληρώνοντας ότι ο δήμος εκπροσωπήθηκε σε όλους τους εορτασμούς από την πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου Καλυψώ Γούλα και τους αντιδημάρχους. 

Σύμφωνο συνεργασίας με το Γ  ́ Σώμα 
Στρατού υπέγραψε ο δήμαρχος Πυλαί-
ας- Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, με 
στόχο τη συνεργασία και τη διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων (με κορυφαίο 
γεγονός την ποδοσφαιρική συνάντηση 
παλαιμάχων που πραγματοποιήθηκε 
στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πανο-
ράματος, μεταξύ στελεχών και εφέδρων 
του Γ’ΣΣ με τη συμμετοχή του διοικητή 
του, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μπίκου 
από τη μια και αιρετών και υπαλλήλων 
του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με τη 
συμμετοχή του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊ-
τεζίδη από την άλλη). Στο πλαίσιο αυτής 
της συνεργασίας, συμπεριλαμβάνονται 
επίσης: δενδροφυτεύσεις και οικολογι-
κές δράσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
εκπαιδευτικές εκδρομές στο Οχυρό 
Ρούπελ, ενημερωτικής εκδήλωσης 
επαγγελματικού προσανατολισμού για 
μαθητές Λυκείου και χριστουγεννιάτικο 
γεύμα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στη 
Λέσχη Αξιωματικών. «ΜΕ τον διοικητή 

και φίλο, αντιστράτηγο, Δημήτρη Μπίκο 
συζητήσαμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν 
περαιτέρω εκπαιδευτικές, ερευνητικές 
και πολιτιστικές συνεργασίες κατόπιν 
ανταλλαγής απόψεων και συναίνεσης 
των συμβαλλόμενων μερών. Με αυ-
τές τις κοινές δράσεις συσφίγγουμε τις 
σχέσεις μας και ανοίγουμε ένα ακόμη 
παράθυρο συνεργασίας της τοπικής κοι-
νωνίας με τα στρατευμένα νιάτα και με 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της 
χώρας μας. Με αυτό το Σύμφωνο συ-
νεργασίας του δήμου μας με το Γ’ Σώμα 
Στρατού εκφράζουμε το κοινό μας ενδι-
αφέρον για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινω-
νικών προγραμμάτων και δράσεων που 
να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο 
και να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και 
πολιτιστική ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Κα-
ϊτεζίδης αφότου… έπεσαν οι υπογραφές 
παρουσία και του προέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, Μιχάλη Γεράνη.

Μια ψήφος με ιδιαίτερο πολιτικό φορτίο θα είναι αυτή της 
ερχόμενης Κυριακής. 

Μια ψήφος-ορόσημο για την αναγέννηση της Κεντροαρι-
στεράς. Τη συσπείρωση επιτέλους ενός χώρου που εδώ 
και καιρό πορεύεται κατακερματισμένος, αφήνοντας έδα-
φος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να εφαρμόζει μέτρα 
– λαιμητόμους. Άλλωστε η Κυβέρνηση με την πολιτική 
της επιχειρεί να καλλιεργήσει αισθήματα μοιρολατρίας, 
μετατρέποντας την άθλια πολιτική της φτωχοποίησης του 
κόσμου σε πεδίο ρουσφετολογικών υποσχέσεων και επι-
δομάτων. Τίποτε καλό δεν προμηνύεται από τη διαιώνιση 
της μιζέριας, ούτε για την προσωπική ζωή του καθενός 
μας, αλλά ούτε και για την κοινωνία.

Απέναντι σε αυτήν τη λαίλαπα, με τη ΝΔ να παρακολου-
θεί αμήχανη, αδυνατώντας να αρθρώσει ουσιαστική 
εναλλακτική πολιτική πρόταση, η επανασύσταση του 
Κέντρου είναι αδήριτη ανάγκη. Δεν είναι απλώς μια 
επιχείρηση «συγκόλλησης» της παράταξης. Δεν είναι μια 
εφεύρεση της στιγμής. Ο τόπος χρειάζεται μια δυναμική, 
σύγχρονη, αναγεννημένη Κεντροαριστερά. Πρωταγω-
νιστή, όχι κομπάρσο, όχι συμπλήρωμα του πολιτικού 
δίπολου που διαμορφώνεται. 

Η αποχή, η αδιαφορία των πολιτών είναι η χειρότερη 
επιλογή σε αυτήν την κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Η διαδι-
κασία της Κυριακής δεν αφορά μόνον όσους αισθάνονται 
ότι συνδέονται με το χώρο. Αφορά όλους τους πολίτες.

Επιπλέον, η συμμετοχή θα είναι ένα στοίχημα για την 
αποδοχή ή όχι των ανοιχτών, δημοκρατικών διαδικασιών 
που με τόλμη ξεκινήσαμε. Η κάλπη είναι αυτή που θα 
δώσει το απαιτούμενο κύρος στη νέα ηγεσία. Η εκλογή 
δεν θα λειτουργήσει μόνο ως σημείο αναφοράς της 
ενότητας της παράταξης. Θα δώσει στο νέο ηγέτη τη δύ-
ναμη να ορθώσει ανάστημα απέναντι στο συνονθύλευμα 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που μας κυβερνά. 

Για αυτό η εξίσωση είναι απλή: όσοι περισσότεροι προ-
σέλθουν στην κάλπη, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η δέσμευ-
ση για αλλαγές την επόμενη μέρα. 

Η ψήφος της Κυριακής είναι πολυτιμότερη όσο ποτέ 
άλλοτε. Θα καθορίσει το πλαίσιο για το μέλλον της 
παράταξης, αλλά κυρίως για το μέλλον της χώρας. Και 
αυτό είναι που προέχει. Μια δύναμη πολιτικά ενωμένη, 
χωρίς διαφορές και προσωπικές φιλοδοξίες, με πει-
στική, ρεαλιστική, πολιτική πρόταση, μεταρρυθμιστικό 
σχέδιο, απαλλαγμένο από τις αγκυλώσεις του ‘χτες’. Μια 
Κεντροαριστερά, που θα αφουγκράζεται τις αγωνίες της 
Ελλάδας του σήμερα. 

Ας μην χαθεί αυτή η ευκαιρία! Στα σημερινά δεδομένα οι 
εξελίξεις για εμάς χωρίς εμάς είναι αδιανόητες. Αυτή είναι 
η πρόκληση της Κυριακής. Θα την απεμπολήσουμε; 

 *Η κ.  Κεφαλίδου είναι βουλευτής Δράμας της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης

Συμμετοχή… η μεγάλη 
πρόκληση για την 
Κεντροαριστερά

ΧΑΡΑ ΚΈΦΑΛΙΔΟΥ*
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Προχειρότητα ανικανότη-
τα και εμπαιγμός από την 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ στο μοναδικό κα-
τοικήσιμο νησί της Χαλκι-
δικής. Λόγο της ανάρτησης 
των δασικών χαρτών έχει 
διακοπεί η ολοκλήρωση 
του έργου της ασφαλτό-
στρωσης του δρόμου από 
το λιμάνι της Αμμουλιανής 
προς τον Άγιο Γεώργιο.

Το συγκεκριμένο έργο, 
για το οποίο έχει πραγμα-
τοποιηθεί μελέτη και έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας, έχει 
«παγώσει», καθώς έχει 
χαρακτηρισθεί ως δάσος 
ένα μέρος από το οποίο 
διέρχεται ο δρόμος.

 Η δημιουργική ασάφεια 
της «Πρώτης φοράς 
Αριστερά» σε όλο της το 
μεγαλείο!

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

■ Ανανέωση! Αυτή είναι η λέξη 
που χρησιμοποιεί τον τελευταίο 
καιρό πρώην υπουργός και εν 
ενεργεία βουλευτής της Θεσ-
σαλονίκης! Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της στήλης πρόσφατα 
ο πολιτικός άντρας πρόσφατα 
προχώρησε σε αλλαγές προ-
σώπων στα δυο πολιτικά γρα-
φεία που διατηρεί. Απομάκρυνε 
τους στενούς του συνεργάτες 
λέγοντας πως πλέον… ψάχνει 
φρέσκιες ιδέες και μυαλά! Ίσως 
για τα επόμενα σχέδιά του που 
έχουν αφετηρία τις… Βρυξέλλες!

■ Μια νέα υπηρεσία άμεσης 
καταγραφής και επίλυσης των 
προβλημάτων της καθημερινό-
τητας των πολιτών σε ζητήμα-
τα που άπτονται της εύρυθμης 
λειτουργίας του δήμου, έθεσε 
σε λειτουργία  ο δήμος Κορδε-
λιού Ευόσμου. Πρόκειται για 
την ανοιχτή «τηλεφωνική γραμ-
μή εξυπηρέτησης του Δημότη» 
όπου με ένα τηλεφώνημα στον 
αριθμό 2313 302200, οι δημότες 
και οι κάτοικοι του δήμου έχουν 
τη δυνατότητα να καταθέσουν 
τις επισημάνσεις και τα αιτήματά 
τους για θέματα και προβλήματα 
της καθημερινότητας (καθαρι-
ότητα, ανακύκλωση, πράσινο, 
οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός, 
αδέσποτα ζώα, κ.ά), τα οποία 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
του δήμου και χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης. «Εγκαινιάζουμε 
μια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση 
του πολίτη με μια ακόμη πρω-
τοβουλία η οποία ενισχύει την 
προσπάθεια για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας και της ποι-
ότητας ζωής. Στόχος μας μέσα 
από τη λειτουργία της τηλεφω-

νικής αυτής γραμμής επικοινω-
νίας να αντιμετωπιστούν άμεσα 
και δραστικά τα μικρά και μεγάλα 
προβλήματα του δήμου μας και 
για τον λόγο αυτό καλώ όλους 
τους δημότες να συμβάλουν με 
τις επισημάνσεις τους στην προ-
σπάθεια αυτή» δήλωσε σχετικά 
ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου 
κ. Πέτρος Σούλας.

■ Με μια… αλληγορία απάντη-
σε σε όλους όσοι τον θέλουν να 
διεκδικεί το δημαρχιακό θώκο 
Θερμαϊκού ο Δημήτρης Καπλά-
νης! Με ανάρτηση που έκανε στο 
facebook είπε ότι προτιμά τον… 
Θερμαϊκό από τον Σαρωνικό! Ο 
πρώην αυτοδιοικητικός όπως 
σας είχε πληροφορήσει η στήλη 
πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε 
στην Αθήνα και συναντήθηκε 
μεταξύ άλλων με «γαλάζιους» 
παράγοντες που τον πιέζουν να 
διεκδικήσει τον δήμο Θερμαϊ-
κού! Μάλιστα, οι πιέσεις γίνο-
νται εντονότερες όσο οι φήμες 
θέλουν τον Γιώργο Τσαμασλή 
να εγκαταλείπει τα δημαρχιακά 
έδρανα της ανατολικής Θεσσα-
λονίκης και να επιστρέφει στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας. 

■ Μεγάλη επιτυχία είχε η πρόσφατη εκδήλωση που 
διοργάνωσε από κοινού ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 
της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης με τον 
δήμαρχο Ωραιοκάστρου Αστέριο Γαβότση. Η εκδήλωση 
είχε θέμα τις «Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσό-
γειο» ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος 
και συγγραφέας, Σταύρος Λυγερός.  Στον χαιρετισμό του 
μεταξύ άλλων ο «γαλάζιος» βουλευτής σημείωσε: «Η 
γνώση των γεωπολιτικών  συνθηκών και δεδομένων 
και των καταστάσεων που αυτές δύναται να προκαλέ-
σουν είναι αυτή που μπορεί δημιουργήσει μια σαρωτική 
πανστρατιά, πολιτική και κοινωνική, που θα ξεπερνά τις 
παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και θα έχει αντί-
παλο μόνο τα προβλήματα  του τόπου. Έτσι μπορούμε να 
ξεπεράσουμε γρηγορότερα και την οικονομική κρίση».

Προχειρότητα, ανικανότητα 
και εμπαιγμός

■ Σε κεντρικό εστιατόριο στην πλατεία Αριστοτέλους έφαγαν πριν λί-
γες ημέρες αμέσως μετά την εκδήλωση στην οποία εμφανίστηκαν από 
κοινού ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο Ανδρέας Παπαμιμίκος. Ο πρώτος 
«έσπασε» τη σιωπή του υπέρ της ενότητας σε εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε προς τιμήν του Νίκου Βακάλη, ενώ ο δεύτερος μιλώντας στην ίδια 
εκδήλωση άφησε να εννοηθεί πως… έχει αφήσει στην άκρη τις κακές 
στιγμές. Στο ίδιο τραπέζι του εστιατορίου COSMOPOLITAN ιδιοκτησίας 
Θοδωρή Δοϊρανλή καθόταν και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολος Τζιτζικώστας με τον οποίο επίσης ο Μεϊμαράκης βρέ-
θηκε… απέναντι στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. 

■  Σε… Hollywood θα μετατρέψει 
ο Τσίπρας και η Κατερίνα Νοτο-
πούλου την Θεσσαλονίκη. Αυτό 
ήταν το αντικείμενο σύσκεψης 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφα-
τα στο γραφείο του πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη παρουσία 
του Γενικού Γραμματέα Ψηφια-
κής Πολιτικής Λευτέρη Κρέτσου. 

Όπως είπε ο τελευταίος η πόλη 
θα γίνει κόμβος ανάπτυξης 
οπτικοακουστικής βιομηχα-
νίας. «Είναι μία σύσκεψη των 
παραγωγικών φορέων και των 
stakeholders της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 
με τον οπτικοακουστικό κλά-
δο, τον κινηματογράφο, την 
τηλεόραση, τα video games, 
όλο αυτό που λέμε πολιτιστική 
και δημιουργική βιομηχανία. Ο 
λόγος της επίσκεψής μου είναι 
να δώσουμε μία ώθηση ώστε 
η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί 
σε ένα hub, ένα κόμβο ανά-
πτυξης της οπτικοακουστικής 
βιομηχανίας», δήλωσε ο ίδιος 
στους δημοσιογράφους. Μένει 
να δούμε τη Madonna να «γυ-
ρίζει» το νέο της video clip στα 
μαρμαρένια σκαλιά του Διοικη-
τηρίου…

■ Αληθεύει, πως στέλεχος διοικούσας παράταξης σε δήμο της δυτι-
κής Θεσσαλονίκης διαδίδει δεξιά και αριστερά ότι… ράβει το… ταγιέρ 
της για να αναλάβει αντιδήμαρχος από τη νέα χρονιά; Μάλιστα, όπως 
μαθαίνουμε ξεκίνησε και τις φωτογραφίσεις! 

ΑΠΟΡΙΑ
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Μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο πρωθυπουργός, 
παρουσίασε την οικονομική κατάσταση της χώρας, για ακόμα 
μια φορά, σε ανοδική πορεία  τονίζοντας πως «Η απόδοση της 
οικονομίας και η υπέρβαση των στόχων του προγράμματος, 
μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε και φέτος στην διανομή του 
κοινωνικού μερίσματος, για την στήριξη των πιο αδύναμων και 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων…». Νομίζω πως και ο πιο ανίδεος 
στα οικονομικά αντιλαμβάνεται πως είναι άλλη μια επικοινωνια-
κή πρακτική του Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που προσπαθούν να πείσουν πως η εφαρμογή των 
πιο σκληρών μνημονιακών μέτρων, που δεν έχουν ταίρι σε όλες 
τις χώρες της ΕΕ, είναι για το καλό της χώρας της ανάπτυξης και 
εντέλει της κοινωνίας. Και αυτή η επικοινωνιακή πρακτική φυσικά 
στηρίζεται και στην κοκορομαχία πρωτίστως με την αξιωματική 
αντιπολίτευση, όπου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΝΔ αλληλοκατηγορούνται 
για το ποιος εφαρμόζει ή θα εφάρμοζε καλύτερα το μνημόνιο που 
έχουν από κοινού ψηφίσει και στο σεκόντο οι… λοιπές δημοκρατι-
κές δυνάμεις! 

Τα επίσημα νούμερα όμως, της περαιτέρω υπερχρέωσης επιχειρή-
σεων και νοικοκυριών, αλλά και της αυξανόμενης φτωχοποίησης, 
διαψεύδουν τα πιο επίσημα χείλη της χώρας. Και την καρικατούρα 
αυτή συμπληρώνουν οι δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών της 
Οικονομίας Τσακαλώτου και Χουλιαράκη, οι οποίοι καυχιόνται πως 
έχουν επιβάλει την φορολεηλασία στα μεσαία στρώματα για να 
«προστατέψουν» τα χαμηλά εισοδήματα, τα οποία τα έχουν οδηγή-
σει στην πενία με κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς 
των περιουσιακών τους στοιχείων και δη της πρώτης κατοικίας. 
Εδώ βέβαια το κίνημα κατά των πλειστηριασμών λαϊκής περιουσί-
ας,  σε όλη τη χώρα, έχει ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης και 
των δανειστών που θέλουν να προχωρήσουν «χθες» οι ηλεκτρονι-
κοί πλειστηριασμοί.

Είναι γνωστό πως 2 στους 3 συμπολίτες μας αδυνατούν να πλη-
ρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε δημόσιο, ασφαλιστικά 
ταμεία, κοινωφελείς επιχειρήσεις και τράπεζες. Τα όποια έσοδα 
αξιοποιούνται για την παράλογη αποπληρωμή του δυσβάστα-
κτου δημόσιου χρέους που είναι στα 320 δις ευρώ, ενώ ελάχιστα 
κινούνται προς την κατεύθυνση του κοινωνικού κράτους τα οποία 
τα μεγέθη τους δεν είναι καν μετρήσιμα.  Με τη μαύρη τρύπα του 
χρέους να είναι η θηλιά που σφίγγει η τρόικα τη χώρα και τους 
πολίτες της και με τις ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις της για το 
κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης-παρά τις διαβεβαιώσεις της 
κυβέρνησης- είναι σίγουρο πως η μείωση του αφορολογήτου στο 
μισό θα επιβληθεί ίσως και στις αρχές του 2019. Και όλοι βιώ-
νουμε τις επιπτώσεις της επιβαλλόμενης φορολογικής πολιτικής 
με την αύξηση των συντελεστών σε μισθωτούς, επαγγελματίες, 
μικρομεσαίους, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές ακολουθούν κι 
αυτές ανοδική πορεία. 

Βέβαια αν θες να το παίζεις «αθεράπευτα… αισιόδοξος» προ-
κρίνεις τα κοινοτικά κονδύλια όπως το ΕΣΠΑ (ντύνει, στολίζει, 
νοικοκυρεύει), τους ξένους επενδυτές, τις πεντάμηνες συμβάσεις 
που μειώνουν τεχνικά την ανεργία, και το μοίρασμα του κοινω-
νικού μερίσματος, αποσιωπώντας τη δραστική μείωση μισθών 
και συντάξεων, την πραγματική ανεργία, τη φοροεπιδρομή και 
τις κατασχέσεις στα λαϊκά εισοδήματα, την εκποίηση των στρα-
τηγικών δημόσιων τομέων (ρεύμα, νερό, λιμάνια, αεροδρόμια, 
σιδηρόδρομους). 

Αν δεν απαγκιστρωθεί η χώρα από την ΕΕ και τις παράλογες απαι-
τήσεις της για το μη βιώσιμο χρέος και δεν επιστρέψει σε εθνικό 
νόμισμα με ένα ρεαλιστικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα υπέρ του κοι-
νωνικού συνόλου δεν υπάρχει δυστυχώς καμία θετική προοπτική!

*Η κ. Αμμανατίδου είναι μέλος του ΠΣ και πρ. βουλευτής της 
Λαϊκής Ενότητας στη Β’ Θεσσαλονίκης

Αθεράπευτα… αισιόδοξος;

ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ*

■ Συνεχίζει την δράση της για τον τερματισμό της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης η βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας Α’ Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη. 
Το βιβλίο «Η Κίκο και το χέρι» που αποτελεί κομμάτι 
της καμπάνιας «Ένα Στα Πέντε» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης έχει γίνει ανάρπαστο σε μικρούς και μεγά-
λους. Πρόσφατα η «γαλάζια» βουλευτίνα πραγματο-
ποίησε ενημερωτική εκδήλωση στον 1ο Βρεφονηπι-
ακό Σταθμό Θεσσαλονίκης, εντός του Στρατοπέδου 
«ΝΤΑΛΙΠΗ».  Υπενθυμίζεται πως η Έλενα Ράπτη, είναι 
Συντονίστρια της εν λόγω καμπάνιας στην Ελλάδα και 
Εμπειρογνώμονας και «τρέχει» το κοινό πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακο-
ποίησης στον αθλητισμό. 

■ Εδώ Παππάς, εκεί Παππάς και… πιο πέρα Παππάς. 
Στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα και μάλιστα στην ίδια 
αίθουσα οι Παππάδες είχαν την τιμητική τους. Ο λόγος 
για το δείπνο που παραχωρήθηκε στο πλαίσιο του 4ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου της GAIA Επιχειρείν σε ξενο-
δοχείο στα δυτικά στης Θεσσαλονίκης και στο οποίο 
παραβρέθηκαν ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νί-
κος Παππάς, ο Στέλιος Παππάς πρόεδρος του ΟΑΣΘ 
και πατέρας του πρώτου και ο Φάνης Παπάς από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

■ Στο Φανάρι βρέθηκε πριν λίγες ημέρες ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο οικουμενικός 
Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Γιάννη Μπουτάρη και 
τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ και τα στελέχη της Αγιο-
ρειτικής Εστίας για την επίσκεψη τους, ενώ τους συ-
νεχάρη για την σπουδαία έκδοση του «Αγιορειτικού 
Παναγίου», στην οποία για πρώτη φορά συγκεντρώ-
θηκαν με επιστημονικό τρόπο όλοι οι Άγιοι του Αγί-
ου Όρους. Συνεχάρη επίσης και τον κ. Συμεών Πα-
σχαλίδη, Επιστημονικό Επιμελητή της έκδοσης για το 
δύσκολο έργο που έφερε εις πέρας, ενώ εγκωμίασε 
το συνολικό έργο της Αγιορειτικής Εστίας κάνοντας 
ειδική μνεία στις εκδόσεις της, τις οποίες βρίσκει πά-
ντα εξαιρετικές, επιστημονικά άρτιες και καλαίσθητες. 
Βεβαίωσε δε τον κ. Μπουτάρη και την αντιπροσωπεία 
της Αγιορειτικής Εστίας ότι θα συνεχίσει να υποστη-
ρίζει και να ευλογεί το έργο της Αγιορειτικής Εστίας.

karfitsomata

■ Συντήρηση των ασφαλτοστρωμένων δρόμων του 
δήμου Νέας Προποντίδας πραγματοποιείται όλο αυτό το 
διάστημα από προσωπικό του δήμου σε όλες τις δημοτικές 
και τοπικές κοινότητες. Οι εργασίες αποκατάστασης των 
κατεστραμμένων τμημάτων των δημοτικών οδών περι-
λαμβάνουν την αφαίρεση των φθαρμένων τμημάτων της 
ασφάλτου, την εκσκαφή και αφαίρεση της υπόβασης, την 
επαναπλήρωση των χανδάκων με το κατάλληλο διαβαθμι-
σμένων υλικών και τέλος την κατασκευή της νέας ασφαλ-
τόστρωσης. «Θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία για υπολει-
πόμενα τμήματα σε δρόμους αυξημένου κυκλοφοριακού 
φόρτου, ούτως ώστε τα οδικά αυτά τμήματα να διανύονται 
με ασφάλεια από τους δημότες μας» αναφέρει για το θέμα ο 
δήμαρχος της περιοχής Μανώλης Καρράς. 

■ Μέχρι το τέλος του 2018 αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί το έργο αποκατάστασης και διαμόρφω-
σης, εσωτερικά, του Μεγάρου Λόγγου ή αλλιώς, 
του «Κόκκινου Σπιτιού» στην Πλατεία Αγίας Σοφίας, 
στο οποίο ο όμιλος του ομογενή επιχειρηματία Ιβάν 
Σαββίδη επενδύει συνολικά περί τα 7- 7,5 εκατομ-
μύρια ευρώ. Ο κ. Σαββίδης υπολογίζεται ότι μέχρι 
σήμερα έχει επενδύσει σε αστικά και τουριστικά 
ακίνητα της Θεσσαλονίκης πάνω από 28 εκατομμύ-
ρια ευρώ στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας. 
Υπενθυμίζεται ότι επενδύθηκαν τουλάχιστον 12,4 
εκατομμύρια στην ανακαίνιση του ξενοδοχείου 
Macedonia Palace, η Βίλα Καπαντζή αποκτήθηκε 
αντί ποσού 5 εκατ. ευρώ, ενώ η αγορά της Βίλας 
Ζαρντινίδη χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 2,7 
εκατ. ευρώ.

■ Παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου η παραμο-
νή του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε 
όσο δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και μαθη-
τών να το επισκεφθούν, ικανοποιώντας έτσι σχετι-
κά αιτήματα των αρχών της Β. Ελλάδας.

SMS
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Με… πέντε τεράστια μαμούθ, δεκάδες χιλιάδες λαμπιόνια και ένα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο που θα ξεπερνά σε ύψος τα 20 μέτρα ετοιμάζεται να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη τα 
φετινά Χριστούγεννα.

Την ερχόμενη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης καλείται να ψηφίσει την 
σχετική εισήγηση.

Στον φετινό σχεδιασμό της διοίκησης Μπουτάρη μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται να 
«στηθεί» ένα τεράστιο δέντρο 20 μέτρων (το οποίο αναμένεται να φτάσει στην πόλη στις 
20 Νοεμβρίου και να τοποθετηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους στις 21) που θα στολιστεί 
με 14.000 LED φωτάκια.

Το ενδιαφέρον της διοίκησης εστιάζεται στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η ομάδα που 
ανέλαβε την φετινή διοργάνωση και κυρίως οι αντιδήμαρχοι Σπύρος Πέγκας και Αλέ-
ξανδρος Μπαρμπουνάκης εργάζεται για το σκοπό αυτό από τον περασμένο Αύγουστου. 
Το συνολικό κόστος του χριστουγεννιάτικου διακόσμου θα φτάσει τις 150.000 ευρώ, 
ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός σύμφωνα με πληροφορίες είναι μειωμένος σε σχέση 
με πέρσι.

Πρωταγωνιστές τα μικρά παιδιά… 
Τα φετινά Χριστούγεννα της Θεσσαλονίκης θα έχουν πρωταγωνιστές… τα μικρά παιδιά. 
Για το λόγο αυτό στην πλατεία Αριστοτέλους θα υπάρξουν χριστουγεννιάτικα σπιτάκια 
και το σπιτάκι του Αϊ Βασίλη ενώ ο προγραμματισμός περιλαμβάνει δεκάδες παράλλη-
λες εκδηλώσεις και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Εκτός από όλα 
τα παραπάνω θα «στηθεί» μια κεντρική εξέδρα για συναυλίες, παραδοσιακό καρουζέλ 
και χριστουγεννιάτικο τρενάκι.Εκείνο που αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον 
μικρών και μεγάλων ωστόσο είναι το τεράστιο θεματικό πάρκο που θα κατασκευαστεί 
και θα έχει ως θέμα την Εποχή των Παγετών. Σε εκατό τετραφωνικά μέτρα στεγασμένου 
χώρου θα υπάρχουν πέντε ρομποτικά εκθέματα σε πραγματικές διαστάσεις της εποχής. 
Αυτά θα είναι: το Μαμούθ, ο Τριχωτός Ρινόκερος, ο Μαχαιρόδοντας, η Αρκούδα των 
Σπηλαίων και το Γιγάντιο Ελάφι.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 30 Νοεμβρίου 2017 και να 
ολοκληρωθούν στις 7 Ιανουαρίου του νέου έτους. Παραμονή των Χριστουγέννων η 
πόλη θα «γεμίσει» με τις μουσικές της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του δήμου Θεσσαλονί-
κης και τη χορωδία του Βαφοπουλείου. Στις 30.11 στο stage θα ανέβουν οι Onirama και 
το Τρίο Μουσικάντι, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και συναυλία της συμφωνικής 
ορχήστρας νέων του Μεγάρου Μουσικής MOUSA και των Batala. Η αλλαγή του χρόνου 
θα γίνει υπό τους ήχους του συγκροτήματος Ιμάμ Μπαϊλντί, ενώ τη σκυτάλη θα πάρουν 
Djs της πόλης που θα… μας οδηγήσουν στην αντίστροφη μέτρηση. Στις 00:000 θα ακο-
λουθήσει ένα υπερθέαμα πυροτεχνημάτων χορηγίας του ΕΒΕΘ.

Στολισμός στους δρόμους
Παράλληλα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης θα υπάρξει πλούσιος διά-
κοσμος και ειδικές φωτιζόμενες καλλιτεχνικές εικαστικές εγκαταστάσεις. Αυτό, όπως 
εξηγούν παράγοντες του δήμου Θεσσαλονίκης θα είναι και το high light των φετινών 
Χριστουγέννων. Στην οδό Φιλικής Εταιρίας θα τοποθετηθεί ένα φωτιζόμενο αστέρι δέκα 
μέτρων ενώ φωτιζόμενοι κύκλοι  θα τοποθετηθούν κατά μήκος της Μητροπόλεως. Στην 
οδό Κούσκουρα θα υπάρχουν χριστουγεννιάτικες μπάλες που θα «κρέμονται» από τον 
ουρανό και στην Καρόλου Ντηλ μπάλες και ομπρέλες. Τέλος, κατά μήκους της Τσιμισκή, 
της Αγίας Σοφίας  και της Λεωφόρου Νίκης όλοι οι ιστοί θα «ντυθούν» με γιρλάντες. 
Σημειώνεται πως στους δρόμους φέτος θα τοποθετηθούν όλα τα στολίδια που διαθέτει 
ο δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπεται και η αγορά νέου φωτισμού. Αντίστοιχος 
στολισμός θα υπάρξει και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του δήμου Θεσσαλονίκης, 
ενώ στην Τούμπα ο εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει το δικό του 
«Χριστουγεννιάτικο χωριό». Σημειώνεται πως οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιούνται 
σε συνεργασία του κεντρικού δήμου με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης.

Με Onirama, μαμούθ και χιλιάδες 
λαμπιόνια θα γιορτάσει η Θεσσαλονίκη 

τα φετινά Χριστούγεννα

Δ
ιακόσιες σαράντα επιχειρήσεις 
έχουν μέχρι στιγμής ολοκλη-
ρώσει τη διαδικασία υπαγω-
γής τους στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 
επιχειρήσεων προκειμένου να 
ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, 
ενώ οι αιτήσεις επτακοσίων 

εταιρειών βρίσκονται στο προτελευταίο στάδιο  
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλλη-
λα 7.700 επιχειρήσεις μπήκαν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και 
συμπλήρωσαν τη φόρμα, υποβάλλοντας και τα 
ερωτήματα τους. 
 
Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο ειδικός γραμματέας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμού-
σης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
και τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Με-
θόδων Επίλυσης Διαφορών, με θέμα: «Ο Εξωδικα-
στικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρή-
σεων και άλλες διατάξεις». Ερωτηθείς για το πώς 
θα αντιμετωπίζονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
ο κ. Κουρμούσης απάντησε πως μετά και τη σύμ-
φωνη γνώμη των θεσμών, το αργότερο στις αρχές 
του επόμενου μήνα θα αρχίσει να τρέχει μία αυτο-
ματοποιημένη διαδικασία, στη βάση χρηματοοικο-
νομικών δεικτών, την οποία τράπεζες και δημόσιο 
θα μπορούν να αξιοποιήσουν για να καταλήξουν 
σύντομα σε λύσεις.

Ο ειδικός γραμματέας επισήμανε ότι στο πλαίσιο 
του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν είναι εφικτό 
να βρουν «καταφύγιο» στρατηγικοί κακοπληρωτές 
και κάλεσε τους οφειλέτες να καταθέτουν αιτήσεις 

που θα είναι ολοκληρωμένες και να προσφέρουν 
με ακρίβεια και ειλικρίνεια όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται.

Π. Παπαδόπουλος:  
Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία 
Για αποθαρρυντικά στοιχεία αναφορικά με τον 
αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί, 
πανελλαδικά, στον εξωδικαστικό μηχανισμό έκα-
νε λόγο ο πρόεδρος του ΒΕΘ και α΄ αντιπρόεδρος 
της ΚΕΕ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμ-
μίζοντας πως «η κατάσταση της πραγματικής οι-
κονομίας είναι ζοφερή και χρειάζεται επειγόντως 
λύσεις. Δύο στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
τους προς τις τράπεζες. Αναμφίβολα πολλές από 
τις εγκλωβισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που αδυνατούν σήμερα να αντεπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες θα βρεθούν 
σύντομα αντιμέτωπες με  καταγγελία των δανείων 
τους, καθώς η χώρα έχει δεσμευθεί για μείωση 
του ύψους των κόκκινων δανείων κατά 40 δισ. 
ευρώ μέχρι το τέλος του 2019».

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως «ως επιμε-
λητηριακή κοινότητα ζητήσαμε να δημιουργηθεί 
ένας αποτελεσματικός μηχανισμός, που θα επιτρέ-
πει τη διαχείριση του μεγάλου όγκου υποθέσεων 
με ταχύτητα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ακριβώς το 
αντίθετο, αργούς ρυθμούς, γραφειοκρατία, προ-
σκόμματα και αποτρεπτικά κριτήρια προκειμένου 
να ενταχθεί μία επιχείρηση στον εξωδικαστικό μη-
χανισμό. Η ταχύτητα, σε συνδυασμό με την εξα-
τομικευμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων, είναι 
αυτή που διαφοροποιεί την εξωδικαστική διαδικα-
σία από την παραδοσιακή δικαστική οδό».

«ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΕΙΣ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΘ

Μόλις 240 επιχειρήσεις θέλησαν να ρυθμίσουν  
τις οφειλές τους… εξωδικαστικά! 

οικονομία

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ
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Τ
ο… στοίχημα της «κάλπης»  επιδιώκουν να 
κερδίσουν οι υποψήφιοι αρχηγοί του νέου 
πολιτικού φορέα που θα δημιουργηθεί αλλά 
και οι υποστηρικτές και ψηφοφόροι τους. 
Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει μια πρωτόγνω-
ρη για τα ελληνικά δεδομένα εσωκομματι-
κή εκλογική διαδικασία (πρωτόγνωρη γιατί 
πρώτα εκλέγεται ο αρχηγός και στην συνέ-

χεια αναμένεται να δημιουργηθεί το νέο κόμμα). Εκπρόσωποι 
των υποψηφίων αρχηγών στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδι-
κασιών και Δεοντολογίας, τη γνωστή επιτροπή Αλιβιζάτου, 
ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Karfitsa. Συμφωνούν πως το 
μείζον θέμα της διαδικασίας είναι η κινητοποίηση του κόσμου 
και η αθρόα συμμετοχή η οποία θα είναι και ο… εγγυητής της 
ενότητας του χώρου για την επόμενη ημέρα. 

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να «στηθούν» συνολικά 58 
κάλπες, 35 στην Α’ Θεσσαλονίκης και 23 στην δεύτερη 
εκλογική περιφέρεια. Αυτές είναι οι εξής: 

Α’ Θεσσαλονίκης
15 κάλπες θα στηθούν στο περίπτερο 6 της ΔΕΘ, 2 κάλπες 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας ( Κλεάνθους  59), 1 κάλπη 
στην έδρα 5ης Δημοτικής Κοινότητας ( συμβολή οδών Βασ. 
Όλγας και 25ης Μαρτίου), 2 κάλπες στο 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμπελοκήπων ( συμβολή οδών Πέραν και Φιλιππουπόλεως), 
1 κάλπη Σινέ «ΑΣΤΡΟΝ» , Μενεμένη (συμβολή οδών Χρυσ. 
Σμύρνης και Κομνηνών), 2 κάλπες στο Δημαρχείο Ευόσμου 
(Παύλου Μελά 24 , Εύοσμος), 1 κάλπη στο Θεματικό Ευρυζω-
νικό Πάρκο Νεολαίας  (οδός Κατσαντώνη, Κορδελιό), 2 κάλ-
πες στο Δημαρχείο  Νεάπολης- Συκεών ( Στρατηγού Σαράφη 
2, Συκιές), 2 κάλπες στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητας στη 
Νεάπολη  (Ζάκα 26, Νεάπολη), 1 κάλπη στην Αίθουσα Παλαι-
ού Δημαρχείου Πεύκων (Πεύκα), 1 κάλπη στο 1o Γυμνάσι-

ο-Λύκειο Σταυρούπολης  (Πεσόντων Ηρώων 2, πλησίον Δη-
μαρχείου), 1 κάλπη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης (συμβ. 
οδών Μαυρομιχάλη και Αγν. Στρατιώτου) και τέλος 3 κάλπες 
στο «Θέατρο Χηλής»   (συμβολή οδών Χηλής και Τριπόλεως). 

Β’ Θεσσαλονίκης
Δυο κάλπες θα «στηθούν» στον δήμο Βόλβης, μια στον Σταυ-
ρό ( άνωθεν ΚΑΠΗ) μια στην Νέα Απολλωνία ( Παλαιό Δημαρ-
χείο), 4 κάλπες στον δήμο Θέρμης (2 στο Πολιτιστικό Κέντρο, 
1 στο παλαιό δημαρχείο Βασιλικών και μια στο παλαιό δημαρ-
χείο Μίκρας στον Τρίλοφο), 3 στον δήμο Λαγκαδα (1 στο 2ο 
Γυμνάσιο, 1 στην αίθουσα ΚΑΠΗ του Σοχού και 1 στο Ζαγκλι-
βέρι στην έδρα της δημοτικής κοινότητας), 3 στον δήμο Δέλτα 
(1 στη βιβλιοθήκη Διαβατών, 1 στο Πολιτιστικό Κέντρο Σίνδου 

Ενότητα, συμμετοχή και ομόνοια το τρίπτυχο των 
εκλογών της Κεντροαριστεράς 

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ

Aν παρομοιάσουμε  το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσα-
λονίκης  με έναν ζωντανό οργανισμό που υποφέρει από χρόνια 
αναπνευστικά προβλήματα λόγω της βαριάς ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης – και όχι μόνο- τότε πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
υπάρχει ανάγκη ανάταξης του αναπνευστικού της συστήματος. 
Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω «αποθηκών οξυγόνου», που 
είναι οι ελεύθεροι χώροι (πρώην στρατόπεδα κλπ.), που είναι 
αρκετοί μέσα στο συγκρότημα. Η πρώτη σοβαρή ολοκληρωμέ-
νη προσπάθεια έγινε ήδη  προς την κατεύθυνση της απόδοσης 
και της περιβαλλοντικής  ανάπλασης του πρώην στρατόπεδο 
Παύλου Μελά, στα δυτικά. Εκεί «το έτρεξαν» δυνατά  η τοπική 
κοινωνία, η κυβέρνηση και η δημοτική αρχή. Στα ανατολικά, 
στην Καλαμαριά, ως μελλοντική «αποθήκη οξυγόνου» υφίστα-
ται σήμερα το πρ. στρατόπεδο Κόδρα μία τεράστια έκταση (350 
στρ. περίπου) με θέα στο Θερμαϊκό, αναπόσπαστο κομμάτι του 
ενιαίου παραλιακού μετώπου, αξεπέραστου φυσικού κάλλους! 
Ας μην αναρωτηθούμε τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια η δημοτική 
παράταξη που διοικεί συνεχώς το δήμο Καλαμαριάς με παραλ-
λαγές. Τίποτε! 

Μόνο πρόσφατα, μετά τις 12 Ιουλίου, μετά τη μαζική  συγκέ-
ντρωση, που προκάλεσε η «μείζων αντιπολίτευση» (ΡΕΚΚ) 
μέσα στο χώρο παρουσία κορυφαίου υπουργού (Χρ. Βερναρ-
δάκη), βουλευτών (Αλ. Τριανταφυλλίδη, Τρ. Μηταφίδη) και 
στελεχών της κυβέρνησης (Κατ. Νοτοπούλου)  παρουσιάστηκε 
σοβαρή κινητικότητα στο ζήτημα αυτό με κορύφωση την δημό-
σια εξαγγελία- δέσμευση του Πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στα 
εγκαίνια της φετινής ΔΕΘ ότι το πρώην στρατόπεδο Κόδρα θα 
περιέλθει στην τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια,  δημόσιες δηλώ-
σεις της υφ. Οικονομικών Κατ. Παπανάτσιου, υπ. Εθν. Άμυνας 
Παν. Καμμένου, και αν. Υπ. Εθν. Άμυνας Δημ. Βίτσα εμπέδωσαν 
την βεβαιότητα στην τοπική κοινωνία ότι οι υποσχέσεις θα 
γίνουν-επιτέλους- πραγματικότητα. Ο χώρος αυτή τη στιγμή 
είναι νομικά θωρακισμένος μέσω της ιστορικής απόφασης 
288/2003 του ΣΤΕ, του «εν ισχύει» αναθεωρημένου ΓΠΣ και 
των κυρωμένων δασικών χαρτών. Κανένας δεν επιτρέπεται να 
προσθέσει ούτε μία πέτρα, κανένας δεν μπορεί να «εκμεταλλευ-
τεί» το χώρο με όρους «κερδοσκοπίας»! 

Αλλά μέχρι να δούμε στη θέση του χώρου, όπως είναι σήμερα, 
ένα Υπερτοπικό Πάρκο Πρασίνου, μία αληθινή «αποθήκη οξυ-
γόνου», έναν δεύτερο υγιή πνεύμονα, πρέπει να γίνουν πολλά. 
Να απομακρυνθούν οι σημερινοί «τρωγλοδύτες» που εγκαθί-
στανται στα εγκαταλειμμένα κτίρια. Να σφραγιστούν τα κτήρια 
αυτά. Να απομακρυνθούν τα εξαγριωμένα αδέσποτα σκυλιά 
που επιτίθενται συνεχώς στους επισκέπτες. Να κατεδαφιστούν 
τα υφιστάμενα αυθαίρετα κτίσματα. Να απομακρυνθούν τα 
«μπάζα» και τα ποικίλα στερεά απόβλητα. Να ολοκληρωθούν οι 
συνεννοήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού για την αξιοποίηση 
και ανάδειξη  των αρχαιοτήτων και των διατηρητέων κτισμάτων 
(16) μέσα σε αυτό. Να γίνει συστηματική – και όχι ευκαιριακή- η 
παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Να επισπευστούν και 
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης των ιδιοκτη-
τών των ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Να διατηρηθεί ενεργό  το 
ενδιαφέρον του συνόλου της τοπικής κοινωνίας  για  τον χώρο, 
ώστε, από σήμερα,  να πάψει να είναι «τόπος εγκατάλειψης» και 
να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο πάρκο πρασίνου, ένα «ανοιχτό 
μουσείο της φύσης», ένα πνεύμονα πρασίνου!  Έχουμε δρόμο 
να διανύσουμε, αλλά, αν το θέλουμε, θα τα καταφέρουμε!  Το 
σίγουρο είναι ότι στις 12 Ιουλίου, στη συγκέντρωση της ΡΕΚΚ 
εντός του χώρου, δόθηκε το «εναρκτήριο λάκτισμα».   

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος, πρ. Πρόεδρος ΔΣΘ  
και Αντιπρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Καλαμαριάς 

Πρώην Στρατόπεδο 
Κόδρα: Δόθηκε ήδη το… 
«εναρκτήριο λάκτισμα»! 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ

Συνολικά 35 εκλογικά 
τμήματα σε όλο το νομό 
Θεσσαλονίκης 

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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και μια στο παλαιό δημαρχείο Χαλάστρας), 3 στον δήμο 
Θερμαϊκού (1 στους Νέους Επιβάτες στην αίθουσα 
δημοτικού συμβουλίου, 1 στην Επανομή στην πρώην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και 1 στην αίθουσα 
ΚΕΠ στην Μηχανιώνα), 2 στον δήμο Πυλαίας Χορτιά-
τη (1 στο δημαρχείο Πανοράματος και μια στο παλαιό 
δημαρχείο Πυλαίας), 3 κάλπες στον δήμο Χαλκηδόνας 
(1 στο δημαρχείο στα Κουφάλια, 1 στον Δρυμό στο Πα-
λαιό Δημοτικό Κατάστημα και 1 στο παλαιό δημαρχείο 
του Αγίου Αθανασίου και τέλος, 3 κάλπες στον δήμο 
Ωραιοκάστρου (1 στο δημαρχείο, 1 στο Δρυμό στο Πα-
λαιό Δημοτικό Κατάστημα και 1 στο παλαιό δημαρχείο 
Πενταλόφου). 

Η διαδικασία και οι… τέσσερις στάσεις! 
Οι κάλπες αναμένεται να ανοίξουν στις 8 το πρωί της 
Κυριακής 12 Νοεμβρίου (και της 19ης Νοεμβρίου 
σε περίπτωση που χρειαστεί δεύτερος γύρος) και θα 
κλείσουν στις 20:00. Για να συμμετάσχουν στην ψη-
φοφορία, οι πολίτες θα καταβάλουν εισφορά 3 ευρώ. 
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα καταβληθεί  για την 
κάλυψη της δαπάνης της εκλογικής διαδικασίας. Με 
ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, σε κάθε εκλογικό 
τμήμα  θα τηρούνται δυο καταστάσεις: στην πρώτη θα 
καταχωρούνται τα στοιχεία όλων όσων θα ψηφίσουν 
και στην δεύτερη μόνον όσων από τους ψηφίζοντες 
δηλώσουν  ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδι-
κασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος. Με ευθύνη 
της Επιτροπής, ο  πρώτος κατάλογος θα καταστραφεί 
δυο μήνες μετά την ψηφοφορία, ενώ ο δεύτερος θα 
αποτελέσει τη βάση για να καταρτισθεί το Μητρώο 
Μελών του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα. Δικαίωμα 
ψήφου την δεύτερη Κυριακή έχουν μόνο όσοι συμμε-
τείχαν στην εκλογική διαδικασία της 12ης Νοεμβρίου.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας περιλαμβάνει τέσσερις 
στάσεις. Στην πρώτη στάση, σε τραπεζάκι που βρίσκε-
ται στην είσοδο του Εκλογικού Τμήματος, εθελοντής 
τον οποίο επιλέγει γι’ αυτή τη δουλειά ο υπεύθυνος  
του εκλογικού κέντρου καλεί κάθε προσερχόμενο να 
συμπληρώσει αίτηση/δήλωση για τη συμμετοχή του 
στην ψηφοφορία. Γι’ αυτόν τον σκοπό τον ρωτά  αν επι-
θυμεί απλώς να ψηφίσει ή, επιπλέον, να μετάσχει στη 
διαδικασία που θα ακολουθήσει μετά την εκλογή του 
νέου επικεφαλής, για την ίδρυση του νέου πολιτικού 
φορέα. Αμέσως μετά, στο ίδιο τραπεζάκι, ο ψηφοφό-
ρος καταβάλλει εισφορά τριών ευρώ κατ’ ελάχιστον  
και ο εθελοντής που ασκεί χρέη ταμία αποκόπτει από 
το στέλεχος  και του παραδίδει αντίστοιχη απόδειξη.
Στη δεύτερη στάση, ο ψηφοφόρος προσέρχεται ενώ-
πιον της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδει στον 
Πρόεδρό της είτε τη συμπληρωμένη αίτηση/δήλωση 
είτε το έντυπο προεγγραφής. Ταυτόχρονα του παραδί-
δει ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και την απόδειξη για 
την καταβολή της ελάχιστης εισφοράς του, των τριών 
ευρώ. Ακολούθως, αφού ο Πρόεδρος  βεβαιώσει την 
ταυτοπροσωπία, ο χειριστής εντοπίζει τον ψηφοφόρο 
στην ταμπλέτα και συγκεκριμένα στον Εθνικό Εκλο-
γικό Κατάλογο, από τον οποίο και τον διαγράφει ηλε-
κτρονικά. 

Στην τρίτη στάση, ο ψηφοφόρος μεταβαίνει πίσω από 
το παραβάν και σημειώνει στο ψηφοδέλτιο έναν το 
πολύ σταυρό προτίμησης. Εν συνεχεία, τοποθετεί το 
ψηφοδέλτιο στον φάκελο και, αφού τον κλείσει, κα-
τευθύνεται προς τον Πρόεδρο, ο οποίος τον σφραγίζει 
και τον μονογράφει. Τότε μόνο ο ψηφοφόρος ρίχνει το 
ψηφοδέλτιο στην κάλπη κατά τρόπο εμφανή, ενώπιον 
του Προέδρου. Του επιστρέφεται η ταυτότητα ή το δια-
βατήριό του και η διαδικασία ολοκληρώνεται (τέταρτη 
στάση).

politics

Έχοντας, πολύ πρόσφατα, αναλάβει τα πολύ τιμητικά καθήκοντα του Προέδρου 
της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης (TV100 - FM100), ομολογώ ότι δίστασα, αρχικά, 
να τοποθετηθώ δημόσια σε σχέση με τη διαδικασία της προσεχούς Κυριακής, 
της ανάδειξης δηλαδή του προέδρου του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Η 
ΔΕΠΘΕ διανύει μία καμπή στην ιστορική διαδρομή της. Μετά από μία επταετία 
επίπονης και επώδυνης προσαρμογής, έχει πλέον τη μοναδική ευκαιρία να κάνει 
το μεγάλο άλμα, επιχειρώντας να διευρύνει τη μετοχική της βάση και σε άλλους 
δήμους της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Επιθυμία μας είναι να 
εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρει ο ν. 4483/2017 (άρθρο 19), αλλά 
και να επιδιώξουμε ενεργά την εμπλοκή και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, προκειμένου να αναζωογονήσουμε τα δημοτικά ΜΜΕ, ώστε να γίνουν 
ένας υποδειγματικός δημοσιογραφικός οργανισμός περιφερειακής εμβέλειας 
δημόσιου χαρακτήρα. Ταυτόχρονα απαιτείται ένα «σοκ» πλήρους εκσυγχρονισμού 
του εξοπλισμού της,  ώστε να μπορεί με αξιώσεις να παίξει τον ρόλο που έχει 
επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλ-
μού την αναγνώριση, το κύρος και την ανεξαρτησία, που κατέκτησε τα τελευταία 
χρόνια η ΔΕΠΘΕ από πολιτικές παρεμβάσεις. Όμως, η επί τρείς και πλέον δεκαετίες 
προσωπικής διαδρομής  στα κοινά της πόλης μας και η έννοια του ενεργού πολίτη, 
δεν μου επιτρέπει να παραμείνω θεατής αμέτοχος και σιωπηλός. Οι διεργασίες για 
την ανάδειξη του προσώπου που θα ηγηθεί μιας ενιαίας κεντροαριστερής, προο-
δευτικής πολιτικής παράταξης, λαμβάνουν χώρα σε μία συγκυρία γενικευμένης 
– και πέραν των ελληνικών συνόρων – απαξίωσης της πολιτικής. Μια συγκυρία 
εργαλειοποίησης της ιδεολογίας προς όφελος του κυβερνητισμού, υποτέλειας του 
ορθολογισμού της  και του προγραμματικού λόγου στην κυριαρχία ενός ισοπε-
δωτικού λαϊκισμού που επιδιώκει να θολώνει τα πολιτικά διακυβεύματα, καθιστά 
εντέλει, τις συλλογικές πολιτικές διεργασίες αποκρουστικές στα μάτια του πολίτη. 
Απέναντι στις πάσης φύσεως αντιξοότητες, αυτό το εγχείρημα της επανένωσης του 
κεντροαριστερού μεταρρυθμιστικού χώρου, πρέπει να επιτύχει. Στις 12 Νοεμβρί-
ου, όσοι ανήκουμε στο χώρο αυτό, όσοι επιθυμούμε τη διέξοδο από τα ασφυκτικά 
διλήμματα μεταξύ ενός ένοχου για τα δεινά της χώρας, οπισθοδρομικού νεοφιλε-
λευθερισμού και μιας αριστεράς που δεν διστάζει να συνάψει «παρά φύσιν» συνερ-
γασίες προκειμένου να αναρριχηθεί και να κρατηθεί στην κυβερνητική εξουσία, 
οφείλουμε να συμμετάσχουμε. Δεν μας επιτρέπεται, πλέον, να αρκούμαστε σ’ έναν 
βολικό αναχωρητισμό παρακολουθώντας αμέτοχοι τις διαδικασίες σαν να μη μας 
αφορούν.  Έχουμε χρέος να μην αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία επα-
νασύστασης του πολιτικού υποκειμένου της κεντροαριστεράς. Την έχει ανάγκη η 
Δημοκρατία, την έχει ανάγκη η χώρα. Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στους εννέα 
υποψηφίους και πρέπει να στοιχηθούμε πίσω από εκείνον που θα εκλεγεί για να 
ξαναδώσει περιεχόμενο στις πολιτικές, με την ευγενή έννοια του όρου, ανησυ-
χίες μας. Η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη έχει προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες 
στον τόπο. Θα σταθώ ενδεικτικά στα τελευταία χρόνια, όπου στήριξε με μεγάλο 
πολιτικό - και κοινωνικό - κόστος την παραμονή της χώρας στον σκληρό πυρήνα 
της ευρωπαϊκής ένωσης, ενώ ταυτόχρονα αποτόλμησε σημαντικές μεταρρυθμι-
στικές τομές στη διαφάνεια, στη δημόσια διοίκηση και στην ενίσχυση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Για να υπάρξει η Κεντροαριστερά, πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις  επίλυσης 
των προβλημάτων του σήμερα, να δημιουργήσει όραμα και ελπίδα, να πείσει ότι 
έχει μάθει από τα λάθη της, να κοιτάξει το μέλλον μαζί με τους νέους για τους 
νέους, να μπολιάσει και όχι να φυτέψει ( όπως λέει ένας καλός φιλελεύθερος φίλος 
και συμφωνώ μαζί του) την ορμή την αμφισβήτηση και τις απόψεις τους, στην υγιή 
εμπειρία και την γνώση των μεγαλυτέρων. Για να υπάρξει η κεντροαριστερά χρειά-
ζεται μία ισχυρή εκλογική επιτυχία. Στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ( Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη και αλλού) μία δεκαετία πριν, στελέχη της , άνθρωποι της κοινωνίας, 
πολιτικοποιημένα ανήσυχα και ανεξάρτητα μυαλά που ανήκαν σε διαφορετικά 
πολιτικά κόμματα, τόλμησαν, πέτυχαν και απέδειξαν ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι 
και άλλες διαδικασίες. 

Αναδείχθηκαν ισχυρές αυτοδιοικητικές - πολιτικές προσωπικότητες, ικανές να 
συνθέσουν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις, και να κινητοποιήσουν ευρείες 
κοινωνικές πλειοψηφίες στην υπηρεσία των τοπικών κοινωνιών. Αυτά τα στοιχεία, 
πιστεύω, πρέπει να αποτελέσουν τα θεμέλια για μία νέα επιτυχημένη πορεία. 

*Ο κ. Ζαχαριάδης είναι πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ

Το εγχείρημα  
της Κεντροαριστεράς 
πρέπει να πετύχει… 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Τι λένε εκπρόσωποι 
των υποψηφίων αρχηγών; 

Για την σπουδαιότητα του εγχειρήματος μιλούν  
στην KARFITSA εκπρόσωποι των υποψηφίων αρ-
χηγών στην Επιτροπή Αλιβιζάτου στη Θεσσαλονίκη.

«Οι εκλογές είναι σημαντικές. Πρέπει να ψηφίσουν όσο το 
δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας για να ενδυναμώ-
σει η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Η μαζική συμμετο-
χή στην εκλογική διαδικασία θα δείξει ότι αυτό 
που γίνεται ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
του κόσμου. Θέλουμε να φτιάξουμε τη 
μεγάλη Δημοκρατική Ενιαία Παράταξη. 
Η μεγάλη συμμετοχή εγγυάται τη δημο-
κρατικότητα της διαδικασίας» αναφέρει η 
Φανή Τσακριτσή.

Από την πλευρά του, ο Ευρυβιάδης 
Ελευθεριάδης σχολιάζει: «Οι προο-
δευτικοί πολίτες σε όλα τα χρόνια της 
κρίσης δέχτηκαν μεγάλη επίθεση λόγω 
της υπεύθυνης στάσης που κράτησαν!  Με 
την ανοιχτή διαδικασία της Κυριακής έχουν 
την ευκαιρία να καταστήσουν το χώρο της προοδευτικής 
παράταξης ξανά επίκεντρο των εξελίξεων. Η συμμετοχή 
διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη δυναμική, την επόμενη μέρα. 
Αυτός είναι ο στόχος μας. Η συμμετοχή και η ενεργοποίη-
ση της κοινωνίας». 

Σύμφωνα με την Πένυ Δαλαμπούρα: «Το 
διακύβευμα των εκλογών της Κυριακής 
είναι σαφές ότι θα κριθεί στη συμμετοχή 
των πολιτών στην γενέθλια διαδικασία 
του νέου φορέα, δηλαδή την εκλογή του 
επικεφαλής της. Η μεγάλη συμμετοχή δεν θα 
είναι μόνο ο θεματοφύλακας της ενότητας για την επόμε-
νη μέρα της παράταξης, αλλά θα συνιστά και το εχέγγυο 
του νέου ηγέτη στην πορεία προς το ιδρυτικό συνέδριο 
της. Οι πολίτες θα πρέπει να ψηφίσουν με γνώμονα το 
ποιος μπορεί να βγάλει το χώρο από το φθοροποιό τέλμα 
στο οποίο έχει περιέλθει. Ποιος μπορεί να φέρει νέο ήθος 
στην πολιτική με ρεαλιστικό λόγο μακριά από ψέματα και 
δημαγωγίες. Ποιος μπορεί να προσελκύσει την αξιόμαχη 
γενιά της κρίσης πίσω στη χώρα από το εξωτερικό. Ποιος 
μπορεί να πείσει τους πολλούς ότι νοιάζεται γι’ αυτούς 
χωρίς να τους τάζει θέσεις και οφίτσια. Με άλλα λόγια, 
ποιος μπορεί να ξανακάνει την παράταξη μεγάλη».

Μιλώντας στην Karfitsa για το διακύ-
βευμα των εκλογών ο Κωνσταντίνος 
Αγαΐτσης υπογραμμίζει: «Η όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή θα έχει 
και καλύτερο αποτέλεσμα. Δημιουργού-
με τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα 
οικοδομηθεί η νέα Δημοκρατική Παράταξη. Αφ’ ενός οι 
συμμετέχοντες στη διαδικασία θα αποτελέσουν τους de 
facto συνιδρυτές της παράταξης και αφετέρου η πολιτική 
νομιμοποίηση της νέας ηγεσίας που θα προκύψει θα 
είναι αδιαμφισβήτητη. Άλλωστε αποτελεί στοιχείο για την 
επόμενη πορεία του εγχειρήματος πως παρά τα μικρά 
εκλογικά ποσοστά των κομμάτων που συμμετέχουν, 
υπάρχει εκτίμηση για προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων 
πολιτών που αγωνιούν για τη δημιουργία της 
παράταξης». 

Τέλος, ο Χρόνης Μακρίδης ισχυρίζεται 
πως: «το διακύβευμα της διαδικασίας 
είναι να βγούμε ενωμένοι από αυτή και 
να γίνει η ημέρα γιορτή της Δημοκρατίας. 
Ενωμένοι με νέο, δυνατό και θεσμικό κόμμα 
θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες» καταλήγει. 
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«Οπωσδήποτε αν το πάμε ιστορικά τα 
Εξάρχεια ήταν πάντα μια… φοιτητογει-
τονιά - από το παρελθόν που ήταν κοντά 
στα πανεπιστήμια - κι εκεί κατοικούσαν 
και διάφοροι διανοούμενοι άνθρωποι 
σχετιζόμενοι με τους εκδοτικούς οί-
κους… Ήταν ένα κέντρο διανοητικής και 
έντονης πολιτιστικής συζήτησης. Μέσα 
από τη μεταπολιτευτική διαδικασία, επει-
δή η λογική του συστήματος είναι να δη-
μιουργεί κάποιους χώρους… γκέτο, μέσα 
από την επικέντρωση ανθρώπων εκεί και 
τη σύγκρουση μαζί τους, φτιάχτηκε μια τέτοια δυναμική… Σε 
μεγάλο βαθμό σταδιακά οι άνθρωποι που προείπα άρχισαν να 
φεύγουν…» λέει ο εκδότης και συγγραφέας Γιώργος Καραμπε-
λιάς.

Ποιος το έχει κάνει γκέτο; Ποιον εξυπηρετεί αυτή η «γκε-
τοποίηση»;
Κοιτάξτε, είναι ενδογενής στη λογική του συστήματος που ζού-
με, δηλαδή θα δείτε ότι έχουμε διάφορα γκέτο. Η στρατηγική 
του συστήματος είναι να το μετατρέπει σε γκέτο άλλων χα-
ρακτηριστικών. Ανάπτυξη ναρκωτικών και παραβατικότητας 
η οποία καταφεύγει σ’ έναν χώρο προστατευόμενο, όπως τα 
πανεπιστήμια. Μεταλλάσσεται σ’ έναν χώρο όπου λειτουργούν 
και… μαφίες ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τα ναρκωτικά, με την 
παραβατικότητα των τμημάτων των μεταναστών που έχουν 
βρεθεί και γύρω από τα Εξάρχεια γίνονται αρκετές παράνομες 
δραστηριότητες. Σε έναν χώρο όπου πριν και μετά τη δικτατο-
ρία, η πλατεία των Εξαρχείων ήταν με σχετικά ακριβά ενοίκια. 
Ένας χώρος αμφισβήτησης μετεξελίχτηκε σε χώρος βίας ως 
μέθοδο επίλυσης.

Αρκετοί (πρώην και νυν) υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν πολύ 
καλά τι είναι τα Εξάρχεια (π.χ. Βαρουφάκης) γιατί λοιπόν 
«δεν καθαρίζουν την μπουγάδα» για να ξαναγίνει κέντρο 
διανοούμενων και να φύγουν τα εγκληματικά στοιχεία;
Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή και 
στη δραστηριότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί και η κυ-
βέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κάνει αναβάθμιση την τε-
λευταία… 20ετία. Αυτό το περιβόητο ΜΕΤΡΟ θα πρέπει κάποια 
στιγμή να περάσει από την πλατεία των Εξαρχείων ώστε να λυ-
θεί ένα πρόβλημα μεγάλο, του Πολυτεχνείου. Κακώς συνεχίζει 
να λειτουργεί ως εκπαιδευτικός χώρος και χώρος πανεπιστη-
μιακός. Βέβαια λειτουργεί μόνο για την Αρχιτεκτονική και την 
Καλών Τεχνών, και θέλουν να έχουν κοντά τα γραφεία τους που 
βρίσκονται στο κέντρο. Θα έπρεπε να πάνε στην πολυτεχνει-
ούπολη. Το Πολυτεχνείο πρέπει να μετατραπεί σε μουσείο και 
δίπλα ακριβώς υπάρχει το αρχαιολογικό μουσείο που ασφυκτιά 
και είναι το μεγαλύτερο στη χώρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
δεύτερο τμήμα του μουσείου. Έτσι θα αφαιρεθεί και μια μόνι-
μη εστία αντιπαραθέσεων διαφόρων ανθρώπων που δεν θα 
έχουν πλέον λόγω να είναι εκεί. Αυτό θα άλλαζε όλη την εικό-
να των Εξαρχείων. Η πρόταση αυτή έχει γίνει εδώ και πολλά 
χρόνια, παρόλα αυτά συνεχίζει να καίγεται το πολυτεχνείο και 
κάθε τόσο να γίνονται επεισόδια. Είναι η κατάσταση των ελίτ 
της χώρας που είναι σε κατάσταση απόλυτης εξαθλίωσης που 

δεν ενδιαφέρονται για το κοινό συμφέ-
ρον αλλά για τα μικροσυμφέροντά τους. 
Εάν το Πολυτεχνείο άλλαζε ρόλο τότε θα 
είχαμε αλλαγή όλης της περιοχής. Ο κ. 
Μητσοτάκης π.χ. λέει ότι το ζήτημα δεν 
είναι μόνο η αστυνόμευση, υπάρχει κι 
αυτή. Το πρόβλημα είναι να αλλάξουν οι 
όροι που έχουν μεταβάλλει την περιοχή 
εκεί σε χώρο μιας λειτουργίας με τέτοια 
χαρακτηριστικά. Λίγο πιο πέρα υπάρχει 
και το οικονομικό πανεπιστήμιο και γίνε-
ται μια διασύνδεση κάποιων πραγμάτων 

που έχουν στο επίκεντρο τα Εξάρχεια. Θα έπρεπε να λυθεί με 
ορισμένα μέτρα κι ένα από αυτά είναι το Πολυτεχνείο.

Η πολιτική βούληση… δεν υπάρχει;
Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει. Στο κοινωνικό και οικονομικό 
πεδίο τσακίζει, είναι νεοφιλελεύθερη απόλυτα, εφαρμόζει τα 
μνημόνια με ωμότητα, καμία κυβέρνηση δεν το έκανε έτσι… 
Μέχρι το ‘13 υπήρχε η ελπίδα στον κόσμο ότι θα μπορούσαν 
(βλ. ΣΥΡΙΖΑ) να ανατρέψουν την μνημονιακή πολιτική και μια 
από τις εκφράσεις αυτής της ελπίδας ήταν ότι ανέβηκε στην κυ-
βέρνηση. Όταν έγινε η μεγάλη στροφή με το δημοψήφισμα του 
2015. Εξάντλησε το δυναμικό των Ελλήνων κι από τότε οι Έλ-
ληνες είναι νεκροί, απαθείς. Από τη μία τσακίζει τα μνημόνια και 
από την άλλη πλευρά επιβάλλει αυτήν την πολιτική πουλώντας 
έτσι την περιουσία της χώρας στους ξένους. Ούτε στο όνειρό 
του δεν το έβλεπε ο Σόιμπλε, ούτε ο Γιωργάκης δεν υπέγρα-
ψε τέτοια, ο Τσίπρας τους το έδωσε έτσι το υπερταμείο. Για να 
κρατηθεί στην εξουσία τα κάνει όλα αυτά, καλύτερος φίλος με 
Αμερικάνους και Γερμανούς και παράλληλα κάνει ένα άνοιγμα 
στην αριστερά για να ξαναφτιάξει ένα δίπολο αριστεράς – δε-
ξιάς, ξεπερασμένο πλέον, ανύπαρκτο διότι αυτή η σύγκρουση 
που κάποτε υπήρξε στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει. Τίποτα 
δεν ισχύει. Χαϊδεύει τα αριστερά σύνδρομα της πελατείας του… 
ποιοι δουλεύουν στις ΜΚΟ και στις υπηρεσίες που έχουν σχέση 
με τη μετανάστευση; Αναρχικοί αριστεριστές, μέλη των διαφό-
ρων αριστερών κομμάτων που διαφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ και γι’ 
αυτό η διαφωνία τους εξαντλείται με φραστικές διαφωνίες και 
τίποτα άλλο.

Λέτε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή τοπίου στα Εξάρχεια; Δεν θα 
απομακρυνθούν τα εγκληματικά στοιχεία; Θα παραμείνει… 
άβατο;
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξασφαλίσει τον έλεγχο του αριστερού χώρου 
συνολικά μέσω της προβολής πραγμάτων που αφορούν στο 
φύλο (νομική αναγνώριση αλλαγής φύλου), τα «ελαφριά» λε-
γόμενα ναρκωτικά κι έτσι δεν είναι διατεθειμένος να συγκρου-
στεί και με το χώρο των Εξαρχείων. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα το κάνει. Μόνο εάν οδηγηθεί σε συγκρουσιακή ρήξη. Που 
δεν πρόκειται γιατί στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους στο 
κοινωνικό και ιδεολογικό πεδίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως κυ-
βέρνηση της αριστεράς και μπορεί να ξεπουλάει τη δημόσια πε-
ριουσία αλλά δεν ξεχνάει ποτέ το Μακρονήσι… Τα Εξάρχεια λοι-
πόν είναι ένα προστατευόμενο κομμάτι αυτής της κυβέρνησης. 
Είναι μια κυβέρνηση που συνθέτει την πλατεία των Εξαρχείων 
με την πλατεία Κολωνακίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα…

life

Αν κάποιος ακούσει κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για την κατάσταση 
στην οικονομία, νομίζεις ότι ζεις σε άλλη χώρα, ότι προέρχεσαι από άλλο 
πλανήτη. Βλέπουν επιτυχίες, ανοδική πορεία της οικονομίας. Κι όμως το 
80% των πολιτών περίπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις αισθά-
νονται ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ η μεγάλη 
πλειοψηφία παίρνει θέση ότι αργεί αρκετά η πραγματική έξοδος από την 
κρίση, η είσοδος σε μια φάση βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της μέσης 
ελληνικής κοινωνίας.

Τι συμβαίνει αλήθεια; Βλέπει κάτι η Κυβέρνηση που δεν βλέπουν οι πολί-
τες; Ασφαλώς όχι. Η Κυβέρνηση συνειδητά δημιουργεί μια ψευδή εικόνα, 
κάνει μια προπαγανδιστική εκστρατεία να πείσει όσους πείσει και ξέροντας 
πως ότι και να κάνει, έχει χάσει από τα αποδυτήρια τις επόμενες εκλογές.

Είναι αυτή η διαπίστωση μια αβάσιμη κατηγορία; Όχι. Η Κυβέρνηση 
γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τους δείκτες της πραγματικής οικονο-
μίας, τους δείκτες της πραγματικής ζωής των ανθρώπων και αυτοί είναι 
απελπιστικά καταθλιπτικοί. Οι ισχυρισμοί της επομένως αποτελούν μια 
συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης της κατάστασης, ωραιοποίησής 
της.

Ας δούμε κάποιους δείκτες, όσο κι αν οι αριθμοί κουράζουν:

- 2,4 εκατ. άνθρωποι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ βρίσκονται σε 
συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης! Αυτό είναι το αποτέλεσμα της 
ταξικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και η 
μεσαία τάξη συντρίβεται, λιώνεται.

- Τη στιγμή που η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για την υπεραπόδοση των 
φόρων και την υπέρβαση του πλεονάσματος, το διαθέσιμο εισόδημα – 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – μειώθηκε κατά 2,7 δις. ευρώ το 
2016 σε σχέση με το 2015, που με την σειρά του είχε μειωθεί σε σχέση με 
το 2014.

- Παρουσιάζεται πλεόνασμα, όταν οι ληξιπρόθεσμες και συνεπώς αμέσως 
απαιτητές υποχρεώσεις του Δημοσίου ανέρχονται σε 6 δις. ευρώ. Μιλάμε 
για πρωτοφανές στέγνωμα της αγοράς. Όταν σε 300.000 συνταξιούχους 
καθυστερούν επί μήνες τις κύριες ή επικουρικές συντάξεις ή και τα 
εφάπαξ. Αυτό δεν αποτελεί αναλγησία; Δεν είναι ντροπή οι δανειστές να 
πιέζουν να αποδοθεί τμήμα έστω αυτών των υποχρεώσεων και η ελλη-
νική Κυβέρνηση να μην ανταποκρίνεται; Δεν ντρέπονται όσοι θέλουν να 
εμφανίζονται ως αριστεροί κυβερνώντες, να μην αποδίδουν συντάξεις;

Υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που περιγράφουν αυτήν την ζοφερή πραγμα-
τικότητα και αναδεικνύουν την υποκρισία της Κυβέρνησης και την διαρκή 
ροπή της προς τα ψέματα και τον εμπαιγμό μιας ολόκληρης κοινωνίας. 
Τι να πει όμως κανείς. Η ίδια Κυβέρνηση δεν είναι που μιλάει για έξοδο 
από τα μνημόνια και απαλλαγή από την εποπτεία όταν η ίδια φρόντισε και 
ψήφισε επιπλέον μέτρα ύψους 5 δις. ευρώ από την θεωρητική λήξη των 
μνημονίων μέχρι και το 2021, ενώ έχει δεχτεί το ύψος των επιτοκίων 
μέχρι το 2016 και το Υπερταμείο για 100 περίπου χρόνια;

Πολλά τα ψέματα που ζήσαμε. Πολλά τα ψέματα που ανέβασαν τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία αλλά και τον κρατάνε ακόμα με τη βοήθεια ξένων κέντρων, 
σημαντικού τμήματος του μεγάλου κεφαλαίου. Ως πότε άραγε; Ως πότε 
οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται ως ιθαγενείς που κάποιοι θα αισθάνονται 
υπερήφανοι που θα τους δώσουν καθρεφτάκια – δες επίδομα ή χαρτζι-
λίκι-  λίγο πριν τις γιορτές; Ως πότε θα μένουμε σιωπηροί περιμένοντας 
εκλογές απαλλαγής, βλέποντας μια κοινωνία να πεθαίνει, να παρακμάζει 
και οι κυβερνώντες να αισθάνονται όμορφα που θα δώσουν λίγο νερό 
σε κάποιους πριν σβήσουν και αφού έχουν ευτελιστεί ανθρώπινα, ηθικά, 
οικονομικά;  

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Φτάνουν πια τα ψέματα!

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

Πώς μπορεί να τελειώσει το… «πανηγύρι» 
ΤΗΣ Μ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑΝ… ΕΞΑΡΧΕΙΩΤΗ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟ
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Η βλάβη του αρθρικού χόνδρου αποτελεί μια συχνή κλινική οντότητα 
όχι μόνο στην τρίτη ηλικία αλλά και σε νέους ανθρώπους. Στις νεότε-
ρες ηλικίες οφείλεται συνήθως σε τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των 
αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και σε παθήσεις όπως η διαχωρι-
στική οστεοχονδρίτιδα (ατελής αιμάτωση σε τμήμα του οστού με απο-
τέλεσμα αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου).  Στις μεγαλύτερες ηλικί-
ες εμφανίζεται με την μορφή εκφυλιστικής νόσου, την οστεοαρθρίτιδα.

Ο χόνδρος διαθέτει μικρό δυναμικό αναγέννησης και αυτοεπιδιόρθω-
σης. Μετά από κάκωση στην άρθρωση ή την εμφάνιση διαχωριστικής 
οστεοχονδρίτιδας, το εναπομείναν κενό του χόνδρου δημιουργεί συ-
μπτώματα πόνου, οιδήματος καθώς και μηχανικής εμπλοκής, τα οποία 
οφείλονται στα αποσπασθέντα τμήματα του χόνδρου που ερεθίζουν τον 
αρθρικό υμένα – υμενίτιδα- και παρεμβάλλονται μεταξύ των αρθρικών 
επιφανειών.

Τα συμπτώματα αυτά οδηγούν στην απόσυρση του ατόμου από τις σω-
ματικές δραστηριότητες. Αν η βλάβη του χόνδρου παραμείνει δίχως 
θεραπεία θα οδηγήσει σε πρόωρη εκφύλιση της άρθρωσης – δευτερο-
παθής οστεοαρθρίτιδα.

Η θεραπεία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα (βλαστοκύτταρα που προέρ-
χονται από τον ίδιο τον ασθενή), αποτελεί μια νέα υποσχόμενη μέθοδο 
στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της αναγεννητικής ιατρικής.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των βλαστοκυττάρων βασίζονται: 

• στη δυνατότητα τους να επικολλώνται στο σημείο της βλάβης και να 
διαφοροποιούνται σε κύτταρα του αρθρικού χόνδρου 
• στην ικανότητα τους να απελευθερώνουν ενεργούς παράγοντες που 
προάγουν την αναγέννηση του αρθρικού χόνδρου και

• στην ικανότητά τους να απελευθερώνουν αυξητικούς παράγοντες 
που παίζουν ανοσορυθμιστικό ρόλο καταστέλλοντας με τον τρόπο 
αυτό τον κύκλο της φλεγμονής σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας.

Σήμερα εφαρμόζουμε την άμεση έγχυση των βλαστοκυττάρων που 
προέρχονται από τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενούς απο-
φεύγοντας τις μακροχρόνιες καλλιέργειες τους.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Με ειδική βελόνα λαμβάνουμε 60 cc μυελό από το οστούν της λεκάνης 
του ασθενούς.  Το υλικό αυτό τοποθετείται σε ειδική συσκευή απομό-
νωσης των βλαστοκυττάρων και σε 30 - 40 λεπτά ο ορθοπαιδικός έχει 
στα χέρια του τα συσσωρευμένα βλαστοκύτταρα τα οποία μπορεί να 
εγχύσει στην πάσχουσα άρθρωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής ο ασθενής βρίσκεται σε ελα-
φρά καταστολή για την αποφυγή της αίσθησης του πόνου.  Η μέθοδος 
μπορεί να συνδυαστεί με αρθροσκόπηση για την βελτιστοποίηση του 

θεραπευτικού αποτελέσματος.

Ο ασθενής αισθάνεται γρήγορα την ανακούφιση από τον πόνο, την βελ-
τίωση της κίνησης της άρθρωσης, τη μείωση της δυσκαμψίας, αναβαθ-
μίζοντας την ποιότητα της ζωής του και πολλές φορές επανέρχεται σε 
δραστηριότητες που είχε εγκαταλείψει.

Το πεδίο εφαρμογής της βλαστοκυτταρικής θεραπείας στην ορθοπαι-
δική διευρύνεται καθημερινά όπως η εφαρμογή της μεθόδου στην 
οστεονέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού, σε ψευδαρθρώ-
σεις κ.α., χαράσσοντας έναν νέο θεραπευτικό ορίζοντα ελάχιστης επεμ-
βατικότητας, διεγείροντας τους μηχανισμούς αυτοεπιδιόρθωσης του 
οργανισμού.

Αρθρίτιδα – Σύγχρονη θεραπεία με βλαστοκύτταρα

*O κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΔΕΛΗΣ 
MD. PhD. είναι Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός  Διδάκτωρ  
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς με υποτροφία 
του Πανεπιστημίου Ruprecht-Karls 
University, Χαϊδελβέργη Γερμανία 
και εξειδικευθείς στη χειρουργική 
του γόνατος και του άκρου ποδός 
και στην Ορθοπαιδική Αθλητιατρική 
Ενηλίκων και Παίδων στο Center for Knee and Foot Surgery 
ATOS CLINIC Heidelberg Germany. 

Ιατρείο:  Τσιμισκή 77, Θεσσαλονίκη   
Τηλ: 2310 276508, Κινητό: 6974496334 
www.goudelis.gr 
goudelismd@yahoo.gr

Του Γεώργιου Γκουδέλη MD. PhD.*

υγεία

Α
υξημένη κίνηση από ασθενείς που σπεύδουν 
να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης, 
καταγράφεται φέτος στα φαρμακεία της Θεσ-
σαλονίκης. Πολίτες που ανήκουν στις ευπα-
θείς ομάδες του πληθυσμού, για τις οποίες 
συστήνεται ο εμβολιασμός, πηγαίνουν στα 
φαρμακεία για να κάνουν το αναγκαίο αντι-
γριπικό εμβόλιο, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι 

που απλώς επιθυμούν να θωρακίσουν τον οργανισμό τους και 
κάνουν το εμβόλιο προληπτικά.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), Διονύσης Ευγενίδης η κίνηση έχει αυξηθεί 
σε σύγκριση με πέρυσι και πρόπερσι, γεγονός που αποδεικνύει 
την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την αναγκαιότητα 
του εμβολιασμού. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο θό-
ρυβος που προκλήθηκε με την φετινή έξαρση των κρουσμάτων 
ιλαράς, αλλά και των κρουσμάτων γρίπης της περσινής χρονιάς. 
Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, προς το παρόν υπάρχει επάρκεια 
αντιγριπικών εμβολίων. Από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών 
Θεσσαλονίκης (ΣΥΦΑ), τα φαρμακεία της πόλης προμηθεύτηκαν 
115.000 αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο 2017-2018.

Το κόστος της… πρόληψης 
Στη φετινή παραγγελία, εκτός από το κλασικό τριδύναμο εμβό-
λιο, περιλαμβάνονται και καινούργια, πιο εξελιγμένα τετραδύ-
ναμα εμβόλια που καλύπτουν περισσότερα στελέχη του ιού της 
γρίπης. Το τριδύναμο και τα τετραδύναμα εμβόλια έχουν ένδειξη 
για ενήλικες και για παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, ενώ για τα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών ένδειξη έχει μόνο το τριδύναμο 
εμβόλιο από το οποίο χορηγείται η μισή δόση. «Ο αντιγριπικός 
εμβολιασμός είναι σε εξέλιξη. Οι πολίτες –κυρίως όσοι ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού- δεν πρέπει να ξεχάσουν 
να κάνουν το εμβόλιο, το οποίο χρειάζεται περίπου 15 ημέρες 
για να δράσει και να δημιουργήσει αντισώματα στον ανθρώπινο 
οργανισμό», τονίζει ο κ. Ευγενίδης και προσθέτει ότι «ευτυχώς, 
χάρη στην παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου, λύθηκε και το σοβαρό πρόβλημα που είχε προκύψει με 
τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων. Το σύστημα 

της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θεωρούσε τα δύο τετρα-
δύναμα εμβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά διαφορετικά, 
ενώ έχουν ακριβώς την ίδια σύνθεση. Το αποτέλεσμα ήταν να 
μην καλύπτεται ο πληθυσμός άμεσα σε περίπτωση έλλειψης του 
ενός εμβολίου και να μην υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής 
του από το άλλο όμοιο». Το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο (περί-
οδος 2017-2018) παρέχει προφύλαξη έναντι και του ιού της 
πανδημίας Α (Η1Ν1) που εμφανίστηκε το 2009. Όσον αφορά στο 
κόστος του, η λιανική τιμή του τριδύναμου εμβολίου είναι 5,70 
ευρώ, ενώ του τετραδύναμου κυμαίνεται από 10,70 έως 13,70 
ευρώ. Όλα χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Το πιο συχνό αίτιο θανάτου
Η εποχική γρίπη είναι το πιο συχνό νόσημα, αλλά και το πιο συ-
χνό αίτιο θανάτου από νόσημα που προλαμβάνεται με εμβολι-
ασμό. Παγκοσμίως προκαλεί επιδημίες κάθε έτος με 250.000– 
500.000 θανάτους ετησίως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 
κατ’ εκτίμηση νοσεί το 3%-5% του πληθυσμού κάθε χρόνο, 
αναμένονται περίπου 40.000 θάνατοι. Ο ετήσιος αντιγριπικός 
εμβολιασμός είναι το μοναδικό μέτρο που μπορεί αποδεδειγ-
μένα να προφυλάξει από τη νόσο με το ποσοστό προφύλαξης 
να κυμαίνεται από 40%-60%. Ακόμα όμως και στην περίπτωση 
νόσησης σε εμβολιασθέντα άτομα, η κλινική εικόνα είναι ηπιό-
τερη και αποτρέπεται στη συντριπτική πλειοψηφία η ανάγκη για 
νοσηλεία.

«Τρέχουν» να εμβολιαστούν για τη γρίπη
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Σ
οκαριστικές είναι οι μαρτυρίες επιχειρη-
ματιών που διατηρούν καταστήματα εστία-
σης, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου 
Περαία - Μπαχτσέ. «Τα αντιπλημμυρικά 
έργα είναι μηδενικά, ενώ οι κάδοι είναι 
ανύπαρκτοι, κάτι που θέτει σε κίνδυνο 
την υγειονομική ασφάλεια κατοίκων και 
τουριστών», όπως υποστηρίζουν. Τα πα-

ραπάνω επιβεβαιώνονται και από την αυτοψία της εφημε-
ρίδας Karfitsa. «Από τις αρχές της οδού Ακτής μέχρι και 
τη σκάλα του Μπαχτσέ -μίας απόστασης δηλαδή περίπου 
6χλμ, που είναι γεμάτη με ταβέρνες, εστιατόρια και καφε-
τέριες- δεν υπάρχει ούτε ένας κάδος! Έχουμε μετατρέψει 
τα οχήματά μας σε απορριμματοφόρα! Φορτώνουμε τα 
σκουπίδια και τα πηγαίνουμε μέχρι την άλλη άκρη του 
δρόμου, όπου είναι τοποθετημένοι οι κάδοι», αποκαλύ-
πτουν στην Karfitsa καταστηματάρχες της περιοχής. 

Όπως περιγράφουν, η κατάσταση, ιδίως τους καλοκαιρι-
νούς μήνες όπου η κίνηση από επισκέπτες και τουρίστες 
είναι αυξημένη, «είναι δραματική. Βρωμάει ο τόπος από 
τα σκουπίδια, ενώ υπάρχει και υγειονομικός κίνδυνος. 
Πέραν από το πρόβλημα της έλλειψης κάδων, η αποκο-
μιδή των απορριμμάτων δεν είναι συχνή. Και φυσικά τα 
μικρά καλαθάκια σκουπιδιών που υπάρχουν κατά μήκος 
της παραλίας, επ ουδενί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες μας. Που ακόμη και σε αυτά, αναγκαζόμαστε να 
αλλάζουμε εμείς τις σακούλες, προκειμένου να μην είναι 
αποκρουστική η εικόνα που αντικρίζουν όσοι κάθονται να 
φάνε στο μαγαζί μας», λένε χαρακτηριστικά.    
 

Προβλήματα μαζί με τα... πρωτοβρόχια!
«Αν ξαναπλημυρίσει το ρέμα, όπως έγινε πέρυσι, θα έχου-
με τεράστιο πρόβλημα. Δε μπορούσαμε να βγούμε έξω 
από τα σπίτια μας για μέρες! Είναι περίπου 100 σπίτια, όπου 
μπροστά ο δρόμος έχει χαλίκια και όχι άσφαλτο. Αυτή ήταν 
μία προσωρινή λύση, που ήδη προτού ξεκινήσουν καλά 
καλά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο δρόμος αυτός έχει 
γεμίσει λακκούβες. Επίσης, στο σημείο αυτό δεν υπάρχει 
ούτε ένα φως. Το βράδυ δηλαδή, πίσω από την εκκλησία 
της Αγίας Μαρίνας δεν μπορείς να περπατήσεις. Ένα άλλα 
μεγάλο ζήτημα που έχουμε είναι με τα σκουπίδια. Ο δρό-
μος που πάει για το κάμπινγκ, είναι γεμάτος σκουπίδια 
από καρέκλες και μπάζα μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να 
φανταστεί κανείς!», περιγράφει η κάτοικος στην Επανο-
μή Μαρία Φανουράκη. Ο Γρηγόρης Τσογκάλης μένει στην 
Περαία τα τελευταία 22 χρόνια και έχει ανοίξει μαγαζί με 
παπούτσια εδώ και 12 χρόνια. «Η Περαία είχε μία μαγική 
εικόνα και πλέον φθίνει η πορεία της. Αποχετευτικό σύ-

στημα δεν υπάρχει, άπαξ και βρέξει έχουμε πλημμυρίσει. 
Πέρυσι που κηρύχτηκε ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, φανταστήκαμε πως θα γίνει κάποιο έργο αλλά… 
δεν έγινε τίποτα. Τα πράγματα είναι τα ίδια και χειρότερα. 
Πέραν από το γεγονός ότι οι σχάρες είναι βουλωμένες, εί-
ναι και τοποθετημένες λάθος, έτσι τις ημέρες που βρέχει, 
τα μαγαζιά δεν δουλεύουν και ο κόσμος δε μπορεί να κυ-
κλοφορήσει στους δρόμους. Στη δε παραλία, έχουν δοθεί 
πάρα πολλά χρήματα, ξηλώθηκαν δέντρα, τα πλακάκια 
στον πεζόδρομο έχουν αλλαχτεί τουλάχιστον τέσσερις φο-
ρές (ακόμη και μάρμαρα από την Ιταλία έφεραν!) κι όμως 
η εικόνα είναι αποκαρδιωτική», λέει ο κ. Τσογκάλης. Όπως 
περιγράφει, η Περαία στο παρελθόν ήταν «κέντρο διαφυ-
γής» των Θεσσαλονικέων, «δε χωρούσε ο κόσμος να περ-
πατήσει στην παραλία, θα μπορούσε λοιπόν να διατηρηθεί 
και να αναπτυχθεί οικονομικά η περιοχή, όμως, έργα δεν 
έχουν γίνει και όσα έγιναν... είχαν αρνητικά αποτελέσμα-
τα. Η παραλία της Περαίας παλιά είχε δρόμο κι ένα κομ-
μάτι πεζοδρομίου, τα ξήλωσαν αυτά κι έκαναν πεζόδρομο 
όπου αυτό που επικρατεί είναι να περνούν από μέσα αυτο-
κίνητα και ταυτόχρονα να τρέχουν παιδάκια και να περπα-
τάει ο κόσμος, κάτι που είναι επικίνδυνο. Επίσης, έκαναν 
τον αεροδιάδρομο αλλάζοντας τα θαλάσσια ρεύματα, κάτι 
που τρώει την αμμουδιά δημιουργώντας προβλήματα στα 
παραθαλάσσια καταστήματα, ενώ η αμμουδιά αυτή φτάνει 
στον Μπαχτσέ, όπου πρόσφατα χρειάστηκε να γίνει εκβά-
θυνση στο λιμάνι. Κάποια μελέτη δηλαδή για να μην τρώ-
γεται η αμμουδιά δεν έχει γίνει. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα 
είναι σε λίγα χρόνια η παραλία να είναι σαν της Θεσσαλονί-
κης, τσιμέντο και θάλασσα. Θα χαλάσει η φυσική ομορφιά. 
Τα δε δημοτικά τέλη είναι πανάκριβα! Σύμφωνα με τα όσα 
λένε καταστηματάρχες που βρίσκονται στην παραλία, είναι 
τα δεύτερα ακριβότερα στην Ελλάδα, μετά από αυτά της 
Μυκόνου!», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Τσογκάλης. 

Κάδοι… με το σταγονόμετρο 
«Η καθαριότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουμε. Είμαστε επτά πολυκατοικίες κι έχουμε μό-

λις έναν κάδο! Ενώ και η αποκομιδή των σκουπιδιών, δεν 
γίνεται συχνά. Μάλιστα μπροστά στο σπίτι μου στήνεται η 
λαϊκή, όπου δεν καθαρίζουν και μένει η βρωμιά από τα 
ψάρια. Καταλαβαίνεται πως ιδίως το καλοκαίρι, η κατά-
σταση είναι τραγική. Μέχρι και στη νομαρχία είχαμε φτάσει 
γι’ αυτό το ζήτημα αλλά κανείς δεν κάνει κάτι. Τα δημοτικά 
τέλη είναι ακριβά και παρότι πληρώνουμε δεν λαμβάνουμε 
αντίστοιχες παροχές», λέει η κάτοικος της περιοχής Κάλια 
Σαββίδου. Η Εμμανουέλλα Λούκα μένει στην Περαία εδώ 
και 25 χρόνια κι έχει καφετέρια στην παραλία τα τελευταία 
15 χρόνια. Όπως περιγράφει, παρά το γεγονός ότι οι κατα-
στηματάρχες της περιοχής έχουν κάνει αρκετές προσπά-
θειες – απευθυνόμενοι στο δήμο- για να αλλάξουν κάποια 
πράγματα, τα αιτήματά τους δεν εισακούονται. «Παρά το 
γεγονός ότι όλοι εδώ στην περιοχή βιοποριζόμαστε από τον 
τουρισμό, δεν υπάρχει σωστή εκμετάλλευση της παραλίας, 
κάτι που θα προσέλκυε τουρίστες! Από το πιο απλό, ότι δεν 
υπάρχει ούτε μία ντουζιέρα σε όλο το μήκος της παραλίας, 
μέχρι τα σκουπίδια που το καλοκαίρι στοιβάζονται στους 

Κινδυνεύουν να… «πνιγούν» από τις νεροποντές  
και τα σκουπίδια σε Περαία και Ν. Επιβάτες!

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

«Πανάκριβα δημοτικά 
τέλη που δεν 
ανταποκρίνονται  
στις… παροχές»

έρευνα



21www.karfitsa.gr
11.11.2017

ελάχιστους κάδους που υπάρχουν, δημιουργώντας 
μία άσχημη εικόνα για την περιοχή μας. Ένα ακόμη 
ζήτημα που πρέπει να λυθεί είναι οι αποχετεύσεις. 
Με την πρώτη βροχή τα πάντα βουλώνουν και 
οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια. Εκτιμώ 
πως ο δήμαρχος κάνει προσπάθειες, όμως τα 
ζητήματα είναι πολλά», σημειώνει η κ. Λούκα. 
Η Μαρίνα Χατζηιωαννίδου είναι ιδιοκτή-
τρια του ξενοδοχείου «ΑΥΡΑ» εδώ και 15 χρόνια. 
Περιγράφει πως ο δήμος δεν διαθέτει υποδομές για 
να στηρίξει τον τουρισμό. «Δεν υπάρχει στελεχω-
μένο τμήμα καθαριότητας. Μέσα στο καλοκαίρι, το 
πρόβλημα ήταν τεράστιο. Ο δήμος, μέσα στην υψη-
λή σεζόν, δεν είχε οδοκαθαριστές και περίμεναν τα 
οκτάμηνα του ΟΑΕΔ! Πληρώνουμε πολλά χρήματα 

σε δημοτικά τέλη, φόρο παρεπιδημούντων κ.τ.λ. χω-
ρίς να λαμβάνουμε τις αντίστοιχες παροχές. Σκεφτεί-

τε πως μπροστά από το ξενοδοχείο, δεν έχω φω-
τισμό τα τελευταία πέντε χρόνια γιατί έπεσαν οι 

κολώνες και δεν αντικαταστάθηκαν, μάλιστα 
μας είπαν πως αγοράστηκαν καινούριες και 
δεν υπάρχει προσωπικό για να τις βάλει! Επί-

σης, ο δήμος δεν επιβλέπει την επέκταση των 
τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία, με αποτέλε-

σμα εγώ να έχω πρόβλημα διότι οι πελάτες μου δε 
βρίσκουν χώρο στην παραλία ούτε για να απλώσουν 
τις πετσέτες τους! Μάλιστα, εξαιτίας αυτού, δε μπορεί 
να περάσει το μηχάνημα για να καθαρίσει την παρα-
λία, πως λοιπόν θα έχουμε ανάπτυξη στην περιοχή», 
λέει η ίδια χαρακτηριστικά.

Πληρώνουν τις λάμπες του δήμου  
από την τσέπη τους! 
«Πέραν από το ότι δεν υπάρχουν φώτα, δεν γίνεται συντήρηση των 
φαναριών. Έχει πάνω από ένα μήνα που ο δρόμος μπροστά στο μα-
γαζί και για κάποια χλμ, είναι σκοτεινός, παρά τις οχλήσεις μας προς 
το δήμο. Στο παρελθόν έχουμε αναγκαστεί να αλλάξουμε εμείς οι 
ίδιοι τις λάμπες με δικά μας έξοδα! Όμως δεν είναι μόνο αυτό, ένα 
βράδυ καλώδιο φαναριού άρχισε να πετάει σπινθήρες! Αναγκαστή-
καμε να το μονώσουμε εμείς και πάλι δεν ήρθε κανείς από τον δήμο 
για να κάνει τη συντήρηση. Ακόμη ένα ζήτημα που μας δημιουργεί 

πρόβλημα στη δουλειά μας, είναι η καθαριότητα της 
παραλίας, βγαίνουν ακαθαρσίες από τη θάλασσα και 

το μηχάνημα περνάει πολύ σπάνια για να την κα-
θαρίσει. Δεν βρίσκουμε ανταπόκριση στα αιτήματά 
μας», σημειώνει ο Νίκος Δανιηλίδης που ζει και 
εργάζεται στην Περαία τα τελευταία 12 χρόνια. 

«Αποκομμένοι από ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική»! 
Το μείζον ζήτημα και των Ν. Επιβατών, είναι «τα αντιπλημμυρικά 
έργα που δεν έγιναν», συμφώνα με την Α. Β., η οποία μάλιστα ανή-
κει στους… παθόντες, καθώς πέρυσι πλημύρισε το σπίτι της κι ακό-
μη δεν έχει λάβει την αποζημίωση, ένα χρόνο μετά. «Τα ρέματα δεν 
καθαρίζονται, γι’ αυτό και πλημυρίσαμε. Έχουμε πάρει όσα μέτρα 
μπορούσαμε για τον φετινό χειμώνα, όμως δε γίνεται να κάνουμε 
εμείς τα έργα που οφείλει να κάνει ο δήμος. Στην οδό Ανθέων, δεν 
υπάρχει ούτε ένα φρεάτιο. Επίσης, δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλα 
τα σπίτια, δεν έχουν γίνει έργα οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης, έτσι 
αν συμβεί κάτι… ασθενοφόρο και πυροσβεστική, δεν μπορούν με 
τίποτα να φτάσουν στα σπίτια!», λέει αναφερόμενη σε περιοχή που 
βρίσκεται μετά την ταβέρνα Αλμυρίκι. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως 
οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν εξουσιοδοτήσει δικηγόρο προκει-
μένου να ανοίξει δρόμο ο δήμος! 

Τι απαντά ο δήμος; 
«Από τη θεομηνία που υποστήκαμε το Σεπτέμβριο του 2016, πήρα-
με μόνο 100 κάδους (το όριο της απευθείας ανάθεσης), κάναμε δι-
αγωνισμό και θα λάβουμε 1.000 κάδους για να καλύψουμε όλες τις 
περιοχές, όπου δικαίως διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, όμως είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα όπου παρασύρθηκαν 
και καταστράφηκαν όλοι οι κάδοι», εξηγεί ο δήμαρχος Θερμαϊκού 
Γιάννης Μαυρομάτης, για το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τη 
διαχείριση απορριμμάτων στο δήμο του. Αναφορικά με το παραλια-
κό μέτωπο, ο ίδιος σημειώνει πως συνειδητά δεν υπάρχει ούτε ένας 
κάδος, προκειμένου να μην προβάλλεται μία άσχημη εικόνα στους 
επισκέπτες. «Έχουμε συμφωνήσει με τους μαγαζάτορες να περνάμε 
συγκεκριμένη ώρα και να μαζεύουμε τα σκουπίδια από τις επιχει-
ρήσεις τους, σε καθημερινή βάση», ισχυρίζεται ο κ. Μαυρομάτης. 
Όσο για τα ογκώδη που «στολίζουν» δρόμους της Περαίας και των 
Ν. Επιβατών, ο δήμαρχος κάνει λόγο για πολίτες που δε σέβονται 
το περιβάλλον και τα πετάνε στους κάδους αντί να επικοινωνήσουν 
με το δήμο για να τα μαζέψει. Η έλλειψη φωτισμού… έγκειται στις 
κλοπές καλωδίων από τους Ρομά, αλλά και στους ίδιους τους κατα-
στηματάρχες που «βγάζουν ή βάφουν τις λάμπες, προκειμένου να 
υπάρχει μία πιο ρομαντική ατμόσφαιρα», σύμφωνα με τον κ. Μαυ-
ρομάτη, ενώ για τα φανάρια που αγοράστηκαν και… περιμένουν 
στις αποθήκες «έχει ετοιμαστεί ανάθεση σε ιδιώτη, προκειμένου να 
γίνει και αυτό», λέει. Η απάντηση που δίνει ο δήμαρχος για τις βου-
λωμένες σχάρες και φρεάτια είναι πως «έχουμε ανοίξει τα φρεάτια 
και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ολοκληρώσαμε το έργο των επτά 
ρεμάτων –μελέτη που ξεκίνησε το 2008- και είναι να ενταχθεί στο 
νέο ΕΣΠΑ». Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα του δρόμου που έθεσε 
κάτοικος των Ν. Επιβατών, ο δήμαρχος απαντά «τα μεγάλα οχήματα 
περνούν από τον πάνω δρόμο, ενώ ο δρόμος που έκλεισε και άνοι-
ξε νέος, είναι του ίδιου πλάτους. Βέβαια πρέπει να γίνουν απαλλο-
τριώσεις και διανοίξεις, όπου χρειάζεται να γίνει μία γραφειοκρατική 
διαδικασία», καταλήγει ο κ. Μαυρομάτης 
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αυτό το μάθατε;

Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική 
Χειρουργική Κλινική
Θεσσαλονίκη

Γραμματεία ALSO
Τηλ.: 0030 210 7789211
e-mail: info@hsoge.gr

Βρείτε μας στο:  Also Greece

www.hsoge.gr
American Academy
of Family Physicians

16-17 Δεκεμβρίου 2017

Διευθυντές 62ου Σεμιναρίου ALSO
Καθηγητής Γρηγόριος Γκριμπίζης

Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Δανιηλίδης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος ALSO
Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής

62o
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
PINEWOOD

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΤΟ «ΓΕΝΕΣΙΣ»

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  
ΣΕ 450 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ»  
ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ… 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ… 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ WORLD CLASS FINE DRINKING  
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφτηκε πρό-
σφατα μεταξύ του Ολυμπιακού Μουσείου 
και του Αμερικάνικου Διεθνούς Σχολείου 
Pinewood, σε μία ιδιαίτερα φιλική και ευχά-
ριστη ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση ήταν προ-
σανατολισμένη  στο εκπαιδευτικό έργο του 
Ολυμπιακού Μουσείου και στις νέες προοπτι-
κές συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η 
διαδραστική ξενάγηση στην μόνιμη έκθεση 
Ολυμπιακών Αγώνων του Μουσείου, έδωσε 
το έναυσμα ενώ στην πορεία οι συμμετέ-
χοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τις σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές 
προσεγγίσεις που εφαρμόζει το Ολυμπιακό 
Μουσείο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
σχεδιάζει και υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία τα 
τελευταία 14 χρόνια. Γνωρίζοντας καλύτερα 
την μοναδικής αξίας συλλογή του Ολυμπιακού 
Μουσείου οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν πως 
η ιστορία του Ολυμπιακού Κινήματος είναι 
το ιδανικό πεδίο ανακάλυψης της σύγχρο-
νης αλλά και της αρχαίας ιστορίας και πως 
παιδαγωγικά προσφέρεται για ανάπτυξη 
διεπιστημονικών σχεδίων δράσης με προ-
εκτάσεις σε κοινωνικοπολιτική ανάλυση, 
φυσικές επιστήμες, μαθηματικές και γλωσ-
σικές ικανότητες, διαπολιτισμική προσέγγιση 
αλλά και ζητήματα οπτικής επικοινωνίας.  Το 
Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν, εκ μέρους 
του Ολυμπιακού Μουσείου, ο Πρόεδρος κ. 
Νίκος Μακραντωνάκης, ο Αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Στέλιος 
Αγγελούδης και η Διευθύντρια Δρ. Κυριακή 
Ουδατζή, ενώ από την πλευρά του Αμερικά-
νικου Σχολείου Pinewood, η διευθύντρια Dr. 
Roxanne Giampapa. 

Το 62ο Σεμινάριο Μαιευτικού Επείγοντος θα 
φιλοξενηθεί φέτος από τη μεγαλύτερη Μαι-
ευτική-Γυναικολογική Κλινική της Βόρειας 
Ελλάδας, την ΓΕΝΕΣΙΣ. Η παρακολούθηση 
του σεμιναρίου, που απευθύνεται σε γυναι-
κολόγους-μαιευτήρες και μαίες, προσδίδει 
σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες στη δι-
αχείριση επειγόντων μαιευτικών περιστατι-
κών και η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ αναγνωρίζοντας 
το γεγονός αυτό, πρόκειται να χρηματοδο-
τήσει την παρακολούθησή του από πολλά 
στελέχη του. Διευθυντές του Σεμιναρίου 
είναι ο καθηγητής Γρηγόρης Γκριμπίζης 
και ο επικ. καθηγητής Άγγελος Δανιηλίδης. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο επικ. κα-
θηγητής Νίκος Βραχνής. Οργανώνεται από 
την Ελληνική Εταιρία Μαιευτικού & Γυναι-
κολογικού Επείγοντος και θα λάβει χώρα 
στις 16 και 17 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο 
της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ. Πληροφορίες για 
συμμετοχή μπορεί να βρείτε στη Γραμματεία 
ALSO τηλ. 210 7789211 και e-mail info@
hsoge.gr . Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Περισσότερες από 450 γυναίκες συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού σε 
συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης και  
την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με θέμα:  
«Ενημέρωση και πρόληψη για τον Καρκίνο 
του Μαστού». Η εκδήλωση  αποσκοπούσε 
σε δωρεάν κλινική εξέταση (ψηλάφηση), 
υπερηχογράφημα  και κατ’  ιδίαν συμβου-
λευτική από ιατρούς της Ε.Χ.Ε.Μ (ακτινο-
διαγνώστες και χειρουργούς μαστού) προς 
όλες τις ενδιαφερόμενες. Παράλληλα κατά 
τη διάρκεια του διημέρου έγιναν  ενημερω-
τικές ομιλίες από τους ιατρούς της Ε.Χ.Ε.Μ 
με ελεύθερη είσοδο με στόχο την ανοιχτή 
συζήτηση με το κοινό και την ενημέρωση 
για τον καρκίνο του μαστού.  Την εκδήλω-
ση  στήριξε με  την παρουσία του και με 
βιωματικές ομιλίες ο Σύλλογος Γυναικών με 
Καρκίνο Μαστού  «Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλο-
νίκης».

Το World Class, ταξιδεύει και επισκέπτεται τη μαγευτική Θεσσαλονίκη. Ένα απίθανο ταξί-
δι γευσιγνωσίας στον κόσμο των premium αποσταγμάτων και μια συνάντηση με εκλεκτά 
υλικά, έρχεται στην πόλη-συνώνυμο των εξαιρετικών επιλογών. Ο θεσμός παγκόσμι-
ας εμβέλειας, το World Class, θα εξυψώσει για μια ακόμη φορά τη φιλοσοφία του Fine 
Drinking, προσκαλώντας όλους εμάς να μυηθούμε στην υψηλή τέχνη του καλού ποτού και 
στη μοναδικότητα των premium spirits. Εκλεκτά bar της αγαπημένης πόλης είναι έτοιμα να 
σερβίρουν perfect serves – με τρεις μοναδικούς τρόπους straight, mixed ή cocktail  που θα 
αναδείξουν τις γεύσεις και την εμπειρία – και βραβευμένοι bartenders είναι έτοιμοι να προ-
σφέρουν γνώση, ξεχωριστές γεύσεις και έμπνευση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς 
και απόλαυσης. Η Θεσσαλονίκη θα εξερευνήσει νέες γεύσεις και εκλεκτά αποστάγματα! Το 
World Class Fine Drinking, ένας μοναδικός θεσμός μύησης στη φιλοσοφία και κουλτούρα 
του ποιοτικού ποτού, φιλοξενείται από 15 έως 25 Νοεμβρίου 24 από τα πιο εκλεκτά bar 

της Θεσσαλονίκης. Την έναρξη της γιορτής θα σηματοδοτήσει μια περίφημη συνάντηση στις 15, 16 και 18/11 στο Βελλίδειο, εκεί όπου θα 
παρουσιαστούν ευφάνταστες και δημιουργικές προτάσεις των bars μέσα από perfect serves. Τις τρεις αυτές ημέρες, τα 24 pop-up bars θα 
εναλλάσσονται και 8 διαφορετικά θα μας περιμένουν καθημερινά για να ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες καλού ποτού. Το 3ήμερο, βέβαια, 
κρύβει και μια ιδιαίτερη έκπληξη- έναν διαγωνισμό, ο οποίος θα πλαισιώσει την fine drinking εμπειρία, θα αναδείξει τις γεύσεις της Θεσσα-
λονίκης και θα εντυπωσιάσει τους επισκέπτες. Η κορυφαία πλατφόρμα bartending παγκοσμίως αγκαλιάζει φέτος τη Θεσσαλονίκη και είναι 
έτοιμη να μας ταξιδέψει σε υπέροχα γευστικά μονοπάτια και premium serves! Ανακαλύψτε τη φιλοσοφία του Fine Drinking και μοιραστείτε 
την εμπειρία με όλη την πόλη.

Η αγαπημένη Ζεμύθα ΗΠΕΙΡΟΣ είναι 
διαθέσιμη σε μια νέα εκδοχή, βασισμένη 
σε βελτιωμένη συνταγή και διαδικασία 
τυροκόμησης. Κυκλοφορεί σε νέα, μο-
ντέρνα συσκευασία, η οποία επικοινωνεί τα 
μοναδικά διατροφικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος.  Η Ζεμύθα ΗΠΕΙΡΟΣ είναι ένα 
πραγματικά ξεχωριστό τυροκομικό προϊόν  
που συνδυάζει τα πολύ χαμηλά λιπαρά με 
την υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 
ενώ συγχρόνως έχει μεστή και νόστιμη 
γεύση.  Συγκεκριμένα, η Ζεμύθα περιέχει 
27% πρωτεΐνη και μόνο 1% λιπαρά, είναι 
πλούσια σε ασβέστιο, ενώ η θερμιδική της 
αξία είναι μόλις 29 θερμίδες ανά μερίδα. 
Πρόκειται για μία ακόμη καινοτομία από την 
ΗΠΕΙΡΟΣ που προέκυψε ως αποτέλεσμα 
συνεχών ερευνών του Τμήματος  Έρευνας 
& Ανάπτυξης της εταιρείας. Είναι το ιδανικό 
προϊόν για όσους ακολουθούν συγκεκριμέ-
να προγράμματα διατροφής με χαμηλά λιπα-
ρά, για αυτούς που γυμνάζονται και θέλουν 
να διατηρήσουν, ή να αυξήσουν, τη μυϊκή 
τους μάζα, αλλά  και για όσους θέλουν να 
διαφυλάξουν τη φυσιολογική κατάσταση 
των οστών τους.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η ημερίδα που διοργάνωσε το New York  
College Θεσσαλονίκης στη Λέσχη Αξιω-
ματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης με θέμα: 
«Περιφερειακές Εξελίξεις και ο Ρόλος της 
Ελλάδας». Η ημερίδα διοργανώθηκε από το 
Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New 
York College, υπό την Αιγίδα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, την επίσημη υποστήριξη 
της Υπηρεσίας Europe Direct του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και την επίσημη υποστήριξη 
του Συλλόγου Αποφοίτων του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου, παρουσία πολιτικών 
και ακαδημαϊκών της Βορείου Ελλάδος. 
Ομιλητές ήταν οι: Χρήστος Βαίτσης, Πτέραρ-
χος Ιπτάμενος, Επίτιμος Αρχηγός Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας, Αλέξανδρος 
Μαλλιάς, Πρέσβης επί Τιμή - π. Πρέσβης 
της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον  (2005-2009), 
Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής 
Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Σπύρος Λίτσας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας, Κων/νος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών 
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και 
η Δρ. Μαρία Αλβανού, Εγκληματολόγος, 
Ειδική σε θέματα τρομοκρατίας.
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς το Δημόσιο δείχνουν 
τα αποκαλυπτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ο μισός 
πληθυσμός της Ελλάδος 4,2 εκατομμύ-
ρια πολίτες δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις του και απειλείται με 
ποινικές διώξεις και κατασχέσεις τραπε-
ζικών λογαριασμών και περιουσίας! Τον 
Σεπτέμβριο μόνο προστέθηκαν ακόμη 
410.322 νέοι οφειλέτες (!) ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό σε 4.267.408 πολίτες 
που δεν μπορούν να πληρώσουν την 
Εφορία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από 
τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο 
αγγίζουν τα 10 δις ευρώ, δηλαδή ένα και 
κάτι δις το μήνα και το συνολικό ποσό που 
εισπράχθηκε στο ίδιο διάστημα από παλιές 
και νέες οφειλές είναι μόλις 3,5 δις ευρώ. 
Ο κίνδυνος κατασχέσεων περιουσιών και 
τραπεζικών λογαριασμών για εκατομμύρια 
Έλληνες πολίτες είναι τεράστιος και αν κάτι 
δεν αλλάξει σύντομα, όλα δείχνουν ότι 
πάμε για οικονομική κατάρρευση.   

ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ 
καταγράφεται σε σχέση με τα χρόνια προ 
κρίσης και αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, 
γιατί ολοένα και περισσότερα ζευγάρια δη-
λώνουν ότι βρίσκονται σε διάσταση για να 
ξεφύγουν από την Εφορία και τις Τράπεζες 
ή για να έχουν έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ 
και στο ηλεκτρικό ρεύμα! Μετά το διαζύγιο 
οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστές φορολο-
γικές δηλώσεις και έτσι έχουν μεγαλύτερη 
προστασία από κατασχέσεις λόγω χρεών 
στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία.     

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Πήγα προ ημερών 
στη Ζ’  Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης για να βγάλω 
φορολογική ενημερότητα. Βγαίνοντας 
μετά από ώρες (!) το ...μάτι μου, έπεσε 
στο παρτέρι με τα ... «λουλούδια» της 
δημόσιας υπηρεσίας! Παντού σκουπίδια, 
αποτσίγαρα και βρωμιές - εικόνα πλήρους 
εγκατάλειψης και αδιαφορίας! Δεν είναι 
οι πόροι που λείπουν για να φροντίσουν 
κάποιοι υπάλληλοι το περιβάλλον της ερ-
γασίας τους, για να δείξουν έναν ελάχιστο 
σεβασμό και πολιτισμό (!) αλλά είναι η 
αγάπη για τον τόπο μας και ο σεβασμός 
στους πολίτες, που δυστυχώς έχουν 
χαθεί...  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Αλλαγές στο σύστημα πληρωμής διοδίων ακόμα και μέσα 
στο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος 
Σπίρτζης. Όπως έγινε γνωστό έχει ήδη ολοκληρωθεί η με-
λέτη του συστήματος ενιαίας κάρτας στα διόδια και πιθανόν 
μέσα στη χρονιά θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την εγκατά-
στασή του. «Θα μπορεί ο πολίτης από το e-banking ή μέσω 
κινητού, να μη στέκεται στις ουρές» εξήγησε ο κ. Σπίρτζης. 
Εκτός αυτού, επανέλαβε την εξαγγελία για αλλαγή στον 
τρόπο υπολογισμού της τιμής των διοδίων, καθώς πλέον ο 
πολίτης θα πληρώνει το ποσό που αντιστοιχεί χιλιομετρικά 
από την είσοδο σε αυτοκινητόδρομο μέχρι την έξοδο, συνε-
πώς, όπως είπε θα μειωθούν οι τιμές στα διόδια.

■ Με περίπου 180 εκατομμύρια η Fraport Greece συνέβαλε 
σημαντικά στην αύξηση του τζίρου της εταιρίας. O συνολι-
κός της τζίρος αυξήθηκε κατά 13,7% στα 2,2 δις ευρώ. Και 
αυτό αφορά μόνον το διάστημα μεταξύ Απριλίου -οπότε και 
παραχωρήθηκαν τα αεροδρόμια- και Σεπτεμβρίου. Συνολικά 
τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα απέφεραν κέρ-
δη ύψους 106 εκατομμυρίων ευρώ προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/8 περίπου των 
συνολικών εσόδων (EBITDA) της επιχείρησης ύψους 808 
εκατομμυρίων ευρώ. Άκρως ικανοποιημένος εμφανίστηκε 
ο επικεφαλής της Fraport Στέφαν Σούλτε, τονίζοντας ότι η 
κερδοφορία των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η εταιρία 
στο εξωτερικό συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στο συνολικό 
αποτέλεσμα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του έτους η εταιρία βρίσκεται εντός του προκαθο-
ρισμένου πλαισίου για να πετύχει τους ετήσιους στόχους 
της. Ο συνολικός τζίρος της Fraport το 2017 αναμένεται να 
κινηθεί στα 2,9 δις ευρώ.

■ Επιδότηση έως 50% του κόστους επένδυσης για την ίδρυ-
ση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, σε κάθε γωνιά 
της χώρας, παρέχει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ύψους 120 εκατ. 
ευρώ. Κατά την προδημοσίευσή του, θα προσδιοριστεί το 
ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους διεκδικώντας 
χρηματοδότηση. Tο πρόγραμμα αναμένεται να «ανοίξει», αν 
όχι τον Δεκέμβριο, μέσα στους πρώτους μήνες του 2018. 
Στο πλαίσιο της δράσης που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της 
ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων», θα ενισχυθούν νέες πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και επιχειρήσεις 
καταλυμάτων που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτι-
κών σχεδίων.

■ Στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής μέσω της οποίας όλοι όσοι ενοικιάζουν 
ακίνητα μέσω της πλατφόρμας Airbnb θα καλούνται να δη-
λώσουν τις κατοικίες που ενοικιάζουν, σε ποιον τις ενοικιά-
ζουν και για πόσο χρονικό διάστημα, βρίσκεται η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσοι δεν δηλώσουν τα ακίνητα 
τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων 
που φθάνουν τις 5.000 ευρώ. Παράλληλα, ετοιμάζονται οι 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα ξεκαθαρίζουν το 
τοπίο στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει 
περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.

■ Να προτιμήσουν τα παραδοσιακά κρεοπωλεία της 
γειτονιάς προτρέπει όλους τους καταναλωτές το Επαγγελ-
ματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στην καμπάνια για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή, που 
«τρέχει» αυτό το δίμηνο, το ΕΕΘ καλεί όλους τους πολίτες 
να εμπιστεύονται τον παραδοσιακό κρεοπώλη, που θα τους 
εξυπηρετήσει με ανθρωπιά και θα τους δώσει ποιοτικό και 
υγιεινό προϊόν, αφού και η δική του επαγγελματική επιβίωση 
εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της γειτονιάς!

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος δήμου Πυλαίας 
–Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
για τη λειτουργία των προγραμμάτων 
άθλησης για όλους στην επικράτεια του 
δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 
2017-2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 
οχτώ μήνες, συνολικό αριθμό 30 ατόμων, 
γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής 
αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του Πολιτιστικού 
Κέντρου Πανοράματος (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 
21, Δημαρχείο Πυλαίας- Χορτιάτη, αίθουσα 
Λίτσα Φωκίδη του Πολιτιστικού Κέντρου 
Πανοράματος, τηλ 2313.301099), κατά τις 
ώρες 08.00 έως 13.00 έως και την Δευτέρα 
16/10/2017.

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου 
Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την 
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά 
τριών ατόμων, δύο πλήρους απασχόλησης και 
ένα μερικής απασχόλησης με την ειδικό-
τητα ΠΕ Παιδαγωγών ,για την λειτουργία 
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. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά 
τους σε κλειστούς φακέλους, είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επι-
χείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 
164 54248 – Θεσσαλονίκη (τηλ. 2311821722 
κα Α.Παπαδοπούλου & τηλ. 2311821723 κα 
Ζ.Χατζηαντωνίου), έως τις 12/11/2017.

■ Νέες ημέρες Καριέρας για πολλές 
προσλήψεις προσωπικού που δεν χρειάζεται 
να έχουν προϋπηρεσία πραγματοποιεί η 
CrewLink για λογαριασμό της Ryanair στη 
Θεσσαλονίκη, στις 30/11/2017. 

■ Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας 
αναμένεται να βγει η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 
το πρόγραμμα 15.000 θέσεων σε ανέργους 
ηλικίας 30-49 ετών. Το πρόγραμμα δίνει 
έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ 
οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν 
αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Η ημερήσια 
επιχορήγηση ανά άτομο είναι 15 ευρώ για 
άνεργους 3μήνου, 18 ευρώ για μακροχρόνια 
ανέργους και 22 ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ. 
Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μα-
κροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρή-
σουν το προσωπικό 3 επιπλέον μήνες χωρίς 
επιχορήγηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

επιχειρείν
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DE FACTO

ΜΠΛΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΤΗΕ JESTERDAYS

BAILEMOS N’ FRIENDS

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΟι De Facto θα εμφανιστούν  στο 

Καφωδείο Ελληνικό, στις 11 
Νοεμβρίου. Ώρα: 22:30. Είσοδος 
ελεύθερη, υπάρχει χρέωση στην 
κατανάλωση.
Οι De Facto είναι ένα συγκρότημα 
με κάτι περισσότερο από 25 χρόνια 
ζωής στην Ελληνική ποπ/ροκ σκηνή 
και με 20 χρόνια δισκογραφικής πα-
ρουσίας, που συνεχίζει να συνθέτει, 
να ηχογραφεί και να δίνει συναυλίες 
σε όλη τη χώρα μέχρι και σήμερα. Το 
συγκρότημα αποτελείται από τους: 
Πέτρος Παρασκευάς στην κιθάρα 
και στη φωνή, ο Πέτρος Μίσκος 
στο  μπάσο και στα φωνητικά και ο 
Δημήτρης Ράπτης στα τύμπανα.

Οι ΜΠΛΕ έρχονται το Σάββατο 11 
Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο 
Club του Μύλου. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 8 ευρώ στην προπώλη-
ση και 10 ευρώ στο ταμείο.
Ετοιμαστείτε να «πιάσετε φωτιά» σε 
ένα ξεχωριστό live των ΜΠΛΕ, με 
τραγούδια από το τελευταίο album 
τους με τίτλο «20» και τις δικές 
τους αγαπημένες επιλογές από το 
σύνολο της δισκογραφίας τους από 
το 1996 έως και σήμερα. Το συγκρό-
τημα αποτελείται από τους: Γιώργο 
Παπαποστόλου στη μουσική, Γιώργο 
Παρώδη στους στίχους, Τζώρτζια 
Κεφαλά στη φωνή και Νατάσα Αλε-
ξίου στο βιολί και στα φωνητικά.

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης θα εμφα-
νιστεί στο Άβατο bar-live stage στην 
Πολίχνη την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου. 
Ώρα: 22:30.
Διανύοντας μια πολύ δημιουργική 
περίοδο, ο Δ. Ζερβουδάκης ταξιδεύ-
ει και συναντά παλιούς και νέους 
φίλους του για μία μόνο παράσταση 
όπου θα μοιραστεί την χαρά της ζω-
ντανής επαφής κουβαλώντας πάντα 
στις αποσκευές του, τις μουσικές, τα 
στιχάκια του και την αγάπη του για 
αυτό που κάνει. Ο Δ. Ζερβουδάκης 
έχει συνδέσει με έντεχνο τρόπο το 
βίωμα με τη μουσική και έχει κατο-
χυρωθεί ως ένας από τους καλύτε-
ρους τραγουδοποιούς στο ελληνικό 
μουσικό στερέωμα.

Οι The Jesterdays επιστρέφουν το 
Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Υπόγειο. 
Ώρα: 22:00. 
Το συγκρότημα έρχεται  με καινούρ-
γιο line up και παρέα με έναν εξαι-
ρετικό μουσικό από το Manchester, 
τον Mark Corrin από την Valentine 
Records. Οι The Jesterdays σχημα-
τίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2009. 
Δουλεύουν τόσο σε ακουστικά όσο 
και σε ηλεκτρικά projects και το 
πρώτο τους άλμπουμ σε ανεξάρτητη 
παραγωγή, με τίτλο «All Τhe Κings 
Αnd Queens Are Dead, Finally…», 
κυκλοφόρησε στις 16 Δεκεμβρίου 
του 2011.

Οι Bailemos n’ Friends επιστρέφουν στο 
Υπόγειο για ένα live απογείωσης, στις 16 
Νομεβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισόδου: 4 
ευρώ. 
Οι Bailemos είναι ένα μουσικό συγκρό-
τημα από τη Θεσσαλονίκη. Το όνομά 
τους, προερχόμενο από το ισπανικό ρήμα 
«bailamos» που σημαίνει «ας χορέψου-
με». Το συγκρότημα δημιουργήθηκε τον 
Σεπτέμβρη του 2014 όταν οι Πάνος Παπα-
δόπουλος, Θανάσης Παναγιωτόπουλος και 
Γιώργος Βαρελάς συναντήθηκαν σε ένα live 
και βρήκαν την ευκαιρία να ανέβουν επί 
σκηνής για πρώτη φορά και να τζαμάρουν 
για περίπου 15 λεπτά κυρίως γύρω από τη 
reggae μουσική. Αυτό, λοιπόν, το 15λέπτο 
τζαμάρισμα ήταν η αφορμή για τους τρεις 
να δημιουργήσουν τους Bailemos. Οι 
Bailemos από τη δημιουργία τους έχουν 
αρκετά lives στη Θεσσαλονίκη. Έχουν 
βρεθεί στην ίδια σκηνή με πολύ γνωστούς 
καλλιτέχνες και συγκροτήματα τόσο από 
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, 
όπως οι «Κακό Συναπάντημα» στο 8ball , οι 
Baildsa στο φεστιβάλ in - fest στο Κιλκίς, οι 
Ρόδες United και οι Skg Dub Alliance στο 
Principal Club Theater, η Μυτούλα Ζαμάνη 
στο Πολυτεχνείο της Ξανθης καθώς και οι 
Ημισκούμπρια, 63 high , Nightstalker και 
Sugar Hill. Το 2018 αναμένεται ο πρώτος 
δίσκος του συγκροτήματος.

Ο Σωκράτης Μάλαμας θα εμφανίζε-
ται στο Block 33, κάθε Σάββατο έως 
τις 9 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: καθήμενοι 15 ευρώ, 
όρθιοι 13 ευρώ. Τα εισιτήρια είναι 
θεάματος και δεν περιλαμβάνουν 
ποτό.
Από τις «Ασπρόμαυρες Ιστορίες» 
ως τα «Κάτοπτρα», από τον Θανάση 
Παπακωνσταντίνου στον Βαμβακά-
ρη, τον Άκη Πάνου και τον Παπάζο-
γλου, ο Σωκράτης Μάλαμας υφαίνει 
μουσικά δεκαετίες τραγουδιών. 
Μαζί του οι: Ιουλία Καραπατάκη στο 
τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα 
τύμπανα, ο Γιάννης Παπατριαντα-
φύλλου στο κοντραμπάσο, ο Νίκος 
Παραουλάκης στο νέυ, ο Φώτης 
Σιώτας στο βιολί και στη βιόλα, ο 
Κυριάκος Ταπάκης στο  λαούτο και 
στο μπουζούκι.

Ο Κώστας Μπίγαλης και ο Δάκης θα 
βρεθούν στη σκηνή του EightBall 
για ένα disco party. Ώρα: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: 5 στην προπώληση 
και 7 ευρώ στην είσοδο.
Η… μέλισσα έρχεται στη Θεσσαλονί-
κη για τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι 
ή αλλιώς το pop δίδυμο Μπίγαλης 
και Δάκης επιστρέφουν για άλλο ένα 
αξέχαστο 80s και disco party μετά 
τις συνεχόμενες sold out εμφανίσεις 
που έκαναν τον μήνα Οκτώβρη. Με-
ρικά από τα γνωστά τραγούδια που 
θα ακουστούν είναι: από το «Τσάι με 
λεμόνι» , «Θωρακισμένη Μερσεντς», 
«Αλαλούμ» , «Τόσα καλοκαιριά», 
«Μια σου Λέξη», μέχρι «Ρίνα Κα-
τερίνα», «Του Αιγαίου τα μπλουζ», 
«Μέλισσα» και από την «Αλεξάν-
δρεια» μέχρι το «Running Free».

«Μουσικές του κόσμου» Κωνσταντί-
νος και Ματθαίος Τσαχουρίδης στο 
Θέατρο Βεργίνα στις 11, 17 και 18 
Νοεμβρίου. Ώρα: 21:45.  
Τα δύο αδέλφια δεν σταματούν να 
εκπλήσσουν το κοινό ποτέ. Έρχονται 
με μία αγκαλιά τραγούδια από το νέο 
cd του Κωνσταντίνου «Τσικάρι μ’» 
και με μοναδικές μουσικές εκπλή-
ξεις και νότες από τη Δύση έως 
την Ανατολή. Πολίτες του κόσμου, 
αυστηροί αλλά και με χιούμορ, 
συνεχίζουν τα απρόσμενα μουσικά 
«παντρέματα» και τα αντισυμβατικά 
ακούσματα. Από τον ιστορικό Πόντο, 
στο λυρικό τραγούδι και στα μεγα-
λύτερα hits της παγκόσμιας μουσι-
κής σκηνής οι αδελφοί Τσαχουρίδη 
έρχονται ξανά στη Θεσσαλονίκη για 
να ξεσηκώσουν την πόλη.

πολιτισμός
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O ύπνος είναι μία φυσιολογική, δυναμική και πολύπλοκη 
διαδικασία, η οποία δεν έχει πλήρως κατανοηθεί και είναι 
αναγκαία για την επιβίωση. Aν και ο ύπνος είναι μία από 
τις πιο σημαντικές ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπι-
νου οργανισμού, ο σύγχρονος άνθρωπος ιδιαίτερα στις 
προηγμένες οικονομικά κοινωνίες της Δύσης, προσπαθεί 
με διάφορους τρόπους να τον καταργήσει. Κάποτε οι 
άνθρωποι είχαν μία δικαιολογία για να σταματούν την 
εργασία τους με τη δύση του ηλίου αφού το σκοτάδι δεν 
τους έδινε περιθώρια για τίποτα άλλο εκτός από το να 
κοιμούνται. Η ανακάλυψη όμως του ηλεκτρικού λαμπτή-
ρα από τον Thomas Alva Edison, έναν επιστήμονα που 
έπασχε από αϋπνία, εξαφάνισε την δικαιολογία για δια-
κοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, επέβαλε 
νέα εργασιακά ωράρια και ξεκίνησε μια άνιση μάχη με 
τον χρόνο όπου το  μεγαλύτερο θύμα ήταν ο  ύπνος  των 
ανθρώπων. Η βιομηχανική επανάσταση και η δημιουργία 
αναγκών για περισσότερο εργατικό δυναμικό, οι γρήγο-
ροι ρυθμοί παραγωγής και η ανάγκη για διαρκή πληρο-
φόρηση η οποία μας παρέχεται πολύ εύκολα μέσω του 
Διαδικτύου, κρατούν πολλούς ανθρώπους ξάγρυπνους 
σχεδόν όλη τη νύχτα.

Για τη σύγχρονη κοινωνία ο ύπνος είναι ένας μεγάλος 
εχθρός. Oι σημερινοί κανόνες εργασίας επιβάλλουν 
εξουθενωτικά ωράρια και αν κάποιος θέλει να δει τις 
επαγγελματικές του φιλοδοξίες να εκπληρώνονται  θα 
πρέπει πιθανόν να θυσιάσει ένα μεγάλο μέρος του ύπνου 
του. Για άλλους αυτή η θυσία είναι εθελοντική, για άλλους 
καταναγκαστική. Τα προβλήματα των ασθενών που 
πάσχουν από διαταραχές του ύπνου εντοπίζονται σε προ-
σωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Πολλαπλά 

σοβαρά προβλήματα προκαλούνται στην εργασία, στην 
εκπαίδευση, στην οδήγηση, στην ψυχαγωγία, στον τρόπο 
διαβίωσης στο σπίτι, στην προσωπικότητα του ασθενούς, 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην ποιότητα της έγγαμης 
ζωής, στη σεξουαλική ζωή, κ.α.

Τι κοινό έχουν το πυρηνικό ατύχημα του Chernobyl, η 
περιβαλλοντική καταστροφή που προκλήθηκε από την 
Exxon Valdez στο Three Mile Island και η απώλεια του 
διαστημικού λεωφορείου  Challenger; Οι τρεις αυτές τρα-
γωδίες συνδέονται από τα λάθη που προκλήθηκαν από 
ανθρώπους που κοιμόνταν πολύ λίγο ή που η ποιότητα 
του ύπνου τους ήταν πολύ κακή. 
Οι ασθενείς που εργάζονται σε κυλιόμενα ωράρια, για να 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν  αναπτύσσουν πολύ συχνά 
συνήθειες, όπως είναι η υπερβολική κατανάλωση καφέ 
για να παραμείνουν ξύπνιοι ή αλκοόλ για να κοιμηθούν, 
μικρουπνάκους σε λάθος χρόνους κατά την διάρκεια 
της ημέρας  που συνολικά έχουν ως  αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις συνέπειες των 
κυλιόμενων ωραρίων και τελικώς να οδηγούν σε πραγ-
ματική διαταραχή του ύπνου…Tα οδικά ατυχήματα επίσης 
αποτελούν ένα μεγάλο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα 
και πολλές φορές έχουν άμεση σχέση με την υπνηλία. 

Το οικονομικό κόστος των οδικών ατυχημάτων  στις 
Η.Π.Α εκτιμάται στα 12,5 δις δολάρια το χρόνο και στην 
Αυστραλία  στα 5 δις τον χρόνο. Οι πιο συνήθεις διατα-
ραχές του ύπνου που είναι αιτίες ατυχημάτων είναι η 
αϋπνία, η υπνική άπνοια, η ημερήσια υπνηλία και ο διακε-
κομμένος ύπνος. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι ενημερωμέ-
νοι για την υπνηλία και τις επιπτώσεις της, συχνά  αρνού-
νται ότι πάσχουν από κάποια διαταραχή του ύπνου  όπως 
η ημερήσια υπνηλία, ενώ ο κοινωνικός τους περίγυρος 
παρατηρεί το αντίθετο. 

Το ότι κοιμόμαστε λίγο στον δυτικό κόσμο δεν είναι κάτι 
για το οποίο θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι. Πολλοί 
άνθρωποι θεωρούν λαθεμένα ότι μπορούν να μάθουν να 
κοιμούνται λιγότερο και να λειτουργούν φυσιολογικά. Η 
ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ύπνου κρίνεται απαραί-
τητη και αναγκαία. O τόσο μικρής διάρκειας και κακής 
ποιότητας ύπνος οδηγεί την υγεία, σωματική και ψυχική, 
σε βαθμιαία επιδείνωση. Oι σημερινοί άνθρωποι δυσκο-
λεύονται να κοιμηθούν, ξυπνούν συχνά κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, αισθάνονται κουρασμένοι και νυστάζουν 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, χρησιμοποιούν υπνωτικά 
φάρμακα και συνεχίζουν να αναρωτιούνται: «Πόσο ύπνο 
χρειάζομαι στ’ αλήθεια;».

ψυχολογία

«Δεν είναι μικρό πράγμα το να κοιμάσαι αφού για να το πετύχεις 
πρέπει να μένεις ξύπνιος όλη την ημέρα» (Ζαρατούστρα)

ΓΡΑΦΈΙ Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ
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Saw: legacy - jigsaw

Murder on the orient express

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ; ΕΚΛΙΠΑΡΩ
Η κωμωδία «Αόρατος Κόσμος» 
θα παρουσιάζεται στο Πολιτεία 
Θεάτρου, κάθε Σάββατο έως στις 
16 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 10 ευρώ με ποτό και 7 
ευρώ για ανέργους και φοιτητές.

Σύνοψη: Ο μυθιστοριογράφος και 
χήρος Τομ Κοντομάιν, παντρεμένος 
με τη Ρουθ, καλεί για πνευματιστι-
κή συγκέντρωση στο σπίτι του την 
Μαντάμ Αρκάτι, ένα εκκεντρικό 
μέντιουμ, με σκοπό να συγκεντρώ-
σει υλικό για το επόμενο βιβλίο του. 
Τα προβλήματα αρχίζουν όταν, και 
εξαιτίας αυτής της συγκέντρωσης, 
εμφανίζεται και εγκαθίσταται στο 
σπίτι του ζευγαριού το ενοχλητι-
κό και παιχνιδιάρικα πειρακτικό 
φάντασμα της πρώτης του γυναίκας, 
της Ελβίρας. Παίζουν: Αχιλλέας Δη-
μητριάδης, Μαρία Μπαλτατζή, Μαρία 
Τοπάλη, Βασιλική Χαραλαμπίδου.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα και κερδοφόρα horror franchises όλων των εποχών επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, 
πηγαίνοντας τα διεστραμμένα σενάρια δολοφονιών, σήμα κατατεθέν του Jigsaw, στο επόμενο στάδιο. Μετά από μια 
σειρά φόνων που φέρουν την σφραγίδα του δολοφόνου Jigsaw, η αστυνομία αρχίζει να κυνηγάει το φάντασμα ενός 
άνδρα, νεκρού για πάνω από μια δεκαετία, εμπλεκόμενοι σε ένα νέο παιχνίδι που είναι μόνο στην αρχή. Έχει επιστρέ-
ψει ο Τζον Κράμερ από τους νεκρούς για να θυμίσει στον κόσμο πως πρέπει να είναι ευγνώμονες για το δώρο της 
ζωής; Ή είναι μια παγίδα που έχει στήσει ένας άλλος δολοφόνος με τη δική του ατζέντα; 

Σκηνοθεσία: Σπίριγκ Μπράδερς
Παίζουν οι: Κάλουμ Κιθ Ρένι, Κλε Μπένετ, Λόρα Βάντερβουρτ, Μπρίτανι Άλεν, Χάνα Έμιλι Άντερσον, Ματ Πάσμορ, 
Μαντέλα Βαν Πίμπλς, Πολ Μπραουνστάιν, Τζόσια Μπλακ

Μία ιστορία που ξεκινάει ως ένα πολυτελές ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη, εξελίσσεται γρήγορα σε ένα από τα πιο 
κομψά, αγωνιώδη και συναρπαστικά μυστήρια που έχουν ειπωθεί ποτέ. Από τη συγγραφέα των best-sellers, Αγκάθα 
Κρίστι, το «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» αφηγείται την ιστορία δεκατριών άγνωστων ανθρώπων που βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι σε ένα τρένο, όπου όλοι είναι ύποπτοι. Ένας άντρας πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στον χρόνο, πριν 
προλάβει ο δολοφόνος να χτυπήσει ξανά.

Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα
Παίζουν οι: Τομ Μπέιτμαν, Κένεθ Μπράνα, Πενέλοπε Κρουζ, Ουίλεμ Νταφόε, Τζούντι Ντεντς, Τζόνι Ντεπ, Τζος Γκαντ, 
Ντέρεκ Τζακόμπι, Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Μισέλ Φάιφερ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Μαρουάν Κενζάρι, Ολίβια Κόλμαν, Λούσι Μπό-
ιντον, Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο, Σεργκέι Πολούνιν

Η θεατρική παράσταση «Το κούρε-
μα των αμνών» θα βρίσκεται στο 
Πολιτεία Θεάτρου, κάθε Κυριακή, 
έως στις 17 Δεκεμβρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 
με ποτό και 7 ευρώ για ανέργους και 
φοιτητές.

Σύνοψη: H ευρηματική αυτή καυ-
στική κοινωνική-πολιτική σάτιρα με 
το ευθύβολο χιούμορ της γελοιο-
γραφίας, βασίζεται στο Σακάκι Που 
Βελάζει (1976) του Βούλγαρου 
συγγραφέα Στανισλάβ Στρατίεβ. Το 
έργο θίγει το ζήτημα του παραλο-
γισμού ενός συστήματος, το οποίο 
παγιδεύει και τελικά συνθλίβει τον 
πολίτη, εξαναγκάζοντάς τον να αντι-
μετωπίσει τον ανάλγητο λαβύρινθο 
των διαδρόμων του δημοσίου. Παί-
ζουν: Αχιλλέας Δημητριάδης, Βάσω 
Μαυρίδου, Κωνσταντίνα Μαραντί-
δου, Παντελής Μιχαλακάκης, Αλίκη 
Μπράβου, Αργυρούλα Οικονομο-
πούλου, Φανή Χατζημπάρμπα.

Η παράσταση «Σε  μένα μιλάς;» ξε-
κίνησε στις 5 Νοεμβρίου στο Θέατρο 
της Μονής Λαζαριστών. Ημέρες 
και ώρες: Παραστάσεις για σχολεία 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρα-
σκευή, στις 10:30. Παραστάσεις για 
κοινό: Κάθε Κυριακή, στις 11:00. 
Τιμές Εισιτηρίων: 10 ευρώ γενική 
είσοδος και 6 ευρώ σχολικό.

Σύνοψη: Σε σύντομες και γεμάτες 
δράση σκηνές, ο Χάχφελντ, θίγει 
με σύγχρονο τρόπο, το ζήτημα του 
εκφοβισμού στο σχολείο και καλεί 
νέους και ενήλικες θεατές να ανα-
στοχαστούν πάνω σε θέματα όπως: 
βία, φιλία, προσωπική ευθύνη, 
φόβος, μοναξιά, σεξουαλικότητα, 
σχέσεις στο σχολείο και στην οικο-
γένεια. Παίζουν: Στέφανος Πίττας, 
Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, 
Νίκος Μήλιας, Βασίλης Σεϊμένης, 
Γιάννης Χαρίσης, Νίκος Ορτετζάτος, 
Μάρα Τσικάρα, Θοδωρής Πολυ-
ζώνης, Στέργιος Τζαφέρης, Άννα 
Κυριακίδου, Φωτεινή – Δήμητρα 
Τιμοθέου.

Η θεατρική ομάδα «Omerta Theatre 
Group» παρουσιάζει στις 11, 12 και 18, 19, 
20 Νοεμβρίου το έργο «Εκλιπαρώ», στο 
Θέατρο Σοφούλη. Ώρα: 21:00. Τιμές εισι-
τηρίων: 12 ευρώ το κανονικό, 8 ευρώ το 
μειωμένο, 5 ευρώ ΑμεΑ.

Σύνοψη: Ένα έργο που διεισδύει στα 
ζητήματα της ψυχικής υγείας. Σκοπός του 
δεν είναι να δώσει απαντήσεις, αντιθέτως 
βυθίζεται στα πολύπλοκα ζητήματα μιας 
ασθένειας για την οποία δεν υπάρχει 
θεραπεία. Η Κάθριν, μία νεαρή ποιήτρια, 
μάχεται με την σχιζοφρένεια. Προσπαθεί 
να ορθοποδήσει και να επανέλθει στην κα-
θημερινότητα της μετά από τον εγκλεισμό 
της στο ψυχιατρείο. Η δημιουργική πλευρά 
της ακρωτηριάζεται από την ιατρική αγω-
γή που της χορηγείται. Καλείται να επιλέξει 
ανάμεσα σε μία «ελλιπή» φυσιολογική ζωή 
και στην αστείρευτη  δημιουργικότητας 
της. Οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από την 
ασθένεια της. Παίζουν: Βαλάντης 
Γαργάνης, Γιώτα Λιάμπου, Λιλιάνα Νίγκρο, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, Ιωάννα Σιδηρο-
πούλου.
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Ν
αι, δυστυχώς δεν υπάρχουν πια χρή-
ματα ούτε για πιο άμεσες ανάγκες 
όπως σχολεία, νοσοκομεία, παρόλα 
αυτά ο πολιτισμός…  δεν είναι πολυτέ-
λεια και με πολύ μικρό προϋπολογισμό 
και διάφορα «κόλπα» προσπαθούμε να 
φέρουμε όμορφες ταινίες, μια γιορτινή 
ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη διότι ο 

κινηματογράφος είναι γιορτή. Οπότε 10 μέρες γιορτάζου-
με τον κινηματογράφο, γιορτάζουμε την πόλη της Θεσσα-
λονίκης, λέει ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Η εξωστρέφεια είναι το στοίχημα σας;
Με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ επιχειρήσαμε τη διείσδυ-
ση και σε άλλους δήμους. Ο θεσμός ανήκει σε όλη την 
Θεσσαλονίκη και σε όλους τους δήμους, και μάλιστα την 
ώρα που κάποιοι δεν έχουν κινηματογράφο όπως ο Εύ-
οσμος και ο δήμος Παύλου Μελά, με τον οποίο κάναμε 
και μια όμορφη θερινή προβολή στο πρώην στρατόπεδο 
που τώρα αναπλάθεται σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Επίσης 
κάνουμε προβολές στο πολιτιστικό κέντρο «Χρήστος Τσα-
κίρης» που βρίσκεται στην οδό Λαγκαδά αλλά και με τον 
δήμο Καλαμαριάς στο δημοτικό θέατρο της πλατείας «Με-
λίνας Μερκούρη».

Τι σας έχει εντυπωσιάσει στο διάστημα που εργάζεστε 
στο Φεστιβάλ;
Περνάω καλά! Μ’ αρέσει να κυκλοφορώ στην πόλη, να 
ψωνίζω, να πηγαίνω στα μπαρ, να πηγαίνω βόλτα στο λι-
μάνι. Είναι ωραία η ζωή στη Θεσσαλονίκη. Όλοι το ξεχνά-
με, ξεχνάμε τις απλές καθημερινές χαρές…

Παρά τα οικονομικά προβλήματα, θα φιλοξενήσουμε 
μεγάλες προσωπικότητες, π.χ. Αλεξάντερ Πέιν… Γιατί 
επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη;
Το λατρεύουν το φεστιβάλ μας…  Βέβαια ο Πέιν είναι ‘Ελ-
ληνας, θα σας δείξω το μήνυμα  που μου είχε στείλει και 
έλεγε με απίστευτη χαρά  ότι θα έρθει  στο… πιο αγαπη-
μένο του φεστιβάλ… Επιστρέφουν και θέλουν να έρθουν 
διότι περνάνε καλά. Βλέπει τις ταινίες με πολλή προσοχή 
και αγάπη και μετά στις συζητήσεις με τους δημιουργούς 
παραμένει μέσα στην αίθουσα ενώ σε άλλα φεστιβάλ… 
αδειάζουν την αίθουσα και μένουν 5-6 μόνο! Κάνουν 
ωραίες ερωτήσεις, οπότε δημιουργείται αυθόρμητα όλο 
αυτό το υπέροχο σκηνικό…

Ανανεώνεται το κινηματογραφικό κοινό ή παραμένει το 
ίδιο;
Βεβαίως και ανανεώνεται. Πέρυσι ήρθε μια κυρία 70-75 
ετών και μου είπε, εγώ ερχόμουν στο φεστιβάλ την επο-
χή του… ‘60 και τώρα έφερα την εγγονή μου που είναι 29 
ετών να της γνωρίσω το φεστιβάλ που έζησα εγώ εκείνη 
τη δεκαετία!

Αυτό το άνοιγμα που κάνετε με τους εικαστικούς, αυτό 
το… πάντρεμα που κάνετε με τις ταινίες και τις δημι-
ουργίες εικαστικών πως το σκεφτήκατε;
Εδώ και πολλούς μήνες δώσαμε από ένα έργο του διαγω-
νιστικού τμήματος σε έναν εικαστικό ο οποίος έφτιαξε ένα 
πρωτότυπο εικαστικό έργο το οποίο εμπνεύστηκε από την 
ταινία. Πραγματικά βλέποντας το έργο είναι σαν διαβάζεις 
ένα κείμενο, μια κριτική. Σου ανοίγει κι άλλους ορίζοντες…

Το «Ρίζωμα» έχει να κάνει με το φετινό φεστιβάλ αλλά 
και με ένα βιβλίο…
Ήταν ένα βιβλίο που με έχει σημαδέψει, από τα πιο σημα-
ντικά του 20ου αιώνα, φιλοσοφικού περιεχομένου, η ανά-
γκη για ρίζες ή ρίζωμα στο οποίο συμπυκνώνεται ουσια-
στικά η σημαντικότερη και πλέον παραγνωρισμένη ανάγκη 
της ψυχής.

Στο παγκοσμιοποιημένο τοπίο -και της τέχνης και του 
διαλόγου- έχουμε πάλι ανάγκη για… ρίζωμα;
Ναι αλλά μη το φανταστείτε κυριολεκτικά, ως μια πατρίδα 
ή ένα σπίτι αλλά ως μια μνήμη, έναν θεό. Η συγγραφέας 
είναι θρήσκα και μιλάει για έναν δικό της θεό, δεν είναι 
εντελώς χριστιανικό. Έχουμε ανάγκη επαφής ο ένας με τον 
άλλον να ξαναβρούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη… Για 
αυτά μιλάει η Σιμόν Βέιλ.

Οι ταινίες… «φιλοσοφούν»;
Όπως έλεγε ο αείμνηστος Νίκος Παναγιωτόπουλος «μην 
ξεχνάς οι ταινίες παίζονται δεν στοχάζονται οπότε είναι ται-
νίες διαφόρων ειδών…».

Ποια είναι η ταινία που έχετε ξεχωρίσει;
Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι τέτοιο αλλά μπορώ να 
πω ότι «Ο Μικρόκοσμος» είναι από τις πιο όμορφες και εν-
διαφέρουσες που έχω δει την τελευταία πενταετία…

«Μην ξεχνάς οι ταινίες παίζονται δεν στοχάζονται…»

νέα της πόλης

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU
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Ο «Μ. Αλέξανδρος του ποδοσφαίρου» φόρεσε και πάλι τη 
φανέλα της Εθνικής, το 10 το καλό, στο Ολυμπιακό αθλη-
τικό κέντρο Πανοράματος του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη σε 
φιλικό αγώνα με το Γ΄Σώμα Στρατού. Σε μια κουβέντα 
που είχε με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου μίλησε για τον 
ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη και τους συνεργάτες του… 

«Μόνο για καλό σκοπό θα ξαναφορούσα τη φανέλα, πέρα-
σαν τα χρόνια και πρέπει να καταλαβαίνουμε σε ποια ηλικία 
είμαστε... Θα ήθελα να ξαναφορέσω τη φανέλα αλλά η λογι-
κή δεν μου επιτρέπει να ξαναπαίξω. Το μυαλό και τα μάτια 
λειτουργούν όμως το σώμα δεν ακούει….» είπε μεταξύ άλ-
λων και ευχαρίστησε τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη για την 
βράβευση και την τιμή να τον συμπεριλάβει σε εκδηλώσεις 
του δήμου τονίζοντας ότι «ο συγκεκριμένος δήμαρχος παί-
ζει καλή μπάλα στο γήπεδο του (αυτοδιοίκηση) και είναι από 
τους καλύτερους δημάρχους της χώρας και το δηλώνω και 
ως κάτοικος της περιοχής…».

Ο… ΠΑΟΚ παίζει καλή μπάλα;
Έχουμε αφήσει μια βαριά κληρονομιά στους καινούριους και 
τα χρόνια αλλάζουν. Κυριαρχούν οι ξένοι παίκτες και θέλει 
λίγη υπομονή. Αργήσαμε και λίγο με την αλλαγή των προπο-
νητών αλλά βελτιωνόμαστε. Διαφαίνεται κάτι καλό….

Για τον κ. Λουπέσκου τι έχετε να πείτε;
Πρέπει να βλέπουμε τον κάθε προπονητή με τα στοιχεία που 
έχει… Κουβαλούσε και κουβαλάει ένα βάρος διότι δεν είναι 
αρεστός στον κόσμο του ΠΑΟΚ  -λόγω  της συμπεριφοράς 
του- αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο αγωνιστικό 
κομμάτι και όχι σε συμπεριφορές. Ο κόσμος αυτόν τον προ-
πονητή πρέπει να τον στηρίξει γιατί άμα φύγει τώρα – σύμ-
φωνα με την εμπειρία μου- θα είναι ένα λάθος που θα κοστί-
σει διπλά….

Εσείς πως τα καταφέρατε και γίνατε ο… «Μ. Αλέξανδρος 
του ποδοσφαίρου» χωρίς λεφτά, χωρίς υποδομές, χωρίς 
χορηγούς, χωρίς σύγχρονα γυμναστήρια, ξενοδοχεία, 
προετοιμασίες κλπ; Ποιο ήταν το ποιοτικό χαρακτηριστικό 
σας;
Ο καθένας με  το ταλέντο του... αυτό είχαμε εκείνη την εποχή. 
Ο καθένας προσπαθούσε να καλυτερεύσει εκεί που μπορού-
σε. Δεν έπαιζε ούτε ένας  Κούδας  μόνος του, ούτε δέκα μαζί. 
Είχαμε μια χημεία την ενώσαμε και έγινε ό,τι έγινε…

Δεν παίζεται δηλαδή… ομαδικό παιχνίδι σήμερα;
Παίζεται αλλά με διαφορετικές συνθήκες και συστήματα 
και ορισμένα άλλα πράγματα. Βλέπω τα ξένα γήπεδα και… 
κλαίω. Καταρχάς είναι γεμάτα, οι αγωνιστικοί χώροι είναι τέ-
τοιοι που μπορεί ο αθλητής με το ταλέντο να αποδώσει. Εδώ 
εκτός από 2-3 γήπεδα δεν υπάρχει πρόοδος… Πως λοιπόν θ’ 
ανεβεί ο αθλητής στη Super League; 

Μιλούσα με έναν συνάδελφο τον Περικλή Στέλλα και μου 
έλεγε ότι ο κ. Ιβαν Σαββίδης με τα μισά χρήματα που έχει 
ρίξει στον ΠΑΟΚ θα έπρεπε - κανονικά – να είναι μόνιμα 
πρωταθλητής… Τι πιστεύετε εσείς;

Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες… παθογένειες, τις οποίες 
γνωρίζω χρόνια και παρότι ο επιχειρηματίας έχει μεγάλο 
βεληνεκές, αυτό είναι (για) σε κάποιες επιχειρήσεις. Στην… 
ομάδα πρέπει να βάλει ανθρώπους που ξέρουν από ποδό-
σφαιρο και επίσης τον λαό που γέμιζε το γήπεδο. Όταν χά-
νεται το DNA δεν μπορείς να το… μεταβιβάσεις. Πρέπει να 
ξαναδεί κάποια πράγματα και να θέσει κάποιους όρους. 
Έρχονται παίκτες οι οποίοι στην πορεία δανείζονται κι ενώ 
σε άλλες ομάδες παίζουν, σ’ εμάς… δεν μπόρεσαν. Κάποιος 
πρέπει να αναλάβει να κάνει ότι κάναμε εμείς. Όχι μόνο στα 
λόγια, να γίνουν μια… «οικογένεια». Και εντός αγωνιστικού 
χώρου και εκτός. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον…

Με τα λεφτά γίνονται… «οικογένειες» (στο ποδόσφαιρο 
και στον αθλητισμό);
Φυσικά και γίνονται. Και μετά θέλουν και μεγαλύτερα πράγ-
ματα. Όταν είσαι στη φτώχεια θέλεις να καλυτερέψεις τον 
εαυτό σου για τα επόμενα χρόνια…

Μήπως η φτώχεια σας έφερε τότε κοντά και σήμερα ο 
πλούτος… διχάζει; 
Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Είχα κάνει μια ακαδημία με 
το όνομά μου και άκουγα από τους γονείς να μου λένε δεν 
τρώει το ένα δεν τρώει το άλλο. Εμείς μεγαλώσαμε με προϊό-
ντα όπως τα φασόλια και οι φακές και τα σημερινά παιδιά δεν 
τα τρώνε καν αυτά. Βλέπουμε τραυματισμούς  που τότε… δεν 
υπήρχαν, εγώ είχα δύο τραυματισμούς σε πιο δύσκολα γή-
πεδα και συνθήκες αλλά προσπαθούσαμε, αγωνιζόμασταν… 

Τα έχετε συζητήσει όλα αυτά με τον κ. Σαββίδη;
Σε κάθε ευκαιρία που συναντιόμαστε του τα λέω αλλά έχει 
μεγάλη διαφορά να τα ακούει ο ίδιος και να τα εφαρμόζουν οι 
άλλοι. Ο κ. Σαββίδης δεν έρχεται συχνά αλλά όποτε βρισκό-
μαστε του τα επισημαίνω, μάλιστα τα έχω γράψει κιόλας…

Υπάρχει θέμα συνεργατών στον ΠΑΟΚ; Πρέπει να γίνουν 
αλλαγές;
Αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος ο κ. Σαββίδης.

Ναι αλλά εσείς έχετε κερδίσει το δικαίωμα της άποψης 
για τον δικέφαλο του βορρά…
Οι άλλοι πρέπει να εφαρμόζουν αυτά που τους λέει κι αυτά 

που θέλει και πρέπει να γίνουν.  Να δουλεύουν όλοι μαζί σαν 
οικογένεια. Να μην φτάνουμε προ τετελεσμένων γεγονό-
των…

Με τι ασχολείστε τώρα;
Έχω μια βιοτεχνία εδώ και 32 χρόνια με ανδρική και γυναι-
κεία πιτζάμα. Το παλεύουμε και προσπαθούμε να επιβιώσου-
με. Έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε….

Γ.  Κούδας 
 «Αν αλλάξει ο ΠΑΟΚ 

τώρα προπονητή θα το 
πληρώσει... διπλά»

συνέντευξη

«Βλέπω τα ξένα γήπεδα και… 
κλαίω. Καταρχάς είναι γεμάτα, 
οι δε  αγωνιστικοί χώροι είναι 
τέτοιοι που μπορεί ο αθλητής με 
ταλέντο να αποδώσει. Εδώ εκτός 
από 2-3 γήπεδα δεν υπάρχει 
πρόοδος… Πως λοιπόν θ’ ανεβεί 
ο αθλητής στη Super League;» 
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Τo Cosmopolitan ένα ολοκαίνουργιο 
εστιατόριο. Η Αριστοτέλους απέκτησε 
πάλι ένα κατάστημα το οποίο μπορεί 
άνετα να κινηθεί στη λογική του fine 
dinning, χωρίς να έχει τίποτε από την 
παρακμή των τελευταίων χρόνων της 
πλατείας. Η λιτή, μοντέρνα διακόσμηση 
σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Η 
απροσπέλαστη ματιά στη θάλασσα επι-
τρέπει στον επισκέπτη να απολαμβάνει 
τις δημιουργίες του νέου ανερχόμενου 
chef Τάκη Σπάρτακου. Τα κυρίως πιάτα 
έχουν μια μικρή πολυπλοκότητα αλλά 
στο τέλος σε αποζημιώνουν αφού οι 
γεύσεις είναι τέλεια αρμονικές. Το bar 
restaurant Cosmopolitan υποστηρίζει 
πλήρως το όνομά του, αφού και ο κό-
σμος της Θεσσαλονίκης το τίμησε από 
την αρχή. Εκτός από την πολύ νόστιμη 
κουζίνα μπορείς να το απολαύσεις από 
το πρωί με café, πλήρες πρωινό με 
λαχταριστές ομελέτες και σάντουιτς και 
να καταλήξεις σε ιδιαίτερα cocktail  το 
βράδυ. Το Cosmopolitan ήταν απολύτως 
οργανωμένο από τη πρώτη ήμερα. Με 
άριστο και φιλικό σέρβις μπορεί να υπο-
στηρίξει από ένα επαγγελματικό γεύμα 
90 ατόμων ως και ένα ρομαντικό δείπνο 
δίπλα στη θάλασσα. Το Cosmopolitan 
είναι είναι ένα ευχάριστο bar εστιατόριο 
από κάθε άποψη. Μπορεί η θέα του να 
σου κόβει την ανάσα αλλά και η κουζίνα 
του δεν υστερεί. Βρίσκεται στη καρδιά 
της πλατείας Αριστοτέλους. Δέχεται κρα-
τήσεις στο 2316007575.

O φιλικός αγώνας του Άρη με τη 
Μπόκα Τζούνιορς ανήκει πλέον στην 
ιστορία. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος 
είχε ελάχιστο αγωνιστικό ενδιαφέ-
ρον, αλλά τεράστιο επικοινωνιακό 
για μία ομάδα η οποία απουσιάζει 
από τον φυσικό της χώρο, που είναι 
η Super League, τρία ολόκληρα 
χρόνια. «Πλήγμα» μεγάλο για τον 
κόσμο της που έκανε την ανάγκη 
φιλότιμο προκειμένου να καταφέρει 
να διαχειριστεί την πίκρα του και 
να κάνει υπομονή. Δυστυχώς το… 
χρονοδιάγραμμα δεν βγήκε. Οι φίλοι 
του Άρη πίστευαν ότι μετά από δύο 
χρόνια, ένα στη Γ’ Εθνική και ένα 
στη Football League θα επέστρεφε 
η ομάδα τους στη μεγάλη κατηγορία. 
Υπήρχε και το προηγούμενο παρά-
δειγμα της ΑΕΚ, οπότε παρηγορού-
νταν. Οι ασκήσεις επί χάρτου δεν 
έγιναν πράξη και ο Άρης για τέταρτη 
χρονιά φέτος κυνηγάει την επιστροφή 
του στη Super League. Eγχείρημα με 
μεγάλο ειδικό βάρος, ταυτόσημο με 

το μέλλον της ομάδας. Σ’ αυτή την 
κομβική χρονιά, οι κίτρινοι θεωρητι-
κά σε αγωνιστικό επίπεδο έχουν όλα 
τα απαραίτητα τυπικά στοιχεία για να 
πετύχουν τον στόχο τους. Παρόλα 
αυτά η συσπείρωση του κουρασμέ-
νου πλέον κόσμου τους, με δείγμα 
τους αγώνες της Football League, 
παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα. Στον 
αγώνα με τη Μπόκα παρότι δεν 
υπήρχε αγωνιστικό κίνητρο, κα-
θώς οι Αργεντινοί δεν ήρθαν με την 

πρώτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη, ο 
κόσμος του Άρη πλημύρισε το «Κλ. 
Βικελίδης». Σημάδι ότι παραμένει 
άσβεστη η φλόγα γι’ αυτήν την ομά-
δα. Ότι συνεχίζει να τη λατρεύει και 
αναζητάει τις συνθήκες-πρόκληση 
προκειμένου να δείξει και πάλι τη 
λατρεία του. Συγχρόνως η παρουσία 
του κόσμου του Άρη το βράδυ της 
περασμένης Τετάρτης στο γήπεδο 
ήταν και ένα μήνυμα στον πρόεδρο 
Θόδωρο Καρυπίδη και τους παίκτες 
ότι η δυναμική αυτής της ομάδας 
δεν δικαιολογεί την παρουσία της 
στις άγονες γραμμές της Football 
League. Για να τελειώσει όμως αυτό 
το μαρτύριο θα πρέπει όλοι εκείνοι οι 
οποίοι ανήκουν στον οργανισμό του 
Άρη, αφού αντιληφθούν το μέγεθος 
του, να προσπαθήσουν με όλες τις 
δυνάμεις τους για τον προβιβασμό 
της ομάδας. Αυτό δηλαδή που για τον 
κόσμο του Άρη, φέτος είναι αδια-
πραγμάτευτο.

Το αποτύπωμα της «δίψας» του κόσμου του Άρη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗ
αθλητικά
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ζώδια & social life

Θα βρεθείτε και πάλι στο στόχαστρο των προσωπικών σας λαθών. 
Ίσως να πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε περισσότερο από το να 
πράττετε και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία. Επιπλέον, θα 
σας απασχολήσουν και πάλι άτομα από το μακρινό παρελθόν σας.

Έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να ρί-
ξετε τους τόνους σε κάθε σας προσπάθεια. Αυτό που χρειάζεστε τώρα 
είναι να βρείτε πρώτα την ψυχική σας ηρεμία και μετά να αναζητήσετε 
την ευτυχία σας σε άλλα πρόσωπα.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεστε σε μία εσωτερική ανησυχία, που 
δεν μπορείτε να τιθασεύσετε. Αν πρέπει να προχωρήσετε σε μία σχέ-
ση, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να το κάνετε. Ο επαγγελματικός σας 
χώρος αναστατώνεται από μία ερωτική προς εσάς προσέγγιση.

Είσαστε σε μία πολύ καλή περίοδο σε επαγγελματικά θέματα και 
αναζητάτε πιο ξεχωριστούς δρόμους σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή 
σας σε κάθε τομέα. Αυτό θα σας κάνει υπερβολικά ανήσυχους για το 
μέλλον σας, όμως θα πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην εσωτερική 
σας φωνή, που σας καθησυχάζει σε κάθε ευκαιρία.

Πολλές ειδήσεις θα φτάνουν στα αφτιά σας και κάποιες από αυτές θα 
σας στεναχωρούν ή θα σας κάνουν να νιώθετε άβολα. Η κοινωνικό-
τητά σας θα αναπτυχθεί σιγά-σιγά, βάζοντας σε προτεραιότητα και 
πάλι τους προσωπικούς σας στόχους που δεν είναι και λίγοι. 

Το σύμπαν δουλεύει προς όφελός σας αυτή την περίοδο και πρέπει να 
επωφεληθείτε στο έπακρον. Αν πρέπει να σκεφτείτε κάτι σε επαγγελ-
ματικό ή οικονομικό άνοιγμα, αυτό είναι έτοιμο «στο πιάτο», αρκεί να 
το χειριστείτε σωστά. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου θα δουλέψετε με 
εγωιστικά κίνητρα, θα ξεφουσκώσουν όλα σαν μπαλόνι.

Αυτή η εβδομάδα είναι κατάλληλη για να βάλετε την προσωπική σας 
ζωή σε μία σειρά. Η Αφροδίτη από τον Σκορπιό –ιδίως σε εσάς του 
πρώτου δεκαημέρου– θα σας ευνοήσει σε όποιες προσωπικές σας 
αποφάσεις. Μέσα σε αυτή την εύνοια, η επικοινωνία θα σας χαρίσει 
ίσως και εργασία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτές οι μέρες είναι πολύ σημαντικές σε ό,τι αφορά την προσωπική 
σας ζωή. Οι συνθήκες θα είναι πολύ ιδιαίτερες στην επικοινωνία 
και σε θέματα που θα χρειαστούν ευστροφία στο μυαλό και απόλυτο 
συντονισμό. Κάποιο επαγγελματικό θέμα που ετοιμάζετε θα έχει 
εξαιρετική μελλοντική πορεία.

Ήρθε η στιγμή να ενεργοποιήσετε περισσότερο τα επικοινωνιακά σας 
ταλέντα. Θα βρεθούν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, ώστε να 
αναπτυχθούν με επιτυχία πολλά σας ταλέντα και επιχειρηματικές σας 
αναζητήσεις. Οι σχέσεις σας με τους άλλους θα ανθίζουν μέσα από τη 
σωστή επικοινωνία.

Η προσωπική σας ζωή και η σχέση σας θα αρχίσουν σταδιακά να σας 
απασχολούν περισσότερο. Πολύ πιθανόν να πρέπει να σταματήσετε 
να αναρωτιέστε γιατί κάτι δεν πάει καλά με τον/τη σύντροφό σας. 
Όταν κατανοήσετε και τις δικές σας συμπεριφορές, θα έχετε λύσει το 
μεγαλύτερο μέρος από τα προβλήματά σας. 

Οι ερωτικές αναζητήσεις γίνονται πιο έντονες και πιο συγκεκριμένες. 
Βέβαια, έχετε να αντιμετωπίσετε πληθώρα γεγονότων σε επαγγελ-
ματικά και κοινωνικά θέματα, που σας έχουν αποπροσανατολίσει σε 
βαθμό που έχετε «παγώσει» και πολλές άλλες σας επιδιώξεις σας.

Σε εγρήγορση βρίσκονται τα νέα σας σχέδια και όνειρα για το μέλλον. 
Μπορεί να έχετε κάποια άλυτα θέματα που αφορούν το παρελθόν σας, 
αλλά αυτά θα ηρεμήσουν σιγά-σιγά, με δική σας ειλικρινή αντιμετώ-
πιση. Οικονομικά θέματα βρίσκονται πλέον σε μία νέα τροχιά.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Κρυφά συναισθήματα, δυνατές συγκινήσεις  
και ανταγωνισμοί συνθέτουν 

 το σκηνικό των ημερών. 

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
του Κέντρου Φυσικοθεραπείας της Euromedica-Αρωγή 
Θεσσαλονίκης. Η Ανεξάρτητη αυτή Μονάδα Φυσικοθερα-
πείας -εγκατεστημένη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο 
γυάλινο κτήριο της ΧΑΝΘ- έχει ως κύριο στόχο την εξα-
τομικευμένη φροντίδα και θεραπεία.

Φιλοσοφία του Κέντρου Φυσικοθεραπείας είναι η ολιστι-
κή αντιμετώπιση των περιστατικών, με έμφαση στα αίτια 
της πάθησης και όχι μόνο στα συμπτώματα, εξασφαλίζο-
ντας έτσι μόνιμη λύση για κάθε ασθενή. Επιπλέον, εφαρ-
μόζει τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά 
δεδομένα στον τομέα της προληπτικής, διαγνωστικής και 
θεραπευτικής φυσικοθεραπείας. Ειδικότερα, το Κέντρο 
Φυσικοθεραπείας Euromedica - Αρωγή παρέχει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες για την αντιμετώπιση Παθήσεων 
της Σπονδυλικής Στήλης, Αθλητικών Κακώσεων, Παθή-
σεων του Άνω Άκρου, Νευρολογικών Παθήσεων, Μυο-
σκελετικών Παθήσεων, Χρόνιου Πόνου κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θεραπευτικές συνεδρίες είναι 
ατομικές, διατηρώντας αυστηρά την αναλογία ασθενή - 
θεραπευτή ένας προς έναν, έτσι ώστε ο ασθενής να «δέ-
χεται» την υψηλότερη ποιότητα φροντίδας. Οι τεχνικές 
που εφαρμόζονται απαιτούν μικρότερη συχνότητα επα-
νάληψης, μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρό-
νο αποκατάστασης και την οικονομική επιβάρυνση του 
ασθενούς.

Δημήτριος Πασβάντης, Διευθυντής Θεραπειών Euromedica-Αρωγή, 
Θεόδωρος Ταλάρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Διοικητικός Διευθυ-
ντής Euromedica-Αρωγή, Φλέρη Αγίου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και 
Marketing Euromedica-Αρωγή, Καίτη Χρυσάφη, Διοικητική Διευθύντρια 
Νοσηλευτικού Προσωπικού Euromedica-Αρωγή, Σταύρος Καλαφάτης, 
Βουλευτής Θεσσαλονίκης

Βύρων Χαλίδης, Ορθοπεδικός, Μαρία Παναγιωτίδου, Φυσικοθερα-
πεύτρια, Γεώργιος Ψυχίδης, Νευροχειρουργός, Χρήστος-Αλέξαν-
δρος Μυλωνάς, Ορθοπεδικός, Δημήτριος Πασβάντης, Διευθυντής 
Θεραπειών Euromedica-Αρωγή

Σπύρος Κοτρώτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Euromedica, 
Θεόδωρος Ταλάρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Διοικητικός Διευθυ-
ντής Euromedica-Αρωγή, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πλαστικός Χει-
ρουργός, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Φλέρη Αγίου, 
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Marketing Euromedica-Αρωγή

Φλέρη Αγίου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Marketing 
Euromedica-Αρωγή, Σπύρος Πέγκας
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ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23 
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER  
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 
2310281350
Café de Sport  
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 
2310229555
Canteen  
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI  
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 
2316007575
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλο-
νίκη, 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, Θεσσα-
λονίκη
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 - Ωραιοκά-
στρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 
2314016014
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτη-
ρίου»  
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, Καλαμα-

ριά, 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, Θεσσαλο-

νίκη, 2310834996

Ξενοδοχείο Asteria Panorama  

Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123

Ξενοδοχείο Hyatt Regency  

13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234

Ξενοδοχείο Metropolitan

Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 

824221-8 

Χάλαρο  

Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Όλα τα σημεία διανομής
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