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editorial

#αναχώματα
SocialismataΣτόχος να μη χρειάζεται η κοινωνία «φιλί ζωής»

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Η απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με τη διανομή του κοινωνικού 
μερίσματος μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε μία περίοδο που το ευρώ είναι δυσεύρετο για τους 
περισσότερους, ακόμη κι αυτό το βοήθημα θα δώσει «ανάσα» σε εκατομμύρια νοικοκυριά. Πρόκειται, δε, 
για χρήματα που θα πέσουν άμεσα στην αγορά –άρα κάποια θα επιστρέψουν στον κρατικό κορβανά μέσω 
του ΦΠΑ–, δίνοντας «φιλί ζωής» σε εμπόρους και μαγαζάτορες που στενάζουν. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ορισμένες βασικές παραμέτρους, όπως το από πού και πώς προ-
ήλθε αυτό το υπερπλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί, δυστυχώς, η Ελλάδα του 2017 δεν 
είναι μία χώρα που μπορεί να ασκήσει κοινωνική πολιτική από την ανάπτυξη της οικονομίας της, αλλά από 
την αφαίμαξη φορολογουμένων που απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν άρχουσα τάξη. Το ποσό 
του 1,4 δισ. ευρώ, που θα μοιράσει η κυβέρνηση, προήλθε από μία σκληρή φορολογική πολιτική που 
εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και που επιβάλλεται από δανειστές και εταίρους, σε συνεργασία βέβαια 
με τους εκάστοτε κυβερνώντες. 

Η ελληνική οικονομία –πέρα από τις δηλώσεις που κρύβουν πολιτική σκοπιμότητα– παραμένει σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, με την υπερφορολόγηση –από την οποία προήλθε το «δώρο» που θα μοιράσει 
η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο– να αποτελεί τροχοπέδη στην οποιαδήποτε προοπτική ανάταξης και ανά-
καμψης. Οι πληγές που έχουν ανοίξει σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επου-
λωθούν από το κοινωνικό μέρισμα, ενώ μόνο δυσάρεστη έκπληξη προκαλούν οι παραδοχές κορυφαίων 
υπουργών ότι συνειδητά φορολογήθηκε τόσο πολύ η μεσαία τάξη –στην οποία ο κ. Τσακαλώτος τοπο-
θέτησε όσους παίρνουν 1.000-1.500 ευρώ τον μήνα– και συντέλεσε καθοριστικά στο υπερπλεόνασμα.

Η Ελλάδα, επτά χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Για να υπάρ-
ξουν όμως αναπτυξιακή προοπτική και επιστροφή στην κανονικότητα, πρέπει πρωτίστως να υπάρξει κοι-
νωνική δικαιοσύνη και το βάρος να πέσει στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πρέπει οι παθογένειες, 
που άλλοι επειδή δεν πρόλαβαν, άλλοι επειδή δεν μπόρεσαν και άλλοι ιδεοληπτικά δεν ήθελαν, να πολε-
μηθούν. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός τον οποίο θα υπηρετήσουν πιστά 
οι σημερινοί και οι όποιοι επόμενοι κυβερνώντες, ώστε η ελληνική οικονομία να μετασχηματιστεί από 
προβληματική σε ανταγωνιστική. Μόνο έτσι θα ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλος της ύφεσης και των 
προϋπολογισμών που θα βασίζονται στην υπερφορολόγηση των ίδιων και των ίδιων.

Ο μεγάλος στόχος για το 2018 δεν πρέπει να είναι η διανομή ακόμη μεγαλύτερου κοινωνικού μερίσματος, 
αλλά να υπάρχουν λιγότεροι συμπολίτες μας που να χρειάζονται αυτό το «δώρο» από το κράτος για να 
πάρουν «ανάσα». Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μείωση της ανεργίας και παραγωγή πλούτου. Είναι 
ακριβώς όπως στην περίπτωση των συσσιτίων, όπου το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν άνθρωποι 
που χρειάζονται από το κράτος, την Εκκλησία, την όποια οργάνωση ένα πιάτο φαγητό, αλλά να το έχουν 
εξασφαλισμένο από τη δουλειά τους.

Tην επόμενη Δευτέρα (μετά το β΄ γύρο εκλογών κεντροαριστεράς) θα μοιράσουν… τρόφιμα 
#Μαξίμου #μέρισμα_πάει #σχέδιο_για_αντιμετώπιση_πλημμυρών;

Πολλοί ΠΑΣΟΚοι που έγιναν ΣΥΡΙΖΑίοι… ξανάγιναν -λέει- ΠΑΣΟΚοι διότι απογοητεύθηκαν 
πρώτα από το ΠΑΣΟΚ και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ #ΛΟΓΙΚΟ #επιστροφή_στις_ρίζες  
#Μετά_που_θα_ξαναπάνε; #αντιπλημμυρικά;

Θα είναι τρίτο κόμμα το «νέο πασοκ»; Η ερώτηση τέθηκε από την υπογράφουσα στον διευθύ-
νοντα σύμβουλο εταιρείας δημοσκοπήσεων Δ. Κατσαντώνη ο οποίος απάντησε ότι σύμφωνα 
με τα στοιχεία των ερευνών του η Χρυσή Αυγή δεν δείχνει να χάνει πολύ! #απόνερα

Στις εκλογές του νέου φορέα… ΠΑΣΟΚ -με άλλο όνομα- πήγαν και ΝΔκρατες οι οποίοι 
ψήφισαν Σταύρο Θεοδωράκη και ΠΟΤΑΜΙ διότι θέλουν τον επικεφαλής υπουργό δημόσιας δι-
οίκησης… «Αυτόν ή την Ντόρα Μπακογιάννη» όπως είπαν στη στήλη… «Μόνοι αυτοί κάνουν 
για μεταρρυθμίσεις και πάταξη γραφειοκρατίας» #τουρλού  
#Ψωμιάδης_για_όλα #πιάσε_ένα_με_όλα

Κέρδος είναι… Είτε γυρίζουν οπαδοί «πίσω στο μαντρί» είτε… κεφάλαια στην Ελλάδα  
#κάτι_να_κινείται_λέμε #μαντριά_τα_πήρε_ο_χείμαρρος

Με τόσα στελέχη ΠΑΣΟΚ στο… ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση του, μήπως θα ήταν πιο εύκολη η 
συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με «νέο πασοκ»; #συνεργασία_έστω_στα_ρέματα;

Έξω φρενών ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Γ. Αρβανιτίδης σε ερώτηση της 
στήλης για συνεργασία με… ΣΥΡΙΖΑ! ΟΚ κ. Αρβανιτίδη, όμως και στο παρελθόν αν ρωτούσαμε 
βουλευτή της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ (και τον Β. Βενιζέλο) την 
ίδια αντίδραση θα είχαμε… #βοήθεια_πνιγόμαστε

«Το νέο είναι η… Φώφη Γεννηματά»; Η ερώτηση ανήκει στον πρώην ευρωβουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Κ. Χρυσόγονο που μάλλον προτιμά τον κ Ανδρουλάκη – επίσης ευρωβουλευτή – με 
τον οποίο έχουν ως συνάδελφοι εκεί στα ξένα, κοινές ανησυχίες στην ΕΕ…  
#δεν_συνεργάζεστε_καλύτερα_για_ΕΣΠΑ_και_πλημμύρες;

Πολύ του άρεσε αυτό με την Κεντροαριστερά… Τουλάχιστον αυτό είπε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Μανιός δείχνοντας το δρόμο στο κόμμα του κ. Τσίπρα ώστε να κοιτάζει όχι μόνο 
προς ΑΝΕΛ (και στο παρελθόν προς Λεβέντη) αλλά και προς το «νέο ΠΑΣΟΚ»… #πλημμύρες 
#δρόμοι_έφυγαν_λέμε

Φαγώθηκαν να παραιτηθεί ο κ. Ανδρουλάκης… Τότε γιατί κατέβηκε στις εκλογές; #ενότητα 
#νέο_πασοκ #εκλογές_στα_αναχώματα

Στις πρώτες θέσεις όσοι κατέχουν… θέσεις #ΛΟΓΙΚΟ  
#στην_κορυφή_δεν_έχει_πολλά_λασπόνερα

Το ΠΟΤΑΜΙ δεν γυρίζει πίσω… Όπως σημειώνουν δημοσκόποι η νέα κατάσταση που δημιουρ-
γήθηκε αφήνει χώρο για… νέα κόμματα! #μεγάλη_ήττα_Θεοδωράκη  
#μπαζωμένα_γεφύρια #χείμαρροι_παντού

Ουρές για κεντροαριστερά, ουρές και για κοινωνικό μέρισμα #βροχή_εκατομμυρίων  
#βροχή_ευθυνών #ουρές_πλημμυροπαθών #μπουλντούζες_λαλιώτη;

(Πςςς μάγκας ο Τσίπρας! Τα παίρνει από μένα, για να τα δώσει στη μάνα μου, από την οποία θα 
ζητήσω να τσοντάρει ώστε να πληρώσω τη… ΔΕΗ που θα σώσει ούτως ή άλλως…  
#μέρισμα_λέμε #κινείται_το_χρήμα) #Εθνικό_πένθος #ΕΘΝΙΚΗ_συννενόηση;  
#Εθνικά_μπαζώματα…
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Τ
ο κοινωνικό μέρισμα θα πάρουν τον Δε-
κέμβριο περίπου 3,4 εκατομμύρια νοικο-
κυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. 
Ο πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης 
Τσίπρας, το βράδυ της Τρίτης μέσα από 
ένα τηλεοπτικό διάγγελμα γνωστοποίησε 
λεπτομέρειες για τη διανομή του κοινω-
νικού μερίσματος λέγοντας ότι από τα 1,4 

δισ. ευρώ, τα 720 εκατομμύρια θα διανεμηθούν με τη μορφή 
έκτακτης ενίσχυσης, η οποία θα είναι αφορολόγητη και ακα-
τάσχετη προς 3,4 εκατομμύρια πολίτες.
Εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακής κατάστασης 
είναι τα κριτήρια που θα τεθούν όπως ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός. Ειδικότερα, όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτή-
ρια, αυτά αφορούν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με «ταβάνι» 
εισοδήματος μέχρι 9.000 ευρώ και πολυπρόσωπα με ανώτα-
το όριο τα 18.000 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά όρια προσαυ-
ξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 25% 
για κάθε παιδί. Δικαιούχοι θα είναι, επίσης και όσων τα νοικο-
κυριά διαθέτουν ακίνητη περιουσία με ανώτατο όριο σε κάθε 
περίπτωση τα 180.000 ευρώ. Ο κ. Τσίπρας μέσα από τις δη-
λώσεις του ενημέρωσε ότι μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχει 
πραγματοποιηθεί η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους.

Αναλυτικά τα ποσά του νέου κοινωνικού μερίσματος ανά-
λογα με το ετήσιο εισόδημα και την οικογενειακή κατά-
σταση έχει ως εξής:

Για οικογένειες με δύο παιδιά: Για εισόδημα 6.000 ετησίως 
θα δοθεί ενίσχυση ύψους 900 ευρώ. Για εισόδημα 12.000, 
ενίσχυση ύψους 700 ευρώ. Για εισόδημα 18.000 ενίσχυση 
ύψους 500 ευρώ. Για ένα νοικοκυριό που αποτελείται από ένα 
ζευγάρι χωρίς παιδιά: Για εισόδημα 4.500 ευρώ θα δοθεί ενί-
σχυση ύψους 675 ευρώ. Για εισόδημα 9.000 ευρώ, ενίσχυση 
ύψους 525 ευρώ. Για εισόδημα 13.500, ενίσχυση ύψους 375 
ευρώ. Μονοπρόσωπα νοικοκυριά: Για όσους έχουν ετήσιο 
εισόδημα 3.000 ευρώ, δίδεται ενίσχυση 450 ευρώ. Για εισό-
δημα 6.000 ευρώ, ενίσχυση 350 ευρώ. Για εισόδημα 9.000, 
ενίσχυση 250 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε δε ότι από το συ-
νολικό ποσό των 1,4 δισ. ευρώ τα 315 εκατομμύρια θα δο-
θούν για την επιστροφή της παράνομης παρακράτησης των 
εισφορών υγείας των συνταξιούχων, ενώ τα 360 εκατομμύ-
ρια στη ΔΕΗ, ώστε να καλυφθεί το κόστος των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ωφέλειας, που συμπεριλαμβάνονται στους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ. «Με αυτόν το τρόπο διασφαλίζουμε ότι 
δε θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους 
καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει ο δρόμος για πε-
ραιτέρω σημαντικές μειώσεις στο ρεύμα για τους πάνω από 
300.000 δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ», 
είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:  «Ξέρουμε ότι πρέπει 
να αγωνιστούμε ακόμη πιο σκληρά με ακόμη μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα απέναντι σε πρακτικές και αντιλήψεις που 
ακόμη δεν έχουν νικηθεί ολοκληρωτικά, για να προστατεύ-
σουμε περισσότερο τους μικρούς και τους μεσαίους, να χτυ-
πήσουμε πιο αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή».

Την αρχή του νομοσχεδίου ψήφισαν όλα τα κόμματα, πλην 
της Χρυσής Αυγής, η οποία δήλωσε επιφύλαξη για την Ολο-
μέλεια. Η συνεδρίαση ψήφισης του νομοσχεδίου στην Ολο-
μέλεια θα διεξαχθεί την Δευτέρα, καθώς αναβλήθηκε η προ-
γραμματισμένη για την Πέμπτη -λόγω εθνικού πένθους για 
την τραγωδία στην Δυτική Αττική από τη θεομηνία.

Με θετική ματιά φαίνεται πως βλέπουν οι πολίτες την κίνηση 
της Κυβέρνησης να μοιράσει το κοινωνικό μέρισμα σε νοικο-
κυριά. Η Karfitsa μίλησε με πολίτες της Θεσσαλονίκης για την 
οικονομική αυτή ενίσχυση, με την πλειοψηφία να αναφέρει 
πως είναι υπέρ της κίνησης αυτής. Παράλληλα βέβαια, επι-

σημαίνουν τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα έπρεπε να 
καταλήξουν τα χρήματα αυτά, κατά την άποψή τους. 

Βασίλης Ηλιάδης
«Συμφωνώ με την κίνηση αυτή. 
Η δική μου άποψη όμως είναι ότι 
με αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να 
ενδυναμώσουν τις οικονομικά ευ-
παθείς ομάδες ή να επιδοτήσουν 
επιχειρήσεις για να μπορέσουν να 
προσλάβουν εργαζόμενους, γιατί 

ο κόσμος έχει ανάγκη από δουλειά και όχι από επιδόματα».

Γιάννης Μπαλατσός
«Διαφωνώ κάθετα με την διανομή 
του κοινωνικού μερίσματος, γιατί 
πιστεύω ότι αυτό είναι κοροϊδία. 
Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι 
να πιάσουν όλους όσους έκλεψαν 
χρήματα από την Ελλάδα και τα 
έβγαλαν στο εξωτερικό. To μέ-

ρισμα είναι κοροϊδία, δηλαδή θα δώσουν το μέρισμα στους 
άνεργους, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να απαντήσουν ποιος 
τους έκανε άνεργους, ποιος έδιωξε τα εργοστάσια κι άλλες 
επενδύσεις, ποιος μείωσε τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, 
με αποτέλεσμα τώρα τόσος κόσμος να μην έχει δουλειά;».

Θεόδωρος Πάπηρας
«Είναι καλό που θα δοθεί το κοι-
νωνικό μέρισμα. Απλά από τη μία 
μας τα δίνουν και από την άλλη 

μας τα παίρνουν πίσω. Οπότε στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. 
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος υποφέρει, οπότε 
σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις με τις οποίες θα γίνει 
και η επιλογή των πολιτών που το δικαιούνται, θα βρουν αρ-
κετούς που χρειάζονται οικονομική στήριξη».

Ολυμπία - Δέσποινα Ανδρονίδου 
«Ίσως θα έπρεπε με αυτά τα λεφτά να κάνουν κάτι για να βοη-
θήσουν και να δώσουν έμφαση στην στήριξη της νέας γενιάς 
και ειδικά στους φοιτητές που έχουν ανάγκη, αλλά όπως και 
να έχει είναι καλό που θα δοθούν κάποια χρήματα σε συμπο-
λίτες μας, όσα κι αν είναι αυτά». 

Αμπραχάμ Εσκιτζιάν
«Να δοθεί, γιατί όχι. Αρκεί να μην 
ξεζουμίζουν εμάς για να βρουν τα 
λεφτά και να τα δώσουν. Θα πρέ-
πει να ψάξουν από άλλες πηγές 
να βρουν χρήματα και να μην τα 
παίρνουν από τους πολίτες και ει-
δικά από τη μεσαία τάξη που την 
έχουν καταστρέψει».

Κοινωνικό μέρισμα  
με… «ναι μεν, αλλά»

politics

«Να δοθεί το 
οικονομικό βοήθημα, 
αλλά να μην τα πάρει 
ο Τσίπρας από τους 
πολίτες»

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ
EΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΑΛΑΖΙΟ ΛΕΥΚΟ

Στάθµευση σε τρεις κινήσεις µέσα στη Θεσσαλονίκη; 
Με την προσπάθεια όλων, γίνεται!
Το THESi, το Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης του Δήµου Θεσσαλονίκης, έχει στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών στάθµευσης στην πόλη. Τεχνολογικά προηγµένο, το THESi δίνει τη δυνατότητα να παρκάρεις 
εύκολα σε θέσεις, που θα βρίσκεις γρήγορα και θα πληρώνεις για όση ώρα τις χρησιµοποιείς. Γι’ αυτό 
αξίζει να αποδείξουµε πως όλοι µαζί, µε σεβασµό στους συµπολίτες µας και το περιβάλλον, µπορούµε να 
κάνουµε τη ζωή µε το αυτοκίνητο πιο απλή και την πόλη µας πιο φιλική.

#thesi www.thesi.gr

ParkPal App

Βρήκες, πάρκαρες, εφυγες

Έξυπνα!
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Ε
κτός από την Κεντροαριστερά, κάλπες 
«στήνει» και ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης αυτό 
το Σαββατοκύριακο. Στην κομματική ορ-
γάνωση της πόλης τα βλέμματα όλα είναι 
στραμμένα στην 3η Συνδιάσκεψη της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής που ξεκινά σήμερα 
το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί με την 
εκλογή των νέων μελών του κομματικού 

οργάνου αλλά και του νέου συντονιστή του. Αν και… εκ-
πλήξεις δεν περιμένουμε, σύμφωνα με όσα αναφέρει στην 
Karfitsa κορυφαίο στέλεχος του κυβερνόντος κόμμα-
τος, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα υπάρξουν 
απρόοπτα όπως αυτά του παρελθόντος που παρά το γε-
γονός ότι «στήθηκαν» τρεις φορές οι κομματικές κάλπες, 
κανένας υποψήφιος δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία (λόγω των διαφόρων… τάσεων) και 
το κόμμα κεντρικά τοποθέτησε στη θέση του συντονιστή 
τον απερχόμενο Μήτσο Δημητριάδη. 

Οι εργασίες της 3ης Συνδιάσκεψης της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Α’ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν σήμερα 
και αύριο στο ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, στη Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 47. Θα ξεκινήσουν στις 12:00 το με-
σημέρι με ομιλία του γραμματέα του κόμματος, Παναγιώτη 
Ρήγα και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με τις εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου συντονιστή. Τον νέο συντονιστή θα 
εκλέξουν τα 45 μέλη της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ 
Θεσσαλονίκης που θα προκύψει κατά τη σχετική εκλογική 
διαδικασία που θα προηγηθεί (στο πλαίσιο των εργασιών 
της Συνδιάσκεψης) και στην οποία δικαίωμα ψήφου έχουν 
όλοι οι αντιπρόσωποι. Στην 3η Συνδιάσκεψη της κομ-
ματικής οργάνωσης Α’ Θεσσαλονίκης συμμετέχουν 250 
αντιπρόσωποι, οι οποίοι προέκυψαν από εσωκομματικές 
εκλογές τοπικών και κλαδικών οργανώσεων του κυβερ-
νόντος κόμματος που πραγματοποιήθηκαν όλο το προη-
γούμενο διάστημα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση 
του κόμματος, ο αριθμός των αντιπροσώπων ξεπέρασε 
τους 250. 

Ο απερχόμενος και ο… επόμενος
Αποκορύφωμα της Συνδιάσκεψης θα είναι η ανάδειξη της 
νέας 45μελούς Νομαρχιακής Επιτροπής η οποία θα κληθεί 
να αναδείξει μέσα από τις διαδικασίες του κομματικού μη-

χανισμού τον νέο συντονιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Karfitsa ο σημερινός συντονιστής του οργάνου Μή-
τσος Δημητριάδης δεν πρόκειται να θέσει εκ νέου υποψη-
φιότητα για τη θέση του συντονιστή. 
Επικρατέστεροι είναι ο Μίλτος Οικονόμου που πρόσκειται 
στους «53» και ο σημερινός αναπληρωτής συντονιστής 
Χρήστος Δουίτσης που θεωρείται «προεδρικός». 

«Αυτή τη φορά οι εκλογές γίνονται μέσα σε κλίμα ενότη-
τας, ομόνοιας και αγάπης» σχολίαζε χαρακτηριστικά στην 
Karfitsa κορυφαίο στέλεχος της Θεσσαλονίκης. Συμπλή-
ρωσε μάλιστα πως στον ΣΥΡΙΖΑ… τρίβουν τα χέρια τους 
και χαμογελούν εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης στις 
εκλογέων των οργανώσεων και εγγραφής ως νέα μέλη 
πολλοί ΠΑΣΟΚογενείς της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει κάποιο «μεγάλο» όνομα του ΠΑΣΟΚ. 

Η αποτυχία του παρελθόντος 
Όπως μάλιστα μας διαβεβαιώνουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι σε αυτές 
τις εσωκομματικές εκλογές οι τάσεις του κόμματος, που 
θεωρητικά καταργήθηκαν με τον μετασχηματισμό του 
ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα δεν θα μπλοκάρουν εκ νέου την 
εκλογή συντονιστή, όπως έγινε στις τελευταίες εκλογές. 
Τότε, μετά την παραίτηση του Νίκου Σαμανίδη από τη θέση 
του γραμματέα, η Νομαρχιακή Επιτροπή συγκλήθηκε και 
ψήφισε τρεις φορές (υποψήφιοι ήταν ο Μίλτος Οικονόμου 
και η στενή φίλη του Αλέξη Τσίπρα Ελευθερία Χατζηγεωρ-
γίου) χωρίς ωστόσο να κατορθώσει να εκλέξει νέο συντο-
νιστή, αφού κανείς εκ των δυο υποψηφίων δεν συγκέ-
ντρωνε την απαραίτητη απόλυτη πλειοψηφία όπως ορίζει 
το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από τις τρεις άκαρπες 
προσπάθειες (καθώς τα στελέχη της Αριστερής Πλατφόρ-
μας είχαν ψηφίσει λευκό ή άκυρο) την απόφαση έλαβε  το 
κεντρικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η Κεντρική Πολιτική 
Επιτροπή που τοποθέτησε στην θέση του συντονιστή τον 
κ. Μήτσο Δημητριάδη. 

Αυτή τη φορά η… εσωκομματική μάχη δεν είναι έντονη, 
όπως διαβεβαιώνουν στελέχη της Εγνατίας καθώς όπως 
λένε «οι περισσότεροι που έμειναν είναι προεδρικοί. Τώρα 
δεν έχουμε ούτε τους Λαφαζανικούς, ούτε τους Κωνστα-
ντοπουλικούς, ούτε τους ΠΑΣΟΚογενείς». Βέβαια τάσεις 
στο κυβερνόν κόμμα εξακολουθούν να υπάρχουν (53, 
προεδρικοί, τάση Παπαδημούλη- Μπαλάφα) χωρίς να δη-
μιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα σε τοπικό τουλάχιστον 
επίπεδο. 

Το διακύβευμα 
Μιλώντας στην Karfitsa ο απερχόμενος συντονιστής Μή-
τσος Δημητριάδης λέει πως θα αρκεστεί στον ρόλο που 
έχει στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Αναφερόμε-
νος στο διακύβευμα της Συνδιάσκεψης σχολιάζει: «Αυτό 
που προέκυψε από τις εκλογές των οργάνων είναι ότι 
υπάρχει διάθεση και προβληματισμός για το πώς θα ανοί-
ξουν οι οργανώσεις στον κόσμο και την κοινωνία. Σκοπός 
μας πρέπει να είναι η ηλικιακή ανανέωση του οργάνου». 

Εκλέγεται νέος… 
ΣΥΡΙΖΑρχης  

στη Θεσσαλονίκη

politics

Ποιοι ακούγονται για τη 
θέση του συντονιστή της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ 
Θεσσαλονίκης;

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ 

Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
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συνέντευξη

«Το ίδιο είχαμε ζήσει και το 2004-2006, τότε πάλι με λίγες 
νεροποντές πετάγονταν τα… καπάκια κι είχαμε ατυχήματα 
και προβλήματα στην πόλη γιατί δεν γινόταν καθαρισμός 
των όμβριων δικτύων. Υπήρχε μια… διχογνωμία εάν είναι 
ευθύνη της ΕΥΑΘ ή του υπουργείου. Αυτό όμως λύθηκε 
διότι έγινε μεταξύ τους μια σύμβαση όπου το υπουργείο 
πλήρωνε και η ΕΥΑΘ καθάριζε...» σημειώνει ο πρ. υφυ-
πουργός υποδομών Γ. Μαγκριώτης μιλώντας στο focus 
fm και στην Μ. Καραπαναγιωτίδου. Προσθέτει δε ότι «Η 
σύμβαση ανανεωνόταν μέχρι το 2014 όταν κι έληξε λίγο 
πριν τις εκλογές και από τότε δεν ανανεώθηκε... Η ΕΥΑΘ 
μέχρι πριν από έναν χρόνο περίπου τα καθάριζε και τα δικά 
της - και τα όμβρια - επειδή όμως δεν πληρωνόταν και 
ήταν η εταιρία στο χρηματιστήριο, έστειλε  επιστολή στην 
Περιφέρεια και στο υπουργείο δηλώνοντας ότι δεν θα τα 
καθαρίζει πλέον παρά μόνο το παντορροϊκο δίκτυο όπου 
έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα με τις καταιγίδες και τις 
νεροποντές. 

Όπως τεκμηριώνουν λοιπόν τα έγγραφα, από 1/1 δεν 
υπάρχει καθαρισμός και υπάρχει ένα… χαρτομάνι πάλι σε 
ποιον ανήκει. Όμως το 2010-2011 οι αρμοδιότητες έχουν 
περάσει στην Περιφέρεια και από κει και πέρα είναι πως 

αντιλαμβάνεται καθένας την ευθύνη του και ερμηνεύει 
τους νόμους… Το Υπουργείο, η ΕΥΑΘ και η Περιφέρεια 
πρέπει να λύσουν το θέμα γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει 
κάτι…», λέει.

«Το δεύτερο είναι η εκβάθυνση της κοίτης των ποταμών. 
Πριν μερικούς μήνες είχαμε μια μικρή νεροποντή δυτικά 
και πλημμύρισε ο Γαλλικός ποταμός και αποκλείστηκε η 
βιομηχανική ζώνη. Κανείς δεν ασχολήθηκε τότε. Και κα-
νείς δεν πήρε και την ευθύνη. Έχουμε τέσσερα ποτάμια 
στην κεντρική Μακεδονία, που είναι πηγή ζωής, κι αμέ-
τρητα ρέματα μπαζωμένα πολλά από αυτά. Τα μεγάλα ρέ-
ματα της Θεσσαλονίκης όπου πρέπει να ολοκληρωθούν 

τα έργα είναι ο Δενδροπόταμος, η περιφερειακή τάφρος 
προς τον Θερμαϊκό και τον Ανθεμούντα που έρχεται από 
την Χαλκιδική. Έχουν γίνει οι μελέτες αλλά εκκρεμούν τα 
έργα για την ολοκλήρωσή τους. Να σας θυμίσω, το 2010 
μια σχετικά περιορισμένη νεροποντή στη Θέρμη έπνιξε 
άνθρωπο στο ρέμα του Θεσσαλού όπου βέβαια τα έργα 
χρηματοδοτήθηκαν και έγιναν αμέσως. Αυτό όμως  πρέπει 
να ολοκληρωθεί μέχρι τον Θερμαϊκό διότι και παρακάτω 
υπάρχουν προβλήματα. Οπότε έχουμε από τη μία πλευρά 
την πρόληψη και τον καθαρισμό του δικτύου κι από την 
άλλη την ολοκλήρωση του πλάνου προστασίας της Θεσ-
σαλονίκης, το οποίο αντίστοιχο υπήρχε και για την Αθήνα 
όπου κι εκεί… δεν ολοκληρώθηκε. Από το 2012 και μετά 
ολοκληρώθηκαν μόνο τα έργα που ήταν σε εξέλιξη από 
την κρατική περιφέρεια και την κεντρική κυβέρνηση κι 
από τότε δεν δημοπρατήθηκε κανένα έργο και μάλιστα 
στο προηγούμενο ΕΣΠΑ αλλά και σ’ αυτό σχεδόν κανένα 
έργο δεν υπάρχει για την αντιπλημμυρική προστασία της 
Θεσσαλονίκης. Να τελειώσει το μπαλάκι των ευθυνών με 
την Περιφέρεια, που με βάση τον νόμο Καλλικράτη και τον 
νόμο του 2011 είναι η υπεύθυνη, και την κυβέρνηση διότι 
τα θύματα είναι πολίτες και οι περιουσίες τους...» καταλή-
γει ο κ Μαγκριώτης.

«Εξωστρέφεια, διαφάνεια, εμπιστοσύνη και ανά-
κτηση του κύρους του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης». Στην παραπάνω φράση εμπεριέ-
χονται οι προτεραιότητες της δικηγόρου Γιάννας 

Παναγοπούλου για την επόμενη ημέρα του δεύτερου μεγαλύτε-
ρου δικηγορικού συλλόγου της χώρας εάν η ίδια κατορθώσει να 
εκλεγεί πρόεδρός του. Η επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτοί 
Ορίζοντες» μιλά στην Karfitsa για το διακύβευμα των εκλογών 
της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2017, το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιό 
της, τα προβλήματα των δικηγόρων αλλά και τις προτάσεις που 
η ίδια καταθέτει στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία. Σε πε-
ρίπτωση που κάποιος υποψήφιος πρόεδρος δεν κατορθώσει να 
συγκεντρώσει την απαραίτητη απόλυτη πλειοψηφία, οι εκλογές 
θα επαναληφθούν στις 3 και 4 Δεκεμβρίου.

Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών;
Να βγάλουμε το Σύλλογο από την απραξία, την ανυποληψία και 
την εσωστρέφεια, να τον αναδιοργανώσουμε και να τον μετα-
τρέψουμε σε εργαλείο στην υπηρεσία του ενεργού Δικηγόρου, 
αναβαθμίζοντας τις συνθήκες της καθημερινότητάς του. Να τον 
επανατοποθετήσουμε στους ενεργούς και παρόντες φορείς της 
πόλης. Η ανάκτηση του κύρους του Δικηγόρου και η προάσπιση 
της αξιοπρέπειάς μας είναι προτεραιότητα αφού οι δικηγόροι, με 
την ασφαλιστική και φορολογική επιδρομή, είναι υπό διωγμό.

Iσχυρίζεστε ότι το ψηφοδέλτιό σας είναι ανεξάρτητο. Γιατί;
Επειδή δεν έχουμε κομματικές ή άλλου είδους εξαρτήσεις από 
κανέναν. Στο ψηφοδέλτιο των «ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ» είναι 
υποψήφιοι από όλο το πολιτικό φάσμα του δημοκρατικού τόξου. 
Η πολυφωνία για εμάς δεν είναι πρόβλημα, είναι πλούτος. Μας 
συνδέουν όλους κριτήρια επαγγελματικά, επιστημονικά και πο-
λιτισμικά. Η αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας 
προβλήματα. Μας ενώνει η αποφασιστικότητα να εργαστούμε 
και να λύσουμε προβλήματα της δικηγορίας και της Δικαιοσύνης. 
Εξαρτήσεις φυσικά και δεσμεύσεις δεν υπάρχουν όχι μόνο από 
κόμματα αλλά ούτε και από φορείς στη βάση έμμισθων νομικών 
συμβουλών. Προσωπικά, συνειδητά δεν διορίστηκα σε καμία 
Αρχή, ούτε ανέλαβα έμμισθη εντολή, παρόλο που είχα τη δυνα-
τότητα και τις ευκαιρίες, ακριβώς γιατί θεωρώ ηθικά μη αποδε-
κτό τα μέλη της Διοίκησης να είναι δέσμια οποιουδήποτε άλλου 
συμφέροντος ή να χρησιμοποιούν τη θέση τους ως εφαλτήριο 
για την εξασφάλιση νομικών συμβουλών. Μόνο χωρίς εξαρτή-
σεις μπορείς να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της δικηγορίας, 
της Δικαιοσύνης και των δικηγόρων, όλων των δικηγόρων. Όλοι 
μας κρινόμαστε από τους συνάδελφους που ξέρουν και κρίνουν 
και τους οποίους καλώ να κάνουν την απογοήτευση και την οργή 
τους κρίση και την κρίση τους ψήφο λογικής. 

Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε στο δεύτερο 
μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας αν εκλεγείτε 
πρόεδρός του;
Αυτή είναι μία κρίσιμη ερώτηση και γιατί είναι συσσωρευμένα 

πολλά και μεγάλα προβλήματα και η ανάγκη για απολύτως άμε-
ση επέμβαση είναι τεράστια, αλλά και γιατί το σύστημα διοίκησης 
του ΔΣΘ είναι προεδροκεντρικό, ο πρόεδρος δίνει τον τόνο, τα 
περιθώρια πρωτοβουλιών και δράσεων. Στο επίπεδο του Συλ-
λόγου θα ασκήσω από την πρώτη μέρα χρηστή διοίκηση με 
διαφάνεια στη λειτουργία του - οικονομική εξυγίανση, μείωση 
δαπανών, μείωση του μισθολογικού κόστους. Πρέπει επειγό-
ντως να προβούμε όχι μόνον σε απλές αλλαγές, αλλά σε ολική 
μεταμόρφωση του Συλλόγου. Οι συνάδελφοι κουράστηκαν και 
απογοητεύτηκαν κυρίως από την απραξία και την απουσία του 
Συλλόγου τόσο στα μεγάλα προβλήματα, όσο και στην καθη-

μερινότητά τους. Η επταετής Διοίκηση Βαλεργάκη απέτυχε, η 
συνέχειά της είναι μέρος της αποτυχίας. Θα αποκαταστήσω την 
εμπιστοσύνη των δικηγόρων στο Σύλλογό μας με τη ζωντανή 
αναμετάδοση (Live streaming) των συνεδριάσεων του ΔΣ κα-
θώς και δημοσίευση των πρακτικών αυτού (πρόταση που είχαμε 
ήδη από το 2014 καταθέσει αλλά δεν έγινε δεκτή από την απερ-
χόμενη διοίκηση), καθώς και με τη διανομή ετησίως του ισολογι-
σμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του ΔΣΘ σε όλα 
τα μέλη, ώστε να γνωρίζουν τα πάντα για τη διαχείριση και πού 
πάει και το τελευταίο ευρώ. 

Πέραν της οικονομικής διαφάνειας, προτεραιότητές μου είναι, 
από την πρώτη κι όλας ημέρα, η καθιέρωση του ΔΣΘ ως θε-
σμικού συνομιλητή κύρους για τα θέματα Δικαιοσύνης και της 
δικηγορίας, η επίτευξη της εξωστρέφειας του Συλλόγου μας με 
την ανάληψη καίριου και λειτουργικού ρόλου στην κοινωνία, την 
οικονομία, την επιχειρηματικότητα. Η διεύρυνση της δικηγορι-
κής ύλης με παρεμβάσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέ-
ρον, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους και της γραφειοκρατί-
ας, όπως για παράδειγμα η επέκταση της νομικής βοήθειας και 
σε φορολογικές και εν γένει διοικητικές υποθέσεις, η  ανάθεση 
σε δικηγόρους είσπραξης απαιτήσεων του Δημοσίου, η ενίσχυ-
ση θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, το πιστοποιητικό 
δικηγόρου σε εμπράγματες δικαιοπραξίες για την ασφάλεια των 
συναλλαγών, η μεταφορά μέρους της εκούσιας δικαιοδοσίας 
στου δικηγόρους  κά.

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για τους νεότερους συναδέλ-
φους σας;
Η εκκαθάριση της αμοιβής στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας σε 
3-5 μήνες αντί σε ενάμιση χρόνο, η αύξηση του ορίου απαλλα-
γής ΦΠΑ από τις 10.000€ στις 25.000€, η ενίσχυση της θεσμικής 
παρουσίας και γνώμης της Επιτροπής Νέων Δικηγόρων του ΔΣΘ 
στο ΔΣ, απαλλαγή από την υποχρέωση εισφοράς στο ΔΣΘ τα τρία 
πρώτα  χρόνια, συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Συλλόγου 
και εντολέων που απασχολούν μαζικά δικηγόρους (τράπεζες, 
ασφαλιστικές), και άσκηση δικαστικών προσφυγών εναντίον 
όσων από αυτούς επιβάλουν αυθαίρετα επαχθείς όρους συνερ-
γασίας.

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ 

«Έτσι θα διοικήσω τον Σύλλογο, εάν εκλεγώ πρόεδρός του…» 

Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

«Να τελειώσει το 
μπαλάκι των ευθυνών»
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κοινωνία

Π
ως τα επόμενα χρόνια θα είναι εξαι-
ρετικά κρίσιμα  για κάθε μικρομεσαία 
επιχείρηση και για κάθε επαγγελματία 
επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και 
εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές που θα 
διεξαχθούν στις 2, 3, και  4 Δεκεμβρίου, 
Μιχάλης Ζορπίδης. «Πρέπει λοιπόν να 

είμαστε δυνατοί για να παλέψουμε σ’ αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες. Πρέπει να είμαστε  προετοιμασμένοι και ενω-
μένοι  στους νέους αγώνες. Δεν είναι καιροί για πειραμα-
τισμούς! Χρειαζόμαστε τους ικανότερους, αυτούς, που ξέ-
ρουν τα προβλήματα και πώς να τα παλεύουν, αυτούς που 
έχουν αποδείξει στην πράξη και όχι στα λόγια ότι μπορούν 
να τα καταφέρουν», τόνισε.

Μιλώντας για τις προτεραιότητες της νέας θητείας, ο κ. 
Ζορπίδης μίλησε για συνέχιση των δυναμικών παρεμβάσε-
ων σε κάθε επίπεδο με στόχο την πίεση προς την Πολιτεία 
για την υπερφορολόγηση, τον εξορθολογισμό του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού, τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου 
επιχειρηματικού λογαριασμού, τον τερματισμό της ανεξέ-
λεγκτης δράσης ελεγκτικών  μηχανισμών που επιβάλλουν 
υψηλά πρόστιμα για «ψύλλου πήδημα», την πάταξη του 
παραεμπορίου και λαθρεμπορίου, την αντιμετώπιση των 
πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν επισωρεύσει τα 
εργοτάξια του Μετρό. «Θα εργαστούμε για να προσφέρου-
με πολύτιμες υπηρεσίες για τα μέλη μας. Θεσμοθετούμε 
δομές διαρκούς αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών του 
ΕΕΘ καθώς οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου και της Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τη δια-
χειριστική τους επάρκεια. Βελτιώνουμε περαιτέρω  την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην διοικητική εξυπηρέτηση 
των μελών μας (υπηρεσία μιας στάσης, ηλεκτρονική υπο-
γραφή, έκδοση δικαιολογητικών). Ενισχύουμε τη διαδι-
κτυακή μας παρουσία με ένα δυναμικό ιστότοπο (portal) 
διοικητικής υποστήριξης και όχι μόνο των μελών μας σε 
συνδυασμό  με την παροχή  εφαρμογής (application) για 
εύκολη πρόσβαση στον ισότοπο του Επιμελητηρίου αλλά 
και «έξυπνες υπηρεσίες» (πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, 
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης μελών μέσω mobile 
portal)», τόνισε ο κ. Ζορπίδης. 

«Η δουλειά μας δεν είναι εύκολη»
«Ο Συνδυασμός μας, με νέα ορμή από τα νέα του στελέχη 
και βαθειά γνώση και πείρα από τα παλαιότερα συνεχίζει 
τον αγώνα του για ένα Ισχυρό Επιμελητήριο- Στήριγμα για 
τον κάθε Επαγγελματία», τόνισε ο κ. Ζορπίδης, μιλώντας 
στους υποψηφίους του ψηφοδελτίου του, στη συγκέντρω-
ση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΕΕΘ. Ο Πρό-
εδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
αναλύοντας τις προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού 
του σημείωσε ότι «η δουλειά μας δεν είναι εύκολη, ειδικά 
σε μια εποχή πρωτοφανούς κρίσης που απειλεί να εξαφα-
νίσει ολοκληρωτικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς 
όμως είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να φέρουμε εις πέ-
ρας αυτή τη δύσκολη αποστολή,  γιατί έχουμε βαθειά γνώ-
ση των προβλημάτων, πείρα από την διοίκηση μας, καθώς 
επιτελέσαμε σημαντικότατο έργο το προηγούμενο διάστη-
μα και όρεξη για σκληρή δουλειά». Ο κ. Ζορπίδης εξέφρα-
σε την χαρά του γιατί όπως είπε τον Συνδυασμό απαρτί-
ζουν πολύ αξιόλογα στελέχη της Αγοράς, που θέτουν για 
πρώτη υποψηφιότητα, πλάι σε άλλα, που υπηρέτησαν το 
απερχόμενο Δ.Σ. είτε από τις θέσεις της μειοψηφίας είτε 
απ’ αυτές της πλειοψηφίας. «Όλοι μαζί στρατευόμαστε 
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι όταν μιλούμε για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων των Επαγγελματιών, τα χρώ-
ματα και οι κάθε είδους διαχωριστικές  γραμμές  περιττεύ-

ουν. Είναι ο ίδιος στόχος που είχαμε και όταν αναλάβαμε 
τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου», τόνισε ο κ. Ζορπίδης, 
που υπενθύμισε ότι «το 99% των αποφάσεων του ΔΣ είναι 
ομόφωνες, κάτι που αποδεικνύει ότι υπηρετούμε την ενό-
τητα με πράξεις και όχι με λόγια». Υπενθύμισε επίσης ότι 
ομόφωνα εγκρίνονταν πάντα οι Οικονομικοί Απολογισμοί 
όπως και οι αναθέσεις και προμήθειες, ενώ «όλα τα μέλη 
του απερχόμενου Δ.Σ. κάθε μήνα, έπαιρναν αντίγραφο της 
οικονομικής διαχείρισης με όλες τις αναφορές για έσοδα, 
έξοδα, αποθεματικό και καταθέσεις». Ο ίδιος μάλιστα ανα-
ρωτήθηκε: «άραγε πόση κριτική μπορεί να ασκήσει στη 
Διοίκηση κάποιος που ψήφισε όλες τις αποφάσεις της και 
στήριξε όλες τις επιλογές της».

«Βγάλαμε το Επιμελητήριο από την 
απραξία»
Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ έκανε έναν μικρό απολογισμό του 
έργου της Διοίκησης του, τονίζοντας ότι «καταφέραμε τα  
χρόνια που πέρασαν με επίπονη προσπάθεια και πολλή 
δουλειά να βγάλουμε το Επιμελητήριο από την αφάνεια 
και την απραξία. Πετύχαμε  να το  κρατήσουμε όρθιο, να 
του δώσουμε υπόσταση, φωνή και  ρόλο. Το καταστήσαμε 
οικονομικά εύρωστο και πετύχαμε να αποτελεί αναγνω-
ρίσιμο κομμάτι της κοινωνίας  της Θεσσαλονίκης. Πλέον 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο είναι παρόν  σε όλες  τις 
συναντήσεις και  διαβουλεύσεις,  για το παρόν και το μέλ-
λον  της αγοράς και της πόλης, με θέσεις και προτάσεις. 
Και όχι μόνο. Παρεμβαίνει, όπου  χρειάζεται και αρθρώνει 
καθαρό  λόγο με μοναδικό γνώμονα  την προώθηση  των 
δίκαιων αιτημάτων του Επαγγελματία και  το συμφέρον 
της πόλης». Ο κ. Ζορπίδης υπογράμμισε πως «το “Ισχυρό 

Επιμελητήριο” αποτελεί εγγύηση για τους αγώνες της επό-
μενης μέρας. Η μόνη μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε. 
Θέλουμε να είμαστε το Στήριγμα όπου τα μέλη  του Ε.Ε.Θ. 
θα ακουμπήσουν για να βρουν λύση στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν».

Ενίσχυση της παρουσίας του ΕΕΘ 
«Μετά  την ίδρυση του γραφείου στο Λαγκαδά, ενισχύου-
με την παρουσία του Ε.Ε.Θ και στα υπόλοιπα διοικητικά 
κέντρα του νομού σε συνεργασία με τους δήμους. Ανα-
βαθμίζουμε τις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες όπως: υπηρεσίες 
υποστήριξης εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικό 
οδηγό και ηλεκτρονική αγορά, δομή ηλεκτρονικών εκ-
θέσεων και διαδικτυακή υποστήριξη των τουριστικών 
επιχειρήσεων»,  ανέφερε ο κ. Ζορπίδης αναλύοντας τους 
νέους στόχους του για το Επιμελητήριο. 

«Ενισχύουμε την 
παρουσία του Ε.Ε.Θ  
σε όλα τα διοικητικά 
κέντρα του νομού»

Μιχ. Ζορπίδης: Το «Ισχυρό Επιμελητήριο» αποτελεί 
εγγύηση για τους αγώνες της επόμενης μέρας
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επιχειρείν

Οι επιμελητηριακές εκλογές θα διεξαχθούν για άλλη μία φορά υπό το βάρος της αρνητικής 
οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα.

Μέσα στο κλίμα ανασφάλειας και της επιτακτικής ανάγκης για προτάσεις και  αναζήτηση λύσε-
ων, χρειάζονται ηχηρές, δυναμικές φωνές που θα δράσουν προς όφελος της επιχειρηματικής 
κοινότητας.  

Στο πλαίσιο αυτό το εκλογικό τριήμερο 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για 
την ανάδειξη ικανών ανθρώπων που θα αναζητήσουν διεξόδους, προοπτικές, θα κομίσουν 
νέες ιδέες, θα διεκδικήσουν, θα παρέμβουν, θα παλέψουν, θα εργαστούν αποδοτικά με συνέ-
πεια, εκπροσωπώντας τους επιχειρηματίες. Γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντική η εκλογή 
των 41 μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για 
την επόμενη ημέρα του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Για τη «Βιοτεχνική Συμμαχία» της οποίας προΐσταμαι και των 124 υποψηφίων, οι οποίοι έχουν 
μακρά πορεία στον επιχειρηματικό στίβο, αποτελεί δέσμευση η σκληρή και επίπονη δουλειά.  

Είναι πίστη μου ότι, με επιμονή και υπομονή, στοχευμένες ενέργειες και άξιους συνεργάτες, 
ενώνοντας θέληση και δυνάμεις μπορούμε να κάνουμε τα σχέδιά μας πράξεις και να δημιουρ-
γήσουμε ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Επιμελητήριο, ως νευραλγικός οργανισμός της επιχειρηματικής αλλά και της κοινωνικής 
ζωής του τόπου, καλείται μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον να προσαρμόσει, 
αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω χρήσιμες και σύγχρονες υπηρεσίες προς τις επιχειρή-
σεις-μέλη του.

Αυτή είναι και θα συνεχίσει να είναι η δική μας μεγάλη μάχη, να διεκδικήσουμε όλες εκείνες 
τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να πρωτοπορούν, να αναπτύσσονται 
απρόσκοπτα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από 
την κρίση.

Η «Βιοτεχνική Συμμαχία - Γέφυρα στο Μέλλον» δεσμεύεται για την επόμενη τετραετία 
πέρα από την προφανή συνέχιση του έργου της, για:  

-Την υλοποίηση Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία στοχεύει να λειτουργήσει 
επικουρικά ώστε νέοι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ελλάδα παράγοντας και καινοτομώ-
ντας.

-Την ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, που αποτελεί το σίγουρο 
μονοπάτι για την έξοδο από την κρίση. 

-Την εκπαίδευση των επιχειρηματιών με σεμινάρια και ημερίδες για την προσαρμογή των 
μελών του ΒΕΘ στις νέες και σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. 

-Την πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων σε συνεργασία με τον  Διεπιμελητηριακό Φορέα 
Πιστοποίησης (ΔΙΦΟΠ).

-Την υπηρεσιακή αναβάθμιση στην προσπάθεια για ακόμη καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες 
προς τα μέλη του Επιμελητηρίου.   

Αναμφίβολα, το έργο που καλείται να επιτελέσει η διοίκηση του Επιμελητηρίου την επόμενη 
τετραετία  είναι αρκετά απαιτητικό. Είναι  απαραίτητη, η πολύτιμη συμμετοχή και βοήθεια 
όλων και τα επόμενα χρόνια, ώστε να αντιμετωπισθούν δυναμικά οι ευκαιρίες και οι προκλή-
σεις για την επιχειρηματικότητα της Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή και η ψήφος αποτελεί τη δύναμη για όλους μας.

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως καμία ψήφος δεν περισσεύει, η απάθεια και η 
ηττοπάθεια δεν αποτελεί επιλογή των επιχειρηματιών.

Όλοι μαζί για ένα σύγχρονο, δυνατό, δημιουργικό Επιμελητήριο, για ένα καλύτερο επιχειρη-
ματικό αύριο. 

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
Α΄ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και επικεφαλής της 
«Βιοτεχνικής Συμμαχίας»

Καμία ψήφος δεν περισσεύει!

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ*

 «Τους επόμενους μήνες η ΜΕΒΓΑΛ υλοποιεί 
πρόγραμμα 5.000.000 ευρώ, κάτι που αφορά 
στην ελληνική οικονομία (και στις θέσεις εργασίας 
και συνεργασίας). Στα μέσα του 2018 πιστεύουμε 
ότι θα έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των 
σχεδίων και επενδύσεών μας…».

Η διευθύνουσα σύμβουλος και αντιπρόεδρος 
της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, Μαίρη Χατζάκου μιλάει για 
τη συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης, το 
Thessaloniki Food Festival και για το γεγονός ότι 
τα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ θα «ταξιδεύουν» την 
πόλη του Θερμαϊκού στις χώρες όπου εξάγει τα 
προϊόντα της! Το logo του festival, η γοργόνα, θα 
κοσμεί τις συσκευασίες της ΜΕΒΓΑΛ όπως και 
η… Thessaloniki. Όπως επισημαίνει στη Μελίνα 
Καραπαναγιωτίδου «Είναι κάτι που δημιούργησε 
ο δήμος Θεσσαλονίκης και συνεπώς η ΜΕΒΓΑΛ 
που εδρεύει στο νομό Θεσσαλονίκης από το… 
1950 -και όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη γαλα-
κτοβιομηχανία- με χαρά και τιμή προχωράμε σ’ 
αυτή τη συνεργασία. Βάζουμε το logo του Food 
Festival και στα γάλατα και στα γιαούρτια μας. 
Τα logo μπαίνουν κυρίως στο γάλα λίτρου, που 
υπολογίζουμε ότι είναι περίπου… 70.000 κουτιά 
τη μέρα».

Συνεπώς «τρέχετε» διαφημιστικά και γευστικά 
τη… Θεσσαλονίκη στις χώρες όπου εξάγετε τα 
προϊόντα σας…  
Έχουμε μεγάλο μερίδιο εξαγωγής στις χώρες 
όπως στην Αυστρία όπου το 75% του γιαουρτιού 
που εξάγεται από την Ελλάδα είναι… ΜΕΒΓΑΛ και 
στη Γερμανία το 22% που είναι πάλι δικά μας…

Τα σχέδια ανάπτυξης της γαλακτοβιομηχανίας 
που ίδρυσε ο πατέρας σας ποια είναι σήμερα; 
Θέλουμε να προχωράμε με σίγουρα και σταθερά 
βήματα για να έχουμε επίσης σίγουρη και σταθερή 
αναπτυξιακή πορεία. Μέσα στο 2017 ήδη βλέπου-
με ότι ο καταναλωτής επιστρέφει στη ΜΕΒΓΑΛ 
(που πέρασε κάποια προβλήματα). Είχαμε μια 
καλή χρονιά, ολοκληρώνουμε τώρα τον προϋ-
πολογισμό του επόμενου έτους, παράγουμε νέα 
προϊόντα συνέχεια, κάνουμε επενδύσεις… Τους 
επόμενους μήνες η ΜΕΒΓΑΛ υλοποιεί πρόγραμμα 
5.000.000 ευρώ, κάτι που αφορά στην ελληνική 
οικονομία (και στις θέσεις εργασίας και συνεργα-
σίας). Στα μέσα του 2018 πιστεύουμε ότι θα έχει 
υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων και 
επενδύσεών μας….

Ποιο προϊόν σας είναι κυρίαρχο στην αγορά, το 
γάλα ή το γιαούρτι;  

Σε τζίρο να μιλήσουμε, το πρώτο είναι τα γιαούρ-
τια μας. Έχουμε καταφέρει τα γιαούρτια ΜΕΒΓΑΛ 
να έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία, πάνω από… 
250 κωδικούς… Οι καταναλωτές τα προτιμούν…

Ποιο προϊόν κάνει θραύση στο εξωτερικό;  
Το στραγγιστό κατά κύριο λόγο -που είναι λευκό 
γιαούρτι- αλλά και με φρούτα με διάφορες  γεύ-
σεις, λίγο πιο… γκουρμέ. Είμαστε «λίντερ» στην 
αγορά των γιαουρτιών με φρούτα. Θεωρώ ότι 
έχουμε πολύ νόστιμα προϊόντα γιατί και σε… blind 
test «σκοράρουμε»

Πόσοι παραγωγοί συνεργάζονται μαζί σας;  
Οι μονάδες αγελαδινού γάλακτος είναι μεγάλες 
πλέον, δεν είναι όπως παλιά. Είναι λίγοι οι παρα-
γωγοί και βγάζουν εξαιρετικής ποιότητας γάλα. 
Στην περιοχή μας βγαίνει το 75% του ελληνικού 
γάλακτος -εδώ στη Μακεδονία- κι εμείς ως 
ΜΕΒΓΑΛ παίρνουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο 
κι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τους Έλληνες 
παραγωγούς. Στην προβατοτροφία είναι διαφορε-
τικά τα πράγματα… Οι μονάδες είναι ακόμα μικρές 
κι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των παραγωγών 
πρόβειου γάλακτος, περισσότεροι από 1000 είναι 
οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί μαζί μας. Ενώ για 
το αγελαδινό γάλα, αντίστοιχα, δεν είναι περισ-
σότεροι από 30-40 παραγωγοί, οι οποίοι όμως 
δίνουν ένα μεγάλο τονάζ 150-160 τόνων… κάθε 
μέρα.

Παλαιότερα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι πηγαί-
νατε πιο νωρίς από τους εργαζόμενους στην 
εταιρία…  
Το προσπαθώ αλλά αυτός που ερχόταν κι έφευγε 
πολύ αργά ήταν ο πατέρας μου. Εγώ προσπαθώ 
να είμαι από νωρίς αλλά σίγουρα εγώ σβήνω τα 
φώτα…

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη ΜΕΒΓΑΛ
Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρεί-
ας αποτελεί το 35% του συνολικού κύκλου 
εργασιών και εκτείνεται σε… 36 χώρες. Σήμερα 
στη ΜΕΒΓΑΛ απασχολούνται περισσότεροι από 
600 εργαζόμενοι ως άμεσα μισθοδοτούμενοι 
από την εταιρεία και περίπου… 3.000 έμμεσα. 
Πρόσφατα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. 
Αποστόλου επισκέφθηκε τη ΜΕΒΓΑΛ και δήλωσε 
πως αναμένει η ΜΕΒΓΑΛ να παίξει καθοριστικό 
ρόλο σε πρωτοβουλίες του Υπουργείου (για την 
αγροτική ανάπτυξη της χώρας). Ο υπουργός και 
οι συνεργάτες περιηγήθηκαν στις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις της εταιρείας και δοκίμασαν Κεφίρ 
και Harmony Gourmet, δύο από τα πιο χαρακτη-
ριστικά και ιδιαίτερα προϊόντα της εταιρείας.

«O πατέρας μου ερχόταν πρώτος κι έφευγε 
τελευταίος από τη ΜΕΒΓΑΛ»

Φωτό από πρόσφατη επίσκεψη του 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη 
γαλακτοβιομηχανία
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Στο συνέδριο για την Ψηφιακή Υγεία (Digital 
Health Conference), που διοργάνωσε το 
eHealth Forum στην Τεχνόπολη του δήμου 
Αθηναίων και ήταν αφιερωμένο στην προα-
γωγή της καινοτομίας, στην ισότιμη πρόσβα-
ση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της 
ψηφιακής υγείας, συμμετείχε και ο δήμος 
Πυλαίας – Χορτιάτη. Κατά τη δεύτερη ημέρα 
του συνεδρίου, με πρωτοβουλία του eHealth 
Forum και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) συναντή-
θηκαν σε μια συνεδρία, δήμοι, πανεπιστημι-
ακοί, ειδικοί της πληροφορικής της υγείας 
και εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων 
για να συζητήσουν πώς οι υπηρεσίες ψηφι-
ακής υγείας μπορούν να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες των πολιτών. 

«Υγεία χωρίς γεωγραφικά 
όρια»
Στις καλές πρακτικές και στην πρωτοπορία 
του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη σε θέματα 
ηλεκτρονικής υγείας αναφέρθηκε ο δήμαρ-
χος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης κατά την εισήγησή 
του στο πρώτο μέρος της συζήτησης για τις 
«έξυπνες υγιείς πόλεις». «Η καινοτομία των 
δράσεών μας αποδεικνύει τη διαφορά φάσης 
ανάμεσα στη δική μας σκέψη και στην τυπο-
ποιημένη αντίληψη του κράτους» σημείωσε 
ο κ. Καϊτεζίδης και πρόσθεσε: «Δεν μας απα-
σχολούν οι τυπικότητες, οι γραφειοκρατικές 
δικαιολογίες που ευνοούν την απραξία. Αν 
κάτι είναι έξυπνο και χρήσιμο για τους πο-
λίτες, θα βρει τη θέση τους στις υπηρεσίες 
του δήμου μας. Θα γίνει πράξη, θα το συντη-
ρήσουμε, θα το χρηματοδοτήσουμε, θα το 
τρέξουμε. Και όλες οι δράσεις στο κομμάτι 
της ηλεκτρονικής υγείας είναι αποτέλεσμα 
αυτής της φιλοσοφίας. Τηλεϊατρική, Ηλε-
κτρονικός ιατρικός φάκελος, Κάρτα Υγείας 
Δημότη, και όσα θα ακούσετε σήμερα για 
εμάς στο τεχνικό μέρος αυτής της παρου-
σίασης.  Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία για 
τους συμπολίτες μας: Υγεία χωρίς γεωγρα-

φικά όρια. Πρόσβαση στην πληροφορία και 
τη σύγχρονη ιατρική. Αίσθημα προστασίας 
και φροντίδας μέσα από ηλεκτρονικές εφαρ-
μογές. Ταχύτητα στην επικοινωνία γιατρού 
- ασθενούς». 

«Οι δήμοι έχουμε ευελιξία»
Ο δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη οι πο-
λίτες, η κοινωνία και τα στελέχη που παίρ-
νουν αποφάσεις σε θέματα υγείας να έχουν 
ανοιχτά τα μάτια τους στο μέλλον και να 
υπηρετούν την πρόοδο και κατέληξε: «Οι 
δήμοι έχουμε την ευελιξία να το πράξουμε. 
Ξεφεύγοντας από την νοοτροπία του διαχει-
ριστή και βλέποντας τη μεγάλη εικόνα ενός 
ευρύτερου κοινωνικού ρόλου. Ο δήμος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη είναι ήδη σε αυτή την πορεία. 
Με σταθερά βήματα, με σαφή κατεύθυνση 
και με σκοπό να αυξήσει το μέρισμα που 
παράγει η ηλεκτρονική υγεία σε όλους τους 
πολίτες του». Προηγήθηκαν παρουσιάσεις 
καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές περιφέ-
ρειες, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Javier 
Quiles del Rio, από την περιφέρεια της Γαλι-
κίας, παρουσίασε την επιτυχημένη εκμετάλ-
λευση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο 
έργο «Codigo 100», ενώ ο Adrià Garcia Font, 
από την Καταλονία, παρουσίασε το τοπίο της 
αγοράς για τις εφαρμογές υγείας και κοι-
νωνικής φροντίδας, σε μια από τις πιο προ-
χωρημένες περιφέρειες της Ευρώπης στις 
ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Στο 
δεύτερο μέρος του διαλόγου για τις «έξυ-
πνες υγιείς πόλεις», την ενδιαφέρουσα και 
ζωηρή συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του 
ΕΔΔΥΠΠΥ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος 
Πατούλης. Όπως τονίστηκε, η συνεργασία 
μεταξύ όλων των παραπάνω φορέων ήδη 
έχει γίνει πράξη, πρέπει να συνεχιστεί και να 
προχωρήσει ακόμη περισσότερο αναπτύσ-
σοντας την αξία των ελληνικών προϊόντων, 
προς όφελος των πολιτών και της οικονομί-
ας.

νέα της πόλης

«Το όραμα μου για το δήμο Νέας Προποντίδας είναι να είναι πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος στις πα-
γκόσμιες τάσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου, Δημήτρης 
Τσούφης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Karfitsa με αφορμή την ημερίδα με θέμα: «Αειφορία & 
προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στη Νέα Προποντίδα». Την ημερίδα συνδιοργανώνει η Δημοτι-
κή Παράταξη «Νέα Γενιά - Νέα Πορεία», την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, στο πνευματικό κέντρο των Νέων Μου-
δανιών, στη Χαλκιδική, στις 18:00, μαζί με φορείς και αγροτικούς συλλόγους, έχοντας στόχο τη διαμόρφωση 
βιώσιμων περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, προτάσεων για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού 
τομέα στην περιοχή.

Η Δημοτική Παράταξη, με επικεφαλής εσάς, διοργανώνει σε συνεργασία με αρκετούς αγροτικούς 
συνεταιρισμούς του δήμου, ημερίδα με τίτλο «Αειφορία και Προοπτικές Ανάπτυξης του Πρωτογενή 
Τομέα στη Νέα Προποντίδα». Τι σας οδήγησε στο να πάρετε μία τόσο σημαντική πρωτοβουλία; 

Η περιοχή μας είναι μία περιοχή που αντί να ακμάζει σε όλα τα επίπεδα βρίσκεται σε παρακμή. Η Νέα Προπο-
ντίδα είναι ένας ευλογημένος τόπος και ο Πρωτογενής Τομέας, σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Η απόφαση 
μας για τη διοργάνωση μίας τόσο σημαντικής για την περιοχή και όχι μόνον ημερίδας ήρθε έπειτα από 
παρότρυνση και προτροπή του αγροτικού κόσμου που διψάει για ενημέρωση, κατάρτιση και ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων του. Η Δημοτική παράταξη μας από τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Νέας Προπο-
ντίδας δίνει το παράδειγμα και δείχνει το δρόμο για ποιοτική μεταστροφή με απώτερο στόχο την αναπτυξιακή 
προοπτική.

Τι ακριβώς είναι η Αειφόρος Ανάπτυξη και τι Αναπτυξιακές Προοπτικές δίνονται στον Πρωτογενή 
τομέα;

Η αειφορία στον πρωτογενή τομέα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη μείωση του κόστους παραγωγής σε 
συνδυασμό  με τη χρηστή διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων 
με τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοποίησή τους χωρίς να προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλ-
λον αλλά απεναντίας να το σέβεται υποδειγματικά. 

Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές που δίνονται στον Πρωτογενή Τομέα είναι πολλές, χαρακτηριστικά είναι τα 
παραδείγματα πολλών δήμων στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη όπου εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια 
πρακτικές αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης συνδυαστικά με καινοτομία σε προϊόντα, εφοδιαστική αλυσίδα 
και προώθηση. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά σε μικροοικονομικό κυρίως επίπεδο, κάτι που άλλαξε τις 
τοπικές κοινωνίες και την προσέγγιση των δημοτών τους και κυρίως των νέων ανθρώπων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις βέβαια οι δήμοι ήταν πρωτοπόροι και αρωγοί των προσπαθειών των αγροτών και των επιχει-
ρηματιών…

Μπορούμε να συζητάμε για αειφορία και ανάπτυξη σε περίοδο κρίσης;

Φυσικά και μπορούμε! Ειδικά τώρα... Ζούμε στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, του Ίντερνετ, των έξυ-
πνων πόλεων, των drones, της γεωργίας ακριβείας. Είναι καθαρά στο χέρι τόσο της εκάστοτε δημοτικής 
αρχής αλλά και των δημοτών, είναι στο χέρι όλων όσων θέλουν την πρόοδο και τη προκοπή. Σε περίοδο 
κρίσης, οι τοπικές αρχές έχουν την υποχρέωση να χαράξουν αναπτυξιακές προοπτικές για τους δημότες 
τους, υπάρχουν πολλοί τρόποι, τεράστιες αγορές και πολλαπλό όφελος για τη τοπική κοινωνία. Καινοτομία, 
σκληρή δουλειά και όχι περιορισμός πολιτικών και έργων σε ανεπάρκεια και ανικανότητα παρελθόντων 
ετών που δυστυχώς η σημερινή διοίκηση του δήμου Νέας Προποντίδας περιορίζεται… 

Ανοίξατε πολύ ενδιαφέροντα θέματα στη προηγούμενη απάντηση σας, οραματίζεστε έναν δήμο όπου 
θα συνδυαστεί η τεχνολογική πρόοδος με την αειφόρο ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα; 

Το όραμα μου για το δήμο Νέας Προποντίδας είναι να είναι πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος στις παγκό-
σμιες τάσεις. Μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αποκτήσει η 
περιοχή ουσιαστική προοπτική ανάπτυξης. Με την τεχνολογική πρόοδο θα επιτευχθεί  ποιοτική αναβάθμιση, 
μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης, βέλτιστη-καινοτόμα προώθηση και εισαγωγή στο μοντέλο 
της κυκλικής οικονομίας.

Τι θα αποκομίσουν οι δημότες της Νέας Προποντίδας από την ημερίδα;

Μας κάνουν τη τιμή να είναι ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες και επιχειρηματίες. Θέματα τα οποία θα 
συζητηθούν θα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, το τεράστιο πρόβλημα των νερών που ταλανίζει όλους 
τους αγρότες του δήμου, το παρόν και το μέλλον του κρασιού που η περιοχή μας βγάζει μεταξύ άλλων προϊ-
όντων, η δια βίου κατάρτιση που είναι απαραίτητη στη παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά καθώς επίσης και τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στη γεωργία. Προτρέπω λοιπόν τους δημότες να συμμετέχουν μαζικά σε 
αυτήν τη ποιοτική αναβάθμιση και μεταστροφή που επιδιώκουμε, αυτή είναι μόνο η αρχή για ανάπτυξη της 
περιοχής μας με θεμέλια την αειφορία και τη καινοτομία.

«Η Αειφόρος ανάπτυξη θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας»

Στο Digital Health Conference  
ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΦΑΣΗΣ... ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

Ο Δ. ΤΣΟΥΦΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ  
ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
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■ Κουμπάροι θα γίνουν αύριο ο Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζκώστας και η σύζυγός 
του Ελεάννα Βλάχου. Το ζευγάρι ανα-
μένεται να παντρέψει στην εκκλησία 
Κυρίλλου και Μεθοδίου στην παραλία 
της Θεσσαλονίκης τον Ανδρέα Πολίτη, 
πρώην αναπληρωτή γραμματέα από-
δημου ελληνισμού της ΝΔ με την αγα-
πημένη του Δάφνη Τσούτσια. Ο τρίτος 
κουμπάρος είναι ένας άλλος «γαλάζιος» 
από το δήμο Θεσσαλονίκης. Ο λόγος 
για τον Εφραίμ Κυριζίδη της παράταξης 
«Εντάξει» του Σταύρου Καλαφάτη. 

■ «Ακόμη μία θηλιά στο λαιμό του κάθε μαγαζάτορα, επαγγελματία και του κάθε μικρομεσαί-
ου επιχειρηματία βάζει με την τελευταία του εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών», δήλωσε 

ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, μετά 
τη δημοσιοποίηση ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 
την οποία το POS κάθε επιχείρησης συνδέεται αυστηρά μόνο με επιχειρηματικό τραπεζι-
κό λογαριασμό. Όπως σημείωσε ο κ. Ζορπίδης: «Απειλείται με βαρύτατο πρόστιμο όποιος 
δεν συνδέσει το POS της επιχείρησης του με επιχειρηματικό λογαριασμό. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση, με το παραμικρό πρόβλημα με χρέη σε Τράπεζες, Εφορία ή 
Ασφαλιστικά Ταμεία θα χάνει τις εισπράξεις της αυτομάτως! Ούτε φιλοδώρημα δε θα μένει 

για τον ιδιοκτήτη ή τους υπαλλήλους του! Η ρύθμιση αυτή είναι σωστή αλλά θα πρέπει να 
συνδυαστεί με την θέσπιση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Χωρίς το ακατάσχετο, 

είναι μία ακόμη επίθεση στην τσέπη του απλού καταστηματάρχη, επαγγελματία και γενικότερα μικρομεσαίου επιχειρη-
ματία. Υπενθυμίζω ότι ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε ότι θα δρομολογήσει την θεσμοθέτηση του ακατάσχε-
του επιχειρηματικού λογαριασμού ήδη από το Σεπτέμβριο του 2016, αλλά δεν το έχει προχωρήσει ακόμη. Καλούμε 
και πάλι την κυβέρνηση να τιμήσει τα λόγια του πρωθυπουργού και να περάσει από την Βουλή ρύθμιση με την οποία 
θα είναι δυνατή η προστασία του επιχειρηματικού λογαριασμού μέχρι ενός ποσό που θα καλύπτει βασικές ανάγκες της 
επιχείρησης (μισθοί, λογαριασμοί ενέργειας, ενοίκιο) αλλά και την οικονομική επιβίωση του ιδιοκτήτη της».

■  Πάντως, στις εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου επικεφαλής 
της Κεντροαριστεράς είδαμε 
γνωστά… πρόσωπα από τη 
Θεσσαλονίκη που είχαμε δει και 
στις εσωκομματικές εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου αρχηγού 
της Νέας Δημοκρατίας πριν από 
περίπου ενάμιση χρόνο. Αναφε-
ρόμαστε σε πρώην δήμαρχο της 
δυτικής Θεσσαλονίκης ο οποίος 
άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα 
το μεσημέρι της προηγούμενης 
Κυριακής στο θεατράκι της Χιλής 
στην Καλαμαριά. Ο ίδιος ψηφίζο-
ντας στο παρελθόν στις «γαλάζιες 
εσωκομματικές κάλπες» είχε 
δηλώσει πως στήριζε… Μητσο-
τάκη. Τώρα που τον ρωτήσαμε 
απάντησε πως… στηρίζει το όλο 
εγχείρημα γιατί θεωρεί εαυτόν 
μέλος του κεντρώου χώρου!  

Υ.Γ.: Η κάλπη που ψήφισε ο 
συγκεκριμένος πρώην αυτοδι-
οικητικός είναι εκείνη για την 
οποία η επιτροπή Αλιβιζάτου 
δήλωνε ότι έχει τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή σε όλη τη χώρα.

■  Μάλλον δεν τα πάει τόσο καλά 
με τους Δημάρχους ο υπ. Πρόε-
δρος του ΕΕΘ Χρήστος Νικολό-
πουλος. Προ μηνός έγραψε ότι 
τον συνδυασμό του στηρίζει ο… 
Γιάννης Μπουτάρης, αλλά την 
επόμενη μέρα ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης τον… διέψευσε.  Μετά 
έγραψε ότι ο δήμαρχος Λαγκαδά 
Γιάννης Καραγιάννης… «σιγό-
νταρε»  τις θέσεις του, όμως πάλι 
«έφαγε πόρτα» και… διάψευση 
από τον κ. Καραγιάννη. «Ποτέ 
δεν είπα όσα γράφει στο Δελτίο 
Τύπου του ο συνδυασμός, ενώ 
έχω άψογη συνεργασία με τον κ. 
Ζορπίδη», απάντησε ο δήμαρχος 
Λαγκαδά, με… επίσημο δελτίο 
τύπου!

■  Ούτε μια, ούτε δυο αλλά περίπου… 19.000 κλήσεις «έκοψε» η δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης 
το δίμηνο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η 
υπηρεσία εξέτασε συνολικά 852 ενστάσεις και διεκπεραίωσε 692 τηλεφωνικές και 85 ψηφιακές 
καταγγελίες. Επίσης, διενεργήθηκαν 312 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 117 παραβάσεις σε 100 καταστήματα, ενώ εκτε-
λέστηκαν 16 διοικητικές κυρώσεις και 11 αυτοψίες. Ακόμη, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και τους 
λοιπούς κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς, συγκροτήθηκαν 118 μικτά κλιμάκια, με στόχο τον 
έλεγχο του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, τον έλεγχο 
της νόμιμης λειτουργίας και την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στα μαγαζιά υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. Τέλος,  το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 259 επισκέψεις και 492 θεωρή-
σεις του γνησίου υπογραφής κατ’ οίκον για δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

■ Και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης πήγε να 
ψηφίσει τον υποψήφιο αρχηγό της Κεντρο-
αριστεράς της… αρεσκείας του. Ο πρώην 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας την 
περασμένη Κυριακή επισκέφτηκε το περί-
πτερο 6 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-
νίκης προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό 
του δικαίωμα. Ψήφισε στο εκλογικό τμήμα 
9, έβγαλε και αναμνηστική φωτογραφία, 
ενώ σε όλους όσους τον ρωτούσαν γιατί… 
πήγε απαντούσε ότι ήρθε να τιμήσει τους 
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που κι εκείνοι τον 
τιμούσαν όσα χρόνια ασχολιόταν με τα αυτο-
διοικητικά. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί 
είναι πως πριν φτάσει στην κάλπη ο κ. Ψω-
μιάδης συζήτησε τόσο με τον πρόεδρο του 
ΕΚΘ Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη όσο και με 
τον πρώην Νομάρχη Κώστα Παπαδόπουλο 
οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο του 
πρότειναν να το… ξανασκεφτεί, φοβούμενοι 
πως η ψήφος του πρώην Περιφερειάρχη θα 
δημιουργούσε πρόβλημα στη διαδικασία.  
Υ.Γ.: Την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε, ο ίδιος 
δεν θα ξαναπάει.

Τις ώρες που γράφεται το κείμενο συμπολίτες μας θρηνούν 
θύματα και μεγάλες υλικές απώλειες. Η σκέψη μας είναι 
κοντά τους αλλά ταυτόχρονα είναι έντονος ο προβλημα-
τισμός για την αποδιοργάνωση της κρατικής μηχανής. 
Τόσο η ανικανότητα της κυβέρνησης όσο και η οικονομική 
δυσπραγία που έχει περιέλθει η χώρα μας από την συνεχή 
ύφεση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η Ελλάς του 
2004 αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση και χρειάζεται άμεσα 
πολιτική αλλαγή προκειμένου η χώρα να βάλει μπρος και 
να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. Η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διέψευσε κάθε προσδοκία της πλειοψηφίας 
των Ελλήνων πολιτών που την εμπιστεύτηκαν. Η ΝΔ του 
Μητσοτάκη δεν δείχνει  ικανή να συσπειρώσει  τον χώρο 
του κέντρου, συγκεντρώνει την προτίμηση των πολιτών 
απλά γιατί θέλουν να φύγει ο Τσίπρας.

Και ξαφνικά στις 12/11 φαίνεται πως ξύπνησε ο κοιμώ-
μενος γίγαντας. Η παράταξη που οδήγησε την χώρα σε 
άλλα μονοπάτια κάθε φορά που ήταν στο τιμόνι χρεώθηκε 
άδικα εξ ολοκλήρου την είσοδο στα Μνημόνια αλλά και την 
παλαιοκομματική νοοτροπία που συνέδεσε το κόμμα με το 
κράτος. Ευθύνες σίγουρα υπάρχουν αλλά δεν βαραίνουν 
το ίδιο όλους. Και αυτό ανέδειξε η προσέλευση 210.000 
συμπολιτών μας στις κάλπες προκειμένου να τιμήσουν 
τους 9 υποψήφιους. Ο διάλογος που διεξήχθη σε όλη την 
περίοδο ήταν πολιτισμένος και  το επίπεδο των περισσό-
τερων υποψηφίων αρκετά υψηλό. Οι πολίτες λοιπόν παρά 
τα προγνωστικά δείξανε εμπιστοσύνη στο εγχείρημα και 
προσήλθαν μαζικά.

Παρά τις δυσκολίες του β’ γύρου (μη διεξαγωγή debate και 
πάγωμα για δύο μέρες της προεκλογικής δραστηριότητας 
των δύο υποψηφίων) τα μέλη και οι φίλοι καλούνται να 
μελετήσουν τις θέσεις και τις πράξεις των δυο υποψηφίων 
και να προσέλθουν ξανά μαζικά αφού επιλέξουν ποίος τους 
εκφράζει καλύτερα, ποιος μπορεί να οδηγήσει την παράτα-
ξη ξανά σε ρόλο πρωταγωνιστή και ποιος μπορεί να παίξει 
σημαντικό ρόλο στο να βγει η πατρίδα μας από την κρίση. 
Πρέπει να δώσουμε πειστικές απαντήσεις σε μια σειρά 
από ζητήματα την επόμενη μέρα, θέσεις που θα πρέπει να 
παραχθούν στο ιδρυτικό συνέδριο και στα όργανα του νέου 
φορέα. 

Είναι προφανές ότι πρέπει να περάσουμε άμεσα σε ενιαία 
όργανα, δημοκρατικά εκλεγμένα και όχι με ποσοστώσεις  
που θα παίρνουν όλες αυτές τις αποφάσεις για να έχουμε 
καθαρό στίγμα. Η ενιαία Κ.Ο είναι επίσης μονόδρομος, 
ειδάλλως ο Τσίπρας είναι δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να 
διχάσει και να σαμποτάρει το εγχείρημα. Αυτό το παιχνίδι 
άλλωστε του διχασμού το ξέρει καλά.

Η παράταξη μας έχει προβάλλει ως λύση για την έξοδο από 
την κρίση κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ενότητα και ομο-
ψυχία λοιπόν πρώτα εντός κόμματος την επόμενη μέρα. 
Καθαρές διαδικασίες και διαφάνεια στα οικονομικά. Έτσι 
θα αγκαλιάσουμε και θα δώσουμε βήμα στους πολίτες που 
απομακρύνθηκαν από την πολιτική και θα μετατρέψουμε 
τον νέο φορέα  σε  ένα σύγχρονο κίνημα!

*Ο κ. Παπαδούλης είναι γραμματέας της Νομαρχιακής 
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης

Μαζική συμμετοχή στο νέο 
φορέα - Μήνυμα αλλαγής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ*
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 

Είμαστε η δύναμη που μπορεί 
και θα ανατρέψει τα σημερινά 
δεδομένα, να τελειώσουμε με 
την κυβέρνηση της εξαπά-
τησης, με το λαϊκισμό, τη 
διγλωσσία, την ανικανότητα και 
το διχασμό, στόχος η έξοδος 
από την κρίση και τα μνημόνια, 
η «ΠΑΣΟΚΙΚΗ» παλινόρθωση 
δεν είναι λύση για τον τόπο. 
Απευθυνόμαστε στους σημε-
ρινούς «μη προνομιούχους» 
που δημιούργησε η κρίση και 
η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ διότι 
δεν έχουμε καμία σχέση με τον 
εθνολαϊκισμό και τον πολιτικό 
τυχοδιωκτισμό, τις καθεστωτι-
κές λογικές και πρακτικές των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που παραδόθη-
καν άνευ όρων στις απαιτήσεις 
των σκοτεινών κύκλων της 
Ευρώπης. 

Εμείς εκπροσωπούμε διαχρο-
νικά το δημοκρατικό πολιτικό 
κίνημα, δεν έχουμε καμία 
σχέση με τον πολιτικό τυχο-
διωκτισμό, τις καθεστωτικές 
λογικές και πρακτικές των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, είμαστε αντίπαλοι με 
αυτό που ιδεολογικά, ηθικά και 
αισθητικά σήμερα εκφράζουν. 
Για ποια καθαρή έξοδο της 
χώρας από τα μνημόνια μιλάνε; 
Όλες οι κατά καιρούς «εκτιμή-
σεις» και «αυταπάτες» του κ. 
Τσίπρα έχουν διαψευσθεί με 
μεγάλο κόστος για τη χώρα και 
τους πολίτες. Έχει υπογράψει 
επιτροπεία μέχρι το 2060, έχει 
δεσμευτεί για δυσβάσταχτα 
πρωτογενή πλεονάσματα 
μέχρι το 2022 και οδηγεί με 
υπερφορολόγηση σε αδιέξοδο 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Έχει εκχωρήσει τον εθνικό 
πλούτο για 99 χρόνια και έχει 
ψηφίσει επιπλέον νέα μέτρα 
πολλών δισεκατομμυρίων για 
τα επόμενα τρία χρόνια».

Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε, 
όλοι μαζί τολμάμε για την 
μεγάλη δημοκρατική παράταξη 
και τη χώρα.

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

■ Παρουσίαση σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη ετοιμάζεται να κάνει η πρώην 
εισαγγελέας και πρώην βουλευτής 
της Α΄ Περιφέρειας Χρυσούλα Για-
ταγάνα! Η κ. Γιαταγάνα σε λίγο και-
ρό αναμένεται να κυκλοφορήσει το 
βιβλίο της που θα αφορά όλα όσα 
έζησε στις φυλακές του Γεντί Κουλέ 
όταν έκανε έρευνα. Το βιβλίο θα έχει 
μυθιστορηματικό χαρακτήρα, ενώ η 
ίδια όπως μαθαίνουμε αποκαλύπτει 
στοιχεία που δεν είχε πει ούτε όταν 
την… κάθισαν στο σκαμνί εξαιτίας 
των αποκαλύψεων στις οποίες είχε 
προχωρήσει!
■ Ο δήμος Νέας Προποντίδας, αξι-
οποιώντας το δημοτικό κληροδό-
τημα που βρίσκεται στη Νέα Kαλλι-
κράτεια, πρόκειται να προχωρήσει 
στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η 
πράξη «Αξιοποίηση δημοτικού κλη-
ροδοτήματος «Σελεμενάκη» με τη 
δημιουργία Κ.Η.Φ.Η Δήμου Νέας 
Προποντίδας» στον Άξονα Προτε-
ραιότητας “Προώθηση της κοινω-
νικής ένταξης και καταπολέμησης 
της φτώχειας – ΕΤΠΑ” του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Κεντρική 
Μακεδονία. «Πρόκειται για μια σύγ-
χρονη ανοικτή δομή ημερήσιας φι-
λοξενίας ηλικιωμένων οι οποίοι δεν 
μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν 
απόλυτα και το περιβάλλον που τα 
φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή 
προβλήματα υγείας αδυνατώντας να 
ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει 
αναλάβει» σημειώνει μεταξύ άλλων 
στο μήνυμά του ο δήμαρχος της πε-
ριοχής Μανώλης Καρράς.
■ Πριν από λίγες εβδομάδες η στή-
λη σας είχε πληροφορήσει για τις 
«κρούσεις» που γίνονται από «γα-
λάζιους» παράγοντες της Θεσσα-
λονίκης αλλά και της Αθήνας στον 
Δημήτρη Καπλάνη να πει το «ναι» και 
να διεκδικήσει τη θέση του δημάρ-

χου Θερμαϊκού στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του 2019. Ο ίδιος ο Καπλά-
νης κρατά κλειστά τα χαρτιά του σε 
όσους τον ρωτούν αν αληθεύουν οι 
φήμες. Μιλά μέσω… facebook και 
απαντά με γρίφους! Πρόσφατα ανα-
δημοσίευσε ανάρτηση το περιεχόμε-
νο της οποίας αφορούσε καταγγελίες 
του διοικητικού συμβουλίου των 
εργαζομένων του δήμου Θερμαϊκού 
κατά του δημάρχου Γιάννη Μαυρο-
μάτη. Λίγες μέρες νωρίτερα ανέβασε 
φωτογραφία με θέα τον Σαρωνικό 
σχολιάζοντας πως προτιμά τον… 
Θερμαϊκό. «Τι κάνει νιάου νιάου στα 
κεραμίδια» σχολίασε αυτοδιοικητι-
κός της περιοχής στην στήλη!
■ Μια πρότυπη λαϊκή αγορά αναμέ-
νεται να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη σε 
λίγο καιρό. Θα «στηθεί» απέναντι από 
την ΕΡΤ 3. Μεταξύ άλλων στην συ-
γκεκριμένη αγορά θα υπάρξει χάρα-
ξη σύμφωνα με τον αριθμό των προ-
βλεπόμενων πάγκων και ανάλογα με 
τα μέτρα που δικαιούνται επαγγελ-
ματίες και παραγωγοί. Θα μπουν επί-
σης πινακίδες αρχής – τέλους, προ-
κειμένου να γνωρίζουν όλοι ποιοι 
είναι οι νόμιμοι και ποιοι οι παράνο-
μοι πωλητές. Θα υπάρξει διαχωρι-
σμός επαγγελματιών – παραγωγών, 
ενώ οι ψαράδες θα μετακινηθούν 
σε χώρο που θα υπάρχουν φρεάτια. 
Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια να 
χορηγηθεί νερό, κυρίως στο χώρο 
που θα τοποθετηθούν οι ψαράδες 
και ρεύμα. Ακόμη θα τοποθετηθεί 
πρέσα, στην οποία θα «μπαίνουν» 
τα φελιζόλ. Επίσης θα υπάρξει πρό-
βλεψη να τοποθετηθούν οι χημικές 
τουαλέτες σε χώρο που δεν εμπο-
δίζουν την εύρυθμη λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς. Αυτά αποφάσισαν 
μεταξύ άλλων σε ειδικοί σύσκεψη οι 
εκπρόσωποι των παραγωγών και 
πωλητών των λαϊκών αγορών και οι 
εκπρόσωποι των αρχών της πόλης. 
■ Στο δήμο Δέλτα είναι πανέτοι-
μοι για ενδεχόμενη επιδείνωση του 
καιρού! Αυτό τουλάχιστον επιση-

■ Πολύ ενδιαφέρουσες και επιτυχημένες ήταν οι 
εκδηλώσεις που διοργάνωσαν ο Πρόεδρος Β΄ΝΟΔΕ 
Θεσσαλονίκης Θωμάς Βράνος, ο Πρόεδρος ΔΗΜ. Τ.Ο. 
Ν.Δ. Χαλκηδόνας κ. Ανδρέας Οκλαλιώτης και ο Βου-
λευτής Ν.Δ. Β΄ Θεσσαλονίκης  Σάββας Αναστασιάδης  
με θέμα: «Οι γεωπολιτικές προκλήσεις για Κύπρο και 
Ελλάδα». Ομιλητές της εκδήλωσης  ήταν, ο κ. Αναστα-
σιάδης ο οποίος αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική 
κατάσταση και ο εκδότης -συγγραφέας κ. Σάββας  
Καλεντερίδης ο οποίος μίλησε  για τις γεωπολιτικές 
προκλήσεις που επηρεάζουν την Ελλάδα και την Κύ-
προ.  Σύμφωνα με τους διοργανωτές «οι εκδηλώσεις 
παρουσίασαν εξαιρετική επιτυχία , καθώς οι πολίτες 
που γέμισαν ασφυκτικά τις αίθουσες, παρακολούθη-
σαν με ενδιαφέρον και προσοχή μέχρι το τέλος τους».

Η Νέα Δημοκρατία  
ξεκίνησε…

■ Στο κέντρο του… κέντρου της Θεσσαλονίκης εθεάθησαν πριν λίγες 
ημέρες η διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης 
Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επι-
κοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος. Η Karfitsa τους εντόπισε να πίνουν το 
ποτάκι τους πριν λίγα βράδια στο γνωστό ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην πλατεία Αρι-
στοτέλους. Πλαισιωμένοι από τους στενούς τους συνεργάτες συζητού-
σαν για οργανωτικά ζητήματα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και την ομιλία 
του Νίκου Παππά στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Αν 
εξαιρέσει κανείς ότι το… διέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες, συμπεραί-
νουμε πως είχαν πολλά να πουν…

μάνθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
του δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα 
Καλοχωρίου, υπό την προεδρία του 
Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου Δημήτρη 
Καμανά. Η συνεδρίαση είχε θέμα τον 
προγραμματισμό των δράσεων και τη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
για την προετοιμασία των υπηρεσιών 

και των φορέων τόσο για την αντι-
μετώπιση κινδύνων από την εκδή-
λωση πλημμυρικών φαινομένων 
όσο και χιονοπτώσεων κατά την 
προσεχή χειμερινή περίοδο. Ο αντι-
δήμαρχος Δ. Καμανάς ευχαρίστησε 
τους φορείς για τη συνεργασία 
κατά την προηγούμενη σεζόν που 
είχε πολύ θετικά αποτελέσματα και 
άμεση ανταπόκριση της πολιτικής 
προστασίας στη χιονόπτωση και 
στα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της 
ανάγκης για συντήρηση του ανα-
χώματος του Γαλλικού ποταμού, 
αλλά και στην ανάγκη για εκπόνη-
ση σχεδίου αντιμετώπισης πλημ-
μυρών στη Δημοτική Κοινότητα 
Καλοχωρίου. Ευχαρίστησε την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
για τη συνεργασία ειδικά στο θέμα 
των μπαζοαπορριμμάτων μετά το 
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της 
αντιπυρικής περιόδου. Τέλος, ενη-
μέρωσε τους συνεργαζόμενους 
φορείς για την ετοιμότητα των 
υπηρεσιών του δήμου όσον αφορά 
σε ενδεχόμενες χιονοπτώσεις.

■ Αληθεύει πως πρώην υπουργός που τώρα είναι απλά… βουλευτής 
του κυβερνόντος κόμματος με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα κοιτά 
να… αποκαταστήσει επαγγελματικά τους συνεργάτες που είχε στο 
υπουργείο, τοποθετώντας τους σε μεγάλες υπηρεσίες;

ΑΠΟΡΙΑ
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■ Ούτε ένας, ούτε δυο αλλά… 
38 δήμαρχοι της Κεντρικής 
Μακεδονίας ζήτησαν και πέτυ-
χαν παράταση της παραμονής 
του ΑΒΕΡΩΦ στη Θεσσαλονίκη. 
Σύμφωνα με την τελευταία 
ενημέρωση το ιστορικό πλοίο 
αναμένεται να μείνει στην πόλη 
μας μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. 
Σχετική ανακοίνωση έκανε 
και ο δήμαρχος Κορδελιού 
Ευόσμου, Πέτρος Σούλας, ο 
οποίος μάλιστα σχολίασε πως 
η ξενάγηση που έγινε από τον 
πλοίαρχο ήταν συγκινητική και 
λεπτομερέστατη. 

■ Με τον πρώην πρόεδρο του 
Κρατικού Θεάτρου Βόρειας 
Ελλάδας και γνωστό δικηγόρο 
Μάκη Τρικούκη, συναντήθη-
κε πρόσφατα ο υποψήφιος 
πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θα-
νάσης Αλεξόπουλος ο οποίος 
υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Την… αποκάλυψη έκανε μέσω 
facebook η γνωστή δικηγόρος 
Έρση Φωτοπούλου η οποία 
μάλιστα σχολίασε στη σχετική 
φωτογραφία: «Η ευλογία του 
Μάκη Τρικούκη στον Θανάση 
Αλεξόπουλο, από μόνη της συν 
ένας σύμβουλος στην ΔΙΚΗΓΟ-
ΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΟΙ!!!». 

■ Το ζήτημα της έλλειψης αστυνόμευ-
σης και της αύξησης της παραβατικό-
τητας επανέφερε ο γιατρός και υποψή-
φιος δήμαρχος Παύλου Μελά, Γιώργος 
Λίλτσης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής 
της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ» στο δήμο 
της δυτικής Θεσσαλονίκης όπου κατοι-
κούν περίπου 120.000 πολίτες υπάρχει 
μόλις ένα αστυνομικό τμήμα, αυτό της 
Πολίχνης, που είναι υποστελεχωμένο 
και που διαθέτει μόλις ένα περιπολικό. 
Ο κ. Λίλτσης ζητά την παρέμβαση της 
Πολιτείας για τη δημιουργία σύγχρονων 
αστυνομικών τμημάτων που θα εξυπη-
ρετούν και κυρίως θα προστατεύουν 
τους πολίτες ενώ ασκεί κριτική και 
στη σημερινή διοίκηση της περιοχής 
λέγοντας ότι: «Οφείλει ο δήμαρχος να 
απαιτήσει από το κράτος τα μέγιστα 
για την προστασία των δημοτών. Είναι 
χρέος του προς όλους τους πολίτες 
να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι 
στην κεντρική εξουσία και να διεκδική-
σει πόρους, καλύτερες εγκαταστάσεις, 
ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές 
υποδομές προκειμένου ο δήμος Παύλου 
Μελά να διαθέτει σύγχρονα αστυνομικά 
τμήματα με επαρκές προσωπικό που θα 
προστατεύει τους δημότες μας και την 
περιουσία τους από κάθε παραβατική 
συμπεριφορά».

Στο Πανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών με θέμα «Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση» που διοργανώθηκε από την Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδας, παρευρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου ως συντονίστρια στη συνεδρία με 
θέμα «Ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων: Είναι τελικά θέμα ποσόστωσης»;

Περιγράφοντας τα βασικά συμπεράσματα της συνεδρίας η κ. Πατουλίδου ανέφερε ότι «τα διατάγματα και οι διακηρύξεις δεν 
μπορούν να άρουν τις ανισότητες. Από την εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών στην οικογένεια, την κατανόηση της δι-
ακριτότητας  και διαφορετικότητας των ρόλων των δύο φύλλων, εξαρτάται η ισότιμη παρουσία γυναικών και ανδρών, γεγονός 
που συμβάλει θετικά στην εξέλιξη των κοινωνιών. Η εφαρμοζόμενη ποσόστωση στα ψηφοδέλτια μας αποπροσανατολίζει από 
την ουσία του προβλήματος. Μια καλή αρχή θα ήταν να στηρίζουν οι γυναίκες στις εκλογικές διαδικασίες αποκλειστικά και 
μόνο τις αξιόλογες γυναικείες υποψηφιότητες. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι γυναίκες προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικογένειας, τις καθιστά ικανές και συχνά ικανότερες, στην επίλυση πολιτικών, οικονο-
μικών και κοινωνικών ζητημάτων». 

«Οι γυναίκες είναι συχνά ικανότερες στην επίλυση πολιτικών, 
οικονομικών και κοιωνικών ζητημάτων»

■ Την επιθυμία τους για διασύνδεση και συνεργασία σε κοινές 
δράσεις επικύρωσαν πρόσφατα ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με το Σύμφωνο Συνεργασίας που συνυ-
πέγραψαν σε συνάντηση που είχαν στο δημαρχείο στο Πανόραμα, 
ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο Πρύτανης ΠΑ.ΜΑΚ., καθη-
γητής Αχιλλέας Ζαπράνης.  Στόχος του συμφώνου -που είναι τριε-
τούς διάρκειας, αλλά μπορεί να ανανεωθεί με τη σύμφωνη γνώμη 
των δύο μερών- είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών 
και κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων που να εξυπηρετούν 
το κοινωνικό σύνολο και να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική και 
πολιτιστική ανάπτυξη. Επιπλέον στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος 
των δύο πλευρών για ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες 
διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επι-
κοινωνίας μεταξύ τους για την αμοιβαία ενίσχυση των σχέσεων και 
της παραγωγικής συνεργασίας.  «Ήταν μια παραγωγική και πολύ 
χρήσιμη συνάντηση με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας,  Αχιλλέα Ζαπράνη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για τη συ-
νεργασία. Με αφορμή το ερευνητικό πρόγραμμα “Baby Artist” που 
θα υλοποιηθεί στον δήμο μας υπό την επιστημονική καθοδήγηση 
της αναπληρώτριας καθηγήτριας Λελούδας Στάμου, αποφασίσαμε 
να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και σε άλλους τομείς.  Υπογρά-
φοντας το εν λόγω σύμφωνο, όπως έχουμε κάνει με το ΑΠΘ, το 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Γ΄ ΣΣ και άλλους σημαντικούς 
φορείς της πόλεις, φέρνουμε τον δήμο μας κοντά στο μεγάλο δυ-
ναμικό του πανεπιστημίου Μακεδονίας με πρακτικό στόχο πάντοτε 
τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας», δήλωσε ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

karfitsomata
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«Κακώς η περιοχή ταυτίζεται με τον αναρ-
χικό χώρο γιατί δεν είναι πια… αναρχικός 
χώρος. Οι υπουργοί σήμερα είναι Εξαρ-
χειώτες, οι σύμβουλοι του πρωθυπουρ-

γού ήταν και είναι θαμώνες των μπαρ των Εξαρχείων…» 
λέει ο καταξιωμένος εικαστικός και «αναρχικός χωρίς 
κουκούλα» Γιάννης Γίγας…

Τι ήταν και τι είναι τα Εξάρχεια που ακούει εδώ και 
δεκαετίες όλη η χώρα;
Τα Εξάρχεια είναι ένα κατασκεύασμα με σχεδιασμό 
πολλών χρόνων, για να ηττηθεί καταρχάς ένα κύμα που 
υπήρχε μιας νέας πνευματικότητας τη δεκαετία του ‘70 και 
’80, η οποία ενοχλούσε γιατί ήταν στο κέντρο της πόλης, 
της πρωτεύουσας. Τέτοια ανάλογα κέντρα υπήρχαν και σε 
άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη είχατε. Ακόμα και στα 
προάστια υπήρχαν και θυμάμαι καθαρά μια περίπτωση 
τους «Ελευθεριακούς Κομμουνιστές» στο Περιστέρι στην 
κεντρική πλατεία με ένα υπέροχο  στέκι, όπου είχε γίνει 
φοβερή δουλειά, μετά τα Εξάρχεια για μένα ήταν το δεύτε-
ρο προσκύνημα στην Αθήνα για εμάς τους αναρχικούς εν-
νοώ. Υπήρχε η εποχή μιας νέας πνευματικότητας η οποία 
πραγματικά τρόμαζε το καθεστώς και τους ανθρώπους 
που είχαν βολευτεί στην αναπαραγωγή της μιζέριας τους 
μόνο και μόνο για τη διατήρηση των προνομίων τους, οι 
οποίοι με το ΠΑΣΟΚ βρήκαν την καλή τους και μπόρεσαν 
κ σχεδίασαν μία επίθεση από αριστερά γιατί η επίθεση από 
δεξιά συνήθως κατέληγαν σε μία ανάσχεση από την πλευ-
ρά τους. Δεν είναι θέμα αναρχικών, τότε υπήρχαν νέοι που 
βρίσκονταν στο περιθώριο ή θεωρούνταν underground, 
αλλά ουσιαστικά αν σκεφτείτε την επίδρασή τους , το έργο 
τους γιατί οι περισσότεροι ήταν δημιουργοί αν μιλήσουμε 
για τον Χρηστάκη, τον Άσημο, αν μιλήσουμε για ένα σωρό 
ανθρώπους των Εξαρχείων σήμερα είναι το θεσμικό, αυτό 
που έχει επικρατήσει, είναι ηγεμονική σκέψη.

Οι αναρχικοί πότε έγιναν… κουκουλοφόροι;
Όταν υπήρξε η ανάγκη να καλύψουν κι άλλα στοιχεία τα 
οποία έπρεπε να εμφανίζονται ως αναρχικοί για να κάνουν 
συγκεκριμένες παύσεις. Ένα γεγονός στο οποίο ήμουν 
μάρτυρας, ήμουν στο Πολυτεχνείο την εποχή που έγιναν 
οι πολλές καταλήψεις στο σχολείο επί εποχής δολοφονίας 
Τεμπονέρα, μάλιστα ήμουν στην Καλών Τεχνών, εμείς μαζί 
με την αρχιτεκτονική είχαμε το συντονιστικό των όλων 
καταλήψεων της Αττικής. Εμείς συντονίζαμε τις καταλή-
ψεις στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και συνδράμαμε 
όποτε υπήρχαν επιθέσεις αγανακτισμένων πολιτών με τα 
τρομερά αποτελέσματα που είδαμε στην Πάτρα. Κάποια 
στιγμή είδαμε την αστυνομία να καλεί σε διαδηλώσεις 
και αποκαλύψαμε τον ρόλο κάποιων και δημοσιογρά-
φων δυστυχώς. Βεβαίως δεν είναι όλοι ίδιοι, δεν είναι 
όλοι τόσο πρόθυμοι να συνεργαστούν με τέτοιου είδους 
σχεδιασμούς. Θα σας πω το γεγονός: είδαμε κάποιους να 
μας σπάνε το καφάο σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση που 
είχε οργανωθεί από την αστυνομία στην οποία εμείς φω-
νάξαμε από τα μικρόφωνα λόγω του πολυτεχνείου. Μια 
κατάσταση προβοκάτσιας γιατί είδαμε κάποιους κουκου-
λοφόρους να μας σπάνε τα τηλέφωνα του πολυτεχνείου 
που ουσιαστικά ήταν ο τρόπος επικοινωνίας μας με όλα 
τα σχολεία και τότε δεν υπήρχαν κινητά και άμα χανόταν 
αύτη η επικοινωνία μετά δεν θα μπορούσαμε να συντο-
νιστούμε. Πήγαμε τους διώξαμε και τους φαντάξαμε κι 
αυτοί οι τύποι πήγανε πιο κάτω και βάλανε φωτιά σε έναν 
πλαστικό κάδο σκουπιδιών με όλα τα δύσοσμα αποτελέ-
σματα για τους κατοίκους. Εμείς όμως διακριτικά τους  
παρακολουθήσαμε και μετά από πολλή ώρα, ξέρετε πού 
μπήκανε; Στο αστυνομικό τμήμα στην Ιουλιανού κοντά 
στην πολυτεχνείου από το οποίο βγήκανε άλλοι νέοι και 
νέες με κουκούλες, πέτσινα. Αλλάξανε βάρδια…

Τι συμβαίνει σήμερα; Τι σχέση έχει σήμερα η κυβέρνη-
ση με τον αναρχικό χώρο και τα Εξάρχεια;

Είναι λογικό να υπάρχουν επιδράσεις και ανταλλαγές. Εγώ 
το λέω χρόνια, στο… ενδυματολογικό εμείς κερδίσαμε. 
Σήμερα βλέπετε έναν αστυνομικό με τα τατουάζ του, τα 
σκουλαρίκια του και λες αυτός είναι αναρχικός, στη φάτσα 
δηλαδή, οπότε ενδυματολογικά νικήσαμε αλλά ιδεολογικά 
χάσαμε διότι πάρα πολλοί αναρχικοί έχουν γίνει αυταρχι-
κοί και φασίστες. Άσχετα αν έχουν αντιφασιστική ρητορι-
κή, είναι φασίστες στους τρόπους και φασίστες στη δράση.

Πότε έγινε αυτό; Η μετάλλαξη;
Όταν μας φέρανε τα ναρκωτικά στα Εξάρχεια. Έτσι φημο-
λογείται από σοβαρούς ανθρώπους που ήταν Εξαρχειώτες 
και μερικοί ακόμα το παιδεύουν αλλά είναι αδύνατον για 
ανθρώπους που πιστεύουν στην ελευθερία και στην κοι-
νωνία να ζήσουν πλέον στα Εξάρχεια…

Ποια είναι η σχέση σήμερα του αναρχικού χώρου με 
την κυβερνώσα παράταξη του κ. Τσίπρα;
Του χώρου των… Εξαρχείων. Κακώς ταυτίζεται με τον 
αναρχικό χώρο γιατί δεν είναι πια αναρχικός χώρος. 
Οι υπουργοί του είναι Εξαρχειώτες, οι σύμβουλοί του. 
Είναι μπαρόβιοι των Εξαρχείων. Κάναμε μία κουβέντα με 
τον Γιώργο Καραμπελιά που είναι Εξαρχειώτης, μορφή 
συμβολική και ηγεμονική εκείνης της εποχής, πριν το δη-
μοψήφισμα μάλιστα, και του λέγαμε είσαι πολύ αυστηρός 
με τους ΣΥΡΙΖΑιους, ένα εικοστό να κάνουν απ’ όλα όσα 
λέγανε κέρδος θα είναι για τον κόσμο και μας απαντούσε, 
ποιος θα τα κάνει όλα αυτά; Οι μπαρόβιοι των Εξαρχείων; 
Πες μου ποιος; Αν έχει ένα, δύο στελέχη που ίσως κάτι 
κάνουν, είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Κι ο Κλίντον αρι-
στερός είναι κι ο Μπλερ στη διεθνή της αριστεράς…

Για να βγάλουμε μία άκρη από τη δική σας οπτική…
Όλη αυτή η αριστεροκουβέντα των Εξαρχείων και των 
αναρχικών, μας διασύρει την αναρχική σκέψη και τους 
αγώνες που έχουμε κάνει και την πορεία τόσων ετών. Όχι 
μόνο εμείς και το αναρχικό κίνημα τους διασύρει. Έχουμε 
μια υπέροχη ιστορία. Από την εποχή του Καλλέργη, του 
Μαρίνου Αντύπα, του Σπέρα. Φοβερές μορφές… 

Συνέντευξη με «αναρχικό χωρίς κουκούλα» για τα Εξάρχεια

life

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU
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παιδεία

«Οι συνάδελφοι με τα προβλήματα (ψυχικής) υγείας, δεν 
είναι… επιθετικοί απλά δεν μπορούν να σταθούν και να βά-
λουν τάξη στις σχολικές αίθουσες. Γίνεται “χάβρα ιουδαί-
ων” μέσα στην τάξη. Τo έχουν αντιληφθεί οι μαθητές και 
παίρνουν το… πλεονέκτημα», λέει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ 
κ. Παπαχρήστος με αφορμή το περιστατικό καταγγελιών σε 
βάρος εκπαιδευτικού στον Άλιμο Αττικής οι οποίες έκαναν 
λόγο για προτροπή της να χαστουκίζουν μαθητές… άτα-
κτους συμμαθητές.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η σχέση εκπαιδευτικών και 
μαθητών; 
Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επειδή έχου-
με να κάνουμε με πιο μεγάλα παιδιά, οι σχέσεις είναι πιο 
περίπλοκες σε σύγκριση με την περίπτωση της πρωτοβάθ-
μιας όπου έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά και ενήλι-
κες. Έχουμε παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία οπότε 
είναι λογικό να υπάρχει και αντιπαράθεση στο πλαίσιο της 
αμφισβήτησης που έχουν για την ηλικία που διανύουν. Εί-
ναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις ορισμένους μαθητές, 
ειδικά σε σχέση με το δημοτικό, ο εκπαιδευτικός χρειάζε-
ται υπομονή, να έχει πειθώ, να μην ξεφύγει εάν ξεφύγει ο 
μαθητής. Ιδιαίτερα μετά την κρίση που οι μαθητές φέρνουν 
και στο σχολείο τα προβλήματα του σπιτιού τους οι σχέ-
σεις έχουν γίνει δυσκολότερες. Όσον αφορά στα γεγονότα, 

δεν έχουμε κρούσματα βίαιης συμπεριφοράς καθηγητών 
απέναντι σε μαθητές. Από καιρό σε καιρό ξεσπούν διάφορα 
ζητήματα αλλά είναι προφανές ότι η ομοσπονδία δεν λει-
τουργεί καθόλου συντεχνιακά στο θέμα. Όλα καταγγέλλο-
νται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση στήριξης ακραίας 

2.000 εκπαιδευτικοί με «αποδεδειγμένα ψυχολογικά προβλήματα»  
είναι ξανά μέσα στις αίθουσες

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

Αν θεωρείς επιτυχία το γεγονός ότι 210.000 πολίτες 
συμμετείχαν σε μια διαδικασία για ανάδειξη ηγεσίας, 
σε έναν χώρο που κάποτε είχε μέχρι και 3.500.000 
εκατομμύρια ψηφοφόρους ή τα τελευταία χρόνια το 
έχει ψηφίσει τουλάχιστον μια φορά ένας στους δύο 
Έλληνες, κάτι δεν μετράς σωστά. Επιτυχία θα έχει 
το εγχείρημα πρώτον αν η επόμενη μέρα τους βρει 
ενωμένους (δεν είμαι τόσο σίγουρος για αυτό, ήδη 
στον χώρο του Θεοδωράκη υπάρχουν θέματα, ο 
Καμίνης έχει κι αυτός θέμα προσωπικής στρατηγικής 
από εδώ και πέρα) και δεύτερον αν τους βρούμε 
στις δημοσκοπήσεις σημαντικά καλύτερα από ότι 
τους αφήσαμε πριν τις διαδικασίες. Αυτά είναι τα δυο 
κριτήρια αξιολόγησης της επανεκκίνησης και όχι ο 
αριθμός των παππούδων και των γιαγιάδων που 
κάνουν ουρές για να ψηφίσουν.

Μπορεί να γίνει «ανατροπή» στο 2ο γύρο; Ασφαλώς 
και μπορεί. Στον 2ο γύρο θα ψηφίσουν λιγότεροι, άρα 
τα ποσοστά δεν θα υπολογιστούν στις 210.000 αλλά 
σε έναν αριθμό μικρότερο από αυτόν. Οι του Θεοδω-
ράκη (που δεν ήταν και δεν αισθάνονταν ΠΑΣΟΚ) δεν 
θα πάνε. Άλλωστε, οι σταυροί που πήρε πανελλαδικά, 
δεν αρκούν για να τον βγάλουν ούτε καν βουλευτή 
σε μια εκλογική Περιφέρεια όπως η Α’ Θεσσαλονίκης 
που το μέτρο είναι περίπου στους 24.000! Οι του 
Καμίνη επίσης δεν είναι και τόσο δεδομένο ότι θα 
πάνε, έχουν μάλιστα και συγκεκριμένη γεωγραφική 
πύκνωση (Λεκανοπέδιο). Τι πρέπει να συμβεί για την 
ανατροπή; Ότι και στην Ν.Δ.. Ψηφοφόροι της Γεννη-
ματά του 1ου γύρου τώρα που το κόμμα τους δεν 
κινδυνεύει να πάει σε ΜΗ ΠΑΣΟΚο υποψήφιο (έφυγε 
από τη μέση Καμίνης, Θεοδωράκης), να αλλάξουν την 
επιλογή τους σε Ανδρουλάκη. Και δεν είναι καθόλου 
απίθανο να συμβεί. Συνέβη στις εσωκομματικές της 
Ν.Δ. όπου εκτός από την ισχυρή ένεση των ψηφο-
φόρων του Γεωργιάδη προς τον Μητσοτάκη, υπήρξε 
ταυτόχρονα και αλλαγή εκλογικής συμπεριφοράς από 
εκλογική Κυριακή σε εκλογική Κυριακή. 

Τώρα, στην ερώτηση που δέχτηκα από φίλο ΝΔκράτη 
τι συμφέρει την Ν.Δ., η απάντηση είναι απλή: συμ-
φέρει εκείνος που δεν παίρνει τίποτε από την Ν.Δ. 
και ταυτόχρονα είναι καλύτερος στο να πάρει από 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο Ανδρουλάκης. Η Γεννημα-
τά δεν μπορεί να πάρει ούτε μια ψήφο από τη Ν.Δ. 
αλλά δεν μπορεί να πάρει και ούτε μια ψήφο από τον 
ΣΥΡΙΖΑ.

* Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της 
εταιρίας «Interview»

Για ποια επιτυχία μιλάμε; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΈΙΑΔΗΣ*

«Η Γερμανία μας δίνει 
το καλό παράδειγμα 
για το τι πρέπει να 
κάνουμε»
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2.000 εκπαιδευτικοί με «αποδεδειγμένα ψυχολογικά προβλήματα»  
είναι ξανά μέσα στις αίθουσες

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

συμπεριφοράς εκπαιδευτικού σε βάρος μαθητών. 
Περισσότερα είναι τα κρούσματα αντίδρασης μαθη-
τών προς καθηγητές παρά το αντίθετο. Π.χ. τα αυτο-
κίνητα ορισμένων καθηγητών σε κάποιες περιοχές 
έχουν πραγματικά δεινοπαθήσει. Οι μαθητές κάνο-
ντας σύγκριση των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας 
που διδάσκουν στο ίδιο σχολείο, κάνοντας δική τους 
αξιολόγηση, δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι στην 
δική τους τάξη έτυχε ένας πιο απαιτητικός καθηγη-
τής και το θεωρεί αδικία.

Μου λέτε ότι έχουμε τέτοιες συμπεριφορές συ-
χνά; Στη Θεσσαλονίκη, στην Αττική; 
Δεν είναι γενικός κανόνας αλλά σε διάφορες περιο-
χές έχουμε τέτοια κρούσματα κατά καιρούς. Επίσης, 
έχουμε συγκρούσεις γονέων με καθηγητές αλλά 
ούτε κι αυτό είναι συχνό φαινόμενο αλλά υπήρξαν 
2-3 περιστατικά όπου οι γονείς επιτέθηκαν σε κα-
θηγητές διότι θεώρησαν ότι αδίκησαν το παιδί τους 
στη βαθμολογία. Γενικά τέτοιες βίαιες καταστάσεις 
δεν έχουμε.

Παλαιότερα είχε προκύψει μία έρευνα από την 
ΟΛΜΕ για εκπαιδευτικούς με ψυχολογικά προ-
βλήματα και ήταν μέσα στις σχολικές αίθουσες. 

Το ξέρετε φαντάζομαι.
Βεβαίως είναι ζήτημα αυτό. Να ξέρετε η Ομοσπον-
δία δεν έχει θέσει ότι οι καθηγητές αυτοί πρέπει να 
βρίσκονται στην τάξη. Αποδεικνύεται ότι το επάγ-
γελμα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά όλων των 
ηλικιών είναι σκληρά. Και ατσάλινα νεύρα να έχει ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να λυγίσει στο ψυχολογικό 
επίπεδο.

Επειδή δεν το βλέπετε συντεχνιακά, ο καθένας 
μπορεί να λυγίσει ψυχολογικά από μόνος του 
στο σπίτι ακόμα και με τους λογαριασμούς που 
πρέπει να πληρώσει. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι 
εκατοντάδες καθηγητές παραμένουν στις θέσεις 
τους και πρέπει οι γονείς να προσφύγουν στη Δι-
καιοσύνη με καταγγελία, ώστε να βγουν από τις 
αίθουσες και να μπουν σε άλλο τομέα της εκπαί-
δευσης. 
Προ μνημονίων οι περισσότεροι από αυτούς δεν 
βρίσκονταν στις τάξεις με παρέμβαση και του ιδίου 
του σωματείου. Είναι και δύσκολο να αποδεχτούν 
ότι έχουν αυτά τα προβλήματα και δεν μπορούν πλέ-
ον να διδάσκουν.

Δεν χάσανε και τη δουλειά τους όμως; Δεν απο-
λύθηκαν;
Ναι σε διοικητικό έργο. Μετά τον ερχομό των μνη-
μονίων όμως, τις περικοπές στις προσλήψεις και τις 
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, 30 χιλιάδες καθηγητές 
και δάσκαλοι δραπέτευσαν για να σώσουν τις συντά-
ξεις τους τα τελευταία 5 χρόνια, οι ίδιοι καθηγητές 
έχοντας την ιδιότητα του καθηγητή στάλθηκαν πίσω 
στα σχολεία να διδάξουν. Περίπου 2 χιλιάδες στον 
αριθμό. Αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα.

Αυτοί λοιπόν οι 2.000 με «αποδεδειγμένα ψυχο-
λογικά προβλήματα» είναι ξανά μέσα στις αίθου-
σες. 
Ακριβώς. Και στη δευτεροβάθμια και στην πρωτο-
βάθμια. Είναι ευθύνη ξεκάθαρα του κράτους. Είναι 
σκληρός ο νόμος γιατί πλέον τους απολύουν και με 
τα καινούρια συνταξιοδοτικά δεν παίρνεις ούτε σύ-
νταξη…

Όμως αυτοί οι 2.000 έχουν να κάνουν με ανήλι-
κα, με παιδιά. 
Οι συνάδελφοι δεν είναι επιθετικοί απλά δεν μπο-
ρούν να σταθούν και να βάλλουν τάξη. Γίνεται χά-
βρα Ιουδαίων μέσα στην τάξη. Έχουν αντιληφτεί οι 
μαθητές τι γίνεται και παίρνουν το πλεονέκτημα.

Συνεπώς, αν ο γονέας δεν κινηθεί σε βάρος του 
καθηγητή με μήνυση, δεν μπορεί να φύγει εκτός 
αίθουσας. 
Η δική μας πρόταση μέχρι το 2010 είχε φέρει μια 
πολύ καλή λύση με τη συναίνεση και των τότε πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας διευθυντών. Τώρα 
οφείλει η κεντρική εξουσία να φροντίσει αυτούς 
τους ανθρώπους πριν τους εξωθήσει κυριολεκτικά 
στον φυσικό θάνατο διότι θα απολυθούν και δεν θα 
πάρουν τίποτα. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τη Γερ-
μανία που μας δίνει το καλό παράδειγμα και τι πρέπει 
να κάνουμε. Όταν λοιπόν, έχουν έναν εκπαιδευτικό 
ο οποίος βγαίνει εκτός διδασκαλίας τον οδηγεί στην 
Πρόνοια, για να μην τινάξει το ασφαλιστικό στον 
αέρα και του δίνει το 70% του μισθού του εσαεί…

παιδεία

Όσο περνάει ο καιρός, νομίζω πως όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι  με μία κυβέρνηση, που δε διστάζει μπροστά 
σε τίποτα. Δε διστάζει, προκειμένου να μείνει πιστή στην «ιδεολογία» 
της, να αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους στην αυξημένη εγκλη-
ματικότητα, ενώ έχει στα χέρια της τα εργαλεία για να δημιουργήσει 
ένα ασφαλές περιβάλλον. Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει όλοι μάρ-
τυρες ενός απίστευτου… θεάτρου, αφού η κυβέρνηση προσπαθεί να 
μας πείσει με κάθε τρόπο ότι οι φυλακές πρέπει να αποσυμφορηθούν 
και γι’  αυτό χιλιάδες κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον νόμο 
Παρασκευόπουλου. 

Αυτό, όμως, που δε μας εξήγησε κανείς είναι ότι την ώρα που κάνουν  
λόγο για υπερκορεσμένα σωφρονιστικά καταστήματα υπάρχουν υπερ-
σύγχρονες φυλακές άδειες, οι οποίες ρημάζουν κυριολεκτικά με το 
πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, οι κρατούμενοι λαμβάνουν τεράστια 
χρηματικά ποσά, τα οποία τους επιδικάζονται από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες κρατούνται. Αυτά τα δύο 
δεν «κολλάνε» μεταξύ τους. Η ύπαρξη νέων φυλακών αναιρεί αμέσως 
την αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση των φυλακών με τον τρόπο που 
έγινε. Μπορούσαν απλά να μεταφέρουν τους κρατουμένους στα άδεια 
σωφρονιστικά καταστήματα (Νιγρίτα Σερρών, Δράμα). Πώς, όμως, θα 
εξηγούσαν στους… συντρόφους τους ότι άνοιξαν νέες φυλακές; Πώς 
αυτοί που είναι υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνέδεαν το 
όνομα τους με τη λειτουργία νέων σωφρονιστικών καταστημάτων; 
Έτσι προτίμησαν να γεμίσει η χώρα με επικίνδυνους εγκληματίες, 
κάτι που δυστυχώς αποδείχτηκε από τις πρόσφατες δολοφονίες, που 
σημειώθηκαν με θύματα αθώους πολίτες. 

Την ίδια ώρα, στις φυλακές ανά τη χώρα έχει στηθεί μία απίστευτη 
«φάμπρικα», για την οποία η κυβέρνηση είναι ενήμερη, και προσπαθεί 
να τη διαχειριστεί απελευθερώνοντας κρατουμένους! Χιλιάδες κρατού-
μενοι έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαμαρτυρόμενοι 
για τις άθλιες συνθήκες κράτησης, καθώς διαβιούν σε υπερκορεσμέ-
νες φυλακές. Μόνο στις φυλακές των Διαβατών Θεσσαλονίκης κατα-
γράφονται 10 με 15 ανάλογες προσφυγές κρατουμένων σχεδόν κάθε 
μήνα! Κάθε κρατούμενος από αυτούς, ανάλογα με το αδίκημα του, την 
ποινή του και τις συνθήκες κράτησης του, έχει λάβει από 10.000 μέχρι 
και πάνω από 60.000 ευρώ. Μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά, που 
μόνο στην περίπτωση των φυλακών της Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε 
αρκετά εκατομμύρια ευρώ. 

Γιατί, λοιπόν, η κυβέρνηση επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της κατάστα-
σης; Γιατί προτιμάει να δίνονται αυτά τα χρήματα σε κρατουμένους 
αντί να δοθούν για πρόσληψη σωφρονιστικών υπαλλήλων, ώστε να 
ανοίξουν επιτέλους οι κλειστές φυλακές της χώρας; Γιατί απλά δεν 
πράττει το αυτονόητο; Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Γιατί στην 
προσπάθειά της να κρατάει ευχαριστημένους τους «συντρόφους» της 
έχει ξεχάσει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι είναι κυβέρνηση ολόκληρης 
της χώρας – οι πολίτες της οποίας δοκιμάζονται καθημερινά - και όχι 
μόνο των συντρόφων της. Και ευτυχώς οι πολίτες έχουν αντιληφθεί 
όχι μόνο τις ψεύτικες υποσχέσεις και δικαιολογίες της, αλλά και την 
ανεπάρκειά της, η οποία πλέον είναι πιο εμφανής από ποτέ. 

* Ο κ. Φωκάς είναι βουλευτής Β’  Θεσσαλονίκης της Ένωσης 
Κεντρώων και υποψήφιος σύμβουλος στο Βιοτεχνικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «Βιοτεχνική Συμμαχία» του Π.  
Παπαδόπουλου

Πιο εμφανής από ποτέ  
η ανεπάρκεια της κυβέρνησης

ΑΡΙΣΤΈΙΔΗΣ ΦΏΚΑΣ*



18 www.karfitsa.gr
18.11.2017

Ε
ίναι 68 ετών και λέγεται Σούλα Καρού-
τσου. Επέστρεψε από την Αμερική όπου 
ζούσε με τον σύζυγό της πριν από περίπου 
δέκα έτη. Στις ΗΠΑ έζησε για 42 ολόκληρα 
χρόνια. Σήμερα η ίδια κατοικεί στη Φούρκα 
Χαλκιδικής με την μητέρα της και ασχολεί-
ται με τα κοινά. Ο λόγος για την πρόεδρο 
της τοπικής κοινότητας Φούρκας η οποία 

δεν είναι μια συνηθισμένη… εκπρόσωπος της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. «Κατέβηκε» στις εκλογές μετά από… πίεση 
όπως αποκαλύπτει. Δεν διστάζει να συγκρουστεί με τα 
συμφέροντα και επιμένει να βάζει στόχους και να υλοποιεί 
το έργο της με όποιο κόστος. Ακόμα κι αν αυτό είναι πο-
λιτικό! «I have my money! Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. 
Ούτε να με κεράσουν έναν καφέ ή ένα φαγητό. Αποφασίζω 
η ίδια, σε συνεννόηση πάντα με τον δήμο Κασσάνδρας και 
τον δήμαρχο, για τα έργα που θα γίνουν. Δεν είναι δυνα-
τόν συγκεκριμένοι άνθρωποι να λυμαίνονται ολόκληρη τη 
Φούρκα» λέει με νόημα. Όπως εξηγεί η κ. Καρούτσου τα 
τελευταία τρία χρόνια, αν και την αγαπά την Αμερική, δεν 
την έχει επισκεφτεί καθόλου εξαιτίας της ενασχόλησής της 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

«Κοβόταν η διέλευση του λουόμενων…»
Με πρωτοβουλία της ίδιας πριν από λίγες εβδομάδες το 
παραλιακό μέτωπο της Φούρκας «άλλαξε πρόσωπο» κα-
θώς εξαιτίας της επιμονής της και της συνεργασίας που 
είχε με τις υπηρεσίες του δήμου Κασσάνδρας προχώρησε 
ο καθαρισμός ενός τμήματος του αιγιαλού της παραλίας 
της Φούρκας. «Έχουμε μέλλον. Καθαρίσαμε ένα μεγάλο 
τμήμα που έκοβε τη διέλευση των λουομένων και των πε-
ζών. Υπήρχε παντού εδώ και χρόνια τσιμέντο και πέτρες. 
Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι εδώ και χρόνια κάποιοι 
έριχναν μπάζα και πέτρες κρυφά και παράνομα με αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθεί ένας τοίχος μπροστά και μέσα στη 
θάλασσα. Δεν μπορούσαν να περάσουν με τίποτα οι πα-
ραθεριστές. Μετά από πολλές καταγγελίες προχωρήσαμε 
στον καθαρισμό της περιοχής» επισημαίνει στην Karfitsa 
η κ. Καρούτσου. 

Στόχος της για το περσινό τουλάχιστον κα-
λοκαίρι ήταν να «καθαρίσει» μια παραλία του 
πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής που θεωρεί-
ται από τις πιο τουριστικές. Για το επόμενο 
καλοκαίρι, ετοιμάζεται να αλλάξει όλα τα κα-
κώς κείμενα της περιοχής. «Η διαφορά που 
υπάρχει σήμερα σε σχέση με πριν είναι τερά-
στια. Ο επισκέπτης αλλά και ο μόνιμος κάτοι-
κος έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε άλλο 
μέρος» σχολιάζει η αυτοδιοικητική της Χαλ-
κιδικής. Ποιες είναι όμως οι παρανομίες που 
η ίδια διαπίστωσε πως έγιναν στην περιοχή 
εδώ και χρόνια; «Δυστυχώς είναι πάρα πολ-
λές οι παρανομίες. Ο καθένας όταν πειράξεις 
το μικροσυμφέρον του βρίσκεται απέναντί 
σου. Εγώ θα καθαρίσω τη Φούρκα. Δεν πάω 
για καριέρα. Αγαπώ το χωριό μου και το δεί-
χνω με πράξεις» λέει. Και συμπληρώνει: «με 
τη βοήθεια του δημάρχου και άλλων συνερ-
γατών θα καταφέρουμε να κάνουμε έργα». 
Υπενθυμίζεται πως σε πρόσφατο αποκαλυ-
πτικό ρεπορτάζ η Karfitsa λίγες ημέρες 
μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Μόλα 
Καλύβα Χαλκιδικής αναφέρθηκε αναλυτικά 
σε όλες τις παρανομίες που κατέγραψαν τα 
συνεργία του δήμου και οι εταιρίες που συ-
νεργάζονται μαζί του, παρανομίες που είχαν 
μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα να επεκταθεί 
η πυρκαγιά στην περιοχή. Εκτός άλλων οι 
υπάλληλοι αλλά και η διοίκηση κατήγγειλαν: 
μπαζωμένα ρέματα, αυθαίρετες κατασκευές 
όπως ράμπες για να περνούν οι κάτοικοι από 

το ένα σπίτι στο άλλο, πεταμένα σκουπίδια 
μέσα σε αποστραγγιστικά έργα. 

Προειδοποιεί με πρόστιμα 
Από εδώ και στο εξής η πρόεδρος της 
περιοχής προειδοποιεί όσους δεν υπα-
κούσουν το νόμο και τις ψηφισμένες 
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
και υποστηρίζει ότι θα… «πέσουν μεγάλα 
πρόστιμα» σε όσους διανοηθούν να ρί-
ξουν μπάζα ξανά στην περιοχή. «Βλέπω 
επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους που 
αντί να ρίχνουν τα απορρίμματά τους στα 
ειδικά κοντέινερς που υπάρχουν στους 
δρόμους, να τα πετούν απ’ έξω με αποτέ-
λεσμα τα πρώτα να είναι άδεια και δίπλα 
να έχουν σχηματιστεί λόφοι από μπάζα. 
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί» λέει. «Αν 
δούμε κάποιον να πετά παράνομα μπάζα 
τα πρόστιμα είναι υψηλά και αγγίζουν μέ-
χρι και τα χίλια ευρώ» συμπληρώνει. 
Πως αποφάσισε όμως να ασχοληθεί η κ. 
Καρούστου με την πολιτική; «Μου το ζή-
τησαν επίμονα. Δεν ήθελα να ασχοληθώ. 
Από τη στιγμή όμως που είπα το ΝΑΙ πήρα 
απόφαση να αξιοποιήσω τις γνωριμίες 
που είχα και ορισμένους φίλους μου και 
να κάνω έργα στην περιοχή της Φούρ-
κας. Οι άνθρωποι ξέρουν ότι τρέχω για το 
χωριό και με βοηθούν» καταλήγει η πρό-
εδρος της τοπικής κοινότητας Φούρκας.

Πρόεδρος, ετών 68 που... καθαρίζει την παραλία της Φούρκας! 

Η ζωή στην 
Αμερική, η 
κάθοδος στις 
εκλογές και 
τα… παράνομα 
μπάζα που 
έκαναν τοίχο στη 
θάλασσα

πρόσωπο

ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA
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Ο
ύτε απ’ έξω φαίνεται πως δεν τολμούν να πε-
ράσουν, κάτοικοι του δήμου Καλαμαριάς, που 
μένουν κοντά στο πρώην Στρατόπεδο Κόδρα. 
Οι επιθέσεις αδέσποτων ζώων είναι επανει-
λημμένες και παρά τις προσπάθειες που γίνο-
νται ανά περιόδους από την πλευρά της διοίκη-
σης του δήμου, οριστική λύση στο πρόβλημα 
αυτό… μοιάζει να μην υπάρχει. Τα θύματα επι-

θέσεων από αδέσποτα ζώα, είναι πάρα πολλά σύμφωνα με τον 
δικηγόρο και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ριζοσπα-
στική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς» Μανόλη Λαμτζίδη, παρά το 
γεγονός ότι «αρκετά δεν καταγγέλλονται». 

Το πιο πρόσφατο θύμα αγέλης ζώων στην περιοχή, ήταν μία γυ-
ναίκα που την περασμένη Κυριακή κυκλοφορούσε πεζή μέσα 
στον χώρο του πρ. Στρ. Κόδρα έχοντας σκοπό να επισκεφτεί το 
Φεστιβάλ «Πεδίο Δράσης Κόδρα». Όπως περιέγραψε «βρέθη-
κα στο μέσο ενός κύκλου αγέλης αδέσποτων σκυλιών (15 τον 
αριθμό περίπου). Ένα από αυτά, ενώ προσπαθούσα να διώξω την 
αγέλη, χωρίς να το προκαλέσω, με άρπαξε δυνατά από το πίσω 
μέρος του δεξιού μου μηρού και έμπηξε τα δόντια του. Αμέσως 
επισκέφθηκα το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΧΕΠΑ», όπου οι γιατροί μου καθάρισαν την πληγή γιατί το 
τραύμα θεωρήθηκε επιφανειακό και –κακώς – δεν μου δόθηκε 
σύσταση για άδεια, ούτε για άμεση μετάβαση στο «Αντιλυσσικό 
Κέντρο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή 8 Οκτωβρίου ο μηρός μου 
στο σημείο του τραύματος συνέχισε να με πονάει και δεν ήμουν 
σε θέση ούτε να καθίσω. Το σημείο του τραύματος είχε σκληρύ-
νει, οπότε αναγκάστηκα να επισκεφτώ το ΓΝ Παπανικολάου. Οι 
γιατροί εντόπισαν «αποστηματική κοιλότητα», γεμάτη από πύον 
οπότε και διανοίχθηκε. Από τις 13 Οκτωβρίου με παρακολουθεί 
ιατρός».

«Να αποδοθούν ευθύνες»
Όπως σημείωσε στην εφημερίδα Karfitsa o κ. Λαμτζίδης, την 
ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να κατατεθεί μήνυση κατά πα-
ντός υπευθύνου φυσικού προσώπου, που εκ του νόμου έχει την 
υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία και περίθαλψη αδέ-
σποτων ζώων ώστε να εμποδίζονται επιθέσεις κατά ανθρώπων. 
«Σύμφωνα με το νόμο, έχουν αντικειμενική ποινική ευθύνη ο δή-
μος και ο πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ (Σύνδεσμος Προστασίας και 
Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης). 
Το επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι από το 2012, όταν ο αθλητής 
Γιώργος Δοξάκης δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο ζώο,  μέχρι και 
σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Μιλάμε για εγκληματική αδράνεια και 
αδιαφορία από τους φορείς. Το 2014 αδέσποτο ζώο επιτέθηκε 
σε ηλικιωμένο που έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη και κόντε-
ψε να χάσει τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία. Ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, έχουν αναφερθεί επιθέσεις από αδέσποτα 
ζώα σε ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν τα καταγγέλλουν. Την 
πρώτη ευθύνη έχει ο πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ. Το ζήτημα είναι 
πώς θα φύγουν τα ζώα από το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, όπου 
εκεί σχηματίζονται αγέλες, φιλόζωοι τα συντηρούν και τα ταΐ-
ζουν», σημειώνει ο κ. Λαμτζίδης. Και εξηγεί πως «τα ζώα πρέπει 
να ελεγχθούν αν είναι στειρωμένα, αν έχουν τσιπάκι και αν είναι 
υγιή κι από εκεί και πέρα είτε να πάνε σε ιδιωτικά κυνοκομεία, 
είτε να διασπαρθούν. Το ΣΥΠΠΑΖΑΘ λαμβάνει περίπου 400.000 
ευρώ το χρόνο από τους τρεις δήμους (Θερμαϊκού, Θέρμης και 
Καλαμαριάς)».

«Τα χέρια μας είναι δεμένα» 
«Ο δήμος δε μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι να περάσει το Κόδρα 
στα χέρια του, έτσι ώστε να επιβάλει μία τάξη. Το καλό είναι ότι 
βρισκόμαστε σε διαδικασία παραχώρησης του πρ. στρατοπέδου, 
οπότε στη συνέχει ο δήμος θα μπορεί να διώξει τους καταληψίες, 
να σταματήσουν να υπάρχουν “εστίες” όπου μαζεύουν οι φιλό-
ζωοι τα αδέσποτα –όπου ανά διαστήματα δημιουργούνται αγέλες 
και επιτίθενται στον κόσμο- και στη συνέχεια ο δήμος να περι-
φράξει, να καθαρίσει, να φωτίσει και να περιφρουρήσει το χώρο, 
ώστε να μετατραπεί σ’ έναν ασφαλή χώρο για τους πολίτες», λέει 
από την πλευρά του ο δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακο-
γλίδης. Ο ίδιος σημειώνει πως βάσει νόμου, τα αδέσποτα πρέπει 
να βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον, να είναι στειρωμένα, εμ-
βολιασμένα και με τσιπάκι. «Μέσα στην εβδομάδα, απομακρύ-
ναμε από εκεί 10 σκυλιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ενδιαίτημα, 
για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση. Ο δήμος κάνει παρεμβά-

σεις απομακρύνοντας τα αδέσποτα από το Κόδρα, αλλά για να 
μπορέσει να επιβληθεί, θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι 
διαδικασίες παραχώρησης του πρ. στρατοπέδου. Στο παρελθόν, 
είχαμε ξηλώσει τις παράνομες περιφράξεις και ενδιαιτήματα που 
είχαν στηθεί μέσα στο Κόδρα, κάναμε μηνύσεις σε όσους μαζεύ-
ουν εκεί τα ζώα, όμως όταν κάτι δε σου ανήκει, δε μπορείς και να 
παρέμβεις ουσιαστικά», υπογραμμίζει ο κ. Μπακογλίδης.  

«Πρέπει να συνδράμει και η Πολιτεία»
Ο πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Σταύρος Ζαμπέτογλου, εξηγεί πως γί-
νεται η περίθαλψη, η προστασία, η αποκατάσταση, η στείρωση αδέ-
σποτων ζώων, ο εμβολιασμός τους και «οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να 
γίνει. Όσα ζώα έχουμε περισυλλέξει, έχουν τσιπάκι κι έχουν ακολου-
θηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Η νομοθεσία επιβάλλει, τα αδέσπο-
τα ζώα να ζούνε ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον, εκτός από εκείνα 
που έχουν επιθετική συμπεριφορά είτε σε ανθρώπους είτε σε άλλα 
ζώα, όπου τότε το ζώο μεταφέρεται από εμάς στον κτηνίατρο και στη 
συνέχεια πηγαίνει σε καταφύγιο και παρακολουθείται για 15 μέρες». 

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι η γυναίκα που δέχθηκε πρόσφατα 
επίθεση από αδέσποτο σκύλο δεν ενημέρωσε το δήμο, εξήγησε πως 
«είναι σημαντικό αυτά τα περιστατικά να αναφέρονται σ’ εμάς, έτσι 
ώστε να εντοπίζουμε το ζώο και να προβαίνουμε στις απαραίτητες 
διαδικασίες παρακολούθησης. Το ζήτημα με το Κόδρα είναι ότι ιδι-
ώτες εγκαταλείπουν εκεί οικόσιτα ζώα, το ίδιο συμβαίνει και από… 
φιλόζωους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αγέλες, κάτι που είναι 
επικίνδυνο. Όμως, πρέπει να συνδράμει και η Πολιτεία. Με χρήματα 
που συγκεντρώθηκαν από τον ΣΥΠΠΑΖΑΘ, έχουμε αγοράσει ένα 
αγροτεμάχιο 33 στρεμμάτων, έχουμε εκπονήσει όλες τις μελέτες, 
έχουμε τις άδειες, σε εξέλιξη είναι οι άδειες κατασκευής του έργου και 
ζητούμε τη συνδρομή της Πολιτείας -μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
και άλλων φορέων- να βοηθήσουν στην κατασκευή αυτού του έργου. 
Βρίσκεται στο Λάκκωμα και παρόμοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Έχω 
απευθυνθεί τρεις φορές στον πρωθυπουργό με επιστολές, πέραν τις 
συνομιλίες που έχουν γίνει με τους αρμόδιους υπουργούς. Είναι ένας 
χώρος που δε θα είναι μαντρί και θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
ζώων και των ανθρώπων», καταλήγει ο κ. Ζαμπέτογλου. 

κοινωνία

Φόβος και τρόμος το πρ. Στρατόπεδο Κόδρα 
ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

«ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ»

Δημαρχείο Πανοράματος
Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής»

gΕταιρεία Σπαστικών Β. Ελλάδος 

gΚέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών «Ο Κύκλος» 

gΧορωδία Βυζαντινής Μουσικής της 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων
(ΣΣΑΣ)

gΣωματείο Ειδικής Αγωγής «Η Ζωή»

ΤΡΙΤΗ

ΏΡΑ: 19.00
21

Νοεμβρίου

Χορωδίες

με τη Συμμετοχή της 
Στρατιωτικής Μουσικής του Γ΄Σώματος Στρατού /NRDC-GR

και τον Σωκράτη Παπαϊωάννου στο τραγούδι

Μαέστρος ο Ιωάννης Ιωσηφίδης

Έκθεση Αγιογραφίας
της Ελένης Αγγελίδου
Φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος

•

•
Είσοδος Ελεύθερη

Την εκδήλωση παρουσιάζουν:
η Ιφιγένεια ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ

και ο Ίλαρχος 
Αθηνόδωρος ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

“Στην αγκαλια της θεοτοκου
ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ”
Γιοτράζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου
και την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων Γ’ ΣΣ/NRDC-GR
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υγεία

«Φέραμε αεροπορικώς από Αθήνα, από τον Ευαγγελισμό, τον 
ασθενή σε πολύ βαριά κατάσταση με οξεία ηπατική ανεπάρ-
κεια, αντίστοιχα η δική μας ομάδα μεταφέρθηκε στο Αττικό 
νοσοκομείο σήμερα ώστε να προμηθευτεί ένα ήπαρ και έγινε 
η μεταμόσχευση…» λέει ο Ιωάννης Φούζας Αν. Καθηγητής 
Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., Διευθυντής της 
Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ και Επιστη-
μονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων του Ιπ-
ποκρατείου Γ.Ν.Θ. Όπως προσθέτει «Δεν μπορούμε να πούμε 
ότι έχουμε τελειώσει όμως το ήπαρ έχει «αναπαυθεί» και οι 
ενδείξεις δείχνουν ότι θα πάει καλά». Ο αν. καθηγητής μίλησε 
για τα εκατομμύρια ευρώ που χάνονται ενώ θα μπορούσαν να 
εξοικονομηθούν γι’ άλλες ανάγκες όπως επίσης για τον κακό 
συντονισμό δυνάμεων και αρμοδιοτήτων σε δύο υπουργεία.

Γιατί τόσοι Έλληνες ασθενείς μεταφέρονται σε νοσοκομεία 
του εξωτερικού ενώ εδώ, στο Ιπποκράτειο, έχουμε ένα 
από τα κορυφαία κέντρα μεταμοσχεύσεων στα Βαλκάνια; 
Ως χώρα δεν έχουμε οργανωθεί στο θέμα δωρεάς οργάνων, 
δεν αξιοποιούμε τους δότες οργάνων που υπάρχουν στις 
εντατικές μονάδες σε όλη τη χώρα καθημερινά και είναι θύ-
ματα τροχαίων ή εγκεφαλικών επεισοδίων και είναι ήδη πε-
θαμένοι από εγκεφαλικό θάνατο. Σ’ αυτόν τον τομέα η χώρα 
μας πάσχει και υπάρχει και πλάνη, καθώς όλοι μιλάνε για δω-
ρεά οργάνων με διαλέξεις κλπ. Αυτά είναι ψέματα, οι Έλληνες 
δίνουν τα όργανα τους όσο οι Γερμανοί και οι Άγγλοι κι οι άλ-
λοι Ευρωπαίοι πολίτες, περίπου στο 57% γίνεται η αποδοχή 
δωρεάς οργάνων. Η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε τέσσερις 
δότες στο εκατομμύριο του πληθυσμού, δηλαδή 40 συνολικά 
ενώ αντίστοιχα οι Γερμανοί ή οι Άγγλοι έχουν 20 δότες. Ένας 
μεγάλος αριθμός δοτών χάνεται…

Άρα το πρόβλημα είναι στο συντονισμό. Τόσο δύσκολο εί-
ναι να συντονιστούμε;
Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Κάνω ορισμένες ανόητες 
ερωτήσεις κι ας μου τις απαντήσει όποιος μπορεί. Από το 
2001 υπάρχει ο ελληνικός οργανισμός μεταμοσχεύσεων, μία 
σοβαρή προσπάθεια. Έχει ένα πλήρες οργανόγραμμα όμως 
δεν επανδρώθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Δύο με τρία άτομα το 
πολύ και πέντε με έξι αποσπασμένα που πηγαινοέρχονται. 
Τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις ειδικά αυτές που είχαν 
παλαιοτέρα την δυνατότητα διορισμού, γιατί δεν το έκαναν;
Από… οικονομικής άποψης, όταν «διώχνουμε» τέτοια 
περιστατικά, δεν τα χρυσοπληρώνουμε οι Έλληνες φορο-

λογούμενοι; 
Μα φυσικά! Επί χρόνια πάμε στο υπουργείο και αναφερόμαστε 

στα οικονομικά στοιχεία (δεκάδες εκατομμύρια) και τι κέρδη 

μπορούν να αποφέρουν οι περιπτώσεις που φεύγουν. Μπο-

ρεί το Ιπποκράτειο να γίνει πλήρως μεταμοσχευτικό κέντρο. 

Εμείς στον ΕΟΠΠΥ χρεώνουμε 30.000 ευρώ την μεταμόσχευ-

ση και στην Αγγλία 300.000! Μπορεί να γίνει ένα Ευρωπαϊκό 

κέντρο μεταμοσχεύσεων. Κι η απάντηση που παίρνουμε είναι 

ότι θα λεφτά για τους αρρώστους που φεύγουν έξω τα πλη-

ρώνει το υπουργείο κοινωνικών υπηρεσιών κι όχι το υπουρ-

γείο Υγείας. Και μεταξύ των δύο υπουργείων δεν υπάρχει 

συνεργασία, πολύ περίεργο πράγμα. Ένα δεύτερο, οι νεφρο-

παθείς κοστίζουν το 40% του εθνικού συστήματος υγείας. 

Οι μισοί και παραπάνω μπορούν να μεταμοσχευτούν και να 

έχουν μια ποιότητα ζωής, να πάψουν να παίρνουν συντάξεις 

και να εργασθούν ξανά. Έτσι και υγιείς ανθρώπους θα έχουμε 

και εκατοντάδες εκατομμύρια θα γλιτώσει το δημόσιο...

Χάνονται δότες και… εκατομμύρια ευρώ  
από κακό συντονισμό!

Και  ξαφνικά ένα ανθρώπινο ποτάμι 200.000 πολιτών εμφανίστηκαν και 
πάλι, έδωσαν το παρόν, ψήφισαν για το νέο κόμμα του Κέντρου και της 
Κεντροαριστεράς. Το περίμεναν πολλοί; Δεν το πιστεύω. Κι όσοι όμως 
έβλεπαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απλά το ψιθύριζαν. Φοβόντουσαν ότι θα 
διαψευστούν.

Ωστόσο, την Κυριακή που πέρασε ζήσαμε μια μεγάλη αφύπνιση, το ισχυ-
ρό μήνυμα ενός ολόκληρου κόσμου. Ενός κόσμου που πέρασε πολλά 
τα τελευταία χρόνια, που έζησε ύβρεις και φραστικούς προπηλακισμούς 
από όσους έστησαν την μεγαλύτερη μεταπολιτευτική πολιτική απάτη, που 
ενοχοποιήθηκε και στάθηκε όρθιος, που έζησε τον κατακερματισμό, την 
πολυδιάσπαση και την μιζέρια. Που ζει μια Κυβέρνηση που μπολιάζει την 
κοινωνία ψέμα, κοροϊδία, ψευδαισθήσεις, μίσος. Ήρθε η ώρα που αυτός 
ο καταπονημένος, χτυπημένος κόσμος ήθελε να δείξει την οργή του για 
όσα ζει από μια απαράδεκτη Κυβέρνηση και την απόφασή του να κάνει το 
μεγάλο come back.

Ξάφνιασε λοιπόν τους πάντες. Έστησε μια μεγάλη γιορτή Δημοκρατίας 
και αυθεντικής λαϊκής συμμετοχής που μόνο κάποιοι μεμψίμοιροι ή πα-
νικόβλητοι ή στημένοι αμφισβήτησαν. Η ΕΡΤ, αλλά και κάποια τηλεοπτικά 
κανάλια έπαιξαν αυτό το γεγονός δεύτερη ή και τρίτη είδηση. Κάποιοι 
ανακάλυψαν χιλιάδες νεοδημοκράτες να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Ο νέος 
Κουρής Κώστας Βαξεβάνης τιτίβησε ότι οι εκλογές στην Κεντροαριστερά 
έγιναν για να ξεκαθαρίσει ποιοι θα πάνε στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας της 
Ν.Δ., ενώ ο Δημήτρης Παπαδημούλης από τις Βρυξέλλες προσπάθησε 
απελπισμένα να υποβαθμίσει το γεγονός. Ποιος τους υπολογίζει όμως 
όλους αυτούς τους εκφραστές ενός καθεστώτος σε κατάρρευση; Ίσα ίσα 
που αυτές οι αντιδράσεις δείχνουν ποιοι φοβούνται περισσότερο, ποιοι 
πανικοβλήθηκαν. Αυτός ο κόσμος έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα πρέπει 
να επιστρέψει στην κανονικότητα και αυτό προϋποθέτει μια μεγάλη 
Δημοκρατική Παράταξη, ένα νέο κόμμα της Κεντροαριστεράς με καθαρή 
ευρωπαϊκή αντίληψη και μεταρρυθμιστική ορμή. Ότι δεν έχει μέλλον ο 
τωρινός γιαλαντζί δικομματισμός και ότι ήρθε η ώρα ριζικής  αλλαγής των 
πολιτικών συσχετισμών. Ας μην βαυκαλίζονται κάποιοι. 200.000 πολίτες 
που ψηφίζουν για τον αρχηγό ενός νέου κόμματος παραπέμπει – αν δεν 
γίνουν τραγικά λάθη – σε δυνατά διψήφιο ποσοστό στις Βουλευτικές 
Εκλογές όποτε και αν γίνουν. Αυτό δε το Κόμμα δεν είναι ούτε με τον 
ΣΥΡΙΖΑ ούτε με την Ν.Δ., είναι με τις ιδέες του, τις προτάσεις και τους 
ανθρώπους του και θα αποτελεί δύναμη ευθύνης απέναντι στην χώρα 
μη αφήνοντάς την ακυβέρνητη για να αναπνεύσουν όσοι ζουν από την 
πολιτική αποσταθεροποίηση και την αναταραχή.

Αυτός ο κόσμος έστειλε όμως και σαφές αντικυβερνητικό μήνυμα. Αυτός 
ο κόσμος είναι οργισμένος με όσα έγιναν, όσα γίνονται. Μπορούν δε να 
αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο επιστροφής χιλιάδων έντιμων πολιτών 
που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ελπίζοντας σε καλύτερες μέρες και που ήθελαν να 
στείλουν μήνυμα απέναντι στις παθογένειες του κυβερνοπασοκ. Έτσι, 
όσοι αντιδεξιοί πολίτες εγκαταλείπουν απογοητευμένοι το περίεργο αυτό 
μόρφωμα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουν χώρο να πάνε, να ψηφίσουν, να ενταχθούν. 
Ας μην γελιούνται κάποιοι. Μπορεί κάποιες δυνάμεις να μην εκφραστούν 
από το νέο κόμμα και να οδηγηθούν στην Ν.Δ.  ή από την άλλη μπορεί 
κάποιες δυνάμεις που από ένα έντονο ανισυριζαισμό  θα ψήφιζαν Ν.Δ. να 
αλλάξουν πια προσανατολισμό. Το κύριο όμως γι’ αυτό το νέο κόμμα αυτή 
την στιγμή είναι να εργαστεί για την πλήρη αποκαθήλωση του Τσίπρα 
και την στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας τον κόσμο του. Όχι 
ασφαλώς  τους Σπρίτζηδες και τους Κουρουμπλήδες, αλλά όλους αυτούς 
που εξαπατήθηκαν.

Μια νέα δυναμική απελευθερώθηκε την Κυριακή που πέρασε. Μια 
δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί για να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο 
μεταρρυθμιστικό κόμμα, για να υπάρξει τόλμη σε ιδέες και ανανέωση 
προσώπων, επανασύνδεση με την κοινωνία και  σύγχρονο προγραμ-
ματικό λόγο που θα συγκινήσει και θα πείσει. Είναι δεδομένα όλα αυτά; 
Ασφαλώς όχι. Οι προκλήσεις όμως είναι μπροστά και δεν αφορά μόνο 
στον ηγέτη που θα εκλεγεί και θα επωμιστεί τεράστιες ευθύνες ,αλλά 
και όσους συμμετέχοντας στις εκλογές έδειξαν αποφασισμένοι να μην 
επιτρέψουν αναπαλαίωση, λάθη αντίστοιχα με το παρελθόν. Ένα είναι 
σίγουρο. Η αρχή έγινε και δεν μπορούσε να είναι καλύτερη. Το γνωρίζουν 
πολύ καλά και πριν απ΄ όλους οι στεγαζόμενοι αυτή την περίοδο στο 
Μέγαρο Μαξίμου.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Προς νέο πολιτικό σκηνικό

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

«Εμείς στον ΕΟΠΠΥ 
χρεώνουμε 30.000 ευρώ 
την μεταμόσχευση και 
στην Αγγλία 300.000! 
Μπορεί να γίνει ένα 
Ευρωπαϊκό κέντρο 
μεταμοσχεύσεων» 

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU
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Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια εννοούμε την πα-
λινδρόμηση αίματος στις φλέβες των κάτω άκρων 
με αποτέλεσμα την φλεβική στάση και τα γνωστά 
συμπτώματα που τη συνοδεύουν Σε υγιείς φλέ-

βες, υπάρχει μια συνεχής ροή του αίματος από τα άκρα πίσω 
προς την καρδιά. Οι φλέβες είναι τα αγγεία που επιστρέφουν 
το οξυγονωμένο αίμα από τα κάτω άκρα στην καρδιά. Όταν 
τα τοιχώματα των φλεβών χαλαρώνουν, τότε αυτές διογκώ-
νονται και αποκτούν ελικώσεις που ονομάζονται κιρσοί. Το 
φαινόμενο των κιρσών εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω 
άκρα, γι’ αυτό και χρειάζεται θεραπεία. 

Οι βαλβίδες μέσα στις φλέβες των ποδιών βοηθούν στην 
πρόληψη της παλινδρόμισης του αίματος. Η φλεβική ανεπάρ-
κεια είναι πιο συχνή στις γυναίκες απ’ ό, τι στους άνδρες. Σύμ-
φωνα με το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σικάγου, 
είναι επίσης πιο πιθανό να εμφανιστεί σε γυναίκες μεταξύ 40 
και 49 ετών και σε άνδρες μεταξύ 70 και 79 ετών.

Στις καταστάσεις φλεβικής ανεπάρκειας, το φλεβικό αίμα 
διαφεύγει από την κανονική του ανορθωτική πορεία ροής 
και παλινδρομεί πίσω προς τα κάτω στις φλέβες, σε ένα ήδη 
συμφορημένο πόδι. Τα σύνδρομα της φλεβικής ανεπάρκειας 
προκαλούνται συνήθως από την ανεπάρκεια της βαλβίδας 
στο επιφανειακό φλεβικό σύστημα χαμηλής πίεσης, αλλά 
μπορεί επίσης να προκληθεί από ανεπάρκεια βαλβίδων στο 
βαθύ φλεβικό σύστημα υψηλής πίεσης (ή σπάνια και στα 
δύο). Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν από τη συγγενή απου-
σία φλεβικών βαλβίδων. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν 
στη φλεβική ανεπάρκεια είναι η εγκυμοσύνη (λόγω της πίε-
σης των φλεβών της κοιλιάς), η λήψη ορμονών και αντισυλ-
ληπτικών, που χαλαρώνουν τα τοιχώματα των φλεβών, η πα-
ρατεταμένη ορθοστασία, η παχυσαρκία, η κληρονομικότητα, 
η χρόνια άρση βάρους που αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση, 
η ηλικία.

Τα συμπτώματα των κιρσών περιλαμβάνουν οίδημα, πόνο, 
πρήξιμο, κνησμό, νυχτερινές κράμπες, μούδιασμα, τα οποία 
επιδεινώνονται συνήθως μετά από μακρά καθιστική θέση, τις 
βραδινές ώρες, κατά την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, 
πριν από την περιόδο και κατά την εγκυμοσύνη.

Διάγνωση
Αρχικά, ο ιατρός θα πραγματοποιήσει μια φυσική εξέταση και 
θα πάρει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να διαγνώσει την 
φλεβική ανεπάρκεια. Επίσης, πολύ πιθανόν να χρειαστούν 
ορισμένες απεικονιστικές εξετάσεις για να εντοπιστεί η πηγή 
του προβλήματος. Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβά-
νουν ένα έγχρωμο υπερηχογράφημα triplex.
 

Triplex υπερήχων 
Μία εξέταση που ονομάζεται triplex υπερήχων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την ταχύτητα και την κατεύ-
θυνση της ροής αίματος στις φλέβες. Ο ιατρός θα τοποθε-
τήσει τζέλ πάνω στο δέρμα και στη συνέχεια θα πιέσει μια 
μικρή φορητή συσκευή (μετατροπέα) στο δέρμα. Ο μετα-
τροπέας χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα που αναπηδούν πίσω 
σε έναν υπολογιστή και παράγουν τις εικόνες της ροής του 
αίματος.
 

Θεραπεία 
Η θεραπεία θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, συμπε-
ριλαμβανομένης της αιτιολογίας της κατάστασης, της γενικής 

κατάστασης υγείας και το ιστορικό του ασθενούς. Άλλοι πα-
ράγοντες που θα ληφθούν υπόψην είναι:
• τα συγκεκριμένα συμπτώματα
• η ηλικία
• η σοβαρότητα της κατάστασης
• πόσο καλά μπορεί να ανεχτεί ο ασθενής φάρμακα ή διαδι-
κασίες

Η πιο κοινή θεραπεία για την φλεβική ανεπάρκεια είναι οι 
κάλτσες συμπίεσης. Πρόκειται για ειδικές ελαστικές κάλτσες, 
οι οποίες ασκούν πίεση στον αστράγαλο και στο κάτω πόδι. 
Βοηθούν στη βελτίωση της ροής του αίματος και μπορούν να 
μειώσουν το πρήξιμο των ποδιών. Ο ιατρός θα αποφασίσει 
ποιος είναι ο καλύτερος τύπος αποθέματος συμπίεσης για τη 
θεραπεία τους κάθε ασθενούς.
 
Η θεραπεία για φλεβική ανεπάρκεια μπορεί να περι-
λαμβάνει πολλές διαφορετικές στρατηγικές. Ορισμένες 
συμβουλές για τη βελτίωση της ροής του αίματός περι-
λαμβάνουν:
• Κρατήστε τα πόδια σας ανυψωμένα όποτε είναι δυνατόν.
• Φορέστε τις κάλτσες συμπίεσης για να ασκήσετε πίεση στα 
κάτω πόδια σας.
• Κρατήστε τα πόδια σας χωρίς κλίση όταν κάθεστε.
• Τακτική άσκηση.
 

Προφύλαξη 
Εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό φλεβικής ανεπάρκειας, 
υπάρχουν βήματα που μπορεί να ακολουθήσει ένας ασθενής 
για να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης της κατάστασης:
 
• Μην κάθεστε ή παραμένετε σε μια θέση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, σηκωθείτε και κινηθείτε συχνά.
• Μην καπνίζετε.
• Καθημερινή άσκηση
• Όχι γυμναστική με βάρη
• Διατηρήστε ένα υγιές σωματικό βάρος.
• Αποφυγή στενών ρούχων και υποδημάτων.
• Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.
 

Φάρμακα
Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν 
όσους υποφέρουν από αυτή την πάθηση.  Αυτά περιλαμβά-
νουν:
• διουρητικά: φάρμακα που αντλούν επιπλέον υγρό από το 
σώμα και στη συνέχεια εκκρίνονται μέσω των νεφρών
• αντιπηκτικά: φάρμακα που μειώνουν το αίμα
 

Χειρουργική επέμβαση 
Μερικές φορές πιο σοβαρές καταστάσεις φλεβικής ανεπάρ-
κειας απαιτούν χειρουργική επέμβαση. Ο ιατρός μπορεί να 
προτείνει έναν από τους παρακάτω τύπους χειρουργικής 
επέμβασης:
• Αφαίρεση της πάσχουσας φλέβας (σαφηνεκτομή): πραγμα-
τοποιείται με την εκτομή της κεντρικής φλέβας του επιφανει-
ακού φλεβικού δικτύου (σαφηνούς φλέβας), στην πρόσθια 
- έσω επιφάνεια του κάτω άκρου (μείζον σαφηνής), ή στην 
οπίσθια από το γόνατο και κάτω (έλασσον σαφηνής).
• Μεταμόσχευση φλεβών: Μια υγιής φλέβα μεταφυτεύεται 
από κάποιο άλλο σημείο του σώματος. Αυτή η διαδικασία 
χρησιμοποιείται γενικά μόνο όταν επηρεάζεται ο ανώτερος 
μηρός και μόνο για πολύ σοβαρές περιπτώσεις, εφόσον οι 
άλλες πιθανές μέθοδοι αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές.
 • Επεμβατική θεραπεία με ενδοφλέβιο laser η ραδιοκύματα: 
με τη χρήση εξελιγμένων οπτικών ινών και με διαδερμική 
είσοδο στη φλέβα, εφαρμόζεται θερμική ακτινοβολία που 
κλείνει την ανεπαρκούσα φλέβα, συρρικνώνει το φλεβικό 
τοίχωμα και σταματάει την παλινδρόμηση του αίματος.
 

Σκληροθεραπεία
Η σκληροθεραπεία περιλαμβάνει την ένεση αποστειρωμένου 
διαλύματος μιας σκληρυντικής ουσίας (που ονομάζεται σκλη-
ρυντικό) μέσα σε μια φλέβα με μια πολύ λεπτή βελόνα. Για την  
σκληροθεραπεία δεν χορηγείται καμία αναισθησία.

Το σκληρυντικό διάλυμα έχει σκοπό να ερεθίσει το εσωτερικό 
των τοιχωμάτων της φλέβας, προκαλώντας τους μη αναστρέ-
ψιμες αλλοιώσεις ώστε να κολλήσουν μεταξύ τους (χωρίς να 
παγιδευτεί θρόμβος αίματος μέσα στον αυλό της φλέβας) με 
συνέπεια το κλείσιμο της φλέβας και τη δημιουργία ίνωσης, ή 
«σκλήρυνσης». Αφού κλείσει η φλέβα, το σώμα του ασθενούς 
τελικά θα την απορροφήσει σε διάστημα λίγων μηνών. Συνήθως 
χρησιμοποιείται διάλυμα πολιδοκανόλης (η οποία ανήκει στην 
κατηγορία των σκληρυντικών).Εξέλιξη αυτής της θεραπείας εί-
ναι η θεραπεία με αφρό. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι μια πάθηση 
που χρειάζεται οπωσδήποτε θεραπεία κατά σειράν ετών. Χωρίς 
θεραπεία διακινδυνεύουμε σοβαρές επιπλοκές όπως η εν τω 
βάθει θρόμβωση η πνευμονική εμβολή η οι ανοιχτές πληγές στα 
πόδια και γιατί όχι την επιβίωσή μας. Γι’ αυτό και για πολλούς άλ-
λους λόγους με τα πρώτα συμπτώματα επισκεφτείτε τονγιατρό 
σας να ταυτοποιήση  ποιο στάδιο βρίσκεστε και να αρχίσετε όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα μια θεραπεία η οποία θα σας γλυτώσει 
από πάρα πολλές ταλαιπωρίες στο μέλλον.

Κωνσταντίνος Λαμπρέτσας  
Αγγειοχειρουργός  
 
Πλάτωνος 9 
54631 Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310.222.266 
Κινητό: 6980123200 
info@lambretsas.gr 
www.lambretsas.gr

Φλεβική Ανεπάρκεια – Κιρσοί

υγεία
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Ε
ντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε κατοί-
κους της Ειδομένης αλλά και στον ίδιο τον 
δήμαρχο Παιονίας Χρήστο Γκουντενούδη, 
η κίνηση προσφύγων και μεταναστών να 
συγκεντρωθούν στην πλατεία Αριστοτέ-
λους στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να κατα-
φέρουν να φτάσουν στα σύνορα. Το βράδυ 
της Τετάρτης, έφτασαν στην οδό Μοναστη-

ρίου, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονί-
κης θέλοντας να πάνε στο σταθμό των ΚΤΕΛ προκειμένου 
να μπουν σε λεωφορεία και να μετακινηθούν προς τα βό-
ρεια σύνορα.
 «Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Εμείς ενημερωνό-
μαστε πάντα τελευταίοι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει 
κάτι και δε θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Οι άνθρωποι αυτοί 
έχουν σκοπό και στόχο ζωής να πάνε στη Βόρεια και Κε-
ντρική Ευρώπη, αυτό δε θ’ αλλάξει. Ήδη διάσπαρτα, με τη 
βοήθεια διακινητών, καταφέρνουν και περνούν τα σύνο-
ρα. Όμως, μπορεί να αποφασίσουν να κάνουν κάτι πιο μα-
ζικό και να έχουμε πάλι τα ίδια. Το ότι άδειασε η Ειδομένη 
δε σημαίνει κάτι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί 
η ίδια εκρηκτική κατάσταση», λέει χαρακτηριστικά στην 
εφημερίδα Karfitsa ο κ. Γκουντενούδης.

Αδειάζουν τα camps
«Το camp που βρίσκεται στο Καβαλάρι, είναι στον προ-
γραμματισμό να κλείσει. Το που θα πάνε οι άνθρωποι 
αυτοί, δεν το γνωρίζουμε διότι δεν έχουμε αυτήν την 
αρμοδιότητα. Όμως, γνωρίζω ότι κάποιοι έχουν μπει στο 
πρόγραμμα μεταστέγασης, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη φύγει 
σε χώρες του εξωτερικού προκειμένου να επανενωθούν 
με τις οικογένειές τους και κάποιοι άλλοι θα μεταφερθούν 
σε άλλες δομές, όπως αυτή στα Λαγκαδίκια που είναι μία 
από τις πιο δυνατές δομές στην Ελλάδα με πολύ καλά χα-
ρακτηριστικά», λέει στην Karfitsa ο δήμαρχος Λαγκαδά 
Γιάννης Καραγιάννης. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος 
Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης εξηγεί πως η δομή φι-
λοξενίας που βρισκόταν στη Συμμαχική Οδό έχει κλείσει 
και παραμένει μόνο η δομή στο Αλεξίλ που βρίσκεται στο 
Δερβένι. 

«Εκεί έχουν μείνει περίπου 200 άτομα. Σύμφωνα με τα 
όσα είχε πει ο κ. Μουζάλας, θα έπρεπε να είχε ήδη κλείσει 
και αυτή η δομή». Παράλληλα, κλείνει και ξενώνας φιλο-
ξενίας που βρίσκεται στην Επανομή, καθώς το πρόγραμ-
μα ολοκληρώθηκε. Πρόσφυγες που φιλοξενούνταν εκεί, 
αναμένεται να διοχετευτούν σε διάφορα μέρη της Ελλά-
δας. Όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας «σύμφωνα με το πρόγραμμα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταργούμε camp και παίρ-
νουμε διαμερίσματα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης με τη 
χρηματοδότηση της Ε.Ε. προτείνει ένα πρόγραμμα δια-
μερισμάτων που θα υλοποιήσουν οι δήμοι με την τεχνική 
υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ». 

Ο υπουργός είχε ανακοινώσει ότι στην Κεντρική Μακεδο-
νία θα κλείσουν τα camp Softex, Καβαλάρι, Δίον, Δερβένι 
και της Νέας Καβάλας και θα παραμείνουν τα camp στα 
Διαβατά και στα Λαγκαδίκια. Μεταξύ άλλων είχε αναφέ-
ρει πως: «μέχρι το τέλος του προγράμματος στόχος είναι 
η δημιουργία 30.000 θέσεων φιλοξενίας σε διαμερίσματα. 
Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί σε πανελλαδικό επίπε-
δο 20.000 θέσεις».

«Κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι 
με μία νέα ανθρωπιστική κρίση» 
Όπως είχε πει ο κ. Μουζάλας σε δηλώσεις του τον περα-
σμένο Μάιο, στη Μακεδονία έχουν μείνει 8.000 αιτούντες 
άσυλο μαζί με αυτούς που είναι στην Ήπειρο. Οι κανονισμοί 
προβλέπουν ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ασύλου πρέπει 
να παραμείνουν στα κέντρα αφίξεων μέχρι να εξεταστεί η 
αίτησή τους και στη συνέχεια, είτε να μεταφερθούν στην 
ενδοχώρα εάν η αίτηση εγκριθεί, είτε να επιστρέψουν στην 
Τουρκία- και μέσω Τουρκίας στην πατρίδα τους- σε περί-
πτωση που η αίτηση απορριφθεί. 

Αν μεταφερθούν εξ΄αρχής από τα νησιά στην ενδοχώρα, 
η Ελλάδα ουσιαστικά χάνει τη δυνατότητα να τους επανα-
πατρίσει. Όπως επεσήμανε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελί-
ζα Βόζενμπεργκ, η Κομισιόν θα πρέπει να εκπονήσει ένα 
σχέδιο για την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, γιατί σε 
διαφορετική περίπτωση «η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη 
με μία νέα ανθρωπιστική κρίση. Η επίλυση του θέματος 
αυτού δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων» τόνισε η Ελληνίδα 
ευρωβουλευτής. «Ειδικά στην Ελλάδα μας βρίσκει αυτή τη 
στιγμή με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έγκειται 
στο γεγονός ότι άνοιξαν πάλι οι ροές. 

Σίγουρα δεν έχουμε την τραγική εικόνα του 2015, αλλά 
όταν μαθαίνουμε ότι τον Οκτώβριο μπήκαν 6.000, τον Σε-
πτέμβριο άλλοι τόσοι και μόλις στο πρώτο δεκαήμερο του 
Νοεμβρίου 1.600, αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι μέσα σε 
διόμισι μήνες έχουμε πάνω από 10-12.000 καινούριους 
μετανάστες και πρόσφυγες». Από την πλευρά της η Κομι-
σιόν, φαίνεται να εστιάζει στην προσπάθεια να αναθεωρη-
θεί ο κανονισμός του Δουβλίνου, ώστε οι χώρες «πρώτης 
γραμμής» να μην θεωρούνται αυτόματα υπεύθυνες για τη 
χορήγηση ασύλου. Στην ίδια γραμμή κινείται το Ευρωκοι-
νοβούλιο, που αναμένεται να εγκρίνει την ερχόμενη Πέ-
μπτη τη διαπραγματευτική εντολή προς την Κομισιόν.

κοινωνία

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
Φόβοι για «αναζωπύρωση» της Ειδομένης

Ένα χρόνο μετά, κάτοικοι της Ειδομένης περιμένουν 
να λάβουν τις… αποζημιώσεις που τους είχε υπο-
σχεθεί ο υπουργός. Μάλιστα, κάτοικος της περιοχής 
έστειλε επιστολή προς τον κ. Μουζάλα εκφράζοντας τα 
αιτήματα των κατοίκων. Όπως περιγράφει χαρακτηρι-
στικά στην επιστολή του, κάτοικος της Ειδομένης και 
μέλος του τοπικού συμβουλίου, παρότι η εκκένωση 
του καταυλισμού ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου, τα 
σκουπίδια που είχαν δημιουργηθεί παραμένουν ακόμη 
στην περιοχή, αφού εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι 
και πεταμένες σκηνές! Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, οι 
κάτοικοι της περιοχής βιοπορίζονται από τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, έτσι η καταβολή των αποζημιώ-
σεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωσή τους.

Μετρούν ακόμη τις… «πληγές» τους 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Γ. ΜΟΥΖΑΛΑ
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ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ (!) 
γιατί επιτείνετε την κατάσταση ασφυξίας 
στην οικονομία, αυτό λέει η τριμηνιαία 
έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού 
της Βουλής, κρούοντας παράλληλα τον 
«κώδωνα του κινδύνου» για τη διαχείριση 
του δημόσιου χρέους! Η ελάφρυνσή του, 
είναι μονόδρομος για την Ελλάδα, παρά 
τις σθεναρές αντιδράσεις της Γερμανίας, 
γιατί σύμφωνα με το μνημόνιο, από το 
2021 έως και το 2026 το δημόσιο χρέος θα 
εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα, αφού 
μόνον για πληρωμές τόκων θα χρεια-
σθούμε 84,3 δις  και αφού προηγούμενα 
στην πενταετία 2017 - 22 εξασφαλίσουμε 
επενδυτικά κεφάλαια ύψους 100 δις (!) Το 
άλλο, με τον... Τοτό, το ξέρετε;  

ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ στις 
Σκουριές η EL DORADO και το γεγονός 
γιορτάζεται δεόντως από τις περιβαλ-
λοντολογικές οργανώσεις, αλλά και από 
το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που 
αντέδρασε με... άνοδο 5,76%  και όσοι 
γνωρίζουν από χρηματιστηριακά, το 
ποσοστό αυτό για τα δεδομένα της WALL 
STREET είναι τρομακτικά μεγάλο! Όπως 
δυστυχώς, τρομακτική είναι συνειρμικά 
εξαιτίας αυτής της... ανόδου  και η αποτύ-
πωση της εικόνας της διεθνούς οικονομι-
κής κοινότητας για την Ελλάδα!     

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ζούμε και 
ξαναζούμε καθημερινά και κανείς δεν 
αντιδρά. Αλήθεια, τι έχουμε πάθει; Φέτος, 
ο Μπουτάρης αντί για Φάτνη στην πλατεία 
Αριστοτέλους, θα βάλει ... «Μαμμούθ» κάτι 
σαν «Τζουράσικ Παρκ» δηλαδή! Ο «Νιό-
νιος» αναγορεύεται επιτέλους από το ΑΠΘ 
επίτιμος διδάκτορας, επειδή λέει ο... ήχος 
της μουσικής του, αποτελεί ένα από τα πιο 
«ερεθιστικά και τιμαλφή τεκμήρια» της 
ζωής που ζήσαμε (!) λέτε, την τελευταία 
στιγμή, να αρνηθεί την αναγόρευση, αλλά 
Bob Dylan; (Παρακαλώ, μη με ξυπνάτε... 
Ζω ένα όνειρο!). Ο Κουφοντίνας περιπα-
τεί στους δρόμους της Αθήνας, άνετος, 
ελεύθερος κι ωραίος, σα να μη συνέβη 
τίποτα...  Η Φώφη διεκδικεί την αίγλη του 
Παπανδρέου, καλώντας όλα τα... βαρίδια 
του παρελθόντος σε συστράτευση για να 
σώσει λέει την Ελλάδα, από την καταστρο-
φή που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν (!) Ωχ! 
Θεέ μου! Τι άλλο μας περιμένει! 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ The Culture of Whisky:  Έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα – 
πρώτος σταθμός Θεσσαλονίκη! Η παγκόσμια διοργάνωση Whisky 
Live, με περισσότερες από 40 ετήσιες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, 
έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και επιλέγει τη Θεσσαλο-
νίκη, για να μυήσει το απαιτητικό κοινό της στην κουλτούρα του 
whisky και στην απόλαυση των premium αποσταγμάτων. Την Τε-
τάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στο Makedonia Palace, οι επισκέπτες 
θα ξεναγηθούν στον μαγικό κόσμο των spirits, θα απολαύσουν 
εξαιρετικά whisky cocktails, θα συμμετέχουν σε masterclasses, 
θα γνωρίσουν ειδικούς διεθνούς φήμης και θα ανακαλύψουν τις 
ιδιαιτερότητες γεύσεων και αρωμάτων. Oι gourmet finger food 
δημιουργίες από επιλεγμένα κορυφαία εστιατόρια της Θεσσαλονί-
κης, καθώς και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που φιλοξενούνται 
στην εκδήλωση, όπως το Ύδωρ Σουρωτής και οι εξαιρετικές 
προτάσεις σοκολάτας από την εταιρεία ΙΟΝ, θα αναδείξουν τις 
κρυφές πτυχές κάθε whisky brand. Η διοργάνωση έχει τεθεί υπό 
την αιγίδα του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκε-
τινγκ Θεσσαλονίκης. Η Managing Director του Whisky Live για 
την Ελλάδα, κ. Τερέζα Κόνσολα αναφέρει πως το Whisky Live 
Thessaloniki εγκαινιάζει την διεύρυνση της διοργάνωσης στην 
περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης και είναι το πρώτο από 
μια σειρά premium events που θα διοργανωθούν στη χώρα μας. 
Εισιτήρια μπορεί κανείς να προμηθευτεί online από το Viva.gr ή 
στο χώρο του event.

■ Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί για δεύτερη χρο-
νιά η «Black Friday» στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Ο Εμπορικός 
Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία δίνει διευκρινίσεις 
σχετικά με τη συγκεκριμένη ημέρα. Όπως αναφέρει, οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την παλαιά και τη νέα 
μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της 
μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε 
στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα. «Δεδομένου ότι αυτή 
η προωθητική ενέργεια πραγματοποιήθηκε πέρυσι κατά κύριο 
λόγο από πολυεθνικές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να 
αφήσουμε αυτό το πεδίο ελεύθερο μόνο για τους μεγάλους αλλά 
να το επιφυλάξουμε μόνοι μας και για τους μικρούς και μεσαίους 
επιχειρηματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

■ Να μην παραπλανούνται από δήθεν «ειδικούς», που τους 
παραπληροφορούν σε σχέση με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
κατ’ οίκον» (Εξοικονομώ ΙΙ), συνιστά στους πολίτες το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) 
και τους προτείνει να απευθύνονται σε επαγγελματίες διπλωμα-
τούχους μηχανικούς για την έγκυρη ενημέρωσή τους. Αναλυ-
τικότερα, όπως διαπίστωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το τελευταίο διάστημα 
η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της ανακοίνωσης για την ημερο-
μηνία έναρξης του προγράμματος, σε συνδυασμό με το έντονο 
ενδιαφέρον των πολιτών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, 
έχει επιτρέψει την ανάπτυξη στην κοινωνία και την αγορά ενός 
περιβάλλοντος παραπληροφόρησης. Ως αποτέλεσμα είναι άμεσος 
ο κίνδυνος οι πολίτες να προβούν σε ενέργειες και αποφάσεις 
που μπορεί να αποδειχθούν επιζήμιες για τα συμφέροντά τους και 
τους στόχους του προγράμματος. «Οι πολίτες δεν θα πρέπει να 
συγχέουν τις διαδικασίες υλοποίησης και πιστοποίησης των υπό 
εξέλιξη έργων των δικαιούχων του προηγούμενου προγράμμα-
τος, που εξελίσσονται αυτή τη χρονική περίοδο, με τις διαδικασίες 
για την προκήρυξη του νέου προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι 
δεν πρέπει να παραπλανώνται από την αποσπασματική ενημέ-
ρωση διάφορων αναξιόπιστων “ειδικών”, αλλά -για την καλύτερη 
ενημέρωσή τους- θα πρέπει να απευθύνονται σε Επαγγελματίες 
Διπλωματούχους Μηχανικούς για την έγκυρη ενημέρωσή τους».

■ Επιδότηση έως 50% του κόστους επένδυσης για την ίδρυση 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, σε κάθε γωνιά της 
χώρας, παρέχει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ύψους 120 εκατ. ευρώ. 
Σύντομα θα προσδιοριστεί το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους διεκδικώντας χρηματοδότηση. 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 
επενδυτικών σχεδίων.

■ Ο αθλητικός οργανισμός δήμου Κασσάνδρας 
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο 
ατόμων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με ωριαία 
αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 
8 μήνες, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων 
«Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, για τις 
εξής ειδικότητες: έναν πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής 
με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και έναν πτυχιούχο 
Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση από την ιστοσελίδα www.kassandra.gr  και 
να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Α.Ο.Δ.Κ. –Διοικητήριο-Κασ-
σάνδρεια 63077-Κασσάνδρα, απευθύνοντάς την 
στον Πρόεδρο του Α.Ο.Δ.Κ. κ. Πούλιο Σπυρίδωνα 
(τηλ. επικοινωνίας: 23743 50167 κ. Νταλιάρη 
Δημήτριο). Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι 
Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00.

■ Η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του δήμου Θεσσα-
λονίκης θα δημιουργήσει βιωματικά σεμινάρια 
Συμβουλευτικής διαδραστικών συζητήσεων στις 
Δημοτικές Βιβλιοθήκες με την εθελοντική προσφορά 
φοιτητών, αποφοίτων, μεταπτυχιακών φοιτητών ή 
καθηγητών του τμήματος Ψυχολογίας και σχετικών 
σχολών με παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο. Ο στό-
χος είναι η επικοινωνία, η έκφραση συναισθημάτων, 
η αυτογνωσία για την προοδευτική προσωπική κα-
τανόηση και εξέλιξη. Τα θέματα που θα ασχοληθούν 
οι υποψήφιοι είναι ελεύθερης επιλογής, θέματα που 
ενδιαφέρουν τον άνθρωπο που ζει στην καθημερι-
νότητα της ελληνικής κοινωνίας, άνδρα ή γυναίκα.

■ Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών 
αιτήσεων για την προκήρυξη 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ 
(ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην 
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 99 θέσεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών Πανε-
πιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.». Η προθε-
σμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι 
έως τις 28 Νοεμβρίου 2017 στις 14:00.

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

■ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών 
ανακοινώνει την πρόθεση του ΝΠΔΔ «Δημοτικό 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Νεάπολης Συκεών» να συνάψει σύμβαση μίσθωσης 
έργου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ, με 
αντικείμενο τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής» του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, την παροχή ιατρικής περίθαλ-
ψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, 
την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και συνταγογρά-
φησης, την παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις. 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας 
παιδίατρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-639355.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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ΟΚΤΩΒΡΗΣ

ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΟΥ

MATTER OF PROCESS

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ Η ΣΕΡΕΝΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΤΑΔΟΧΩΡΙ

ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ
Το νέο βιβλίο του China Miéville έχει 
τον τίτλο «Οκτώβρης: Η Ιστορία της 
Ρωσικής Επανάστασης». Περίληψη: 
Η Ρωσική Επανάσταση του 1917 
σημάδεψε ανεξίτηλα τον 20ό αιώνα 
και επηρέασε με καθοριστικό τρόπο 
την παγκόσμια ιστορία. Εκατό χρόνια 
μετά, εξακολουθεί να εμπνέει, να 
προβληματίζει και να διχάζει. Τον 
Φεβρουάριο του 1917, εν μέσω 
αιματηρού πολέμου, η Ρωσία ήταν 
ακόμη μια αυταρχική μοναρχία. 
Εννέα μήνες αργότερα, ύστερα 
από όχι μία επανάσταση αλλά δύο, 
μετατράπηκε στο πρώτο σοσιαλιστι-
κό κράτος της παγκόσμιας ιστορίας. 
Πως συνέβη αυτή η απίστευτη μετα-
μόρφωση; Αυτή εδώ είναι η ιστορία 
των εκπληκτικών μηνών από τον 
έναν ξεσηκωμό στον άλλο, από τον 
Φεβρουάριο ως τον Οκτώβριο• η 
ιστορία των δυνάμεων και των αν-
θρώπων που μετέτρεψαν το 1917 σε 
μια χρονιά τόσο καθοριστική. Τιμή 
εκδότη: 17,70 ευρώ. 

Αναπόσπαστο κομμάτι του Βασιλικού 
Θεάτρου έχει γίνει η μόνιμη έκθεση 
κοστουμιών με τίτλο «Ίχνη του εφήμερου», 
που παρουσιάζει την 56χρονη ιστορία 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
Διάρκεια: Η έκθεση θα συνεχίσει να 
φιλοξενείται στο φουαγιέ του Βασιλικού Θε-
άτρου με περιηγήσεις καθ όλη τη χειμερινή 
περίοδο 2017- 2018. Τιμή εισιτηρίου: 2 
ευρώ για γκρουπ άνω των 10 ατόμων και 3 
ευρώ τα μεμονωμένα.
Ένα μέρος της πλούσιας συλλογής του 
βεστιαρίου του ΚΘΒΕ απέκτησε μόνιμη στέ-
γη στο κέντρο της πόλης, άμεσα προσβά-
σιμη στο ευρύ κοινό. Κοστούμια υψηλής 
αισθητικής από σημαντικές παραστάσεις 
που παρουσίασε το ΚΘΒΕ στη διάρκεια των 
56 χρόνων λειτουργίας του εκτίθενται σε 
ειδικά σχεδιασμένες βιτρίνες που δένουν 
αρμονικά με τον χώρο. Την επιμέλεια της 
έκθεσης υπογράφει η σκηνογράφος-εν-
δυματολόγος Ιουλία Σταυρίδου. Η έκθεση 
περιλαμβάνει 80 κοστούμια, σχεδιασμένα 
από σημαντικούς έλληνες ενδυματολόγους, 
όπως οι: Γιώργος Βακαλό, Βασίλης Βασιλει-
άδης,  Σπύρος Βασιλείου, Ντένη Βαχλιώτη, 
Απόστολος Βέττας, Νίκος Εγγονόπουλος, 
Λίζα Ζαΐμη,  Γιώργος Ζιάκας,  Κλεόβουλος 
Κλώνης, Κέννυ ΜακΛέλλαν, Ιωάννα Μα-
νωλεδάκη,  Γιάννης Μετζικώφ, Δημήτρης 
Μυταράς, Νίκος Σαχίνης, Βασίλης Φωτό-
πουλος, Διονύσης Φωτόπουλος κ.α.

Η Nitra Gallery παρουσιάζει τη νέα δου-
λειά του Πάνου Φαμέλη, σε μια έκθεση 
με τίτλο «Matter of Process». Διάρκεια: 
9 Δεκεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
Η έκθεση αποτελείται από τελάρα και 
γλυπτά σε μια ενότητα έργων συνεπή 
στα ζητήματα που απασχολούν την 
πρακτική του Πάνου Φαμέλη. Η έκθεση 
παρουσιάζει μια προσωπική γραφή δύο 
και τριών διαστάσεων που «παίζει» με 
τα όρια του υλικού θίγoντας κυρίως 
ζητήματα της ίδιας της ζωγραφικής δι-
αδικασίας (process) η οποία ξεκινά από 
τη δημιουργία των λαδιών που κάνει ο 
ίδιος ο καλλιτέχνης στο εργαστήριό του.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης, παρουσιάζει τη νέα 
φιλοξενούμενη περιοδική έκθεση με 
τίτλο «Μορφές και διάλογοι. Αρχαία 
αγγειογραφία και σύγχρονες εικα-
στικές δημιουργίες» του Ισπανού 
ζωγράφου Miguel Ángel Vázguez 
Vera. Διάρκεια: έως 15 Ιανουαρίου 
2018. Είσοδος ελεύθερη.
Πηγή έμπνευσης για τις δημιουργί-
ες του αποτελεί η αρχαία ελληνική 
τέχνη, με το ενδιαφέρον του να 
εστιάζει γύρω από τη διαλεκτική 
δυναμική της αγγειογραφίας των 
αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στη 
σύγχρονη τέχνη. Η έκθεση αναπτύσ-
σεται σε τρεις θεματικές ενότητες.

Εικαστική έκθεση με τίτλο «Αιγαί-
ου Έμπνευσις» που φιλοτέχνησε ο 
εικαστικός δημιουργός Δημήτριος 
Στεφάνου, θα φιλοξενηθεί στη Δημο-
τική Πινακοθήκη Κέντρου Πολιτισμού 
Πανοράματος (Αποστόλου Σαμανίδη 
21, Πανόραμα). Διάρκεια: έως τις 26 
Νοεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη έκθεση 
ζωγραφικής εμπνευσμένη κυρίως από 
τις θαλασσινές αναμνήσεις και τα ορά-
ματα του δημιουργού που μεταφέρει 
στον θεατή τον φλοίσβο των κυμάτων 
και την αύρα του πελάγους. Οι πίνακες 
του Δημήτριου Στεφάνου πλαισιώ-
νονται από ιδιαίτερα καλαίσθητες 
χειροποίητες μινιατούρες καραβιών 
που έφτιαξε ο ίδιος και είναι κατασκευ-
ασμένες από φυσικά υλικά.

«Στη χώρα του περίπου» είναι ο 
τίτλος του βιβλίου του Τάκη Θεοχα-
ρόπουλου. Περίληψη: Πώς από το 
γλωσσικό φτάσαμε στη σημερινή 
αγλωσσία; Γιατί μέσα σε 200 χρόνια 
η εκπαίδευση δεν κατάφερε να επε-
ξεργαστεί δημιουργικά το συστατικό 
ιδεολόγημα της σύγχρονης Ελλάδας: 
τη σχέση μας με την κλασική αρχαι-
ότητα; Πώς όλα αυτά τα περίπου μας 
οδηγούν στις περίπου ταυτότητες 
που αποδίδουμε στον εαυτό μας; 
Περίπου Έλληνες, περίπου Ευρω-
παίοι, περίπου Ανατολίτες, περίπου 
Βαλκάνιοι, περίπου Μεσογειακοί. 
Μια περιήγηση στην ενδοχώρα της 
ελληνικής κοινωνίας και στα μεγάλα 
κεφάλαια του συλλογικού μας ασυ-
νείδητου. Τιμή εκδότη: 14,40 ευρώ. 

«Η Σερενάτα για το Κανταδοχώρι» 
είναι ένα παραμύθι γραμμένο από 
την Μάρω Θεοδωράκη. Περίληψη: 
Στο Κανταδοχώρι όλα αλλάζουν 
όταν ο κύριος Προεδράκης κλείνει 
το Μουσικό Σχολείο! Η μικρή και 
τολμηρή Σερενάτα, όμως, δεν το 
βάζει κάτω. Θα προσπαθήσει να 
κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, 
υπενθυμίζοντας σε όλους πως η 
μουσική ενώνει τους ανθρώπους 
και τους κάνει καλύτερους. Η παιδι-
κή φωνή της Σερενάτας θα ακουστεί 
παντού. Τιμή εκδότη: 10,90 ευρώ. 

«Το κέντημα του όρκου» είναι το νέο 
βιβλίο της Σίσσυ Θεοφανοπούλου. 
Περίληψη: Σκύρος 1969: Η Αμέρσα 
και η Μερσίνη είναι οι μοναχοκόρες 
των δύο αφεντάδων του νησιού, των 
αδερφών Μανώλη και Ανδρέα Φέρτη. 
Όμορφες αλλά εντελώς διαφορετικές 
μεταξύ τους, έχουν το ίδιο όνομα, το 
ίδιο επώνυμο και τίποτ’ άλλο κοινό. 
Την ίδια χρονιά, γιατρός στο νησί θα 
διοριστεί ο νεο φερμένος Στεφανής 
Μάχος, ενώ λίγους μήνες αργότερα 
ο διάσημος στο πανελλήνιο ηθοποιός 
Φαίδωνας Μαρκάζης θα επιλέξει τη 
Σκύρο για να ολοκληρώσει την περιο-
δεία του. Ένα ατύχημα κι ένας ξαφνι-
κός, περίεργος θάνατος θα αλλάξουν 
τη ρότα των δύο γυναικών, πλέκοντας 
ένα γαϊτανάκι ανατροπών που θα τις 
εμποδίσει να δουν την πραγματικότη-
τα. Tιμή εκδότη: 15 ευρώ. ΒΙ
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Τ
ο «Ασημένια μάτια» της Ιουλίας Ιωάννου 
ανήκει στην κατηγορία εκείνων των βι-
βλίων που τα διαβάζεις… με μια ανάσα. 
Αρχίζεις και δεν μπορείς να σταματήσεις. 
Σε καθηλώνει! Η πρωτότυπη ιστορία, η 
εξαιρετική γραφή, ο μεστός λόγος, η αγω-
νία που σε κυριεύει από το πρώτο κεφά-
λαιο. Και μετά, το μυστήριο, η συγκίνηση, 

το πάθος, η φαντασία, ο έρωτας, η εκδίκηση, η ζήλεια, η 
απογοήτευση. Η αίσθηση της ήρεμης ατμόσφαιρας και η 
απρόσμενη σφοδρή καταιγίδα. Οι ανατροπές που ταρά-
ζουν και συναρπάζουν. Αξίζει το κάθε λεπτό που του αφι-
ερώνεις. Κι όταν φτάνεις στο τέλος, δεν ξέρεις αν ξεμπέρ-
δεψες το κουβάρι ή μπερδεύτηκε περισσότερο. Ό,τι και να 
εισπράξεις είναι γοητευτικό!

Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε «Τυχαία συναντιούνται οι 
άνθρωποι στη ζωή; Τυχαία ερωτεύονται; Τι είναι αυτό που 
κινεί τα νήματα και οδηγεί τα βήματά μας; Η Νίκη και ο 
Ντεμίρ θα ζήσουν έναν συγκλονιστικό μα σύντομο έρω-
τα. Εκείνος θα εξαφανιστεί από τη ζωή της κι εκείνη θα 
μείνει πίσω να τον σκέφτεται και να αναρωτιέται γιατί την 
πρόδωσε. Η αλήθεια όμως είναι πάντα πολύ διαφορετική 
από αυτή που τα μάτια και η καρδιά μας μπορούν να κα-
ταλάβουν. Το κυνήγι ενός αμύθητου θησαυρού, μια παλιά 
προφητεία, ένα μοναστήρι, θα παίξουν απρόσμενο ρόλο 
στις ζωές τους. Η απληστία φέρνει μόνο καταστροφή και 
θάνατο. Μπορεί άραγε η αγάπη ν’ αλλάξει τη ροή των γε-
γονότων;». 

Μετά από δύο επιτυχημένα βιβλία από τις εκδόσεις Λι-
βάνη, το «Έτσι ξαφνικά έγιναν όλα» και τις «Απώλει-
ες» τώρα τρίτο βιβλίο σε σύντομο χρονικό διάστημα…
Όπως λέει και ο τίτλος του πρώτου μου βιβλίου, έτσι ξαφ-
νικά έγιναν όλα! Και αναπάντεχα θα συμπληρώσω, καθώς 
μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια από την στιγμή που απο-
φάσισα να γράψω μυθιστόρημα, έχω ήδη τρία βιβλία. Το 
αναγνωστικό κοινό με υποδέχτηκε με πολλή αγάπη και 
συμπάθεια, έλαβα πάρα πολλές κριτικές για τα δύο πρώτα 
μου έργα, οι περισσότερες ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Ήταν 
τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής μου, ένα κρυφό όνει-
ρο πολλών ετών έγινε πραγματικότητα. Το να εκφράζεις τα 
συναισθήματά σου, να ταξιδεύεις εσύ ο ίδιος μέσα από τις 
ιστορίες που δημιουργείς και συγχρόνως να σε ακολου-
θούν σε αυτό το ταξίδι και οι αναγνώστες σου, είναι κάτι 
που σε γεμίζει δύναμη! Το τρίτο μου βιβλίο με βρήκε σε μια 
πιο ώριμη φάση, αφέθηκα να οδηγήσω τις σκέψεις μου 
εκεί ακριβώς που είχα η ίδια ανάγκη. Να εκφράσω όσα με 
απασχολούσαν και να θέσω ερωτήματα που γεννιούνται 
μέσα μου από τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω μου. 
Είναι μια ιστορία που καθηλώνει τον αναγνώστη και του 
δημιουργεί την αίσθηση, πως οι επιθυμίες μας μπορεί να 
κρύβονται βαθιά μέσα μας, έχουν όμως τεράστια δύναμη 
και άπειρες δυνατότητες!

Είστε ένας νέος άνθρωπος, με πολυμελή οικογένεια 
έχετε ραδιοφωνική εκπομπή, γράφετε και παράλληλα 
έχετε το επιτυχημένο site vivlio-life.gr… 
Με ό,τι κι αν έχω ασχοληθεί, μου αρέσει να δίνομαι ολο-
κληρωτικά! Ναι, είναι πολύ δύσκολο, ο χρόνος μου ιδιαί-

τερα περιορισμένος, αλλά έχω μάθει πως, όταν αγαπάς 
κάτι πολύ, μπορείς να τα καταφέρεις. Σαφώς και δεν είμαι 
τέλεια σε όλα, αλλά θέτω στόχους, βάζω προτεραιότητες 
και προχωράω. Αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η συνέ-
πεια και η ειλικρίνεια. Όταν υπόσχομαι ότι θα κάνω κάτι, 
θα βρω και τον τρόπο να το κάνω!

Με ποιους τρόπους δουλεύετε για να αποτυπώσετε 
έναν ήρωα στο χαρτί; 

Μια ιδέα μπορεί να είναι η αρχή, αλλά στην πορεία γεν-
νιούνται τόσο εύκολα χαρακτήρες και ιστορίες στο μυαλό 
μου, που διεκδικούν τη θέση τους απαιτητικά! Συνήθως η 
ιστορία μου εξελίσσεται στην πορεία, χωρίς να γνωρίζω 
πού θα με οδηγήσει… είναι ένα ταξίδι του μυαλού και της 
ψυχής μου και αφήνομαι κι εγώ… το τέλος δεν το γνωρίζω 
έρχεται και με βρίσκει μόνο του. 

Υπάρχει κάποιο βιβλίο σας που αγαπάτε περισσότερο 
και αν ναι γιατί; 
Δεν ξεχωρίζω κανένα, όπως αγαπάω και τα τρία μου παι-
διά, το καθένα γι’ αυτό που είναι, με τον χαρακτήρα που 
έχει, έτσι και τα τρία μου βιβλία είναι ένα ξεχωριστό, δικό 
μου κομμάτι. Όσο γράφω και εξελίσσομαι, τόσο περισσό-
τερο απολαμβάνω τις ιστορίες που παραδίδω στους ανα-
γνώστες μου…

Γράφετε κάπου στα Ασημένια μάτια: «αν κάτι είναι 
γραμμένο να συμβεί, θα βρει τον τρόπο, όσος χρόνος 
κι αν περάσει». Πιστεύετε ότι ο χρόνος βοηθά πάντα να 
έρθει στο φως ό,τι πρέπει να έρθει και να σβήσει ό,τι 
δεν αξίζει;
Ναι, ο χρόνος είναι αυτός που μας δείχνει το τι αξίζει στη 
ζωή μας και τι όχι. Ποιον αξίζει να έχεις δίπλα σου, να συ-
μπορεύεσαι μαζί του, να συγχωρείς τα λάθη του, τις αδυ-
ναμίες του, να διαβάζεις στα μάτια του τις αλήθειες του. 
Ό,τι δεν αξίζει σβήνει, χάνεται, απομακρύνεται, σιωπά και 
απλά σταματά να υπάρχει δίπλα σου, μέσα σου. Το πλή-
ρωμα του χρόνου είναι για μένα ο καλύτερος γιατρός, ο 
φίλος, ο καθοδηγητής για ό,τι έρθει μετά…

Τρία βιβλία σε χρόνο ρεκόρ…

συνέντευξη

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

«Η απληστία 
φέρνει μόνο 
καταστροφή 
και θάνατο…»
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Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΕ  
ΤΗΝ ΠΟΥΑ ΓΡΑΒΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΟ

CINEMA

Καζαντζάκης

Stronger

ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ Η ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ

Η παράσταση «Ο άνδρας με την 
πουά γραβάτα» θα ανέβει στο θέα-
τρο Σοφούλη. Ημέρες και ώρες: 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 
21:15 και κάθε Κυριακή στις 20:30. 
Tιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το 
κανονικό, 8 ευρώ το μειωμένο και 5 
ευρώ ΑμεΑ.

Σύνοψη: «Το έργο διαδραματίζε-
ται μέσα στο μυαλό του Ιάκωβου 
Λέδερμαν την ώρα που αυτοκτονεί. 
Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του 
κάποιος που εν τέλει παίρνει την 
απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή 
του; Με τη βοήθεια της φαντασίας 
του δημιουργεί έναν κόσμο δικό 
του, οικείο, επινοώντας ακόμη και 
πρόσωπα που στην πραγματικό-
τητα δεν υπάρχουν, για να ξεχάσει 
το τι έκανε ή ίσως για να βοηθήσει 
τον εαυτό του να αποφασίσει ότι το 
τέλος του ήρθε επειδή το αποφάσισε 
ο ίδιος», αναφέρει η περιγραφή του 
έργου. 

Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και το μαγευτικό τοπίο της 
Ελλάδας μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε. Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του ορίζεται από τα ταξίδια του και 
τα όνειρά του. Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέτης σκοπεύει να επιτύχει με αυτήν την ταινία. Παρουσιάζει τα ταξίδια του στη 
Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σινά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες, να αναδείξει τις φιλοσοφικές και 
μεταφυσικές του αναζητήσεις.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Παίζουν οι: Μαρίνα Καλογήρου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Θοδωρής Αθερίδης, Ζέτα Δούκα, Γιουλίκα Σκαφιδά, Μαρία Σκου-
λά, Αργύρης Ξαφής, Νίκος ΚαρδΏνης, Αλέξανδρος Καμπαξής, Στέφανος Ληναίος, Αμαλία Αρσένη, Αλέξανδρος Κολλατος, Στάθης 
Ψάλτης

Η ταινία Stronger-Με την δύναμη της ζωής είναι η συγκλονιστική αληθινή ιστορία του Jeff Bauman ενός συνηθισμένου ανθρώπου 
που ενέπνευσε την πόλη του αλλά και ολόκληρο τον κόσμο όταν έγινε σύμβολό ελπίδας μετά την βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο 
της Βοστώνης το 2013. Ο 27χρονος Τζεφ βρέθηκε στον Μαραθώνιο απλά και μόνο προσπαθώντας να κερδίσει την καρδιά της πρώην 
αγαπημένης του. Η έκρηξη τον βρήκε να περιμένει στην γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα να χάσει και τα δύο του πόδια. Όταν 
συνέρχεται στο νοσοκομείο είναι σε θέση να βοηθήσει την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αναγνωρίζοντας έναν από τους βομβιστές αλλά 
η δική του προσωπική μάχη έχει μόλις ξεκινήσει. Παλεύει μήνες με την σωματική και συναισθηματική του αποκατάσταση με την αμέ-
ριστη υποστήριξη της οικογένειας του. Είναι ο ειλικρινής προσωπικός απολογισμός του Τζεφ και ενός ηρωικού ταξιδιού που έθεσε σε 
δοκιμασία τους οικογενειακούς του δεσμούς, καθόρισε την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου κοινωνικού συνόλου και τον τροφοδότησε με 
εσωτερική δύναμη να αντέξει τις αντιξοότητες. Γεμάτη με γνήσιο συναίσθημα, ανθρωπισμό και χιούμορ, το STRONGER – Με τη δύναμη 
της ζωής είναι η αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που έγινε η ενσάρκωση του κινήματος “BOSTON STRONG”.
 
Σκηνοθεσία: Nτέιβιντ Γκόρνταν Γκρίν
Παίζουν οι: Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τζέικ Τζίλενχααλ, Κλάνσι Μπράουν, Τατιάνα Μασλάνι, Λένι Κλάρκ

Η παράσταση «Στον πάγο», παρου-
σιάζεται στο Θέατρο Τ, κάθε Παρα-
σκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ώρα: 
21:30 και Κυριακή 19:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονι-
κό, 10 ευρώ το φοιτητικό, 8 ευρώ 
ανέργων.

Σύνοψη: Το έργο της Μπραϊόνι 
Λέιβερι είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ 
για τον πόνο, τον πόθο για ζωή, την 
εκδίκηση, την ελπίδα και την κα-
ταλυτική δύναμη της συγχώρεσης, 
γραμμένο με εξαιρετική ευαισθησία, 
πάθος και άφθονο χιούμορ. Το έργο 
αναφέρεται στο φόνο μιας δεκάχρο-
νης από έναν παιδεραστή και κατ’ 
εξακολούθηση δολοφόνο και στις 
συνέπειες του εγκλήματός του. Παί-
ζουν: Ελένη Δημοπούλου, Δημήτρης 
Ναζίρης, Σοφία Βούλγαρη, Χρήστος 
Σιούμης.

Η παράσταση «Η κατσαρίδα», 
παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στον Πολυχώρο «Ενώ». 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 
8 ευρώ το κανονικό, 6 ευρώ το 
μειωμένο και 3 ευρώ για φοιτητές 
δραματικών σχολών

Σύνοψη: Το έργο είναι ένα αντι-η-
ρωικό ντανταϊστικό μιούζικαλ και 
μιλάει για τις απίθανες περιπέτειες 
μιας μικρής κόκκινης κατσαρίδας 
και τον διακαή πόθο της να πραγ-
ματοποιήσει το όνειρό της που 
δεν είναι άλλο απ’ το ν’ ανέβει στο 
φεγγάρι. Παίζουν: Χρήστος Τσάβος, 
Κωνσταντίνος Φωτίου.

Η παράσταση «Η κυρά της Ρω» 
έρχεται στο θέατρο Εγνατία. Ημέρες 
και ώρες: 19:00 (19/11, 26/11), 
20:00 (15/11), 21:00 (16, 18, 24, 
25). Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το 
κανονικό και 10 ευρώ το μειωμένο.

Σύνοψη: Ο μονόλογος εμπνέεται 
από τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώ-
τη, της επονομαζόμενης «Κυρά της 
Ρω». Γεννημένη στο Καστελλόριζο, 
η Δέσποινα τόλμησε να παντρευτεί 
τον άντρα που έβοσκε τα ζωντανά 
του πατέρα της κόντρα στη θέληση 
της οικογένειάς της, δεν δίστασε να 
μετακομίσει μόνη μαζί του στο ακα-
τοίκητο νησί της Ρω μένοντας μόνη 
της για πολλά χρόνια μετά το θάνατό 
του, αλλά και να εναντιωθεί στους 
εχθρούς, υψώνοντας καθημερινά 
την ελληνική σημαία απέναντι από 
τα τουρκικά παράλια. Ερμηνεύει η 
Φωτεινή Μπαξεβάνη.
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O 
Αντώνης Δημητρίου, είναι μόλις 27 
χρονών και αποτελεί ένα από τα πιο θε-
τικά πρότυπα νέων της γενιάς του. Δεν 
είναι εύκολο αλλά το έκανε, κατάφερε 
να μετατρέψει τον πόνο και τη λύπη, σε 
χαρά και δημιουργία.  Ένα πολύ σοβαρό 
τροχαίο ατύχημα που τον καθήλωσε σε 
αναπηρικό αμαξίδιο από τα δεκαέξι του 

χρόνια, αποτέλεσε κομβικό σημείο στη ζωή του. Πλέον, 
έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών του στο τμή-
μα φυσικής του Α.Π.Θ και με μεταπτυχιακές σπουδές στην 
οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συμ-
μετέχει σε επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις για 
την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Ίδρυσε 
με την παρέα του το «C’est la vie» το 2013, όπου μέσα από 
τα γκράφιτι βάζει χρώμα σε σχολεία και πάρκα. Έχει γρά-
ψει δύο λογοτεχνικά βιβλία τα οποία αποτελούν συλλογές 
διηγημάτων με τίτλο «Έτσι είναι η ζωή» και «Ας είναι όνει-
ρο αυτό». Αυτές τις μέρες, ανεβαίνει στο θέατρο «Σοφού-
λη», το θεατρικό έργο «Στα καλά του καθισμένου», με τον 
ίδιο να υπογράφει το σενάριο. Όπως είπε στην Karfitsa 
«στόχος μου είναι να προβληματιστεί ο κόσμος χαμογε-
λώντας».

Πως προέκυψε η συγγραφή του σεναρίου στη θεατρική 
παράσταση «Στα καλά του καθισμένου»; 
Εγώ δεν είχα κάποια φοβερή σχέση με το θέατρο απλά 
είχαν προηγηθεί δυο λογοτεχνικά αφηγήματα που είχα 
γράψει και ένιωσα την ανάγκη ότι ήθελα να γράψω κάτι 
ακόμα, αλλά κάτι διαφορετικό από όσα είχα κάνει έως 
εκείνη τη στιγμή, κάτι πιο ζωντανό. Όταν γράφω κάτι θέλω 
να περνάω μηνύματα, ένιωθα ότι έπρεπε να βρω ένα δρα-
στικό τρόπο, ώστε τα μηνύματα να είναι πολύ πιο ξεκάθα-
ρα γι’ αυτόν που τα λαμβάνει, οπότε σκέφτηκα να γράψω 
ένα θεατρικό. Η θεματολογία του θεατρικού έχει αυτοβι-
ογραφικά στοιχεία και αφορά στην καθημερινότητα μου. 
Σκέφτηκα να αναδείξω με έναν εύστοχο τρόπο όλα αυτά 
που αντιμετωπίζω καθημερινά ζώντας στην πόλη με το 
αναπηρικό μου αμαξίδιο. Μετά σκεφτόμουν το ύφος του 
σεναρίου και δεν ήθελα να είναι δραματικό. Από μόνη της 
η περίπτωση μου βγάζει μια δραματικότητα, έτσι ήθελα να 
το συνδυάσω με χιούμορ. 
Στόχος μου ήταν να αναδείξω τα προβλήματα της αναπη-
ρίας, αλλά με μπόλικο χιούμορ. Αυτό βέβαια είναι και λίγο 
επικίνδυνο, γιατί τα όρια είναι λεπτά ανάμεσα στην αναπη-
ρία και στο που μπορούμε να κάνουμε πλάκα και που όχι. 
Στη συνέχεια βρήκα και τον Μιχάλη Σαρόπουλο, ο οποίος 
ουσιαστικά πάνω στη σκηνή είναι ο άνθρωπος μου, που 
εκπροσωπεί την πλευρά του χιούμορ. 

Η θεατρική σκηνή, όμως, είναι άκρως ομαλή ως επι-
φάνεια για να αναδείξει πραγματικά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όσοι χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξί-
δια και τα «εμπόδια» που βρίσκουν στο οδικό δίκτυο 
όπου υπάρχει μηδαμινή πρόσβαση. Οπότε αυτό πως 
μπορέσατε να το αποτυπώσετε;
Στην παράσταση θίγονται πολλά προβλήματα καθημερινό-
τητας που αντιμετωπίζουν οι χρήστες αναπηρικών αμαξι-
δίων. Ένα από αυτά είναι και το σύστημα υγείας της χώρας 
μας και για να σας το περιγράψω: είμαι ασθενής που πάω 
στο νοσοκομείο για να με εξετάσει ο Μιχάλης, κάνει τον 
γιατρό που εργάζεται στο δημόσιο και εκεί γίνονται διά-
φορα θεματάκια, όπως το ότι πρέπει να ανεβοκατέβω 
ορόφους και δεν λειτουργεί το ασανσέρ, δεν υπάρχουν 
ράμπες κτλ. Ή σε μια άλλη σκηνή πάω με τον Μιχάλη στην 
παραλία και δεν έχω πρόσβαση και κοιτάμε με κιάλια την 
θάλασσα.  

Σας ενοχλεί που κάποιος μπορεί να ξαφνιάζεται αν δει 

έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί αμαξίδιο επί σκηνής 
ή ακόμα και στην τηλεόραση να ενσαρκώνει έναν ρόλο;
Παλαιότερα, δεν επιτρεπόταν σε άτομα με αναπηρία να 
γράφονται σε θεατρικές σχολές. Ο νόμος πλέον άλλαξε και 
μας το επιτρέπει. Διαβάζοντας κάποια επιστημονικά άρθρα 
για αυτή την «παρεξήγηση» αντιλήφθηκα πως το ζήτημα 
ήταν ότι δεν είχαν γραφτεί σενάρια με ρόλους για άτομα 
με αναπηρικό αμαξίδιο. Αν κάποιο έργο έχει όμως ρόλο με 
άτομο που πρέπει να είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί 
να παίξει. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω. 
Και κάπου εδώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν και θεατρικές 
σκηνές, έστω από όσο έχω ψάξει, στη Θεσσαλονίκη, ώστε 
να ανεβαίνουν αναπηρικά αμαξίδια. Αυτός ήταν και ο λό-
γος που έψαχνα για αρκετό καιρό που μπορεί να ανέβει 
αυτή η παράσταση. Στο θέατρο «Σοφούλη» που ανεβάζου-
με την παράσταση, πριν από ενάμιση μήνα ολοκληρώθηκε 
η κατασκευή ράμπας και έγινε για να μπορέσω να ανέβω. 
Οι άνθρωποι στο «Σοφούλη» το κατανόησαν αυτό και θε-
ώρησαν πως ήταν μια καλή ευκαιρία. Οπότε αν το δού-
με πιο γενικά το θέμα, από πολλές πλευρές αποκλείονται 
άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια από το να ασχοληθούν με το 

θέατρο.
Πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό;
Να εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί υπάρχει νόμος που υποχρε-
ώνει τα θέατρα και άλλους χώρους να έχουν πρόσβαση 
για άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, απλά οι περισσότεροι 
παίρνουν παρατάσεις.

Αν θα αλλάζατε κάτι στη Θεσσαλονίκη τι θα ήταν αυτό;
Επειδή γενικά με αφορούν τα τροχαία ατυχήματα-δυστυ-
χήματα, θα ήθελα η Τροχαία για μία μέρα να τριγυρνά σε 
όλους τους δρόμους της πόλης και να γράφει πρόστιμα σε 
όλα τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα και για οποιαδή-
ποτε παρατυπία του ΚΟΚ. Από περιέργεια θα ήθελα να δω 
πόσους θα έγραφαν. Εγώ καθημερινά βγαίνω από το σπίτι 
μου και δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσω και το λέω με την 
έννοια ότι αν για παράδειγμα κάποιος οδηγός μιλάει στο 
κινητό του και πάει να πάρει μια στροφή και ξεφύγει από 
τον έλεγχο του και παρασύρει εμένα θα πουν κάποιοι «τι 
ατυχία ήταν», αλλά δεν είναι έτσι δεν υπάρχει τύχη και ατυ-
χία σε αυτό, έχει να κάνει με το να σεβόμαστε τους γύρω 
μας και να έχουμε κοινωνική συνείδηση.

συνέντευξη

«Έψαχνα θέατρο με ράμπα για αναπηρικά αμαξίδια και δεν έβρισκα»
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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«ΖΩΝΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ!

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΚΩΔΙΚΟΥ… ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ!

ταξίδια / αυτοκίνητο

Στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο η 8η Διεθνής Συνάντηση για τον Τουρισμό 
του Δρόμου του Μεταξιού (8th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism), που διορ-
γανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), έπειτα από κοινή 
διεκδίκηση του υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Thessaloniki Convention Bureau. Το υπουργείο Τουρισμού, η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Ευρωπαϊκό Διεπιστημονικό Κέντρο Τουρισμού του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Thessaloniki Convention Bureau συνέπραξαν για τη διεκ-
δίκηση της σημαντικής αυτής διοργάνωσης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και υλοποίησης καινοτόμων 
δράσεων προς όφελος της ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  
 «Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πιστεύουμε στη δυναμική των συμπράξεων και στον αντα-
γωνιστικό τομέα του τουρισμού, όπου η ολοκληρωμένη τουριστική μας πολιτική, σε συνδυασμό 
με τις σωστές συνεργασίες, αποδίδει καρπούς. Διεκδικήσαμε και φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη τον 
Οκτώβριο του 2018 τη μεγαλύτερη διετή διοργάνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των 
Ηνωμένων Εθνών, την 8η Διεθνή Συνάντηση για τον τουρισμό του Δρόμου του Μεταξιού, επιβεβαι-
ώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της τουριστικής μας στρατηγικής. Δρομο-
λογούμε συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τουρισμό, προκειμένου να ανα-
δείξουμε την τουριστική ταυτότητα της Κεντρικής Μακεδονίας και να διευρύνουμε περαιτέρω την 
αναγνωρισιμότητά της διεθνώς», σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας. 

Ώθηση στη διεθνή προβολή
«To 8th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism αποτελεί την κορυφαία διεθνώς διορ-
γάνωση του προγράμματος του Δρόμου του Μεταξιού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των 
Ηνωμένων Εθνών και αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στη διεθνή προβολή της Θεσσαλονίκης, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας, αλλά και στην ανάπτυξη τουριστικών προ-
οπτικών και επενδύσεων», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Αλέξαν-
δρος Θάνος. «Η χώρα μας και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη έχουν κομβική θέση, 
γεωγραφικά και ιστορικά, στο Δρόμο του Μεταξιού, καθώς επίσης και στην πρωτοβουλία της Κίνας 
“Μια Ζώνη-Ένας Δρόμος” για την ανασύσταση του χερσαίου και θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού, 
την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, την ενοποίηση διαφορετικών αγορών και τη δημιουρ-
γία ενός νέου πλαισίου οικονομικής περιφερειακής συνεργασίας, που θα ευνοήσει τις χώρες που 
βρίσκονται κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού», τόνισε η Πρόεδρος του νεοσύστατου Ευρωπαϊ-
κού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, αναπληρώτρια καθηγήτρια του 
ΑΠΘ Στέλλα Κωστοπούλου. 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau Γιάννης Ασλάνης δήλωσε ότι 
«το 8th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism αποτελεί μια σημαντική επιτυχία στον 
τομέα των διεκδικήσεων του φορέα, όχι μόνο ως συνεδριακή διοργάνωση αλλά λόγω της σημαί-
νουσας θεματικής του Δρόμου του Μεταξιού για τη πόλη μας. Η επιτυχής διεκδίκηση επισφραγίζει 
την αγαστή και ουσιαστική συνεργασία με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για δράσεις κοινού 
οφέλους για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.  Η σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο 
πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας καθώς και η ανάπτυξη του προγράμματος του Αmbassadors 
Programme, συνέβαλε καθοριστικά στην άμεση και αποτελεσματική διεκδίκηση της διοργάνωσης, 
η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την αμέριστη υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα». O κ. Ασλάνης αναφέρθηκε επίσης στη 
στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Aegean Airlines, μέλος του TCB, για την αποτελεσματική 
διεκδίκηση του 8th UNWTO International Meeting on Silk Road Tourism.

Ένα από τα παραδοσιακά στοιχεία που συνδέονται με το αυτοκίνητο είναι το κλειδί του, 
που με την πάροδο των χρόνων έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει μορφή, έχει αποκτήσει οθόνη 
που προβάλλει διάφορες πληροφορίες και εξακολουθεί να δηλώνει πεισματικά το παρόν. 
Όπως εξακολουθεί να παίζει και το ρόλο του status symbol, παράλληλα με το αυτοκίνητο 
στο οποίο αντιστοιχεί. Με την πρόοδο της τεχνολογίας όμως και με τις αλλαγές που επι-
φέρει στον τρόπο ζωής μας η παρουσία του και η χρησιμότητά του, έχει ήδη αρχίσει να 
μπαίνει σε αμφισβήτηση και τα επόμενα χρόνια μπορεί και να εκλείψει τελείως ή και να 
προσφέρεται, για τους παραδοσιακούς ή ρομαντικούς, με επιπλέον χρέωση. Ο λόγος γι’ 
αυτό δεν είναι άλλος από την ύπαρξη πλέον και άλλων τρόπων που επιτρέπουν την ασφά-
λιση του αυτοκινήτου και το εύκολο κλείδωμα και ξεκλείδωμά του.

Ξεκλείδωμα με… pin 
Τρόποι που οι περισσότεροι πλέον τους έχουμε στην τσέπη ή την τσάντα μας και δεν είναι 
άλλα από τα smartphone μας. Τα οποία με τη βοήθεια της κατάλληλης για κάθε περίπτωση 
εφαρμογής (app) θα μπορούν να πιστοποιήσουν στο σύστημα του οχήματος πως πρόκειται 
για τον κάτοχό του και να του εξασφαλίσουν την πρόσβαση. Παράλληλα ο ιδιοκτήτης θα 
μπορεί, αν θέλει, να εκχωρεί έναν ηλεκτρονικό κωδικό σε κάποιον τρίτο και να του επι-
τρέπει τη χρήση του αυτοκινήτου του. Για μια ή για περισσότερες φορές, ενώ με την ίδια 
λογική πρόσβαση μέσω κωδικού μιας χρήσης θα μπορεί να δίνεται π.χ. και σε εταιρείες 
courier για την παράδοση προϊόντων που έχει αγοράσει ο οδηγός στο πορτμπαγκάζ του 
αυτοκινήτου του. Φυσικά για την εξέλιξη αυτή το ερώτημα που προκύπτει άμεσα είναι 
αυτό της ασφάλειας. Οι απαντήσεις σε αυτό είναι πως και οι παραδοσιακές κλειδαριές των 
αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα καθώς και τα συστήματα keyless go -αυτά 
που τα πάντα γίνονται χωρίς τη φυσική χρήση του κλειδιού- παραβιάζονται από όσους ξέ-
ρουν. Επίσης υπάρχει ήδη διαθέσιμη τεχνολογία ασφάλειας για τα smartphones, μέσω των 
οποίων μπορεί κανείς π.χ. να διαχειριστεί τραπεζικούς λογαριασμούς και να κάνει αγορές 
με τη χρήση πιστωτικών καρτών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αντικαταστήσει και 
τις ίδιες τις κάρτες. Ενδεικτικές για τα πράγματα που θα έρθουν σε αυτόν τον τομέα είναι 
οι πρόσφατες δηλώσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW και υπεύθυ-
νου για τις πωλήσεις της γερμανικής εταιρείας Ian Robertson, ο οποίος σε πρόσφατες 
δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters είπε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά, πόσοι άνθρωποι 
χρειάζονται πραγματικά τα κλειδιά; Δεν τα βγάζουν ποτέ από τις τσέπες τους, οπότε γιατί 
να τα κουβαλάνε μαζί τους»; 
 Πηγή: CNN

Η Θεσσαλονίκη σε πρώτο πλάνο 

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

Ο τρόπος με τον οποίο «χτίζεται» ο ΠΑΟΚ τα 
τελευταία χρόνια δεν είναι και ο σοφότερος. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι η επιβεβλημέ-
νη πλέον ανάγκη να κάνει διαχείριση του 
φορτωμένου ρόστερ που έχει. Όχι μόνο 
για να είναι σύμφωνη η ΠΑΕ με τις ανάγκες 
του Financial Fair Play, αλλά και γιατί η… 
πολυκοσμία δημιουργεί μικροεντάσεις στα 
αποδυτήρια, καθώς όλοι οι παίκτες έχουν 
την απαίτηση να παίρνουν φανέλα βασι-
κού ή τουλάχιστον να έχουν συμμετοχή σε 
σημαντικό αριθμό αγώνων. Υπάρχει όμως 
ένα πρόβλημα. Οι ποδοσφαιριστές που 
πρέπει να εγκαταλείψουν τα αποδυτήρια 
της Τούμπας είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν 
φέτος συμμετοχές ή εάν έχουν αυτές με-
τριούνται σε λίγα λεπτά. Αυτό το στατιστικό 
στοιχείο, παρότι ανήκουν στο ρόστερ ενός 
μεγάλου ποδοσφαιρικού κλαμπ δεν είναι το 
καλύτερο διαβατήριο είτε για να πάνε κάπου 
δανεικοί, είτε για να πουληθούν.  

Εάν ο ΠΑΟΚ κάνει πολιτική απλώς για να 
ξελαφρώσει το ρόστερ και να βγάλει μπε-

λάδες από το κεφάλι του Λουτσέσκου, τα 
πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Εάν όμως 
θέλει να βάλει χρήματα στο ταμείο του 
έχει λίγες επιλογές. Μία από αυτές είναι ο 
Πρίγιοβιτς. Ποδοσφαιριστής-σταρ, ο οποίος 
έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων 
από την Κίνα. Το ζήτημα όμως που μπαί-
νει είναι εάν ο ΠΑΟΚ θα βγει περισσότερο 
ωφέλιμος πουλώντας ακριβά τον Σέρβο, 
εισπράττοντας τα χρήματα με την ελπίδα να 
τον αντικαταστήσει με έναν καλύτερο αλλά 
φθηνότερο ποδοσφαιριστή ή εάν θα πρέπει 

να χτίσει πάνω στον Πρίγιοβιτς; Άρα τι είναι 
προτιμότερο; Να επιχειρήσει ο Λουτσέσκου 
να αξιοποιήσει τον Σέρβο με κάθε τρόπο 
και να ενισχυθεί η ομάδα με δύο-τρεις 
ακόμη ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι ή 
να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στην πώληση του 
κάνοντας μία καθαρά εμπορική πράξη με 
όποιο ρίσκο συνεπάγεται αυτή. Η λογική 
λέει ότι περήφανες και επικερδείς πωλήσεις 
κάνεις όταν έχεις ισάξιο ή και καλύτερο 
αντικαταστάτη και συγχρόνως μία ομάδα 
η οποία δεν θα «λαβωθεί» από μία τέτοια 
μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμη αυτή 
την πολυτέλεια οπότε θα πρέπει να πάρει 
μία απόφαση για την πώληση του Πρίγιοβτις 
μετά από μεγάλη σκέψη. Γιατί στην εμπορι-
κή λογική πούλησε και τον νεαρό Ροντρί-
γκεζ και η εξίσωση βγάζει αρνητικό πρόση-
μο. Άλλωστε οι ομάδες «χτίζονται» και δεν 
αγοράζονται, οπότε όσο γεμάτο κι αν είναι 
το ταμείο της ΠΑΕ αυτό δεν σημαίνει ότι η 
ομάδα θα είναι κι αξιόπιστη αγωνιστικά.

Οι πωλήσεις παικτών είναι έξυπνη πολιτική

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗ
αθλητικά
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Θα έχετε γιατρειά σε ό,τι σας έχει κουράσει και σας έχει πληγώσει. 
Η εβδομάδα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε περίπτωση 
που θέλετε να τα βρείτε πρώτα με τον εαυτό σας. Η γαλήνη θα είναι 
μέρος αυτής της περιόδου, όπως επίσης και οι ευκαιρίες που θα 
υπάρχουν σε επαγγελματικό κυρίως επίπεδο. Αν πρέπει να φροντί-
σετε την υγεία σας, αυτές οι μέρες είναι οι πιο κατάλληλες. 

Οικονομικά οφέλη να περιμένετε από αυτές τις μέρες, και όχι μόνο. 
Η εβδομάδα ξεκινά με την Αφροδίτη να έρχεται σε σύνοδο με τον Δία, 
όπου διαχέεται από εκεί μία υψηλά θετική ενέργεια για τη ζωή σας. 
Κάντε θετικές σκέψεις και βάλτε νέους στόχους που θα έχουν πολλές 
πιθανότητες να πραγματοποιηθούν, με την προϋπόθεση τα κίνητρα να 
έχουν ηθικό υπόβαθρο. 

Πολλές ευκαιρίες σε επαγγελματικό επίπεδο θα σας δοθούν αυτές τις 
μέρες. Θα υπάρξει μία ευκολία στο να προσαρμόσετε την επαγγελμα-
τική και την προσωπική σας ζωή ή να κάνετε μία συνεργασία που 
θα αφορά και ένα πολύ δικό σας άτομο. Η ολοκλήρωση σε ένα 
δημιουργικό σας έργο θα έρθει με πολύ σωστό τρόπο, μέσα από 
προσπάθειες που θα έχουν το καταλληλότερο timing.

Έχει ξεκινήσει για σας μία πολύ όμορφη περίοδος που οι γνώσεις 
και οι επαφές σας με τους άλλους ανταποκρίνονται υπέροχα στα 
μελλοντικά σας σχέδια. Ταξίδια, συζητήσεις και συμφωνίες θα σας 
βρουν πανέτοιμους και θα έχετε να κερδίσετε σίγουρα κάτι σημαντικό 
από όλο αυτό. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού θα σας χαρίσει 
μία νέα εμπειρία.

Η κοινωνικότητά σας θα σας δείξει νέους δρόμους και θα σας 
εντάξει σε νέες κοινωνικές ομάδες. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό 
θα σας δώσει τη δύναμη να κάνετε καινούργια όνειρα και να τα 
πραγματοποιήσετε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Οι αδέσμευτοι 
θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά με άτομα που θα έχουν 
κοινά ενδιαφέροντα. 

Βρίσκεστε σε μία πολύ θετική περίοδο από κάθε άποψη. Το πλανητικό 
σκηνικό έχει συνωμοτήσει να σας κάνει ένα σημαντικό δώρο, που δεν 
θα το ξεχάσετε εύκολα. Στον καθένα από σας θα είναι κάτι ξεχωριστό 
και κυρίως κάτι χρήσιμο. Αν πρέπει να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα 
στη ζωή σας, τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή, ιδίως για όσους 
ανήκουν στο τρίτο δεκαήμερο. 

Οι μέρες αυτές θα έχουν μία ιδιαίτερα καλή και ήρεμη ενέργεια. Ο 
Δίας και η Αφροδίτη σε σύνοδο από τον Σκορπιό θα απαλύνουν και 
θα ευνοήσουν την προσωπική σας ζωή. Βέβαια εσείς του τρίτου 
δεκαημέρου δεν έχετε ακόμη απαλλαγεί με την παρουσία του Κρόνου, 
που σας δημιουργεί αναστατώσεις κάθε είδους. Η Νέα Σελήνη, από 
την άλλη, θα σας βοηθήσει να μη χάσετε τον ενθουσιασμό σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτή η εβδομάδα είναι για σας μία περίοδος ανάκαμψης σε οικονο-
μικά θέματα. Μπορεί να μην έχετε και τις καλύτερες σχέσεις με τους 
άλλους, ιδίως σε κάποια έντονα ξεσπάσματα που θα κάνετε αύριο, θα 
έχετε όμως μία προστασία που θα σας ακολουθεί παντού. Η σύνοδος 
Αφροδίτη Δία στον Σκορπιό και η Νέα Σελήνη στο ίδιο ζώδιο θα σας 
δώσουν εσωτερική αναγέννηση. 

Επαγγελματικά νέα ξεκινήματα θα υπάρξουν αυτή την περίοδο για 
σας. Θα βρεθούν επίσης δίπλα σας άτομα που θα σας βοηθήσουν ώστε 
να τακτοποιήσετε παλιές εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν κυρίως 
με την οικονομική σας θέση. Ίσως ακόμη να σκεφτείτε να ξεκινήσετε 
μία ισορροπημένη διατροφή, ή να φροντίσετε την υγεία σας, που έχετε 
παραμελήσει. 

Οι μέρες αυτές θα είναι πολύ ιδιαίτερες σε προσωπικό επίπεδο. Η 
Νέα Σελήνη απέναντι από το ζώδιό σας δεν θα περάσει χωρίς να 
σας αφήσει τη θετική ενέργειά της. Όπως επίσης η πολύ ευνοϊκή 
πλανητική όψη της Αφροδίτης με τον Δία. Έτσι θα βρείτε λύσεις σε 
ό,τι σας είχε προβληματίσει στις πολύ προσωπικές σας σχέσεις, ή θα 
πάρετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις που πριν αδυνατούσατε ακόμη 
και να τις σκεφτείτε. 

Για σας, που ανήκετε στο πρώτο και τρίτο δεκαήμερο, τα νέα είναι 
υπερβολικά ευοίωνα. Η προσωπική σας ζωή αποκτά χρώμα, διάθεση, 
νόημα και ίσως να ξεκινήσει ένα καινούργιο και πολλά υποσχόμενο 
ειδύλλιο. Η Νέα Σελήνη στον τομέα της δημιουργίας και των προσω-
πικών σας επιδιώξεων μπορεί να σας χαρίσει έναν απόγονο ή μία 
περίοδο που τα παιδιά, θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωή σας. 

Οι οικογενειακές σας ρίζες θα σας απασχολήσουν έντονα και 
ευχάριστα αυτές τις μέρες. Η σύνοδος Αφροδίτη, Δία στην αρχή της 
εβδομάδας ηρεμεί τις οικογενειακές εντάσεις και φέρνει χαρά, ενώ η 
Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού θα σας δείξει ότι πολλά πράγματα 
που θεωρούσατε δύσκολα στο να πραγματοποιηθούν ανταποκρίνονται 
υπέροχα στις βλέψεις και στις βαθιές επιδιώξεις σας. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Δεν θα υπάρχει τίποτα που να χαρακτηρίζεται  
ανούσιο και λίγο. Οι μέρες αυτές είναι γεμάτες  

ισχυρά θετικές δονήσεις. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Την περαιτέρω ανάπτυξη του Perrotis College σηματοδοτεί η έναρξη λειτουργίας 
του Νέου Εκπαιδευτικού Κέντρου, το οποίο εγκαινιάστηκε και φέρει το όνομα της 
μεγάλης ευεργέτιδας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, 
κας. Αλίκης Περρωτή. Την κορδέλα του «Εκπαιδευτικού Κέντρου Αλίκη Περρωτή» 
έκοψαν η δωρήτρια κα. Αλίκη Περρωτή και ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργι-
κής Σχολής και του Perrotis College, Δρ. Πάνος Κανέλλης. Το «Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Αλίκη Περρωτή» θα συνδράμει αποφασιστικά στην επέκταση των ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών προγραμμάτων του Perrotis College καθώς θα λειτουργήσει ως κόμ-
βος συνεργατικής μάθησης για σπουδαστές και καθηγητές σε εκπαιδευτικά πεδία 
που σχετίζονται με τη γεωργία, το περιβάλλον και τις επιστήμες ζωής.
Πρόκειται για μία ακόμη μεγάλη δωρεά στο ιστορικό μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, από την κα. Αλίκη Περρωτή. Μία γυναίκα «σύμβολο» για την Ελλάδα, της 
οποίας το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δη-
μοσιότητας. Η κα. Περρωτή, όχι μόνο αγαπά τους νέους αλλά το δείχνει έμπρακτα. 
Χάρη στη φιλανθρωπία της, εκατοντάδες νέοι και νέες της Ελλάδας –κι όχι μόνο- 
απέκτησαν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη δυνατότητα να έχουν ένα καλύτερο 
μέλλον. Μια χαρισματική προσωπικότητα που με τη γενναιοδωρία και το χαμόγελο 
της επιβεβαιώνει και υπογραμμίζει την Πλατωνική ρήση: «Παιδεία είναι η δύναμη 
που καλλιεργεί την ψυχή».
Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής η κα. Αλίκη Περρωτή υπογράμμισε ότι το επι-
βλητικό συγκρότημα των νέων κτιρίων, διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας κι εργαστή-
ρια και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το Perrotis College. «Το Perrotis College βρί-
σκεται στη μέση μιας διαδικασίας πιστοποίησης από το καταξιωμένο Αμερικανικό 
φορέα NEASC, η οποία θα του επιτρέψει να δίνει Bachelor of Science αναγνωρισμέ-
νο διεθνώς σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Σημαντική πρόοδος σε κύρος και σε εξοικονόμηση 
πόρων. Επίσης, φέτος, 21 χρόνια από την ίδρυση του, το Perrotis College υποδέχτη-
κε τους πρώτους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του. Όσο αυξάνονταν ο αριθμός των 
σπουδαστών, τόσο διευρύνονταν και εξελίσσονταν οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 
και φιλοξενίας τους», τόνισε. 
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πού θα μας βρείτε;

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

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

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

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

Όλα τα σημεία διανομής




