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«Σερβίρει» ελληνικά πιάτα
Έρχεται μεγάλο deal
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Τα παιχνίδια του Βερολίνου και οι ευθύνες της Αθήνας

#BlackFriday

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

THΣ @KARAPANAGIOTIDU

Μνήμες από άλλες, άσχημες, για την Ελλάδα εποχές ξυπνούν τα όσα συμβαίνουν στα γερμανικά αεροδρόμια. Στα τέλη του 2017, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζονται –ελέγχονται για να είμαστε ακριβείς– όπως
οι πολίτες από την Τουρκία, την Αίγυπτο ή το Μαρόκο. Ως πολίτες κράτους, δηλαδή, που είναι εκτός
της Ζώνης Σένγκεν. Μάλιστα, με την πολιτική αβεβαιότητα να κορυφώνεται στο Βερολίνο, ακόμη και το
διάβημα της Αθήνας φαίνεται πως δεν συγκίνησε κανέναν. Αφήνοντας στην άκρη την ελληνική... μαγκιά,
οφείλουμε να εστιάσουμε στην ουσία του προβλήματος. Για την ακρίβεια, να εντοπίσουμε το γιατί και πώς
περίπου 1.000 αλλοδαποί έφτασαν σε γερμανικά αεροδρόμιο με πλαστά ελληνικά ταξιδιωτικά έγγραφα.
Το Βερολίνο έχει «εξοργιστεί» με το γεγονός αυτό και, πλέον, ο κίνδυνος να βρεθεί οριστικά εκτός της
Ζώνης Σένγκεν η Ελλάδα είναι ορατός. Για πλείστους λόγους (αδιαφορία, ανικανότητα, ιδεοληψία), το
σύστημα ελέγχου στη χώρα μας έχει «τρύπες», με τα κυκλώματα πλαστογραφίας να δρουν ανενόχλητα.
Η πρόσφατη εξάρθρωση από την Αστυνομία ενός «γραφείου» έκδοσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων
με δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη δεν ήταν παρά η κορυφή του παγόβουνου. Είναι βέβαιο πως –τόσο
σε διπλωματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο– οι Γερμανοί είχαν προειδοποιήσει ότι θα εφαρμόσουν αυστηρότερους ελέγχους. Και κάτι ακόμα που δεν πρέπει να λησμονούμε... Παρά τις εξαγγελίες για της νέου
τύπου, σύγχρονες όπως σε όλο τον δυτικό κόσμο, ταυτότητες, η Ελλάδα επιμένει σε έγγραφα κάποιων
–πολλών– δεκαετιών πίσω!
Δεν έχει περάσει καλά-καλά ούτε ένας μήνας από το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Die Welt»,
σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα δίνει λάθος στοιχεία για τους πρόσφυγες και δεν ελέγχει επαρκώς τα σύνορά της. Τότε, το γερμανικό έντυπο, επικαλούμενο κρατικούς αξιωματούχους –προφανώς τον υπουργό
Εσωτερικών Τόμας Ντε Μέζιερ–, είχε εξαπολύσει μύδρους εναντίον της χώρα μας, αποκαλύπτοντας ότι
είχαν εντοπιστεί περίπου 1.000 περιπτώσεις ταξιδιωτικών εγγράφων από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2017. Κακά τα ψέματα, οι Γερμανοί –όπως και πολλοί άλλοι στην Ευρώπη– έχουν την άποψη πως
η Ελλάδα είναι «ξέφραγο αμπέλι» (σ.σ. βοήθησαν σε αυτό και οι τουλάχιστον ατυχείς δηλώσεις κάποιων
πολιτικών, που σήμερα δεν είναι στην κυβέρνηση), γι’ αυτό και το κράτος οφείλει να δείξει ότι μπορεί να
διαχειριστεί, οργανωμένο και με νόμους, το «τσουνάμι» προσφύγων και παράνομων μεταναστών.
Πάντως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, οφείλουμε να πούμε ότι εάν αυτή την εποχή στη Γερμανία δεν
υπήρχε αβεβαιότητα για τον σχηματισμό κυβέρνησης και εάν τα ξενοφοβικά - αντιευρωπαϊκά κόμματα
δεν είχαν τέτοια δυναμική, τότε είναι πολύ πιθανό τίποτα απ’ αυτά να μην είχε συμβεί. Γνωστή, άλλωστε,
η φράση πως «όταν φτερνίζεται το Βερολίνο, κρυώνει όλη η Ευρώπη», πολλώ δε μάλλον ο πιο αδύναμος
κρίκος αυτής της Ένωσης, η Ελλάδα.

Οι Γερμανοί – όπως και πολλοί άλλοι στην Ευρώπη –
έχουν την άποψη πως η Ελλάδα είναι «ξέφραγο αμπέλι»

▶ «Ναι ρε, είχα και στο χωριό μου…» #Να_πληρώσω_με_αυγά; #black_Friday
#ουρές_φθηνής_επανάστασης #όλοι_στους_δρόμους #κινείται_το_χρήμα #BlackFriday
▶ «Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια… Φαρμάκι έχω στην ψυχή φέρνει μαυρίλα θολερή. Mε
το πιοτό της με κερνά, σκοτάδι πίνω για πιοτό, Πω πω πω πω πω πω πω πω και το μυαλό
μου είναι θολό, πωπωπωπω, πωπωπωπω…#μαύρη_Παρασκευή #ουρές #που_να_στηθώ;
#το_πιο_φθηνό_κραγιόν #το_πιο_φθηνό_πάρτι (…και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της
πιο λειψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά, γεια σου Φανφάρα φαφλατά…)
▶ Από το 2001 έχουμε… αιφνίδιες πλημμύρες (flash floods). Θέλουμε άλλα 16 χρόνια για να…
μην αιφνιδιαζόμαστε ε; #κλιματική_αλλαγή #πολιτική_σταθερή #288_πλημμύρες
#464_ακραία_καιρικά
▶ Ούτε η ΕΕ δεν έχει σχέδιο για καταστροφές… #τι_να_λέμε_τώρα Τώρα το ετοιμάζει ο αρμόδιος επίτροπος – Καλορίζικες οι προσλήψεις #πόσοι_σωτήρες_πια_σε_αυτό_το_ντουνιά;
▶ #λάσπες_πρωτεύουσας Mε το προσφυγικό #Ειδομένη #σύνορα περίμενα να έχουμε μάθει
(ως πολιτεία, κυβέρνηση, υπουργεία, δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση, στρατός, ΜΚΟ, κ.α…)
το πώς συντονιζόμαστε στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων φιλοξενίας, περίθαλψης,
στέγασης, σίτισης, φροντίδας, προστασίας κλπ ξένων και… Ελλήνων #γαλότσες_λέμε
#δεν_μαθαίνουμε_ποτε #hot_spot #αρχηγοι_μόνο_για_γραφεία
#ούτε_σχεδιο_για_την_επομενη_μερα #άλλες_300_επικίνδυνες_περιοχές
#Ειδομενη_διπλα_στο_Μαξιμου…
▶ Ξέρετε ότι η οδός Εθνικής Αμύνης – στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – ήταν ρέμα; Ότι ο Λευκός Πύργος ήταν σε… νησάκι και από τα χώματα και τα φερτά… ενώθηκε με την υπόλοιπη
Θεσσαλονίκη #το_νου_σας
▶ Τι είχαμε πριν το προσφυγικό και τι έχουμε τώρα στις αποθήκες Περιφερειών, στρατού κλπ
#σχέδιο τσέκαρε κάποιος ή θα τρέχουμε πάλι τελευταία στιγμή; #ΣΕΙΣΜΟΙ #λάσπες #βουλή_κάτσε_κάτω_ρε #σενάρια_αντιμετώπισης; #οι_αλλοι_φταινε #φτου_φτου_μάτι
▶ #Σπίρτζης: «…υπεύθυνοι οι δήμοι όχι τα υπουργεία με βάση τον νόμο για τον Καλλικράτη
αρμόδιοι φορείς για τον καθαρισμό και τη διευθέτηση των ρεμάτων είναι οι δήμοι και η Περιφέρεια, όχι το υπουργείο. Ο υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε ότι εκτελούνται αυτή τη στιγμή
αντιπλημμυρικά έργα ύψους 302 εκατ ευρώ αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ την περίοδο 20102014 είχαν διατεθεί για αντιπλημμυρικά μόνο 3,5 εκατομμύρια…» Αφού δεν είναι αρμόδιο το
υπουργείο γιατί κάνει… αρμόδια αντιπλημμυρικά έργα εκατομμυρίων; Aφού… #τρέλα
▶ «Ο κ. Σπίρτζης και το υπουργείο υποδομών ευθύνεται… τέλος» είπε ο πρόεδρος των δήμων
κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου στη στήλη. «Α και ο υπουργός να απαντάει στις
επιστολές μας…» #ήμαρτον_πια
▶ Ζέχνει το ρέμα Δενδροποτάμου ξαναλέει ο Λ. Κυρίζογλου… Τότε τι ψάχνουμε τι βρωμάει
κάθε τόσο στη δυτική Θεσσαλονίκη και ξοδεύουμε λεφτά για αγορά εξοπλισμού μέτρησης
δυσοσμίας; #είπαμε_τρέλα #λεφτά_υπάρχουν
#εκτός_κι_αν_ευθύνονται_άλλα_και_δεν_τα_λέμε
▶ ΕΣΠΑ για σχολεία, ΕΣΠΑ για Ελληνική Αστυνομία, ΕΣΠΑ για Αμφίπολη… Κανά ΕΣΠΑ λίγο…
μεγαλούτσικο για… ρέματα δεν έχει; #Μπίλλιας #ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
#Στοιχίζουν_150.000.000 #υπουργεία_εναντίον_γαλάζιων_περιφερειών; Ή
#γαλάζιες_περιφέρειες_εναντίον_ροζοπράσινων_υπουργείων;
▶ Δηλαδή έχουμε μια… ανάκαμψη στο ΣΥΡΙΖΑ και μια… αναδίπλωση και υποχώρηση της ΝΔ
στην τελευταία δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας; Α καλά… ΥΓ: Αν μας γονατίσουν περισσότερο τότε το βλέπω …αυτοδύναμο το κόμμα του κ Τσίπρα! (χάνουν ή κερδίζουν
από τους άλλους;) #ετεροπροσδιορισμός
▶ Μπράβο κε πρωθυπουργέ… Πολύγλωσσος και διεθνής – Μήπως να βλέπατε το μέλλον σας
στο εξωτερικό; #βραβείο #παμαλ #ζεσουιτσιπροκαμένη

Οι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους
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Η

υπόθεση της Νομοθέτησης και ψήφισης Νόμου περί Δασικών Xαρτών και
καλλιεργήσιμων γαιών, ξεκίνησε εδώ
στη Χαλκιδική από την Νέα Δημοκρατία
γιατί το θέμα αφορούσε σχεδόν όλο τον
αγροτικό πληθυσμό του Νομού. Για τα
χωράφια τα οποία αν και εκχερσώθηκαν παράνομα, δεν έγιναν βίλες και πισινές αλλά αγροί που οι αγρότες ζουν τις οικογένειες τους
καλλιεργώντας τους, υπογραμμίζει ο πρ. βουλευτής της
ΝΔ στη Χαλκιδική, Ευθύμης Καρανάσιος. Αυτά αναφέρει
μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στην Σουζάνα Καζάκα
και την «Πολιτική Χαλκιδική».
Πότε, πως, που και από ποιους ξεκινά η Νομοθέτηση
και ψήφιση του Νόμου περί Δασικών χαρτών και καλλιεργήσιμων γαιών;
Εκλεχτήκαμε το 2012. Από τότε αρχίζω να προσπαθώ να
δω τι σημαίνει δάσος τι σημαίνει ενστάσεις τι σημαίνουν
όλα αυτά τα σκηνικά και διαπιστώνω ότι οι γνώσεις μου είναι ελάχιστες. Έτσι οργανώνω μια ομάδα στο γραφείο μου
από ειδικούς Δασολόγους, Δασοπόνους, Δασάρχες συνταξιούχους και ενεργούς, δασεργάτες και όλοι αυτοί αποτελούν την ομάδα, που έχει ως στόχο να δημιουργήσουμε
ένα «Νόμο» για να γλυτώσουμε τα χωράφια τα οποία αν
και εκχερσώθηκαν παράνομα, δεν έγιναν βίλες και πισινές
αλλά αγροί που τους έχουν οι αγρότες και ζουν τις οικογένειες τους καλλιεργώντας τα. Έτσι ξεκινά μια διαδικασία να
σβήνουμε, να γράφουμε, να πηγαίνουμε στο υπουργείο να
βλέπουμε αν γίνεται, αν δεν γίνεται και συγχρόνως όταν
καταλήξαμε σε κάτι να μπούμε στην διαδικασία να πάμε
στην επιστημονική επιτροπή της Βουλής, στο λογιστήριο
του κράτους, να ελέγξουμε την αντισυνταγματικότητα να
περάσουμε από μια πλειάδα διαδικασιών που για να γίνει
ένας νομός αυτά είναι απαραίτητα και να συμφωνήσουμε
κάποια στιγμή και εδώ θα θυμίσω ότι κυβερνούσαμε ΔΗΜΑΡ, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ στην αρχή αντιδρά –εδώ
θέλω να ευχαριστήσω την κ. Κουντουρά και την ΔΗΜΑΡ
οι οποίοι ψήφισαν αυτόν τον Νόμο γιατί κατάλαβαν την
χρησιμότητά του και έτσι αναγκάστηκε να το
ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν 24/12/2014
έγινε Νόμος του κράτους και τον Ιανουάριο
του 2015 είχαμε εκλογές, δηλαδή προλάβαμε
στο παραπέντε να κερδίσουμε αυτή την ιστορία. Τι κερδίσαμε από όλα αυτά; Kερδίσαμε την
δυνατότητα των αγροτών σήμερα να μπορούν
να κάνουν ενστάσεις αντιρρήσεων απέναντι
στους Δασικούς Χάρτες και εγώ αισθάνομαι
περήφανος γιατί αυτή η Αντίρρηση των Αγροτών στηρίζεται στον Νόμο που ψηφίσαμε. Αν
δεν υπήρχε αυτός ο Νόμος όλα θα ήταν και ίσως όλα να
γινόταν δάσος άρα προλάβαμε το κακό. Εγώ υποστηρίζω
ότι πρέπει σήμερα – στο 2017- που ζούμε, στη διαδικασία,
να προλαβαίνεις το κακό. Αυτό ούτε ψηφίζεται, ούτε χειροκροτείται, ούτε σχολιάζεται. Για την Κεντρική Χαλκιδική
είναι ένας Νόμος σωτηρίας ένας νόμος που έδωσε την δυνατότητα να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, ένας Νόμος ο
οποίος στη συνέχεια έχει να δώσει ακόμη καλύτερη ποιότητα. Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα τα κτίσματα που
είναι μέσα σε αυτά τα κτήματα είναι στον αέρα, γιατί δεν
μπορέσαμε να τα περάσουμε καθώς υπήρξαν αντιδράσεις,
αφού όμως υπάρχει αυτός ο Νόμος τώρα μπορείς να να
προστεθεί σε αυτό το Νόμο «το Θέμα κτίσματα» και να γίνονται Νόμιμα, γιατί αποτελούν μέρος της Παραγωγικής
διαδικασίας.
Άρα όλη αυτή η «μαγκιά» γιατί εγώ το θεωρώ «μαγκιά»
αυτό που κάναμε και προλάβαμε το κακό σήμερα είναι μια
βαθιά ανάσα για τους αγρότες που ελπίζω να αισθάνονται.
Ελπίζω να την κοστολογούν και ελπίζω να πουν τουλάχι-

ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΔ

«Όλη η αλήθεια για τους
δασικούς χάρτες στη Χαλκιδική»
στον ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε αυτό τον Νόμο και
αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και εδώ θα
ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο. Κανένας στον ομό στη
ΝΔ δεν άκουσα επώνυμα να λέει ένα μπράβο στη ΝΔ – όχι
στον Καρανάσιο- αλλά στη ΝΔ που πρόλαβε αυτό το κακό.
Αν συνεχίζατε σαν κυβέρνηση πως θα χειριζόσασταν
το θέμα;
Αν εμείς ήμασταν κυβέρνηση τα πράγματα θα ήταν πολύ
απλά. Κατ’ αρχάς θα πηγαίναμε σε ένα «Μαθηματικό Τύπο»
που θα έδινε την δυνατότητα των 100 δόσεων. Θα τελειώναμε αυτή την ιστορία και θα το κάναμε άμεσα σας διαβεβαιώ. Θα είχαμε τελειώσει με αυτό, θα είχαμε νομιμοποιήσει τα κτίσματα που είναι μέσα στους αγρούς και το θέμα
θα είχε κλείσει.

Ποιες περιοχές έχουν εντονότερο πρόβλημα στη Χαλκιδική;
Φανταστείτε μια γραμμή που ξεκινά από τον Βάβδο, κατεβαίνει στα Σήμαντρα, εφάπτεται της Ολύνθου, ανεβαίνει
στον Πολύγυρο, πάει Βραστά και Πλανά, πιάνει ένα κομμάτι
της Μεταμόρφωσης -χαμηλά- άλλο ένα κομμάτι στον Άγιο
Νικόλα, γυρίζουμε σε όλο το Μεταγγίτσι και καταλήγουμε
στα Βραστά πάλι. Καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν όλη η Κεντρική Χαλκιδική και βεβαίως έχουμε κομμάτια στην Κασσάνδρα, στα Πλάγια, στη Σιθωνία-πάρα πολλά- άρα καταλαβαίνετε ότι κάναμε δουλειά. Ήταν ουσίας αυτό που έγινε.
Αυτά τα κομμάτια γης αφορούν καλλιέργειες, αν δεν έχουν
καλλιέργειες δεν εντάσσονται στον Νόμο. Ο Νόμος είναι
μόνο για τους ανθρώπους της παραγωγικής διαδικασίας.
Αν ένα κτήμα το έχουν παρατήσει και έγινε «δάσος» δεν το
«σώζουμε» η «λέξη» βέβαια εντός παρενθέσεως...
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Μιχ. Ζορπίδης:
«Στόχος μας είναι να
ολοκληρώσουμε το
έργο που ξεκινήσαμε»

διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και
η συνεννόηση με τις άλλες παρατάξεις
έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις στα κοινά
προβλήματα των επαγγελματιών, είναι
οι βασικές αρχές του «Ισχυρού Επιμελητηρίου» με επικεφαλής τον Πρόεδρο
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου,
Μιχάλη Ζορπίδη, ο οποίος διεκδικεί εκ
νέου την προεδρία στις 2,3 και 4 Δεκεμβρίου. «Πιστεύω
πως μέχρι σήμερα, τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά και
στους τρεις παραπάνω τομείς», υπογράμμισε ο κ. Ζορπίδης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. «Κάθε μήνα και οι
61 σύμβουλοι από όλες τις ομάδες (γιατί παρατάξεις στο
Επιμελητήριο δεν πρέπει να υπάρχουνε και είναι κάτι
που τόνισα από την πρώτη στιγμή), έπαιρναν αντίγραφο
της οικονομικής διαχείρισης, με όλες τις αναφορές για τα
έσοδα- τα έξοδα, το αποθεματικό και τις καταθέσεις. Έτσι
ανά πάσα στιγμή γνώριζαν που ξοδεύεται μέχρι και το τελευταίο ευρώ του Επιμελητηρίου, κάτι που κάνει μόνο το
ΕΕΘ», εξήγησε ο κ. Ζορπίδης αναφερόμενος στο κομμάτι της διαφάνειας, τονίζοντας παράλληλα πως «και οι 11
οικονομικοί απολογισμοί, εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα
με 99%. Το Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία
εξαιρετική οικονομική κατάσταση που δεν μπορεί να την
αμφισβητήσει κανείς».
Ο κ. Ζορπίδης τόνισε πως παρά το μεγάλο υποχρεωτικό
κούρεμα που υπέστησαν πολλοί φορείς, το ΕΕΘ έχει κατορθώσει να έχει το μεγαλύτερο αποθεματικό. «Το αποθεματικό αυτό ανήκει στους επαγγελματίες και ανέρχεται
στα 7.000.000 ευρώ, δεν προήλθε ούτε από επιδοτήσεις
ούτε από κάτι άλλο, παρά μόνο από την καλή οικονομική
πολιτική που κάναμε». Ο κ. Ζορπίδης εξήγησε τις κινήσεις
που έκανε όλα αυτά τα χρόνια το Επιμελητήριο, έτσι ώστε
το αποθεματικό αυτό «να πιάσει τόπο. Κατορθώσαμε να
δώσουμε φωνή στο Επιμελητήριο και να έχουμε λόγο
παντού. Αναλάβαμε μάλιστα τη συνεργασία με όλα τα
υπόλοιπα Επιμελητήρια που βρίσκονται κοντά στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργήσαμε πρακτικά, προσφέροντας στους
επαγγελματίες υπηρεσίες που της έχει ανάγκη, όπως η
έκδοση ΑΦΜ, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χωρίς καθυστερήσεις, έκδοση ψηφιακής υπογραφής
με πολύ χαμηλό τιμολόγιο και πολλά άλλα. Η λειτουργία
των 55.000 επαγγελματιών, γίνεται με μόλις 14 υπαλλήλους του Επιμελητηρίου, οι οποίοι όμως εργάζονται αδιάκοπα. Παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση σε επαγγελματίες
για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, τις δυνατότητες
επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων. Ιδρύσαμε γραφείο στο
δήμο Λαγκαδά, ώστε να μη χρειάζεται οι επαγγελματίες
να έρχονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα θέματα
που τους απασχολούν. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάγκης
για διαρκή επιμόρφωση, στηρίξαμε τα μέλη μας διοργανώνοντας δωρεάν σεμινάρια δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Το ΕΕΘ επιδοτεί με
ποσοστό 30% τη συμμετοχή κάθε επαγγελματία σε τοπικές
και διεθνής εκθέσεις, με δωρεάν συμμετοχή σε συνέδρια
και ημερίδες».
Παράλληλα, ο κ. Ζορπίδης τόνισε πως «υπάρχουν συνάδελφοί μας που δεν τα γνωρίζουν αυτά, διότι δεν έχουν
έρθει κοντά στο Επιμελητήριο. Έχουμε διοργανώσει δεκάδες καμπάνιες προβολής –όχι μόνο τώρα αλλά και στο
παρελθόν- για να καταφέρουμε να στηρίξουμε τις τοπικές
αγορές. Όταν η κρίση άρχισε να τσακίζει τους επαγγελματίες, το ΕΕΘ ξεκίνησε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των μελών του, όπως είναι το πρόγραμμα «ΣΤΗΡΙΖΩ»
που πρωτοεφαρμόστηκε το Πάσχα του 2016 με προπληρωμένες κάρτες για αγορές τροφίμων και καταναλωτικών
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ΤΗΣ ΈΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΊΛΗ

Στόχοι για την πόλη

αγαθών. Θεσπίσαμε την κάρτα μέλους και τον εκπτωτικό
κατάλογο μελών, ενώ ιδρύσαμε την επιτροπή των ασφαλιστικών και τραπεζικών υποθέσεων, δίνοντας μάχη για να
εφαρμοστεί ο ασφαλιστικός Τειρεσίας».

«Ανανεωμένο ψηφοδέλτιο
με νέους ανθρώπους»

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ είπε χαρακτηριστικά: «σας δηλώνω
πως δε θα πάρω ποτέ σύνταξη και είμαι 61 ετών. Είμαστε μία πόλη με 75χρονο δήμαρχο. Στόχος μας είναι να
ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε, σε όλους τους
τομείς και αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα μας διεκδικεί ξανά τα ηνία του Επιμελητηρίου. Το ψηφοδέλτιό μας
είναι ανανεωμένο κατά 80% και ο μέσος όρος ηλικίας των
συμβούλων μας είναι τα 42 έτη. Πρόκειται για νέα παιδιά
που έχουν όρεξη για δουλειά και μαζί με τους παλαιότερους και πιο έμπειρους, μπορούν να ανταποκριθούν στις
αυξημένες ανάγκες που έχουν σήμερα οι επαγγελματίες.
Ζητούμε από όλους τους επαγγελματίες του Νομού να
κρίνουν το έργο μας και να μας δώσουν δύναμη να συνεχίσουμε να κρατάμε ισχυρό στήριγμα γι’ αυτούς. Στις
προτεραιότητες μας είναι να δοθούν λύσεις στην άδικη
υπερφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, άμεσα
και έμμεσα που τους στερεί κάθε δυνατότητα να διατηρήσουν βιώσιμη την επιχείρησή τους. Να εξορθολογιστούν
οι προϋποθέσεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού- που
είναι απαγορευτικές για τη συντριπτική πλειοψηφία. Να
γίνουν διορθώσεις στο νομικό πλαίσιο για τον ακατάσχετο
λογαριασμό των επαγγελματιών που δυστυχώς ακόμη δεν
έχει γίνει πράξη. Θα διεκδικήσουμε από την Αττικό Μετρό,
αποζημιώσεις για τους Μετρόπληκτους. Έχουμε δώσει
μάχη χρόνια τώρα για τους επαγγελματίες αυτούς», τόνισε
ο πρόεδρος του ΕΕΘ.

Ο κ. Ζορπίδης εξήγησε πως έχει ήδη κάνει δύο μηνυτήριες αναφορές για το λαθρεμπόριο τσιγάρων- που είναι
σημαντικό πρόβλημα για επαγγελματίες και κατοίκους
της πόλης- ενώ επανειλημμένως έχει επικοινωνήσει για
το θέμα αυτό με τις αστυνομικές αρχές. «Σκοπός μας είναι
να ιδρύσουμε προθερμοκοιτίδες που θα συμβάλλουν σε
οικονομία κλίμακας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να
ιδρύσουμε μόνιμες εκθέσεις σε λιμένες και μεταφορικούς
σταθμούς, δημοπρασιών και γενικών αποθηκών. Περαιτέρω ανάπτυξη σχημάτων συνεργασίας, με τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης. Να λειτουργούμε σε
συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης για την παροχή
πληροφοριών, τη διοικητική υποστήριξη των επιχειρήσεων καθώς και τη διεκπεραίωση διαδικασιών του δημοσίου.
Να συμμετέχουμε ενεργά με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς για τον επανακαθορισμό της θαλάσσιας, αεροπορικής και σιδηροδρομικής θέσης της Θεσσαλονίκης, για να
γίνει η πόλη συγκοινωνιακός κόμβος», υπογράμμισε ο κ.
Ζορπίδης.
Ανέφερε μάλιστα πως προβλέπεται η ίδρυση Περιφερειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας. «Το ΕΕΘ είναι
το μεγαλύτερο στην Κεντρική Μακεδονία και θα πρέπει να
έχει τη δυνατότερη εκπροσώπηση, με ανθρώπους που διαθέτουν αναγνωσιμότητα, κύρος και πλούσια εμπειρία, διαθέτοντας έτσι την ικανότητα να ανταποκριθούν σε μία τέτοια πρόκληση. Το “Ισχυρό Επιμελητήριο” δε θα είναι μόνο
αξιόπιστη για το ΕΕΘ, αλλά θα είναι και ο βασικός πυλώνας
το Περιφερειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας».
Ο ίδιος τέλος εξήγησε πως στην επόμενη θητεία- σύμφωνα με την νέα επαγγελματική νομοθεσία- το Επαγγελματικό Επιμελητήριο θα συνενωθεί με το Βιοτεχνικό. «Πρέπει
να είμαστε νικητές», κατέληξε ο κ. Ζορπίδης.

«Το Ισχυρό Επιμελητήριο
δίπλα σε κάθε
επαγγελματία»
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H πόλη της Ευρώπης που πρέπει να επισκεφτείτε τα Χριστούγεννα!
ΤΗΣ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ
Η Βιέννη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας, είναι από τις κορυφαίες πόλεις που ελκύουν το ενδιαφέρον όλων των
τουριστών. Υπάρχει όμως μια περίοδος του χρόνου που
η πόλη γίνεται μαγική και αυτή είναι τα Χριστούγεννα. Ήδη
από τα μέσα του Νοεμβρίου η πόλη μετατρέπεται σε έναν
παραμυθένιο τόπο, μετρώντας αντίστροφα για την γιορτή
των Χριστουγέννων. Εκατοντάδες εντυπωσιακά λαμπιόνια, στολισμένες βιτρίνες και κτίρια, χριστουγεννιάτικα
δένδρα και φάτνες, υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές,
συναυλίες στους δρόμους, όπως επίσης και μυρωδιές από
το παραδοσιακό κρασί και τα κάστανα, βάζουν στο εορταστικό κλίμα ντόπιους, αλλά και τουρίστες. Όλα αυτά μπορεί
να τα απολαύσει κάποιος κάνοντας μια βόλτα στην ιστορική πόλη της Βιέννης, ακούγοντας παράλληλα την χριστουγεννιάτικη μουσική που ηχεί σε όλους τους δρόμους της.
Το ταξιδιωτικό πρακτορείο Zorpidis Travel Services και
φέτος έχει προετοιμάσει πακέτα διακοπών για τις ημέρες
των Χριστουγέννων έχοντας μεταξύ άλλων και αυτό της
«Special κλασικής Βιέννης». Ο Βαγγέλης Μπιβολάρης,
General Manager του Zorpidis Travel Services, μιλώντας
στην Karfitsa είπε ότι το συγκεκριμένο ταξίδι έχει ξεκούραστο πρόγραμμα, χωρίς περιττά χιλιόμετρα εξηγώντας
ότι: «Το σημείο αιχμής για αυτό το ταξίδι είναι ότι ταξιδεύουμε με απευθείας πτήση στο Σάλτσμπουργκ το πρωί, το
οποίο απέχει από τη Βιέννη 330 χλμ αυτό είναι ένα ατού

έναντι όσων ταξιδεύουν αμέσως προς Βιέννη ή Μπρατισλάβα καθώς για να δουν το Σάλτσμπουργκ θα πρέπει
κάνουν 330 χλμ για να πάνε και άλλα τόσα αντίστοιχα για
να γυρίσουν. Με αυτή την πτήση που προτείνουμε εμείς
λοιπόν οι τουρίστες πετάνε για Σάλτσμπουργκ και δεν κάνουν δυο φορές τα 330 χλμ που θα τα έκαναν με λεωφορείο, με τις όποιες καιρικές συνθήκες και επιπλέον τους
μένουν 4-5 ώρες παραπάνω χρόνος για να περάσουν στο
υπέροχο Σάλτσμπουργκ, στις λίμνες του Salzkammergut
και στη συνέχεια αναχωρούμε για Βιέννη. Οι πτήσεις είναι
με Aegean Airlines και έχουν μια μεγάλη επιλογή ξενοδοχείων για να μείνουν οι επισκέπτες».

Συνδυαστικές εκδρομές

Η «Special κλασική Βιέννη» απευθύνεται για όλους τους
ταξιδιώτες, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια. Γιατί όμως να
περάσει κάποιος τα Χριστούγεννα στη Βιέννη; Ο κ. Μπιβολάρης απάντησε: «η Βιέννη συνδυάζει την περίοδο των
γιορτών την φοβερά όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με την μεγάλη και στολισμένη αγορά της. Υπάρχει
το κομμάτι της μελωδικής διασκέδασης, διότι είναι η πόλη
του Μότσαρτ και του Στράους, υπάρχουν πολλά και φθηνά
κονσέρτα για να παρακολουθήσει κανείς κλασσική μουσική, με πολύ μεγάλες και ωραίες ορχήστρες. Το όμορφο
ιστορικό κέντρο της πόλης είναι πεζοδρομημένο και μπορεί κάποιος να κάνει τις βόλτες του. Επίσης, η Βιέννη είναι

συνδεδεμένη με την ελληνική ιστορία, καθώς εκεί είναι και
το σπίτι του Ρήγα Φεραίου και υπάρχει ελληνική συνοικία στο κέντρο της πόλης. Επίσης, πηγαίνοντας στη Βιέννη
έχεις την δυνατότητα να πραγματοποιήσεις συνδυαστικές
εκδρομές προς την Μπρατισλάβα η οποία είναι 60 χλμ , την
Βουδαπέστη που είναι 200 χλμ και το Σάλτσουμπουργκ ή
την Πράγα όπως είπαμε είναι 330 χλμ.».

Στο LES JOLIES
η ομορφιά και η κομψότητα
είναι γένους θηλυκού!
Λάμψη, ομορφιά και στυλ είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας
για τα κοσμήματα LES JOLIES. Ένας ξεχωριστός καινούριος
χώρος στην οδό Βενιζέλου 50 περιμένει όλες εσάς για να
κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας!
Στο κατάστημα LES JOLIES υποδέχονται τη σεζόν μέσα
από ανεξάντλητη ποικιλία χειροποίητων κοσμημάτων και
ιδιαίτερες δημιουργίες Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών.
Μοναδικές επιλογές για τις νονές και τους νονούς, για
μικρούς και μεγάλους και όμορφα δώρα που θα αναδείξουν
την αγάπη σας και όχι μόνο!
Τα κοσμήματα αυτά χαρακτηρίζονται από πρωτότυπα σχέδια,
εξαιρετική ποιότητα και άψογο φινίρισμα.
Στο LES JOLIES δημιουργούν κοσμήματα που μπορούν να
απογειώσουν την εμφάνιση κάθε γυναίκας συνοδεύοντάς
την όλες τις ώρες της ημέρας, καθώς ανταποκρίνονται στο
στυλ ακόμη και της πιο απαιτητικής fashιonista!
Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου LES JOLIES, Ελπίδα
Τσιτσάνη, είναι εκεί για να ανανεώσει την εικόνα σας και να
σας βοηθήσει να επιλέξετε μέσα από την μεγάλη συλλογή
κοσμήματα που συμπληρώνουν την κάθε σας στιγμή!
Προσιτές τιμές και ποικιλία σχεδίων μόνο στο LES JOLIES!
Για τις γυναίκες, λοιπόν, που θέλουν να ανανεώνουν συνέχεια
το στυλ τους, ο δρόμος οδηγεί στο LES JOLIES, Βενιζέλου 50.

LES JOLIES | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 | ΕΓΝΑΤΙΑ | 2ος ΟΡΟΦΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ 204 | Τ: 2310271743
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Καλυψώ Γούλα είναι ένα πρόσωπο
γνωστό στο κοινό της Θεσσαλονίκης.
Μάχιμη δικηγόρος, πρώην αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης και η πρώτη γυναίκα
πρόεδρος στην ιστορία του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. Πολυάσχολη και πολυπράγμων, καθώς παράλληλα με την ενασχόλησή της με τα κοινά δεν έπαψε
ποτέ να ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου. Μεταξύ δυο
συνεδριάσεων και ενός δικαστηρίου βρήκε το χρόνο
και μίλησε στην Karfitsa. Όπως υποστηρίζει η κ. Γούλα
στη συνέντευξή της η Πρωτοβουλία είναι μια και δεν διακρίνεται σε «παλιά» και «νέα». «Είναι η Πρωτοβουλία
που διοικεί το δήμο Θεσσαλονίκης» λέει χαρακτηριστικά. Η κ. Γούλα αναφέρεται επίσης στα εσωκομματικά
μέτωπα που έχουν «ανοίξει» στην παράταξη του Γιάννη
Μπουτάρη και στο πως και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν
αυτά τη λειτουργία της πόλης. Απαριθμεί τα έργα που
έχουν γίνει τα τελευταία επτά χρόνια και αποκαλύπτει
ποιον ρόλο προτιμά: αυτόν της προέδρου ή της αντιδημάρχου.
Πρόσφατα το κρίσιμο ζήτημα για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης «πέρασε» οριακά και αυτό
αφού κάνατε χρήση του δικαιώματος που σας δίνει ο
νόμος στην περίπτωση ισοψηφίας. Φοβάστε μήπως
η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και η διοίκηση Μπουτάρη δεν θα μπορεί να «περνά» ζητήματα σοβαρά
για το μέλλον της πόλης;
Όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά στη Δημοκρατία δεν
υπάρχουν αδιέξοδα. Ο Νομοθέτης έχει προβλέψει τι
συμβαίνει στις περιπτώσεις ισοψηφίας ενός θέματος
του δημοτικού συμβουλίου. Έτσι και στην περίπτωση
του χριστουγεννιάτικου διακόσμου και των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος Θεσσαλονίκης το δημοτικό συμβούλιο της πόλης κλήθηκε
να ψηφίσει υπέρ ή κατά της πρότασης που κατατέθηκε
από τη διοίκηση. Η πρόταση της Διοίκησης εγκρίθηκε
από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και την
υπερίσχυση της ψήφου της προέδρου του οργάνου γιατί
υπήρξε ισοψηφία θετικών και αρνητικών ψήφων. Όπως
προανέφερα, επειδή σε μια Δημοκρατία δεν υπάρχουν
αδιέξοδα η πρόταση υπερψηφίστηκε και οι Θεσσαλονικείς σε λίγες ημέρες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια στολισμένη πόλη με πλήθος παράλληλων
εκδηλώσεων, συναυλίες, θεματικά πάρκα. Ας μην κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ο δήμος Θεσσαλονίκης και φέτος θα διοργανώσει ένα σύνολο εορταστικών εκδηλώσεων όπου τον πρώτο και τον τελευταίο
λόγο θα τον έχουν τα ίδια τα παιδιά. Αυτή ήταν εξαρχής
η πρόθεση της διοίκησης του Γιάννη Μπουτάρη.
Και στο θέμα των Χριστουγέννων όμως όπως και
σε εκείνο των «Δημητρίων» τον περασμένο Ιούλιο
η Θεσσαλονίκη λίγο ήθελε για να… πληρώσει μια
εσωκομματική διαμάχη της παράταξης του Γιάννη
Μπουτάρη. Συμφωνείτε;
Κάνετε λάθος. Η πόλη δεν θα πλήρωνε καμία εσωτερική διαμάχη στην παράταξη της Διοίκησης. Για εμάς
όλα τα ζητήματα, είτε πρόκειται για τα Χριστούγεννα,
είτε για τα «Δημήτρια», είτε για τις ασφαλτοστρώσεις,
είτε για την καθαριότητα είναι εξίσου σημαντικά και είναι άδικο για την ίδια την πόλη να αξιολογούνται άλλα
ως σημαντικά και άλλα ως λιγότερο σημαντικά. Η πόλη
διοικείται και διοικείται σωστά. Αποφάσεις περνούν από
το δημοτικό συμβούλιο και γίνονται έργα, το μουσείο
του Ολοκαυτώματος που θα αλλάξει ολόκληρη την εικόνα της Θεσσαλονίκης αναμένεται να μπει σε φάση
υλοποίησης στο αμέσως επόμενο διάστημα, γειτονιές
όλου του κεντρικού δήμου αλλάζουν όψη, αλλού γίνο-

συνέντευξη
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ ΓΟΥΛΑ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

«Η πόλη διοικείται και
μάλιστα σωστά…»
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΆΚΗ
νται μεγαλύτερες και αλλού μικρότερες παρεμβάσεις,
βάζουμε τάξη στην ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση
με το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από μερικές ημέρες. Ο
δήμος πριν λίγους μήνες πραγματοποίησε μια άψογη
διοργάνωση «Δημητρίων» και ήδη προετοιμαζόμαστε
για τα επόμενα, τα ποσοστά της ανακύκλωσης καθημερινά αυξάνονται κ.ο.κ. Επίσης, πρέπει να προσθέσουμε
ότι ο δήμος διαχειρίστηκε άψογα δυο κρίσεις: την οικονομική και την προσφυγική. Δημιουργήσαμε δομές για
τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, αντιμετωπίσαμε τους άπορους συνανθρώπους μας με όρους κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης και όχι φιλανθρωπίας.
Δημιουργήσαμε και ενισχύσαμε συσσίτια. Και φυσικά
όλα τα παραπάνω είναι ένα μικρό μέρος του συνολικού
έργου που έχει επιτελέσει η διοίκηση Μπουτάρη. Και
σας ενημερώνω, ότι για όλα τα θέματα υπήρχαν και θα
εξακολουθήσουν να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, συγκλίσεις και αντεγκλήσεις. Γι’ αυτό άλλωστε συνεδριάζει η δημοτική ομάδα της «Πρωτοβουλίας» όπου διατυπώνονται οι διαφορετικές απόψεις και
αποφασίζουμε συλλογικά τη στάση που θα τηρήσουμε
ως παράταξη στο δημοτικό συμβούλιο. Ορισμένοι επιλέγουν αντί της δημοτικής ομάδας να εκφράζουν τις
διαφωνίες τους στις συνεδριάσεις, την ώρα που τους
παίρνει η κάμερα και υπάρχει εικόνα στους τηλεοπτικούς δέκτες. Είναι επιλογή τους, και όλοι κρινόμαστε
για τις επιλογές μας.
Ο κ. Ζέρβας διαφώνησε και εξακολουθεί να διαφωνεί για το ποσό που θα λάβει συγκεκριμένο συγκρότημα για να τραγουδήσει στην πλατεία Αριστοτέλους
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων. Τι απαντάτε;
Χάριν της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της «Διαύ-
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γειας» στις εποχές μας τίποτα δεν μένει κρυφό. Προφανώς το ποσό για το οποίο συζητάμε δεν θα δοθεί εξ’
ολοκλήρου στο συγκρότημα για να τραγουδήσει. Υπάρχουν και άλλα έξοδα που συνυπολογίζονται. Πράγματα
τα οποία γνωρίζουν όλοι όσοι στο παρελθόν άσκησαν
διοίκηση.
Οι «αντάρτες» της Πρωτοβουλίας μιλούν για παλιά
και για νέα Πρωτοβουλία. Εσείς σε ποια από τις δυο
ανήκετε;
Προφανώς και η διάκριση της «Πρωτοβουλίας» σε «παλιά» και «νέα» όπως λέτε εσείς αλλά και συνάδελφοι
της παράταξης δεν υφίσταται. Η «Πρωτοβουλία» είναι
μια και έχει για αρχηγό της τον δήμαρχό μας, Γιάννη
Μπουτάρη. Είναι η «Πρωτοβουλία» με τον Μπουτάρη
που ενέπνευσε τους Θεσσαλονικείς το 2010 που τον
εμπιστεύτηκαν και ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους
στο πρόσωπό του και στο πρόγραμμά μας, το 2014. Είναι η ίδια και η μοναδική «Πρωτοβουλία» που κατάφερε
να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε μια πόλη εξωστρεφή
που τριπλασίασε μέσα σε λίγα χρόνια τον αριθμό των
επισκεπτών της και που έγινε γνωστή σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα. Είναι η ίδια «Πρωτοβουλία» που δημιούργησε μια ανοικτή και ανεκτική Θεσσαλονίκη, που
διεκδίκησε και κέρδισε τη διοργάνωση του Europride
2020, που έγινε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας το
2014. Τα λέω όλα αυτά αφενός για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι και κυρίως για
να τονίσω ότι η σημερινή εικόνα της πόλης δεν είναι
ούτε ήταν δεδομένη. Είναι αποτέλεσμα σκληρής και
συστηματικής δουλειάς πρώτα του δημάρχου Γιάννη
Μπουτάρη και της ομάδας του αλλά και όλων των Θεσσαλονικέων.
Σε ποιες αλλαγές σκοπεύετε να προχωρήσετε στον
κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου;
Ήδη έχει συνεδριάσει η διαπαραταξιακή επιτροπή διαβούλευσης που αποτελείται από εκπροσώπους όλων
των δημοτικών παρατάξεων και τα συμπεράσματα
των συναντήσεών μας είναι σημαντικά για τον τρόπο
λειτουργίας του οργάνου από εδώ και στο εξής: συμφωνήσαμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η μη τήρηση
του χρόνου και καταλήξαμε ότι υπάρχει τρόπος για την
αντιμετώπιση του ζητήματος. Δεν υπάρχουν αποφάσεις εκ των προτέρων. Μέσα από το διάλογο, με δημοκρατικές διαδικασίες και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε
τον τρόπο με τον οποίο οι συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου δεν θα είναι τόσο κουραστικές για τους συναδέλφους αλλά και για όλους όσους μας παρακολουθούν πάντα όμως με γνώμονα την εξάντληση των ζητημάτων της πόλης μέσα από το διάλογο, τα επιχειρήματα
και τα αντεπιχειρήματα. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον
οποίο συνεδριάζουμε είναι καλός- σε άλλες περιοχές
της χώρας τα έδρανα μετατρέπονται σε ρινγκ. Πάντα
όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης καθώς, εχθρός
του καλού είναι το… καλύτερο!
Ποιος ρόλος πιστεύετε ότι σας ταιριάζει καλύτερα,
αυτός της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου ή
της αντιδημάρχου;
Και τα δυο χαρτοφυλάκια είναι εξίσου σημαντικά. Ως
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης χαράξαμε νέο
δρόμο και δημιουργήσαμε νέες δομές για εκείνους τους
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, χωρίς να έχουμε ευθέως την αρμοδιότητα και αντίστοιχα τα χρήματα
από τον προϋπολογισμό μας. Είμαι πολύ περήφανη που
το έργο που ξεκίνησα συνεχίζει με επιτυχία ο διάδοχός
μου κ. Πέτρος Λεκάκης. Ο ρόλος της προέδρου είναι
διαφορετικός και έχει περισσότερες προκλήσεις από
αυτόν της αντιδημάρχου.
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Κούρεμα 70% στα κόκκινα ποντιακά
δάνεια παλιννοστούντων
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΘ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΠΟΥΛΟΣ «ΑΝΟΙΓΕΙ» ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ

«Στόχος μας να βελτιώσουμε
το παρόν και το μέλλον του
μικρομεσαίου επιχειρηματία»
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΆΚΗ

ΘΑΝΆΣΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*
Τα ποντιακά δάνεια μπορούν να περικοπούν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 70% αφού πλέον ρητά δεν εξαιρούνται από τον γνωστό σε όλους
νόμο Κατσέλη.
Οι παλιννοστούντες ομογενείς, που έχουν λάβει «στεγαστική συνδρομή» υπολογίζονται σε 40.000 σε όλη την Ελλάδα, με την συντριπτική
πλειοψηφία τους να βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην
Θεσσαλονίκη και τις Δυτικές Συνοικίες.
Τα δάνεια που λάμβαναν ανερχόταν συνήθως στις 60.000,00 €, τα παραχωρούσε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και εγγυόταν πλήρως το
Ελληνικό Δημόσιο επιδοτώντας μάλιστα το επιτόκιο κατά 60%.
Η πλειονότητα των ομογενών αγόρασε σπίτια που σήμερα έχουν ελάχιστη εμπορική αξία, που συνήθως φτάνει σχεδόν στο 1/3 της αρχικής
τους αξίας, ενώ οι δανειακές τους υποχρεώσεις διογκώνονται εξαιτίας
των καθυστερήσεων και των προσαυξήσεων.
Μάλιστα οι Τράπεζες συνήθως ενημερώνουν την Εφορία για τις καθυστερούμενες δόσεις και η Εφορία βεβαιώνει τις δόσεις αυτές στο ΑΦΜ
του κάθε δανειολήπτη. Σειρά έχουν οι μεγάλες προσαυξήσεις (άνω του
10% ετησίως) και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Μέχρι πρόσφατα οι οφειλές στη ΔΟΥ δεν εντασσόταν στον νόμο Κατσέλη, αλλά πλέον εντάσσονται και έτσι οι παλιννοστούντες μπορούν να
ρυθμίσουν και όσες δόσεις του δανείου τους δεν είναι ληξιπρόθεσμες
και όσες δόσεις έχουν βεβαιωθεί στην Εφορία.
Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εδρεύει παράρτημα της
Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος που συμβουλεύει δωρεάν τον δανειολήπτη για τις δυνατότητές του και κυρίως για την ένταξή του στο νόμο Κατσέλη, ο οποίος ισχύει, όσον αφορά την προστασία
της πρώτης κατοικίας, μόνο για όσους ενταχθούν έως τις 31.12.2018.
Οι παλιννοστούντες που εντάσσονται στο νόμο πληρώνουν για τρία
χρόνια ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα ένα μικρό ποσό, το
οποίο συνήθως είναι μηδενικό, και μετά τα τρία έτη πληρώνουν ένα
ποσό που αναλογεί σχεδόν στα 2/3 της εμπορικής αξίας της πρώτης
τους κατοικίας. Το ποσό αυτό συνήθως κυμαίνεται από τις 10.000 €
έως τις 18.000 € -όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος από τις δεκάδες
περιπτώσεις που έχει χειριστεί – και καταβάλλεται, ανάλογα με την
ηλικία του δανειολήπτη σε διάστημα έως 30 ετών, με την μέση δόση
να κυμαίνεται στο ποσό των 65 € - 75 € ανά μήνα για μέσο διάστημα
20 ετών. Με την ανωτέρω διαδικασία δηλαδή ο δανειολήπτης κερδίζει
κούρεμα όλων των δανείων του που οριακά ξεπερνά το 65% - 70%
κατά μέσον όρο.
Δυστυχώς υπάρχει εσφαλμένη ενημέρωση των ομογενών μας για τα
δάνεια αυτά, διότι οι Τράπεζες συχνά τους προτρέπουν να μην προσφύγουν στον νόμο Κατσέλη με το επιχείρημα ότι τα δάνεια αυτά δεν
εντάσσονται ή εκφοβίζοντάς τους ότι θα απορριφθεί το εγχείρημά τους
και θα χάσουν το σπίτι τους και έτσι τους πειθαναγκάζουν να υπογράψουν ρυθμίσεις και αναχρηματοδοτήσεις που απλά διογκώνουν το δάνειο, ασχέτως εάν μειώνεται πρόσωρινά η δόση.
*Ο κ. Παπαναστασίου είναι δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης,
δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Παραρτήματος Θεσσαλονίκης

Για το διακύβευμα των επιμελητηριακών εκλογών που
θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 2,3 και 4 Δεκεμβρίου
μιλά στην Karfitsa ο εν ενεργεία και εκ νέου υποψήφιος
πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αναφέρεται στους στόχους της «Βιοτεχνικής Συμμαχίας», του
συνδυασμού του οποίου είναι επικεφαλής, κάνει έναν
σύντομο απολογισμό του έργου του και ιεραρχεί τις προτεραιότητές του την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση που οι
συνάδελφοί του επαγγελματίες τον τιμήσουν με την ψήφο
τους για ακόμη μια θητεία.
Γιατί διεκδικείτε για ακόμα μια φορά την ηγεσία του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης; Υπάρχει
έργο που δεν έχετε ολοκληρώσει και ποιο είναι αυτό;
Πρώτα από όλα ως «Βιοτεχνική Συμμαχία» δεσμευόμαστε
ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας, αν οι συνάδελφοι μας τιμήσουν με την ψήφο τους, θα εργαστούμε
σκληρά, εποικοδομητικά και αποδοτικά. Όλοι μαζί μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα, όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να βάλουμε σε νέα τροχιά
το μικρομεσαίο επιχειρείν. Αναμφίβολα υπάρχει έργο που
υλοποιήθηκε στην προηγούμενη θητεία, έργο που πρέπει
να συνεχιστεί και δράσεις καινούργιες που θα ενισχύσουν
περαιτέρω το επιμελητήριο. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούμε, πέρα από την προφανή συνέχιση του έργου μας:
- Την υλοποίηση Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων,
η οποία στοχεύει να λειτουργήσει επικουρικά ώστε, νέοι
άνθρωποι να παραμείνουν στην Ελλάδα παράγοντας και
καινοτομώντας.
- Την ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιοτεχνικών
επιχειρήσεων, που αποτελεί το σίγουρο μονοπάτι για την
έξοδο από την κρίση.
- Την εκπαίδευση των επιχειρηματιών. Θα δημιουργηθούν νέοι κύκλοι σεμιναρίων και ημερίδων 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.
Ποιο είναι το διακύβευμα των φετινών επιμελητηριακών εκλογών;
Το διακύβευμα ήταν και είναι διαχρονικά το όφελος του
επιχειρηματία, πολύ περισσότερο, δε, στα χρόνια της
κρίσης. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε ώστε να βελτιωθεί το παρόν του μικρομεσαίου επιχειρηματία και να
αποκτήσει ένα καλύτερο μέλλον. Μοναδικό μας μέλημα,
προσωπικό αλλά και των συμμετεχόντων στον συνδυασμό «Βιοτεχνική Συμμαχία», είναι η όσο το δυνατόν πιο
εποικοδομητική εκπροσώπηση του επιχειρηματία.
Η Θεσσαλονίκη και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα στο
παρελθόν υπήρξε η «πρωτεύουσα» των βιοτεχνιών.
Αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες μετράτε το ένα λουκέτο μετά το άλλο. Ποιες είναι οι προτάσεις που καταθέτει ο συνδυασμός σας;

Η Ελλάδα χρειάζεται
εθνικό
σχέδιο,
σύνεση,
συναίνεση
και συνεργασία.
Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, τολμηρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις,
που θα υλοποιηθούν με συνέπεια. Συγκεκριμένα προτείνουμε: μείωση φορολογικών συντελεστών (καθιέρωση
μηνιαίου flat rate συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
για τις επιχειρήσεις. Ο συντελεστής αυτός δεν θα πρέπει
να ξεπερνά το 20%, ώστε να είναι στοιχειωδώς ανταγωνιστικός σε σύγκριση με άλλες χώρες ,σταδιακή μείωση
των συντελεστών ΦΠΑ), βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική οικονομία (ενίσχυση του αισθήματος της οικονομικής σταθερότητας στη χώρα, ώστε
να αποκατασταθεί η επενδυτική και καταθετική εμπιστοσύνη), βιώσιμο ασφαλιστικό, συρρίκνωση του κράτους,
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και αποτελεσματικότερος έλεγχος των κρατικών
δαπανών, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση
της εισπραξιμότητας των φόρων, στήριξη των εξαγωγών,
επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της
δημόσιας περιουσίας, λύση στο θέμα της διαχείρισης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ένα μεγάλο στοίχημα που θέλετε να κερδίσετε κι εσείς
προσωπικά είναι αυτό της προσέλευσης. Γιατί οι επαγγελματίες δεν πρέπει να απέχουν;
Όπως προείπα χρειαζόμαστε ισχυρά και δημιουργικά επιμελητήρια που θα αποτελέσουν έρεισμα για το επιχειρείν.
Με τη μαζική συμμετοχή κατά τη διάρκεια των επιμελητηριακών εκλογών μπορεί να δοθεί μία ηχηρή απάντηση
στην αποχή που τα τελευταία χρόνια ταλανίζει όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις. Κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει
να μένει απαθής. Ας μην επαναπαυόμαστε πως κάποιοι
άλλοι θα κινητοποιηθούν και θα πάνε να ψηφίσουν αντί
για εμάς, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα δυναμικό
επιμελητήριο που θα συνεχίσει να αποτελεί έρεισμα για
όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
Στον κόσμο του internet, της καινοτομίας και της τεχνολογίας η εξωστρέφεια και η ψηφιακή επιχειρηματικότητα για μια επιχείρηση είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Ο ίδιος έχετε δεσμευτεί να κάνετε πιο εξωστρεφείς τις
Βορειοελλαδικές βιοτεχνίες. Με ποιον τρόπο θα γίνει
αυτό;
Είναι σημαντικό για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να στηριχθούν στην εκθεσιακή πολιτική
του ΒΕΘ, που έχει τη γνώση και την εμπειρία ετών πάνω
στο συγκεκριμένο πεδίο. Η προώθηση της καινοτομίας,
των ανταγωνιστικών προϊόντων, μέσα από στοχευμένες
κινήσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία
το ΒΕΘ μέσω της εκθεσιακής πολιτικής του μπορεί να
αναδείξει. Δεν είναι τυχαίο πως στην θητεία, που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, το ΒΕΘ επιδότησε τη συμμετοχή
439 επιχειρήσεων και έλαβε μέρος σε 54 εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
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Ποινικές ευθύνες πολιτικών υπάρχουν;
Βεβαίως κι υπάρχουν. Κι αυτό θα το βρει ο εισαγγελέας.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ελέγχου.

«ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ...»
Πρόσφατα μιλήσατε σε εκδήλωση της ομοσπονδίας ιδιοκτητών ακινήτων όπου τέθηκε το θέμα της... δήμευσης σπιτιών που δεν έχουν δηλωθεί (αγνώστου ιδιοκτήτη) ή έχουν δηλωθεί με σοβαρά λάθη...
Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά διότι πράγματι θα μείνουν άνθρωποι χωρίς σπίτια.
Είναι από τις πιο δυσμενείς συνέπειες από το νόμο για το
κτηματολόγιο, η περίπτωση εκείνη κατά την οποία κάποιος είτε επειδή μένει στο εξωτερικό είτε για τον οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφερε να δηλώσει την οικεία του στο
κτηματολόγιο, μπορεί να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να
χάσει την περιουσία του εφόσον όμως περάσουν 14 χρόνια. Η κατάσταση είναι και τραγική και γελοία στο τέλος.
Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Συντάγματος, προστατεύεται τουλάχιστον από το ίδιο το
κράτος. Και μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας μπορεί
κάποιος να στερηθεί την περιουσία του στο πλαίσιο της
διαδικασίας για αναγκαστική απαλλοτρίωση και σε καμία
άλλη περίπτωση.

«Yπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών
προσώπων για την τραγωδία στη Μάνδρα»
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

Ν

α παραιτηθούν αρμόδιοι και συναρμόδιοι που ευθύνονται με λάθη και παραλείψεις για την τραγωδία της Μάνδρας
Αττικής περίμενε ο πρώην υπουργός
και νυν βουλευτής της ΝΔ Κώστας
Τζαβάρας. Την ίδια ώρα μιλάει και
για τις ευθύνες των προηγούμενων
κυβερνήσεων και τις αποφάσεις του
λαού όπως και για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων...
Για την κατάσταση που ζούμε στην Αττική, σε ποιους
καταλογίζετε ευθύνες;
Η αδιαφορία των παραγόντων της Περιφέρειας είναι μνημειώδης. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να περάσει χωρίς την
επιβολή από τον νόμο κυρώσεων η απώλεια τόσων ψυχών... Η κατάσταση είναι πραγματικά η πιο τραγική που
έχουμε ζήσει. Σε μια στιγμή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα
ήδη είχαν προαναγγελθεί, και δεν υπήρξε πρόβλεψη για
την αποτροπή ζημιών και απώλειες ανθρώπινων ζωών,
τουλάχιστον όσων ζούσαν σε υπόγεια. Δεν είχε κανένας
την παραμικρή ευαισθησία να βγάλει μια αναγγελία ώστε
να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους όπως γίνεται σε
όλα τα πολιτισμένα κράτη. Τουλάχιστον εκείνη την δύσκολη μέρα.
Αν μιλήσουμε για τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων και περιφερειών εδώ και... δεκαετίες;
Όταν πρόκειται για αιρετούς τις ευθύνες τις αποδίδει ο
λαός. Όταν γίνεται η λογοδοσία των εκλογών. Μεταφέρει
την ενεργό ευθύνη, για να αποκατασταθούν όλα όσα δεν
είχαν προβλέψει οι προηγούμενοι. Το να προσπαθούμε να
διαλύσουμε τις υπαρκτές σημερινές ευθύνες κι ότι δήθεν

Συμπληρώθηκαν όμως τα 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών γραφείων. Όπως είπατε πρέπει άμεσα να υπάρξει
νομοθετική παράταση. Διαφορετικά 111 περιοχές στην
Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο πρόβλημα. Τη
γραφειοκρατία που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει το
δημόσιο, μπορεί να την αντιμετωπίσει ο πολίτης;
Το τέρας της γραφειοκρατίας εξακολουθεί να είναι απεχθές και να ταλαιπωρεί τον πολίτη παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο θέμα
λοιπόν, θα το φέρω και στη Βουλή με σχετική ερώτηση
και πρέπει να αποτελέσει ζήτημα δημόσιας συζήτησης και
να λυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιδιοκτησία και το ακίνητο έχει γίνει στόχος από
το κράτος. Κι αυτό πρέπει να το επανεξετάσουμε.
Πέρα από τη δέσμευση της ΝΔ για τον ΕΝΦΙΑ για 30%
μείωση -σε 2 χρόνια- θα επαναφέρει κάποια πράγματα
(πχ φόροι ακινήτων) ή θα κινηθεί από αυτό το χάλι της
υπερφορόγησης κι έπειτα;
Νομίζω ότι ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ και σε συνάντηση με τον
πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ κ. Παραδιά, έχει παρουσιάσει τις
προθέσεις της ΝΔ ως κυβέρνηση και θεωρώ ότι όπως
είπε και ο κ. Παραδιάς, τα πράγματα είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση.

κι οι προηγούμενοι τα ίδια κάνανε, αυτό τουλάχιστον νομίζω, δείχνει έλλειψη σεβασμού για τις ζωές που χάθηκαν.
Περιμένατε να παραιτηθεί κάποιος;
Εγώ «ναι» περίμενα. Όλοι όσοι με τις παραλείψεις τους έγιναν αυτουργοί να χαθούν τόσες ψυχές. Όποιος αισθάνεται
ότι έχει αυτή την ευαισθησία. Η παραίτηση είναι πράξη πολιτικής υπευθυνότητας. Εγώ δεν θα υποδείξω κανέναν, ο
καθένας κρίνει με (το ήθος και) τη συμπεριφορά του...

«Να παραιτηθούν αρμόδιοι και
συναρμόδιοι που ευθύνονται με
λάθη και παραλείψεις για την
τραγωδία της Αττικής»
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ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΘ

«Οι επιχειρηματίες της πόλης
εμπιστεύονται εμάς…»

Μ

ε εμπειρία τριάντα ετών στο
χώρο του εμπορίου και
πλούσια συνδικαλιστική
δράση, καθώς είναι
μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης και από
το 2002 εκλέγεται από τους νεότερους για την εποχή στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο
το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Β’ Αντιπροέδρου,
ο Κλεόβουλος Θεοτόκης επισημαίνει τη σημασία
των Επιμελητηρίων για τους επιχειρηματίες και
τις δράσεις του ΕΕΘ για τον επιχειρηματικό κόσμο
της Θεσσαλονίκης.
Από το 2001 μέχρι σήμερα εκλέγεστε στο δ.σ.
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενώ τα τελευταία έξι χρόνια, διατελέσατε
Β’ αντιπρόεδρος. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας
ώθησαν να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα;
Η ενασχόληση με τα κοινά και την επιχειρηματικότητα από πολύ μικρή ηλικία είναι κάτι το οποίο
είναι συνδεδεμένο με όλες τις πτυχές της ζωής
μου. Κλείνω φέτος 30 χρόνια συνεχούς επιχειρηματικής ενασχόλησης. Η διαρκής αναθεώρηση
των στόχων είναι επιβεβλημένη και σχεδιάζουμε
το Επιμελητήριο του 2020, το Επιμελητήριο μετά
την κρίση. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση.
Μπορέσαμε να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο της
σχέσης του Επιμελητηρίου με τους συναδέλφους
και να διευκολύνουμε, στην δύσκολη οικονομικά
για την επιχειρηματικότητα εποχή, να κάνουμε
πιο εύκολη την συναλλαγή του επιχειρηματία με
το δημόσιο μέσω του ΓΕΜΗ, να οργανώσουμε
δράσεις για ενημέρωση για όλους τους κλάδους,
να στραφούμε με δυναμικότητα απέναντι στην
κεντρική κυβέρνηση όπως κάναμε στο θέμα του
καπνού, των φορών, να καταθέσουμε εμπεριστατωμένες προτάσεις για τα θέματα που τους
αφορούν. Και αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στη
διοίκηση που διαχειρίστηκε την κρίση, που μπόρεσε να σώσει το ταμείο και την περιουσία των
επαγγελματιών, να γλιτώσει την αφαίμαξη των
ταμείων από την κυβέρνηση και το ΔΝΤ που πάρα
το κούρεμα που έκανε η τράπεζα της Ελλάδος,
τα αποθεματικά μας έχουν αυξηθεί και τώρα που
θα τελειώσουν τα μνημόνια θα είμαστε όρθιοι για
να βοηθήσουμε - να σπρώξουμε τον Θεσσαλονικιό επαγγελματία να ξανά προσπαθήσει στην
επιχειρηματικότητα
Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες;
Το σημαντικότερο πρόβλημα για μένα είναι ότι δεν
υπάρχει όραμα για το μέλλον. Ξέρετε η επιχειρηματικότητά θέλει όραμα, ρίσκο, επενδύσεις και
φυσικά κέρδος. Σήμερα ο επαγγελματίας έχει
κουρασθεί από τα συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό, ασφαλιστικό και στους καθημερινούς
απλούς νόμους που μας αφορούν. Θέλουμε σταθερότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μας το προσφέρει
η σημερινή κυβέρνηση. Απεναντίας κάθε μέρα
έχουμε κάτι καινούργιο που αναιρεί τα προηγούμενα. Δυστυχώς υπάρχει φοβικό σύνδρομο για
την αντιμετώπισή της επιχειρηματικότητας

Εκτιμάτε ότι τα Επιμελητήρια εξακολουθούν να έχουν συμβουλευτικό ρόλο για την Πολιτεία ή η
λειτουργία τους έχει απαξιωθεί,
με αποτέλεσμα να έχουν μετατραπεί σε απλό διαχειριστή των
καθημερινών αναγκών (ΓΕΜΗ)
των μελών τους;
Αυτό επιδιώκουν κάποιοι. Λένε στην πολιτική
ότι εάν κάτι δεν μπορείς να το ελέγξεις απαξίωσε
το. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Δεν έφερναν
το νέο επιμελητηριακό νόμο για ψήφιση για
περισσότερό από δυο χρόνια, έχουν αναβάλει
τις εκλογές των Επιμελητηρίων για δυο χρόνια,
και μόνον όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και
διαφάνηκε ότι θα έρθουν κινητοποιήσεις από
τις διοικήσεις τότε δραστηριοποιήθηκαν. Εμείς
έχουμε διαφυλάξει σε υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας
την σχέση με τα μέλη μας. Μας εμπιστεύονται και
αυτό θα επιβεβαιωθεί στις εκλογές που θα γίνουν
επιτέλους στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου.
Η έξοδος της χώρας από την μνημονιακή περίοδο, το καλοκαίρι του 2018, θα αποτελέσει και
την αφετηρία για την ανάπτυξη της αγοράς και
της οικονομίας, γενικότερα; Αν ναι/όχι, γιατί;
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερό πολιτικό περιβάλλον, να υπάρχουν άνθρωποι
στην διακυβέρνηση της χώρας που πιστεύουν
στην ελεύθερη οικονομία και στην επιχειρηματικότητα, που σε συνδυασμό με αυστηρή εφαρμογή
των αναπτυξιακών νόμων να πάρει πάλι μπροστά
η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οι Έλληνες
επιχειρηματίες είμαστε έτοιμοι να ξαναβάλουμε
μπροστά τις μηχανές της ανάπτυξής, έχουμε
μάθει από τα λάθη μας, έχουμε γινεί πιο σοφοί,
πιο έμπειροι, πιο ρεαλιστές.
Οπωσδήποτε η συμμετοχή στα κοινά των επαγγελματιών έχει να προσφέρει καλές και κακές
στιγμές. Ποιες είναι αυτές που σας έχουν κάνει
περισσότερο εντύπωση;
Αυτές που έχουν να κάνουν με δράσεις τις
οποίες έχω αναλάβει να οργανώσω. Όπως η
θεσμοθέτηση του επίσημου δείπνου του ΕΕΘ
στις αρχές κάθε χρόνου όπου όλοι οι Πολιτειακοί
παράγοντες καταθέταν στους επαγγελματίες τις
απόψεις τους για την αγορά τότε σαν πρόεδρος
της επιτροπής δημοσιότητας προσπαθούσαμε να
το κάνουμε θεσμό και από τις πολύ καλές στιγμές
είναι η διοργάνωση του δεύτερου φεστιβάλ
τουρισμού όπου με ελάχιστα χρήματα καταφέραμε σε 33 ημέρες να διοργανώσουμε μαζί με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης, την ΚΕΕΕ, το υπουργείο
Τουρισμού ένα πραγματικά όμορφο τριήμερο
event στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Καταφέραμε να εισπράξουμε εκατοντάδες καλά δημοσιεύματα και παράλληλα τα πολύ καλά σχόλια των
συναδέλφων που συμμετείχαν.
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«Θα υποστηρίξουμε την
επιχειρηματικότητα στο νομό μας»

Τ

ον οδικό χάρτη του συνδυασμού «Επιχειρούμε μαζί» για
την ανάταξη της αγοράς
της Χαλκιδικής παρουσιάζει στην Karfitsa ο υποψήφιος
πρόεδρος του Επιμελητηρίου της
περιοχής Γιάννης Κουφίδης. Επαγγελματίας ο ίδιος χρόνια, ασχολείται
με τα κοινά εδώ και χρόνια αποφάσισε
να ηγηθεί παράταξης και να διεκδικήσει
την ηγεσία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Μεταξύ
άλλων προτείνει ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πρότυπη οργάνωση δομής
και λειτουργίας του Επιμελητηρίου και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής του διακυβέρνησης.
Ποιο είναι το διακύβευμα των φετινών επιμελητηριακών εκλογών στην Χαλκιδική; Γιατί
θέλετε να γίνετε πρόεδρος;
Η εκλογική αναμέτρηση των Επιμελητηρίων διεξάγεται σε μια ιστορική συγκυρία, πραγματικά κρίσιμη για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την
πραγματική οικονομία. Η περιορισμένη ρευστότητα και το ασταθές - αντιαναπτυξιακό φορολογικό
καθεστώς δημιουργούν σήμερα ισχυρές πιέσεις
στην αγορά, και ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας δυσκολεύονται
πλέον, όχι να αναπτυχθούν, αλλά να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους υποχρεώσεις, απέναντι
στους προμηθευτές, στις τράπεζες, και τους εργαζόμενούς της. Επιβάλλεται να παρθούν άμεσα
αποφάσεις με διαφορετικά κριτήρια. Η μετάβαση
από το μοντέλο του κρατισμού και της διαφθοράς
που μας έφερε εδώ που είμαστε σήμερα, σε ένα
μοντέλο της παραγωγής και της επιχειρηματικής
δράσης, δεν μπορεί να γίνει από μόνη της. Η ενεργοποίηση των υγιών δυνάμεων μπορεί και πρέπει
να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την
ανάκτηση, της εδώ και χρόνια χαμένης ανταγωνιστικότητάς μας και τελικά για την έξοδο από την
κρίση, διατηρώντας τις επιχειρήσεις του τόπου
ανοιχτές και ενεργές. Τα μεγάλα προβλήματα της
καθημερινότητας απαιτούν ένα ενιαίο βηματισμό
από όλους μας. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
οφείλει να βγει μπροστά, με ένα μείγμα πολιτικής,
να διεκδικήσει και να υποστηρίξει με αποτελεσματικότητα την επιχειρηματικότητα. Οι συνθήκες
αυτές απαιτούν μια ουσιαστική, οργανωμένη
και αξιόπιστη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων
από το Επιμελητήριο. Για το λόγο αυτό, οι 87 νέοι
και έμπειροι υποψήφιοι του συνδυασμού μας
«Επιχειρούμε Μαζί» καταρτίσαμε ένα ψηφοδέλτιο
αξιόμαχο, πολυσυλλεκτικό και έτοιμο να αρθεί
στο ύψος των περιστάσεων.
Εάν εκλεγείτε πρόεδρος ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε;
Σύμφωνα με την προγραμματική μας πρόταση,
τα πρώτα βήματα γίνονται στην κατεύθυνση της
ποιοτικής αναβάθμισης των τριών πυλώνων:
Οργάνωση- Παρεχόμενες Υπηρεσίες- Επικοινωνία. Με στόχο την πρότυπη οργάνωση της
δομής, ξεκινάμε με την εκπόνηση επιχειρησιακού
σχεδίου 4ετούς διάρκειας και με την κατάρτιση
ετήσιου προγράμματος δράσης. Αναφορικά με
την υπηρεσιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών έχει προγραμματιστεί η αναμόρφωση
– εξορθολογισμός του μητρώου των μελών και
η ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης, με στόχο την πλήρη διοικητική
εξυπηρέτηση των μελών εξ’αποστάσεως. Επιπρόσθετα, η ίδρυση
και λειτουργία Κ.Ε.Επ. (Κέντρου
Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)
παρέχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και υποστήριξης της καθημερινότητας των επαγγελματιών.
Στο πλαίσιο θεσμοθέτησης ενός νέου
μοντέλου λειτουργίας των δομών, λήψης
αποφάσεων και συνεργασιών, σχεδιάζουμε
την έμπρακτη στήριξη της λειτουργίας και την
γνωμοδοτική δράση των δημοτικών επαγγελματικών οργανώσεων. Δίνουμε προτεραιότητα στην
αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Επιμελητηρίου ως ενιαίο πυλώνα φιλοξενίας και
προβολής όλων των δράσεων και των μελών των
τοπικών κλαδικών συλλόγων. Η ίδρυση αυτοτελούς γραφείου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας
και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει στόχο να
παρέχει οργανωμένα και αξιοκρατικά το δικαίωμα
πρόσβασης στην πληροφορία και στην δικτύωση
καθώς και στην αναζήτηση συνεργασιών για όλα
τα μέλη του Επιμελητηρίου μας.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της Χαλκιδικής;
Οι καθυστερήσεις και τα νομικά κενά της
Πολιτείας σε βασικά θέματα όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αυθαίρετη δόμηση, οι
δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο, η διαχείριση
των χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και
περιοχών NATURA, η αδυναμία ενσωμάτωσης του πολιτισμικού μας πλούτου στο εθνικό
τουριστικό προϊόν που προσφέρουμε, αλλά και οι
ελλείψεις σε βασικές υποδομές όπως ύδρευσης
και πρόσβασης (οδικό δίκτυο, σιδηροδρομική
και ακτοπλοϊκή σύνδεση κτλ) είναι πραγματικά
ανασταλτικοί παράγοντες για την τουριστική
ανάπτυξη. Η βραχεία διάρκεια της τουριστικής
περιόδου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη
προσέλκυση επενδύσεων που θα κατατάξουν
τη Χαλκιδική ψηλά ως παγκόσμιο τουριστικό
προορισμό.
Η Χαλκιδική είναι ο πιο τουριστικός νομός της
Βόρειας Ελλάδας. Κάθε καλοκαίρι δέχεται εκατομμύρια επισκεπτών, χωρίς όμως να διαθέτει
τις βασικές υποδομές. Ποιες είναι κατά την
άποψή σας οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προχωρήσει και μάλιστα άμεσα η Πολιτεία;
Στον τομέα των μεταφορικών δικτύων η οδική
σύνδεση με την Εγνατία οδό, ο εκσυγχρονισμός
του επαρχιακού δικτύου, η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, η κατασκευή λιμενικών
υποδομών στην Ουρανούπολη, τουριστικών
καταφυγίων και μαρίνων θα έδινε τόνωση στην
τουριστική και εμπορική κίνηση της Χαλκιδικής. Η κατασκευή των δύο πολυσυζητημένων
φραγμάτων στο Χαβρία και στον Ολύνθιο ποταμό
αντίστοιχα, με τα ακόλουθα υδραυλικά έργα
παροχέτευσης του νερού, σύμφωνα με τις μελέτες, προβλέπεται να δώσουν λύση υδροδότηση.
Παράλληλα η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
του νερού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων, στα πλαίσια μιας αειφορικής προσέγγισης χρήσης των φυσικών πόρων, θα διασφάλιζε
την ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της
πρωτογενούς παραγωγής.
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■ Δυναμικό… comeback έκανε πριν λίγες ημέρες ο πρώην
δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Αναστασιάδης. Σε συνάντηση
που είχε με μέλη της δημοτικής του ομάδας ο επικεφαλής
της παράταξης «Νέος Δήμος- Νέα Αρχή» έκανε έναν σύντομο απολογισμό του… αντιπολιτευτικού του έργου απέναντι στη διοίκηση του Γιάννη Καραγιάννη συγκρίνοντας
τα… σημερινά «ταμεία» αλλά και αυτά που… άφησε όταν
έχασε τις εκλογές. Για όσους γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις στην περιοχή η πρόσφατη συνάντηση δεν είναι τυχαία. Βάζει τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Αναστασιάδη
να σκέφτεται να εγκαταλείψει την τοπική αυτοδιοίκηση.
■ Τα… συγχαρίκια του στην Φώφη Γεννηματά για την
εκλογή της στη θέση της προέδρου του νέου κόμματος της
Κεντροαριστεράς έστειλε, πουρνό πουρνό μετά την καταμέτρηση των ψήφων ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας. Ο κ. Ψωμιάδης έκανε λόγο για μια «νέα αρχή»
στο χώρο και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η εκλογή της θα
συμβάλει τόσο στην ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς
όσο και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για
την πατρίδα μας. Υπενθυμίζεται πως ο «νομάρχης της καρδιάς μας» όπως στο παρελθόν αποκαλούσαν οι Θεσσαλονικείς τον Παναγιώτη Ψωμιάδη πήγε να ψηφίσει την πρώτη
Κυριακή των εκλογών, αλλά όχι τη δεύτερη αφού οι δυο
επικρατέστεροι (Γεννηματά και Ανδρουλάκης) δεν τον ενέπνεαν…
■ Και… celebrities ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές
του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, όπως είδαμε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στη ΔΕΘ πήγε
και γνωστός σχεδιαστής μόδας της Θεσσαλονίκης που όμως
η δουλειά του είναι γνωστή στην Αθήνα και το εξωτερικό,
προκειμένου να ψηφίσει για τον επόμενο αρχηγό της Κεντροαριστεράς της αρεσκείας του. Αν κρίνουμε από τα άτομα στα οποία επέλεξε να μιλήσει μάλλον στον Ανδρουλάκη
το έριξε…
■ Προτιμά το «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» στην Αριστοτέλους η διευθύντρια του πρωθυπουργού στην πόλη, Κατερίνα Νοτοπούλου. Λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή της στο γνωστό μπαρ
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης Λευτέρη Κρέτσο, η κ. Νοτοπούλου… επέστρεψε
στον τόπο του «εγκλήματος» με έναν υποψήφιο πρόεδρο. Ο
λόγος για τον Θανάση Αλεξόπουλο που διεκδικεί την ηγεσία
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν οι δυο
τους. Στο τραπέζι κάθισαν μαζί και πολλοί υποψήφιοι δικηγόροι της παράταξης του Αλεξόπουλου.
■ Τα εύσημα από τους στενούς συνεργάτες της Φώφης
Γεννηματά μαθαίνουμε πως έλαβε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης με αφορμή το
νικηφόρο αποτέλεσμα για την νέα επικεφαλής του καινούριου κόμματος της Κεντροαριστεράς. Προσηλωμένος στον
στόχο του ο κ. Τσαραμπουλίδης είχε αναλάβει το ρόλο του
«επιτελάρχη» της προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Δεν έμπλεξε σε εσωκομματικούς καυγάδες και έκανε σιωπηλά επαφές για την κ. Γεννηματά. «Κυρίως δεν ντράπηκε
να πει ότι ήταν, είναι και θα είναι ΠΑΣΟΚ» σχολίαζε στη στήλη γνωστό τοπικό στέλεχος της Β. Ηρακλείου.
■ Πρόεδρος των Αρχιτεκτόνων της Θεσσαλονίκης είναι
πλέον ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Εντάξει»
Σωκράτης Δημητριάδης. Ο κ. Δημητριάδης που βρίσκεται
στα έδρανα της αντιπολίτευσης του δήμου Θεσσαλονίκης
ενέπνευσε τους συναδέλφους του οι οποίοι τον τίμησαν με
την ψήφο τους. «Όλοι μαζί ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι
της εμπιστοσύνης σας και να συμβάλουμε ενεργά στην λύση
προβλημάτων, βελτιώνοντας το πλαίσιο και τις συνθήκες
του επαγγέλματός μας» είπε μεταξύ άλλων στις πρώτες του
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■ Κινείται το τελευταίο διάστημα η «γαλάζια» Άννα Ευθυμίου. Η δικηγόρος και πολιτευτής της Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
διοργάνωσε εκδήλωση στη δυτική πλευρά
της πόλης. Αναφέρθηκε στις τρέχουσες
πολιτικές εξελίξεις και σε διάφορα τοπικά
ζητήματα με πρώτο και καλύτερο εκείνο
της ανεργίας. Μεταξύ άλλων η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι: «το μήνυμα της εκδήλωσης είναι ότι η πολιτική είναι μία σχέση
αμφίδρομη με τους πολίτες. Ιδίως σήμερα
που η οικονομική κρίση έχει πλήξει τους
πάντες, όσοι ασχολούνται με τα κοινά θα
πρέπει να είναι ακόμα πιο κοντά στον πολίτη, δίνοντας του βήμα για τα ουσιαστικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει».
δηλώσεις ο κ. Δημητριάδης.
■ Ο… πόλεμος ανακοινώσεων για τα Χριστούγεννα στο
δήμο της Θεσσαλονίκης καλά κρατεί. Μετά τις δημόσιες καταγγελίες του πρώην αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα
για τα λεφτά που θα δοθούν στους Onirama για τη συναυλία
που θα παραχωρήσουν τις ημέρες των γιορτών, το γνωστό
και αγαπητό στο κοινό συγκρότημα απάντησε για να λάβει
νέα απάντηση από τον Ζέρβα. Όλα ξεκίνησαν στην τελευταία
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όταν ο δημοτικός
σύμβουλος της «Πρωτοβουλίας», «αποστασιοποιημένος»
κατά τα λεγόμενα Μπουτάρη κατήγγειλε πως πέρσι τα Χριστούγεννα το συγκρότημα «έπαιξε» στη Λάρισα με πολύ λιγότερα χρήματα. Τις καταγγελίες αλλά και τις δηλώσεις Ζέρβα «φιλοξένησαν»… μεσημεριανές εκπομπές στα κανάλια
κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των Onirama οι οποίοι
μάλιστα προειδοποίησαν ότι θα κινηθούν νομικά. «Πρόκειται για αναληθή και ψευδή δημοσιεύματα τα οποία αφορούν
το κόστος του συνόλου των εξόδων της εκδήλωσης και όχι
την αμοιβή των Onirama, άρα αποτελούν ξεκάθαρη συκοφαντική δυσφήμιση για το συγκρότημα», υπογράμμισε η
εταιρεία παραγωγής του group. «Ούτε “fake” ούτε “news”.
Απλώς μια μικρή περιήγηση στο «Διαύγεια». Ως δημοτικοί
σύμβουλοι εκφράζουμε τη γνώμη μας στις εισηγήσεις της
διοίκησης και μεριμνούμε για την τήρηση των αρχών της
νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Στο
πλαίσιο αυτού του ρόλου και όχι στη λογική του «κλείσε τα
μάτια», ασκήθηκε κριτική ως προς τα κόστη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το
2017 που για μια ακόμη φορά έφτασαν στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο προς ψήφιση λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη της
εορταστικής περιόδου, με πλημμελή ενημέρωση και υψηλό
κόστος», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ζέρβας.
■ Εκδήλωση με θέμα τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης διοργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
η αυτοδιοικητική παράταξη «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών» του
δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη με επικεφαλής τον πρόεδρο της
«ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.», Απόστολο Αντωνούδη. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στο «Πέτρινο» της Πυλαίας, ενώ ομιλητές θα είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Στέλιος Παππάς, ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ, Κώστας Αμπατζάς και ο Απόστολος Αντωνούδης. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να τεθούν σε δημόσια
διαβούλευση τα προβλήματα της αστικής συγκοινωνίας που
υπάρχουν στην περιοχή και να επιδιωχθεί η εξεύρεση ουσιαστικής λύσης.
■ Ο Αθλητικός Σύλλογος Νέας Τρίγλιας TAEKWONDO συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWONDO ITF
2017 παίδων – κορασίδων το οποίο διεξήχθη από 10 έως 12
Νοεμβρίου στο κλειστό Γυμναστήριο Σερρών. Υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους master Πιπερίδη Αναστάσιου, κάτοχου 7 DAN, κατάφεραν να κερδίσουν δύο μετάλλια.
Δεύτερη Πανελλιονίκης αναδείχθηκε η Μήτσου Άσπα κερδίζοντας ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα της Μάχης και 3η
Πανελληνιονίκης η Σταύρου Ραφαέλα κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο επίσης στο αγώνισμα της Μάχης. «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες του Συλλόγου, στο δάσκαλό τους και στον
πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μήτσου Φάνη για τη δουλειά που
κάνουν» σχολίασε ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης
■ Να κι ένας βουλευτής
και μάλιστα κυβερνητικός
που δεν φοβάται να πάει
λαϊκή ούτε ότι θα τον πάρουν με τις… ντομάτες.
Ο λόγος για τον πρώην
υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μάρδα που πρόσφατα βρέθηκε στις λαϊκές
αγορές της Μηχανιώνας
και της Επανομής, συζήτησε με τους πωλητές και…
συνδιαμόρφωσε μαζί τους
μέτρα που όπως έγραψε
στο facebook έγιναν αποδεκτά στο νέο νόμο για το
υπαίθριο εμπόριο.
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Νέα Δημοκρατία
η αναπτυξιακή ώθηση
Καρράς.
■ Την… νέα ταυτότητα της πόλης ψάχνει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
και πρώην βουλευτής της Α’ Περιφέρειας Σπύρος Βούγιας στο δρόμο
προς τις… δημοτικές εκλογές του 2019, στις οποίες όπως ο ίδιος δηλώνει κατά καιρούς θα συμμετέχει ως επικεφαλής συνδυασμού. Το Project
Thessaloniki, έτσι έχει ονομάσει το όλο εγχείρημα και για τον συνδυασμό
που θα «κατεβάσει» ετοιμάζεται για επίσημη πρώτη το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Σύμφωνα με τον ίδιο «20 εκλεκτοί
Θεσσαλονικείς (επιχειρηματίες, αρχιτέκτονες, συγκοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και διαχειριστές αναπτυξιακών φορέων) θα μιλήσουν συνοπτικά, επί 5 λεπτά ο καθένας, για τη δουλειά τους και τη σχέση
και την επίδρασή της στην πόλη. Έτσι θα διαμορφωθεί σταδιακά ένα παζλ
που θα σκιαγραφεί (αδρά στην αρχή, πιο καθαρά αργότερα) το σημερινό
πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, μέσα στο πλαίσιο της κρίσης αλλά και της μεταμνημονιακής προοπτικής». Υπενθυμίζεται πως ο κ. Βούγιας στο επόμενο
διάστημα, όπως θέλουν οι πληροφορίες της στήλης, ετοιμάζεται να συναντήσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να τους εκφράσει
την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος το 2019.

ΑΠΟΡΙΑ

■ Αλήθεια, κάτι αλλαγές που ακούγαμε πως θα γίνουν στην ηγετική
ομάδα της ΝΔ Θεσσαλονίκης θα αργήσουν κι άλλο; Το ρεπορτάζ έλεγε
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν έτοιμος να πάρει κεφάλια πριν από
τη ΔΕΘ. Να υποθέσουμε πως οι αντικαταστάσεις των κομματαρχών
που έχουν δυσαρεστήσει την ηγετική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα γίνουν… του χρόνου;
Του Ευθ. Καρανάσιου*
Η οικονομία πηγαίνει από το κακό
στο χειρότερο, οι επιχειρήσεις
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες
καλούνται να τα βγάλουν πέρα με
τη φορολογία να αυξάνεται και τη
ρευστότητα να μειώνεται συνεχώς, ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ
δεν έχει φτάσει ακόμα σε κάποιο
τελικό δικαιούχο, το διαθέσιμο
εισόδημα των καταναλωτών περιορίστηκε ακόμα περισσότερο και
το εμπόριο υφίσταται τις αρνητικές
συνέπειες.

■ Στο πλευρό των κατοίκων για θέματα προστασίας της υγείας τους στέκεται για άλλη μια φορά ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, με αφορμή την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην περιοχή
της Πυλαίας. Ο δήμος ζητά εδώ και καιρό την υπογειοποίηση των πυλώνων που εκτείνονται σε μήκος περίπου 2,5 χιλιομέτρων και απειλούν με
την ακτινοβολία που εκπέμπουν την υγεία τόσο των κατοίκων όσο και των
μαθητών σχολικών κτηρίων της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό, ο δήμος
κατέθεσε αγωγή κατά του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και της ΔΕΗ- ύστερα από εντολή του δημάρχου
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. «Με την υγεία των κατοίκων και των παιδιών μας δεν
παίζουμε. Μετά την έννομη προστασία που παρέχουμε στους κατοίκους
του δήμου μας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένες περιοχές, δίνουμε τον καλό αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και υπέρ της υγείας των δημοτών μας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η
υπογειοποίηση των πυλώνων της ΔΕΗ υψηλής τάσης», τόνισε ο δήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν ο ίδιος ο δήμαρχος πρωταγωνίστησε και δικαιώθηκε στους δικαστικούς αγώνες, καταφέρνοντας να υποχρεώσει τη ΔΕΗ σε υπογειοποίηση
των πυλώνων υψηλής τάσης στο Πανόραμα, κάτι που είχε κάνει αίσθηση
πανελλαδικά!
■ Συστάθηκε πριν από λίγες μέρες ο νέος Φορέας Διαχείρισης των υδατοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού Κόλπου με την επωνυμία «Δίκτυο Περιοχής
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Αστική
μη Κερδοσκοπική Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΠΟΑΥ Θερμαϊκού
ΑΜΚΕ». Στο Φορέα θα συμμετέχουν συνεισφέροντας στο εταιρικό κεφάλαιο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 5%, ο Δήμος Δέλτα
με ποσοστό 50,25%, ο Δήμος Θερμαϊκού με ποσοστό 20% και ο Δήμος
Αλεξάνδρειας με ποσοστό 24,75%, Πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης
του νέου Φορέα είναι ο δήμαρχος Δέλτα Ευθ. Φωτόπουλος, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
της ΠΚΜ Θ. Παπάς, ο δήμαρχος Θερμαϊκού Ι. Μαυρομάτης και ο αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας Στ. Δρίστας. Από 1η Δεκεμβρίου το δ.σ. θα είναι εννεαμελές και, πέραν των ανωτέρω, θα συμμετέχουν σε αυτό δύο εκπρόσωποι των αλιευτικών συλλόγων, δύο γεωτεχνικοί και ένας μηχανικός.

Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις
έχουν βιώσει κατασχέσεις των
τραπεζικών τους λογαριασμών. Το
2016, η Ελλάδα σημείωσε χαμηλό
20ετίας στις ιδιωτικές επενδύσεις.
Οι χωρίς προηγούμενο επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων, η
γραφειοκρατία και ο δογματισμός
της Κυβέρνησης αποθαρρύνουν
την πραγματοποίηση επενδύσεων, καταδικάζοντας εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες στην ανεργία.

■ Τα καλύτερα έλεγε πριν από λίγους μήνες ο σημερινός αντίπαλος της
νυν διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και
του προέδρου του Μιχάλη Ζορπίδη, Λευτέρης Γεωργιάδης. Όπως αποδεικνύεται από τα πρακτικά ο κ. Γεωργιάδης υποψήφιος σήμερα με τον
Χρήστο Νικολόπουλο, είχε πλέξει το εγκώμιο του κ. Ζορπίδη «γεγονός
που δεν μπορεί να εξηγήσει την πρόσφατη διαφοροποίησή του» όπως
λένε μέλη του ΕΕΘ... Ο ίδιος ο κ. Μιχάλης Ζορπίδης, που κατεβαίνει με
το ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ στις εκλογές, θεωρεί πως τα λόγια αυτά του
κ. Γεωργιάδη «είναι το μεγαλύτερο ‘παράσημο’ για την διοίκησή του και
ότι ύστερα από τέτοιες διατυπώσεις δύσκολα βρίσκει κανείς θέματα για
να (του) ασκήσει κριτική…».

■ Μια ξεχωριστή εκδήλωση διοργάνωσαν πριν λίγες ημέρες ο πρόεδρος της δημοτικής τοπικής οργάνωσης Ν.Δ.
Θέρμης κ. Κώστας Πάζης, ο αν. Τομεάρχης Εξωτερικών Ν.Δ., για θέματα απόδημου Ελληνισμού, βουλευτής Β΄
Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Πάλλας. Ομιλητές της εκδήλωσης
ήταν, ο βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση και ο εκδότης
και συγγραφέας κ. Σάββας Καλεντερίδης ο οποίος μίλησε για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν την
Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κ. Αναστασιάδης μεταξύ άλλων τόνισε στην ομιλία του, ότι η πολιτική πρέπει να έχει και ένα
χαρακτήρα παιδευτικό για να πάει την κοινωνία ένα βήμα παραπάνω και να γνωρίζει ο πολίτης τι συμβαίνει γύρω του,
ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του υπογράμμισε: «Τίθεται σε κίνδυνο η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας
από τους σημερινούς κυβερνώντες εθνομηδενιστές, που προσπαθούν να καταργήσουν κάθε τι που θυμίζει την Πατρίδα». Στη συνέχεια εν συντομία αναφέρθηκε στην καταστροφική, όπως την χαρακτήρισε, πολιτική της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, καλώντας στελέχη και πολίτες να συστρατευτούν με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο
Μητσοτάκη, «για να διώξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτήν την κυβέρνηση» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση
μπορεί να προέλθει μόνο μέσα
από τον κόσμο της εργασίας, της
παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων με
παρεμβάσεις που θα βρίσκονται
στο επίκεντρο της πολιτικής μας
και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για:
• Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των
επαγγελματιών.
• Ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με
στοχευμένες παρεμβάσεις για
κλάδους με σημαντική εγχώρια
προστιθέμενη αξία.
• Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 100 δις ευρώ μέσα σε
μία πενταετία, ώστε αυτές να φτάσουν στο 20% του Α.Ε.Π., καθώς
και για αύξηση των εξαγωγών σε
επίπεδο μεγαλύτερο του 40% του
Α.Ε.Π.
• Τη διαμόρφωση ετήσιων
ρυθμών ανάπτυξης στο 4% του
Α.Ε.Π., και τη δημιουργία τουλάχιστον 120 χιλιάδων νέων θέσεων
εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα
κάθε χρόνο.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ
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■ «Θράκη-το επόμενο βήμα» είναι ο τίτλος του βιβλίου του πρώην
υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη που παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Πανοράματος στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» παρουσία πλήθους κόσμου. Ήταν μια πρωτοβουλία του βουλευτή της
ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη που φιλοξενήθηκε από τον δήμο και τον
δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, οι οποίοι μαζί με τον πρώην βουλευτή Ροδόπης ήταν οι ομιλητές στην εκδήλωση, με αναφορές σε ένα
βιβλίο, το οποίο διαπραγματεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης της
Θράκης, αλλά και τα ευαίσθητα εθνικά μας θέματα. Στον χαιρετισμό του ο κ. Καϊτεζίδης αφού ευχαρίστησε τον Σάββα Αναστασιάδη
για την πρωτοβουλία του, αλλά και για τις παρεμβάσεις που κάνει
σε καίρια θέματα της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, μιλώντας για τον
συγγραφέα έκανε λόγο για έναν πολιτικό «που έχει το θάρρος να
λέει τα πράγματα με τον όνομα τους. Χωρίς διάθεση για ψευτοπατριωτισμούς, αλλά και χωρίς να παραιτείται και να υποχωρεί στα
εθνικά μας θέματα», σημείωσε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κατά τον χαιρετισμό του ο Σάββας Αναστασιάδης αφού ευχαρίστησε τον δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη για τη στήριξη της εκδήλωσης
αναφέρθηκε στον συγγραφέα του βιβλίου, την προσωπικότητα και
το έργο του. «Ανήκουμε στην κατηγορία των πολιτών και πολιτικών που δεν επηρεάστηκε από την ιδεολογική τρομοκρατία που
επικράτησε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και δε διστάσαμε
ποτέ να μιλήσουμε για την πατρίδα», σημείωσε ο βουλευτής της Β’
Θεσσαλονίκης. Από τη μεριά του ο κ. Στυλιανίδης αφού ευχαρίστησε και τους δύο ομιλητές για τις παρατηρήσεις τους παρουσίασε
τις απόψεις του για την ανάπτυξη της Θράκης, ενώ επανέλαβε την
πρότασή του για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη. Επακολούθησε ζωηρός διάλογος με σημαντικές ερωτήσεις του
κοινού που απαντήθηκαν όλες από τον ομιλητή.

■ Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με μια ανάρτηση
στο λογαριασμό του στο twitter σχολίασε το εκλογικό αποτέλεσμα για τον νέο πολιτικό
φορέα στην κεντροαριστερά, δίνοντας συγχαρητήρια στην νέα επικεφαλής Φώφη Γεννηματά για τη νίκη της. «Σημαντική για τη χώρα η επανεκκίνηση της κεντροαριστεράς»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας.

SMS

■ Αληθεύει πως στην πρόσφατη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας ακούστηκαν ουκ ολίγα παράπονα επειδή το κόμμα είναι… ανύπαρκτο και δεν λειτουργεί;
«Σύντροφοι» να το προσέξετε γιατί και το ΠΑΣΟΚ έτσι ξεκίνησε και έπεσε από το 44%
του Παπανδρέου στο… 4% του Βενιζέλου και της Γεννηματά! ΥΓ: Εκείνος που έκλεψε
πάντως την παράσταση ήταν ο απερχόμενος συντονιστής Μήτσος Δημητριάδης, ο
οποίος όπως μας μετέφεραν στην τελευταία ομιλία του καταχειροκροτήθηκε!

■ Πενήντα ευρώ «έριξε» ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης στον κουμπαρά που είχαν
«στήσει» στο κεντρικό εκλογικό κέντρο στο περίπτερο 6 της ΔΕΘ οι ΠΑΣΟΚοι για την
ενίσχυση των κατοίκων της Μάνδρας. Ο κ. Μπουτάρης έφτασε στη ΔΕΘ λίγο πριν τις 2
το μεσημέρι, ψήφισε, έκανε δηλώσεις και μετά κατευθύνθηκε προς τον κουμπαρά όπου
συνέδραμε οικονομικά τους ανθρώπους που είδαν την περιουσία τους να καταστρέφεται
και τους ανθρώπους τους να χάνονται εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας. Όπως ο ίδιος
τιτίβισε επικοινώνησε τηλεφωνικά και με την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου. «Η
σκέψη όλων μας βρίσκεται στη Δυτική Αττική, τα θύματα και τις οικογένειες που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Εξέφρασα στην Ρ. Δούρου τη συμπαράστασή μου και την
πρόθεση του δήμου να βοηθήσει όπου χρειαστεί» έγραψε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.
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Αδύναμοι και ανεύθυνοι

Ο πολιτικός χάρτης

Ασφαλής οδήγηση και
ήσυχη συνείδηση

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ*

ΣΩΣΏ ΑΔΑΜΊΔΟΥ- ΓΚΙΟΥΛΈΚΑ*

Τελικά αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν θα περάσει
στην Ιστορία μόνο ως η Κυβέρνηση των συνεχών ψεμάτων, ως η Κυβέρνηση του «άλλα σκέφτομαι, άλλα λέω κι άλλα κάνω». Θα περάσει και ως
η Κυβέρνηση του «δεν φταίμε για τίποτα» επικαλούμενη κουραστικά τις
ευθύνες όλων των προηγούμενων. Ξεχνώντας βέβαια, ότι συμπληρώνει
πια τρία ολόκληρα χρόνια και αγνοώντας (;) ότι οι πολίτες δεν αντέχουν
άλλο να βλέπουν μια Κυβέρνηση αδύναμη, ψεύτικη, ανίκανη και μόνιμα
κρυπτόμενη και μη αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που της αντιστοιχούν.
Το είδαμε με τις πλημμύρες όπου αντικρίσαμε μια μοναδική αδυναμία του
Κράτους, με τον πρωθυπουργό να πηγαίνει βόλτα από την περιοχή χωρίς
να μπαίνει καν στην κατεστραμμένη Μάνδρα που θρηνεί 21 θύματα.
Αμέσως μετά και αφού κήρυξε εθνικό πένθος, έφυγε για Σουηδία όπου
τον είδαμε να φωτογραφίζεται χαρούμενος πάνω σε μια γέφυρα. Η
Περιφερειάρχης κυρία Δούρου δε, πρωτοτύπησε. Μήνυσε ουσιαστικά
τον εαυτό της, αφού την αρμοδιότητα ρύθμισης, καθαριότητας ρεμάτων
την έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Λέτε να μην το γνωρίζει; Ούτε καν
ένα κεντρικό επιτελείο που να αναλάβει όλο το έργο της αποκατάστασης
δεν στήθηκε επιτόπου. Πάλι καλά που έτρεξαν να βοηθήσουν εθελοντές
και ιδιώτες. Αν περίμεναν οι κάτοικοι από τον Σκουρλέτη, τον Σπίρτζη και
την Δούρου...
Το είδαμε όταν μπροστά στον χώρο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ξεκινούσε η καταστροφή του Σαρωνικού και ο αρμόδιος
Υπουργός έλειπε στο Λονδίνο και επέστρεψε ωραίος και ψύχραιμος. Εν
τω μεταξύ η καταστροφή προχωρούσε, ο Σαρωνικός πάθαινε ανεπανόρθωτη ζημιά και επαγγελματίες δέχονταν σκληρό πλήγμα. Ούτε τότε οι
επτά συναρμόδιοι Υπουργοί φάνηκαν, ενώ ο κ. Α. Τσίπρας κρυβόταν. Έτσι
θα τον είχαν συμβουλεύσει οι επικοινωνιολόγοι του.
Το είδαμε με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, όταν κάηκαν χιλιάδες στρέμματα
και η Κυβέρνηση παρέα με την Περιφέρεια παρακολουθούσαν, με τον
Πρωθυπουργό να κάνει διακοπές. Όταν τις ολοκλήρωσε πήρε ένα ελικόπτερο και ένα φωτογράφο. Κοίταξε τα καμένα θλιμμένος, τραβήχτηκαν
και οι απαραίτητες φωτογραφίες και αμέσως μετά δήλωσε ότι δεν έγινε
δα και τόσο μεγάλη καταστροφή!
Το είδαμε και το βλέπουμε με τις καταστροφές και τις φωτιές των
καλόπαιδων στα Εξάρχεια, με τις καταλήψεις δημόσιων κτιρίων χωρίς να
κινείται κανείς, με τις επιδρομές του Ρουβίκωνα σε δήμους, σε Υπουργεία, στην Ισπανική Πρεσβεία και τελευταία και στο Πεντάγωνο. Ειδικά
με το τελευταίο περιστατικό τρίβουν τα μάτια τους σ’ όλο τον πλανήτη
και γελάνε. Ασφαλώς και σ’ αυτόν τον τομέα ο φοβερός και τρομερός
Υπουργός κ. Τόσκας δεν βλέπει και μεγάλα προβλήματα. Χρειάστηκε να
χαροπαλεύει συνεργάτης του για να ψελλίσει κάτι, χωρίς να κάνει και πάλι
τίποτα. Αυτά στην χώρα που ο Κουφοντίνας πήρε άδεια και τον υποδέχτηκαν εκπρόσωποι του Ρουβίκωνα και των Πυρήνων της Φωτιάς, μαζί
με το γιό του Προέδρου της Βουλής. Στην χώρα που ο Πρόεδρος της
Βουλής ανερυθρίαστα έδωσε εντολή να απελευθερωθούν όλα τα μέλη
του Ρουβίκωνα που είχαν συλληφθεί όταν «έκαναν ντου» στην Βουλή.
Η Κυβέρνηση μόνιμα για όλα, γι’ αυτά και για άλλα, ρίχνει τις ευθύνες
στους προηγούμενους, στον Καπιταλισμό, στη φύση, στην κλιματική
αλλαγή. Ποτέ δεν ανέλαβε ευθύνες. Κυβερνάει χωρίς να κυβερνάει,
χωρίς να διοικεί. Το μόνο που ξέρει είναι να στοχεύει σε ψήφους, όπως
τώρα με το ψευτοκοινωνικό μέρισμα βγαλμένο από μια πρωτοφανή
φορολογική επιδρομή. Το μόνο που γνωρίζει καλά είναι να αντιστρέφει
την πραγματικότητα, να υβρίζει με πρωτοπαλίκαρα όπως ο Πολάκης και
ο Καρανίκας, να φτωχοποιεί την μέση ελληνική οικογένεια, να ισχυρίζεται
ότι κάνει πολιτική με ταξικό πρόσημο.

Νέα κόμματα αναγεννώνται από τα παλιά, σε μια απέλπιδη προσπάθεια
να πείσουν τον κόσμο, πως οι ίδιοι άνθρωποι, με τις ίδιες πολιτικές, χωρίς
όραμα, χωρίς στόχους, χωρίς γενναία αυτοκριτική,
Θα φέρουν κάτι καινούργιο. Στην πραγματικότητα θέλουν να κατοχυρώσουν το ρυθμιστικό τους ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, σαν μια
μικρή δύναμη, απαραίτητη όμως στις συνεργασίες που επιβάλλει η απλή
αναλογική. Εκείνο που δεν έχουν συνειδητοποιήσει, είναι πως πάντα
έρχεται η στιγμή «για να αποφασίσεις, με ποιους θα πας και ποιους θα
αφήσεις», και η κρίσιμη στιγμή είναι πάντα πριν τις εκλογές, όχι κουτοπονηριές, θα πάω με τον νικητή.
Ο καημένος συναρχηγός του Άδωνι, προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει
κάτι για να δώσει μια δυναμική στο κόμμα του, που η εσωτερική συσπείρωση, του έδινε μια υπεροχή στις δημοσκοπήσεις, πλέον συνεχώς μειούμενη. Έχοντας φτάσει στο ταβάνι της εκλογικής του βάσης, δεν βρίσκει
εκείνο το πρόταγμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να του δώσει ένα
πραγματικό και όχι δημοσκοπικό προβάδισμα. Επαναλαμβάνει μονότονα,
θα μειώσω τους φόρους, αλλά δεν τολμά να απαντήσει στο ερώτημα αν
αυτό σημαίνει μείωση των δαπανών σε υγεία και παιδεία, στο κράτος
πρόνοιας, στους μισθούς και τις συντάξεις. Μη έχοντας τα τελευταία χρόνια καμιά πολιτική να προτείνει ως άμεσο ή ως παράλληλο πρόγραμμα,
είχε σαν πυξίδα την υποταγή στους δανειστές, και το χρηματοπιστωτικό
κεφάλαιο. Και βλέπει με απελπισία, τις συνεχείς νίκες της κυβέρνησης,
που γίνονται πλέον αποδεκτές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η 3η αξιολόγηση κλείνει χωρίς νέα μέτρα, το καλοκαίρι έξοδος από
τα μνημόνια, μείωση της ανεργίας, αργή αλλά σταθερή βελτίωση σε
νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια (αυτά που έριχνε στα Τάρταρα η
προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), κοινωνικό μέρισμα, μια πολιτική
με τη ματιά από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας από τους φτωχούς, και
του μικρομεσαίους.
Οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι, και δικαίως. Συνεχίζει η επιβάρυνση
από τα μέτρα του παρελθόντος, ο ΕΝΦΙΑ παρ’ όλη την ελαφριά βελτίωση,
βαραίνει τα νοικοκυριά, οι φόροι είναι υπερβολικοί, η δημόσια υγεία θέλει
πολύ δουλειά ακόμα, η ανεργία 6% κάτω, αλλά ακόμα τρομερά ψηλή στο
20%.
Η κυβέρνηση οφείλει με ταπεινότητα, προβάλλοντας το έργο της στο
λαό, να απολογείται, για όσα δεν υλοποίησε, να έχει στραμμένο το βλέμμα
της στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να βάζει στόχους σε οικονομικό,
κοινωνικό, θεσμικό επίπεδο, που αφορούν τις ανάγκες των πολλών, να
αφουγκράζεται συνεχώς μια κοινωνία που αγωνιά.
Τα κόμματα μιας χρήσεως , όπως το Ποτάμι, ενσωματώθηκαν στην λεγόμενη Κεντροαριστερά, που μέχρι στιγμής κοιτούσε μάλλον δεξιά, ενώ το
κακέκτυπο του Πέπε Γκρύλλο, ο κεντρώος Λεβέντης, δεν έχει πια τίποτα
να πει, και θα αποσυρθεί πάλι στις κουίντες της πολιτικής.
Το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, λουφάζει περιμένοντας να
ξεχαστούν τα εγκλήματά της, μαζεύοντας ότι δυσαρεστημένες, θυμωμένες απολίτικες εν τέλει, ψήφους μπορεί, από ανθρώπους που το θυμικό
τους υπερέχει της ορθοφροσύνης, που έχουν ξεχάσει την ιστορία του ο
ναζισμού που αιματοκύλησε την Ευρώπη.
Το ΚΚΕ, προβάλλει το κοινό μας όραμα του σοσιαλισμού, φοβούμενο να
μιλήσει για δημοκρατία και ελευθερία. Και για το σήμερα δεν έχει άλλες
προτάσεις για την έξοδο από την κρίση εκτός από τους συνδικαλιστικούς
αγώνες-που είναι αναγκαίοι, αλλά θέλουν και πρόγραμμα κυβερνητικής
πολιτικής.

Οι αρχές και οι κανόνες με τους οποίους δομείται και λειτουργεί η πολιτεία, η κοινωνική συμπεριφορά των πολιτών και ο
αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων αποτελούν τους δείκτες
που κρίνουν τον βαθμό ανάπτυξης και τον πολιτισμό μιας
χώρας. Δυστυχώς στη χώρα μας ο αριθμός των τροχαίων
ατυχημάτων συνεχώς αυξάνεται. Τα αίτια που τα προκαλούν και
οι τραγικές επιπτώσεις τους αποτελούν αναμφισβήτητο γεγονός
ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας που αναζητά
άμεση λύση.
Το τροχαίο ατύχημα είναι ένα στιγμιαίο, αιφνίδιο γεγονός που
προκαλεί ζημίες και πολλές φορές ανεπανόρθωτες βλάβες σε
πρόσωπα και πράγματα. Τα αίτια αυτών σύμφωνα με στατιστικές εστιάζονται στον ανθρώπινο παράγοντα (80%) , στις
καιρικές συνθήκες (11%) , στο οδικό δίκτυο (6%) και στο όχημα
(3%). Ο απολογισμός των θυμάτων κάθε χρόνο στη χώρα
μας είναι περίπου 1.600 νεκροί, οι δε τραυματίες αγγίζουν τις
20.000 με πολλούς από αυτούς να συνεχίζουν την ζωή τους με
αναπηρικά προβλήματα.
Το τραγικό είναι ότι αυτή η κατάθεση φόρου αίματος στην
άσφαλτο γίνεται κυρίως από νεαρά άτομα. Χάνονται υγιείς
και δραστήριοι άνθρωποι σε παραγωγικές ηλικίες και έτσι οι
απώλειες είναι πολλαπλές για τον τόπο μας. Φεύγουν άνθρωποι
που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά. Ο πληθυσμός μειώνεται γιατί ο πόλεμος στην
άσφαλτο δεν έχει τέλος .
Οφείλουμε λοιπόν σαν κοινωνία να κάνουμε διαρκείς προσπάθειες για σωστή ενημέρωση και πρόληψη των ατυχημάτων.
Πρέπει με κάθε τρόπο να αφυπνίσουμε την συνείδηση όλων και
να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες ξεκινώντας από μικρές
ηλικίες με σκοπό να αποκτήσουν παιδεία και σωστή οδική
συμπεριφορά πρώτα ως πεζοί και στην συνέχεια ως οδηγοί
έχοντας και οι δύο πλευρές αναπτυγμένο το αίσθημα οδικής
αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα στα νεαρά άτομα πρέπει να γίνονται
ενημερώσεις και να προβάλλονται εικόνες και αποσπάσματα ατυχημάτων για να τους γίνει κατανοητό ότι η επιθετική
συμπεριφορά που συχνά τους διακατέχει, η παρορμητικότητα
και η άγνοια κινδύνου είναι οι κύριοι συντελεστές πρόκλησης
ατυχήματος.
Βασική προϋπόθεση για την μείωση των ατυχημάτων είναι
η τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας:
ΟΧΙ στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και του STOP .
ΟΧΙ υπερβολική ταχύτητα
ΟΧΙ στο αλκοόλ
ΟΧΙ στην χρήση κινητού τηλεφώνου
ΟΧΙ αντικανονικό προσπέρασμα
ΟΧΙ στην μάχη με την κόπωση
ΝΑΙ στην ζώνη ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα
ΝΑΙ στο κράνος και στον απαιτούμενο εξοπλισμό του αναβάτη
της μηχανής
ΝΑΙ στην τακτική και σωστή συντήρηση του οχήματος

Μάλλον δεν τα έχει υπολογίσει καλά. Δεν είναι που δεν κυβερνάει. Δεν
είναι που κοροϊδεύει και ψεύδεται όσο κανένας στην Ελληνική Ιστορία. Είναι που δεν ξέρει καλά και πρόσθεση και αφαίρεση. Θα το καταλάβει όταν
γίνουν εκλογές. Τότε, όλα δείχνουν ότι θα έχει αρκετό χρόνο να μάθει.

Έχουμε ακόμα σχεδόν δυο χρόνια για τις εκλογές, και η Αριστερά μπορεί
να τις κερδίσει και με διαφορά, αν φέρει μαζί με τους καλύτερους οικονομικούς δείκτες, και μια απτή, ορατή βελτίωση στην καθημερινότητα των
απλών ανθρώπων.

Εκτός και αν βρεθούν χρήσιμοι χορηγοί της και από την Κεντροαριστερά
και από την Κενροδεξιά. Ποιος όμως γίνεται χορηγός ενός συντετριμμένου κόμματος και μιας Κυβέρνησης που δεν φρόντισε τουλάχιστον να
χάσει μη ευτελιζόμενη;

Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και πιο ορατό, με μικρά αλλά σταθερά
βήματα, οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, διεύρυνσης της
δημοκρατίας.

• Η ΟΔΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ
• ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ
• ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΕΖΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

*Η κ. Καλφακάκου είναι γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης και CEO της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

*Η κ. Αδαμίδου- Γκιουλέκα είναι αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Καταλήγω με τρεις κανόνες – συνθήματα που πρέπει να έχουμε
όλοι στο μυαλό μας
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ωρός από πεταμένα σκουπίδια, είναι η
εικόνα που αντικρίζει κανείς, μπαίνοντας
στην Περαία από την κάτω είσοδο. Πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, ξύλινες τάβλες
μέχρι ρόδα αυτοκινήτου και στρώμα, αντικρίσαμε στη συμβολή των οδών Ανθέων
και Ξενίου Διός. Η μεγάλη απαγορευτική
ταμπέλα για τη ρίψη απορριμμάτων και
μπαζών, καθώς και η αναγραφή των σχετικών προστίμων,
φαίνεται να μην είναι αποτρεπτική γι’ αυτούς που παρανομούν, ενώ είναι εμφανές πως και η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Θερμαϊκού έχει… καιρό να «επισκεφτεί» το
σημείο.
Σε προηγούμενο ρεπορτάζ της εφημερίδας, σε περιοχές
του δήμου Θερμαϊκού, κάτοικοι και επιχειρηματίες τόνιζαν πως «η καθαριότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουμε. Η αποκομιδή των σκουπιδιών, δεν
γίνεται συχνά, ενώ δεν υπάρχουν κάδοι». Μάλιστα ο ίδιος
ο δήμαρχος, Γιάννης Μαυρομάτης είχε δηλώσει για το συγκεκριμένο θέμα στην Karfitsa πως: «από τη θεομηνία
που υποστήκαμε το Σεπτέμβριο του 2016, πήραμε μόνο
100 κάδους (το όριο της απευθείας ανάθεσης), κάναμε διαγωνισμό και θα λάβουμε 1.000 κάδους για να καλύψουμε όλες τις περιοχές, όμως είχαμε να αντιμετωπίσουμε
ακραία καιρικά φαινόμενα όπου παρασύρθηκαν και καταστράφηκαν όλοι οι κάδοι». Όσο για τα ογκώδη υλικά που
«στολίζουν» δρόμους της Περαίας και των Ν. Επιβατών,
ο δήμαρχος είχε μιλήσει για πολίτες που «δε σέβονται το
περιβάλλον και τα πετάνε όπου βρουν αντί να επικοινωνήσουν με το δήμο για να τα μαζέψει».

«Σε κίνδυνο τα έργα αποκατάστασης»

Να υπάρξει έντονη διαμαρτυρία του δήμου Θερμαϊκού
προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την
«απαράδεκτη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων
αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές εξαιτίας των
καταστροφικών πλημμυρών που είχαν σημειωθεί στην
περιοχή τη νύχτα της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου 2016»,
ζήτησε από τη δημοτική αρχή ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συμπολιτεία Θερμαϊκού» Σπύρος Κουζινόπουλος, στη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού. «Είναι απαράδεκτο να μην προχωρούν
τα έργα αποκατάστασης των ζημιών εδώ και 14 μήνες, αν
και η κυβέρνηση πριν από καιρό, έχει αποστείλει στην
Περιφέρεια το ποσό των 15.500.000 ευρώ ειδικά για την
αντιμετώπιση των βλαβών στις υποδομές του δήμου Θερμαϊκού», είπε ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας». Εκφράζοντας παράλληλα τον έντονο προβληματισμό του για τον
κίνδυνο να μπει η υπόθεση των συγκεκριμένων έργων σε
νέες περιπέτειες και μακροχρόνιες καθυστερήσεις. Όπως
εξήγησε ο κ. Κουζινόπουλος, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν και είχε την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη των έργων αποκατάστασης των υποδομών του Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 808 του 2016 με
κωδ. έργου 2016ΕΠ80800000 και συνολικό προϋπολογισμό 16.750.000€), δεν φρόντισε να ετοιμάσει τη δημοπράτηση των απαιτούμενων έργων με διαγωνισμό, αλλά, με
την επίκληση του «κατεπείγοντος», να προχωρήσει διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, παρότι είχαν παρέλθει επτά μήνες από τις
πλημμύρες. «Αν και η σχετική διαδικασία είχε αποφασισθεί
στις 11 Απριλίου 2017, μέχρι σήμερα, δεν έγινε το παραμικρό για τη δημοπράτηση των έργων του Θερμαϊκού. Με
συνέπεια, να υπάρχει κίνδυνος απόρριψης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από τον Επίτροπο. Κάτι που σημαίνει ότι
τα έργα για την πλημμυροπαθή περιοχή μπαίνουν σε περιπέτεια, καθώς θα χρειαστεί εξαρχής νέα διαδικασία προκήρυξης δημόσιου αυτή τη φορά ανοιχτού διαγωνισμού,
με τις όποιες νέες καθυστερήσεις αυτό συνεπάγεται». «Η
εμπλοκή στα γρανάζια της γραφειοκρατίας», σημειώνει ο
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ΡΈΜΑΤΑ… ΓΕΜΆΤΑ ΜΕ «ΚΑΛΑΜΙΈΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ»!

«Κίνδυνος για τα έργα αποκατάστασης
από τις πλημμύρες στο δήμο Θερμαϊκού»
ΤΗΣ ΈΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΊΛΗ

ίδιος, αφορά έργο αποκατάστασης του πυθμένα και διευθέτησης της ροής των υδάτων του χειμάρρου της Νέας
Μηχανιώνας, με προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ. Πρόκειται για το χείμαρρο που κατεβάζοντας τα ορμητικά νερά
του, έπνιξε τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου μία 53χρονη
γυναίκα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δεκάδες
σπίτια και καταστήματα.

Η απάντηση του δημάρχου

Απαντώντας ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης
δήλωσε ότι συμμερίζεται την αγωνία και τον προβληματισμό του κ. Κουζινόπουλου, τόνισε ότι καταβλήθηκε πολύ
μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα από το δήμο για
την καταγραφή των ζημιών και την επισήμανση των έργων που πρέπει να γίνουν, ενώ παραδέχθηκε ότι πράγματι
υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αποκατάσταση των
υποδομών που επλήγησαν και απέδωσε την καθυστέρηση
αυτή στη γάγγραινα, όπως τη χαρακτήρισε, της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο κ.
Μαυρομάτης ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του ολοκλήρωσε την υδραυλική μελέτη για τη διευθέτηση των επτά
ρεμάτων που υπάρχουν στο δήμο (ένα από αυτά ήταν που
«έπνιξε» την Αγία Τριάδα στην περσινή πλημμύρα) και ότι
σύντομα το έργο διευθέτησης, ύψους 7.200.000 ευρώ θα
υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση.

«Δεν έχουν καθαρίσει τα ρέματα»

«Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν γίνει καθαρισμοί και έργα,
όμως δεν ξέρω αν αυτό αρκεί. Το ρέμα που βρίσκεται
μπροστά στο σπίτι μου δεν έχει καθαριστεί ακόμη. Υπάρχουν ρέματα που έχουν γεμίσει με σκουπίδια και καλαμιές.
Αυτά θα πρέπει να καθαριστούν πριν αρχίσουν τα έντονα
καιρικά φαινόμενα», λέει ο Κώστας Τσιρώνης κάτοικος
στην Αγία Τριάδα. Και ο κ. Τσιρώνης –όπως κι άλλοι κάτοικοι σε Περαία και Ν. Επιβάτες- επισημαίνει πως τα δημοτικό τέλη είναι ακριβά. «Στα 120 ευρώ του λογαριασμού για
παράδειγμα, περίπου τα 45 ευρώ είναι τα δημοτικά τέλη,
χωρίς να ανταποκρίνεται το ποσό αυτό στις παροχές του
δήμου. Κάθε καλοκαίρι για παράδειγμα έχουμε πρόβλημα
με τα σκουπίδια, ακόμη και τώρα, καθάρισαν την παραλία
αλλά το σωρό από τα σκουπίδια τα άφησαν εκεί. Η περιοχή
μας δεν είναι περιποιημένη», λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Η Μ.Ε. ανήκει στους πλημμυροπαθούντες της περσινής
κακοκαιρίας. Όπως περιγράφει, πήρε τα μέτρα της προκειμένου να προστατέψει την περιουσία της, σε περίπτωση
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έρευνα

Η επόμενη μέρα

ΕΥΡΥΒΙΆΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΗΣ*
Η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη του
επικεφαλής της Κεντροαριστεράς, βρήκε το κοινό του
προοδευτικού χώρου με ένα γλυκόπικρο χαμόγελο.

που σημειωθούν ξανά ακραία καιρικά φαινόμενα. «Στην
κεντρική πλατεία της Μηχανιώνας δεν έχει γίνει τίποτα,
κανένα έργο. Ο δήμος μας είναι παραμελημένος και όλοι
οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Παρότι η περιοχή μας είναι πιο
όμορφη από την Περαία, μοιάζει να είναι παρατημένη. Από
την παραλία που δεν καθαρίζεται, μέχρι τους δρόμους που
είναι γεμάτοι λακκούβες. Κάποτε η Μηχανιώνα, έσφυζε
από ζωή». Η ίδια διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή και
αναφέρει πως ένα άλλο μείζον πρόβλημα που έχει τεθεί
και στο δημοτικό συμβούλιο, από τους κατοίκους, είναι οι
κλοπές. «Εμένα με έκλεψαν πριν από δύο χρόνια. Αστυνομία δεν κυκλοφορεί και οι κλοπές είναι καθημερινές. Είναι
κάτι που έχουμε συζητήσει και με τον ίδιο τον δήμαρχο
αλλά δεν έχει γίνει τίποτε ακόμη. Ζητούμε να υπάρχει καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής μας». Από την πλευρά
του ο δήμαρχος Θερμαϊκού αναφέρει για το συγκεκριμένο
ζήτημα πως είναι θέμα της αστυνομίας. «Οι περιπολίες της
αστυνομίας στην περιοχή, έχουν ενισχυθεί».

«Λιμάνι… στο σκοτάδι»!

Ο Χρήστος Ζέρβας είναι ψαράς και κάτοικος στην περιοχή των Νέων Επιβατών. Όπως σημειώνει στην εφημερίδα
Karfitsa, υπάρχει ζήτημα στην προβλήτα καθώς σε αυτήν δεν υπάρχει σήμανση και μέχρι πρότινος δεν υπάρχουν ούτε φώτα! «Ο γιος μου που είναι κι αυτός ψαράς, δε
μπορούσε να επιστρέψει για τρεις ολόκληρες μέρες! Είχε
βέβαια και αέρα αλλά, δεν υπήρχαν φώτα. Πήρα έναν προβολέα που είχα σπίτι και τον περίμενα για να μπορέσει να
δέσει στο λιμάνι. Σκεφτείτε πως το φως που είχε από τη μία
πλευρά της προβλήτας, το πήραν για να τον βάλουν στην
άλλη πλευρά, η κατάσταση αυτή άλλαξε μόλις πριν από
λίγους μήνες. Επίσης δεν υπάρχει σήμανση (πράσινο και
κόκκινο φως) όπως έχουν όλα τα λιμάνια για να μπει μέσα
το σκάφος». Την ίδια εικόνα έχει και ο καπετάνιος Δημήτρης Καδόγλου. «Για να μπει κανείς στο λιμάνι δεν υπάρχουν φώτα, όπως θα έπρεπε –δεξιά και αριστερά. Μπορεί να έχει φουρτούνα κι εμείς δε ξέρουμε που πρέπει να
πάμε. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Εμείς είμαστε χρόνια
εδώ και ξέρουμε το δρόμο, όμως αν είναι κανένας ξένος
ή ερασιτέχνης δυσκολεύεται. Από τότε που φτιάχτηκε το
λιμάνι… δεν τελείωσε ποτέ». Ο Γιώργος Κυριακόπουλος
είναι έμπειρος καπετάνιος, με μακρόχρονη εμπειρία, ενώ
εργάζεται στα ρυμουλκά της «Zouros Group». Λέει χαρακτηριστικά πως «είναι επικίνδυνο μία προβλήτα να μην
έχει φωτισμό. Ιδίως αν λειτουργεί και βραδινές ώρες, ο
κίνδυνος που μπορεί να υπάρχει είναι μεγάλος». Ο κ. Μαυρομάτης, σημειώνει πως «κάναμε την εκβάθυνση του λιμανιού των Ν. Επιβατών κι έτσι μπορούν και λιμενίζονται
τα σκάφη με ασφάλεια. Το έργο ήταν συγκεκριμένο, ότι
προϋπήρχε, συνεχίζει να υπάρχει στο χώρο του λιμανιού».

Το χαμόγελο της μεγάλης συμμετοχής της πρώτης Κυριακής, ακολούθησε μία αμηχανία λόγω των λιγότερων
ψηφοφόρων της δεύτερης αναμέτρησης, αλλά και μίας
απαξίωσης στα social media εξαιτίας της επικράτησης
των υποψηφιοτήτων με έντονο πασοκικό χαρακτήρα.
Η άποψη μου ότι ένας βασικός κίνδυνος που ελλοχεύει
σε αυτήν την προσπάθεια, είναι να καταστεί η όλη προσπάθεια μία επανασυσπείρωση των στελεχών και των
οπαδών του ΠΑΣΟΚ. Να περάσει δηλαδή σαν μήνυμα
στην κοινωνία, ότι η πολυδιαφημιζόμενη ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα
πυροτέχνημα, μία επικοινωνιακή φούσκα του ΠΑΣΟΚ.
Ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα του νέου φορέα για να πρωταγωνιστήσει στον πολιτικό χάρτη;
Βασική συνθήκη είναι ότι η ολοκλήρωση του εγχειρήματος δεν θα αποτελέσει και αυτή μια μακρόχρονη
διαδικασία. Τώρα που ο κόσμος της παράταξης είναι
ζεστός, οφείλει, κατά κύριο λόγο η κ. Γεννηματά, να
προχωρήσει στο ιδρυτικό συνέδριο του φορέα. Είτε
πρόκειται για ενιαίο φορέα, είτε για μία συνομοσπονδία
κομμάτων, τάσεων και κινήσεων, η διαδικασία οφείλει
άμεσα να ολοκληρωθεί.
Η αέναη διαδικασία μίας ανασυγκρότησης, εκφυλίζει και
διακωμωδεί το εγχείρημα.
Η ολοκλήρωση με όρους σύνθεσης, θα δημιουργήσει
στο βαθμό που θα τα καταφέρει η ηγεσία, ένα νέο αφήγημα, το οποίο θα υπηρετήσουν και θα υπερασπιστούν
συνολικά τα στελέχη του νέου φορέα.
Προς την κατεύθυνση αυτή, εκτιμώ ότι συμβολικές
κινήσεις, όπως ενοποίηση ή στενή συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού
είναι αναγκαίες, τόσο για την ουσία της ενιαίας φωνής
μέσα στη Βουλή, όσο και για την έξωθεν καλή μαρτυρία.
Δεύτερη σημαντική συνθήκη, είναι αν θα καταφέρει η
νέα ηγεσία να κεφαλαιοποιήσει την τεράστια δυναμική
που κατέδειξαν οι χιλιάδες φίλοι και στελέχη που τις δύο
Κυριακές συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση
της εκλογικής διαδικασίας. Είναι ένα μεγάλο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε μία εποχή πλήρους απαξίωσης των
κομμάτων και της πολιτικής, να συγκεντρώνονται ή
και να κινητοποιούνται τόσοι άνθρωποι και εθελοντικά
να προσφέρουν το χρόνο τους σε μία τέτοια διαδικασία. Αποτελούν εγγύηση ότι υπάρχει ενεργό έμψυχο
δυναμικό το οποίο αν καταφέρει να το εμπνεύσει και να
το καθοδηγήσει η ηγεσία, μπορεί να επικοινωνήσει το
φορέα σε κάθε γειτονιά και επαγγελματικό χώρο.
Συνοψίζοντας και σεβόμενος το αποτέλεσμα των εκλογών, καταλήγω σε δύο ζητήματα που πρέπει να σκεφτεί
η ηγεσία: 1. Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών
και 2. Την εκμετάλλευση του συνόλου του στελεχιακού
δυναμικού με όρους πολιτικούς και οργανωτικούς.
*Ο κ. Ελευθεριάδης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, owner Newn Webradio
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ια τις εκλογές στο Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης -με.. δώδεκα υποψήφιους
προέδρους- τα προβλήματα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης με 200
δικαστές, 1200 δικαστικούς υπαλλήλους,
5.900 δικηγόρους αλλά και πέντε δικαστές -για τους οποίους έχει κάνει αναφορά ο σύλλογος στον Άρειο Πάγο- μιλάει ο
νυν και απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣΘ Ν. Βαλεργάκης.
Δεν είστε υποψήφιος λόγω νέου κώδικα που θεσπίσατε...
Ο νέος κώδικας των δικηγόρων προβλέπει περιορισμένο
αριθμό εκλογών και για τον πρόεδρο και για τα μέλη του
συμβουλίου. Προβλέπει μέχρι δύο συνεχείς θητείες για
τον πρόεδρο και τρεις για τα μέλη.
Αυτό γιατί δεν συμβαίνει και σε Δήμους, Βουλή, Συλλόγους;
Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε αλλού. Εμείς οι δικηγόροι
πάντα πρωτοπορούμε. Ακόμα και από προσωπική άποψη
θεωρώ ότι ο περιορισμένος αριθμός θητειών λύνει πολλά
προβλήματα του πολιτικού συστήματος. Δεν θα έκανε στα
2,5-3 χρόνια εκλογές αλλά θα εξαντλούσε την θητεία του.
Τι θέλω να πω μ’ αυτό; Εμείς το 2013 όταν και αλλάξαμε τον κώδικα των δικηγόρων, κάναμε μια τομή. Υπάρχει
ανανέωση στον χώρο και νέοι άνθρωποι που δεν βάζανε
ποτέ υποψηφιότητα στις εκλογές διότι θεωρούν ότι οι παλιοί εκλέγονται συνέχεια, τώρα έχουν την δυνατότητα. Και
είναι και το πιο σωστό.
«Επαγγελματίες συνδικαλιστές»... Το βλέπουμε σε
πολλούς χώρους.
Έτσι, εμείς κάνουμε την αρχή και ας ακολουθήσουν.
Δώδεκα υποψήφιοι πρόεδροι. Πόσο σπουδαία είναι η
θέση αυτή; Γιατί τη διεκδικούν τόσοι;
Η θέση του πρώτου Επιστημονικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, του Δικηγορικού Συλλόγου, είναι πολύ σημαντική. Αφορά τόσο τα περιφερειακά όσο και τα τοπικά
των δικηγόρων. Είμαστε σ’ ένα μέγαρο ογκώδες με χίλια
προβλήματα, κλεισμένο πλέον από παντού, με διακόσιους
δικαστές και 1200 δικαστικούς υπαλλήλους που φυσικά
εμείς είμαστε το πρόβλημα γι’ αυτούς, και καθημερινά
πρέπει να τα επιλύει ο πρόεδρος. Εκπροσωπεί τον σύλλογο στην πανελλήνια ολομέλεια των προέδρων, συμμετέχει
στο προεδρείο της συντονιστικής επιτροπής και ολομέλειας, είναι αυτός που θα επισκεφτεί τον υπουργό οικονομικών για θέματα του κώδικα των δικηγόρων, νομοθετικά,
κι ότι είναι απαραίτητο.
Αυτός λοιπόν, είναι ο θεσμικός σας ρόλος... Τι έχει περάσει από όσα προτείνατε;
Μας έχουν ακούσει σε θέματα θεσμικά που δεν είχαν σχέση με το οικονομικό συμφέρον. Περάσαμε και πλέον και
με νόμο ότι ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Περάσαμε την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Αλλάξαμε τις εξετάσεις των ασκουμένων, έγιναν πιο
ουσιαστικές. Περάσαμε τις νέες διατάξεις στα πειθαρχικά
συμβούλια, κατοχυρώσαμε τη δικονομική αυτοτέλεια των
δικηγορικών συλλόγων με νόμο πλέον. Δεν παίρνουμε
ούτε ένα ευρώ από το κράτος, όλα είναι από τις συνδρομές των μελών μας, και γι’ αυτό δεν έχουμε και έλεγχο
από το κράτος. Και πολλές ακόμα διατάξεις. Μη μου πείτε
για θέματα οικονομικής φύσεως. Εκεί όπου χρειαζόταν η
έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης και Οικονομικών,
εκεί υπήρχε μια μόνιμη επωδός. Δεν τα δέχεται η τρόικα,
πρέπει να σώσουμε τη χώρα και δεν μπορεί να γίνει το ένα,
το άλλο κλπ. Και φυσικά πιστεύω ότι θα συνεχίζεται και
στο μέλλον αυτό.
Εκτιμάτε ότι τα προβλήματα των 1200 υπαλλήλων και
200 δικαστικών, 5.900 δικηγόρων επηρεάζουν άμεσα
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«Υπάρχουν και μερικοί...
προβληματικοί δικαστές»
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

τους πολίτες, τους κατηγορούμενους;
Το πιο ουσιώδες κομμάτι είναι αυτό. Την καθημερινότητα.
Η πόρτα του προέδρου πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε πολύ καλούς δικαστικούς. Βέβαια, από τους 200 τυχαίνει οι πέντε να είναι προβληματικοί με την έννοια της λέξης. Ο πρόεδρος λοιπόν, πρέπει να
λειτουργήσει πυροσβεστικά, να αποτρέψει κακές συμπεριφορές ώστε να μην υπάρχουν αρρυθμίες στα ακροατήρια. Το ίδιο ισχύει και για περιορισμένο αριθμό δικαστικών
υπαλλήλων που είναι δύστροποι...
Στο παρελθόν -ένας δύο- μιλούσαν με… κάδους απορριμμάτων και αυτοί δίκαζαν;
Το ξέρω και ήδη έχουν μετατεθεί.
Αν όμως για παράδειγμα εγώ βρεθώ αντιμέτωπη με...
«προβληματικό» όπως λέτε δικαστή, τι κάνω; Πρέπει
να έρθω στον πρόεδρο του ΔΣΘ;
Όχι, εμείς πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτό που βλέπει
καθημερινά ο πολίτης, να το δει κι η επιθεώρηση του Αρείου Πάγου και να πράξει τα δέοντα. Να σας θυμίσω πως
όταν έσκασε το σκάνδαλο με τον παραδικαστικό, ήταν
εδώ ένας δικαστής ο οποίος επιδίκαζε δικαστικές δαπάνες για ηθικές βλάβες σε αυτοκινητικά ατυχήματα επιπέδου 200.000 ευρώ, είχε γίνει προηγούμενα τηλεφώνημα
στο Δικηγορικό Σύλλογο. Εμείς τα καταγγέλλαμε γραπτώς

ότι υπάρχει κύκλωμα, ο Άρειος Πάγος έκανε μια ΕΔΕ και
αποδείχτηκε ότι δεν είχαμε δίκιο. Εκ των υστέρων, όταν ο
ίδιος κύριος πήγε φυλακή λόγω του σκανδάλου που ξέσπασε, τότε είχαμε δίκιο. Προσωπικά έχω κάνει αναφορές
και τις έχω υποβάλει στον Άρειο Πάγο αναπτύσσοντας και
τους λόγους.
Για τι περιπτώσεις μιλάμε;
Για δικαστές που απεδείχθησαν προβληματικοί.
Τι... προβλήματα είχαν;
Προβλήματα μεγάλης καθυστέρησης. Δεν μπορεί να υπάρχει εισαγγελικός λειτουργός που να κάνει να επιστρέψει
τη δικογραφία... δύο χρόνια για να κάνει την πρόταση. Ή
όπως όταν υπάρχει προγραμματισμένη έδρα ο δικαστής να
μην ανεβαίνει. Δεν γίνεται. Όλα αυτά καταγγέλθηκαν επωνύμως και εγγράφως και υπήρχαν ανάλογες πειθαρχικές
κρίσεις από το ανώτατο συμβούλιο, στον Άρειο Πάγο. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενα εγώ.
Τι περιμένατε;
Περίμενα κάτι πιο σκληρό από πρόστιμα μερικών μισθών,
επιβολή μείωσης αποδοχών κάποιων μηνών και το αποτέλεσμα μηδέν. Γι’ αυτό οι συνδικαλιστές σε πανελλήνιο επίπεδο πρέπει να έχουν δύναμη και πειθώ ώστε να μπορούν
να πετυχαίνουν όλα όσα θέλουν.

25.11.2017

www.karfitsa.gr

politics

Σ

19

ας ενημερώνω ότι απηύθυνα μια ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό, θέτοντάς του ξεκάθαρα ορισμένα θέματα που αφορούν στην
περιοχή, διότι και οι Θράκες έχουν βαρεθεί να
υποτιμούν την νοημοσύνη τους και να τους
θυμούνται μόνο στην ανάγκη ψήφων ή εθνικής
μορφής, είπε ο πρ. υπουργός επί κυβερνήσεων
Καραμανλή Ευριπίδης Στυλιανίδης μιλώντας για
την περιοδεία Τσίπρα.
H Τουρκία τι ρόλο παίζει στην περιοχή;
«Μόνο όταν προκαλεί η Τουρκία θυμούνται ότι υπάρχει η Θράκη.
Αυτό αφορά γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα τη Θράκη όπου τα πράγματα είναι… πιο ευαίσθητα» Από μια τέτοια επίσκεψη τέτοιας έντασης και μεγέθους να υπάρχουν συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες πρακτικού, ανταποδοτικού οφέλους. Για παράδειγμα δεν επιτρέπεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο να έχει χάσει
τον προϋπολογισμό των 17,8 εκατομμυρίων και να έχει φτάσει
στα 5,7 και να απογυμνώνεται από φοιτητές και διδάσκοντες. Δεν
επιτρέπεται να χρωστούν 270.000.000 ισολογισμένα και εγκεκριμένα βάση του νόμου στους εργαζόμενους της Βιομηχανικής Περιοχής με αποτέλεσμα να κλείνουν οι επιχειρήσεις και να φεύγει
ο νέος κόσμος. Ούτε να φορολογούνται έτσι άδικα μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και αγρότες και να υφίστανται απανωτούς ελέγχους
και πρόστιμα αντίστοιχα κάτι το οποίο τους αποτελειώνει τινάζοντας την ανεργία στα ύψη και διώχνοντας τους νέους από την περιοχή. Κάποιος θα πρέπει να αναλογιστεί ότι ζουν κι εκεί Έλληνες
οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσθετους κινδύνους και προβλήματα
διότι η γειτονιά μας και κυρίως η τουρκική πλευρά, έχει αναπτύξει
μια ισχυρή παρεμβατικότητα προσπαθώντας να λειτουργήσει και
εντός των συνόρων».
Στο βιβλίο σας «ΘΡΑΚΗ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ» μιλάτε για
την ανάγκη συνεννόησης όλων για τη Θράκη. Έχει γίνει πιο
επιτακτική ανάγκη;
Αυτή είναι ακριβώς και η επιστολή που στείλαμε στον κ. Τσίπρα.
Από το 2014 εξήντα βουλευτές της ΝΔ ζητούμε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για να υπάρχει μια εθνική αναπτυξιακή
στρατηγική για την περιοχή. Δυστυχώς όλοι ανταποκρίνονται με
καλά λόγια όμως στην πράξη κανένας δεν έχει προχωρήσει. Αυτό
λοιπόν, το επικαιροποιήσαμε προχτές στον πρωθυπουργό και του
το ζητήσαμε εκ νέου μέσα από αυτή την επιστολή.
Είχατε κάποια απάντηση;
Πριν λίγο καιρό είχα πάρει μια διαβεβαίωση του υπουργού των
Εξωτερικών κ. Κοτζιά, ότι θα ανταποκριθεί θετικά η κυβέρνηση.
Δεν είδα όμως κάτι πρακτικό. Αυτές τις διαβεβαιώσεις τις ακούμε
χρόνια τώρα. Δεν έχουμε δει καμία πρωτοβουλία μέχρι σήμερα,
ενώ τα προβλήματα τρέχουν. Αυτό που εμένα με ξυπνά και με
αφυπνίζει και με κάνει να θέλω να πάρω πρωτοβουλία, είναι που
με οδήγησε στο να γράψω κι αυτό το βιβλίο. Ενημερώνω καταρχήν διότι και πάρα πολλοί ιθύνοντες δεν γνωρίζουν την εθνική
πολιτική που ακολουθήθηκε στο μειονοτικό, τα λάθη ή τα θετικά
της, δεν γνωρίζουν την τουρκική παρεμβατικότητα που αυξάνεται
τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τώρα που έχει οριστεί πρόεδρος με
αποκλειστική αρμοδιότητα τους τούρκους της Θράκης, έτσι τους
λένε, βρισκόμαστε σε μία πολύ δύσκολη θέση. Τα κόμματα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν με εθνική στρατηγική, και αυτή τη
στιγμή πρέπει να θωρακιστεί η Δημοκρατία της περιοχής η οποία
συνδέεται με την οικονομία και την συνέπεια που επιδεικνύει το
κράτος στην περιοχή. Το βιβλίο έχει γραφτεί χωρίς κόμματα και
χρώματα, προσπαθεί να αποτυπώσει στοιχειοθετημένα, επιστημονικά και αντικειμενικά την κατάσταση από την μεταπολίτευση
και μετά, να περιγράψει τα σημερινά προβλήματα και να καταλήξει
σε λύσεις. Η βάση των λύσεων είναι η συνεννόηση των κομμάτων.
Αυτό είναι και το δια ταύτα αυτού του βιβλίου. Επίσης παρουσιάζει τα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα της ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης ως διεθνούς επενδυτικού προορισμού. Ενημερώνει
για την μειονότητα, τις τουρκικές πολιτικές, την ελληνική πολιτική
κλπ.

ΘΡΑΚΗ:
Το επόμενο
βήμα
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

Απ’ όσα ακούστηκαν από τον πρωθυπουργό στην πρόσφατη
περιοδεία του στη Θράκη, δεν σας ικανοποίησε τίποτα; Μίλησε
για ενέργεια, παραγωγή αυτής και λύσεις…
Με ικανοποιεί ότι ο πρωθυπουργός με μια ομάδα υπουργών βγαίνει από τα σύνορα της Αθήνας και ενδιαφέρεται για την Περιφέρεια. Αυτό είναι κάτι θετικό, κανένας δεν το αμφισβητεί. Απλά λέω
ότι μια τέτοια επίσκεψη έπρεπε να είναι πιο προετοιμασμένη και
αποτελεσματική κι όχι να ξανασυζητήσουμε τα ίδια προβλήματα
που το κάνουμε δεκαετίες τώρα. Άκουσα επαναλήψεις, άκουσα
ευχάριστα, άκουσα όμως και δυσάρεστα. Περίμενα να έρθει και να
δώσει λύσεις. Το παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης μαζί με το νοσοκομείο της Κομοτηνής, ευτυχώς ανήκουν στην χρηματοδότηση
του Νιάρχου. Το ζήτημα της κυβέρνησης δεν είναι να ανακοινώσει
την χρηματοδότηση αυτή αλλά να στελεχώσει από νωρίς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να διασφαλίσει τις πρόχειρες δαπάνες των 7 έως 10 εκατ. που χρειάζεται. Γι’ αυτά δεν άκουσα κάτι.
Αυτά τα προβλήματα που λέτε ότι υπάρχουν από το παρελθόν
γιατί δεν τα λύσατε εσείς;
Το 2006 αποφασίσαμε να κάνουμε τον κάθετο άξονα προς την
Βουλγαρία, τον εντάξαμε σε ευρωπαϊκή φάση, τον υλοποιήσαμε
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με την ελάχιστη μικρή δαπάνη,
αυτός λοιπόν για να τελειώσει, ενώ θα έπρεπε να παραδοθεί το
2010, τελείωσε πριν από δύο χρόνια. Όταν έγινα ξανά υπουργός το
2012 - 2013, συνεργάστηκα με την βουλγάρικη πλευρά και ακόμα
αυτός ο άξονας δεν έχει διόδια ενώ οι Έλληνες όταν μπαίνουν στη

Φωτο από την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Στυλιανίδη στο
δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

Βουλγαρία πληρώνουν 8 ευρώ. Δεν επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που θα μειώσουν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων
που παράγονται στις Βιομηχανικές Περιοχές της Αλεξανδρούπολης, της Ξάνθης και της Κομοτηνής και δεν έχει πάει έναν πόντο
παραπέρα από εκεί που τον πήγαμε εμείς. Όταν λοιπόν, έρχεται
ένα κλιμάκιο εδώ , θα πρέπει να έρχεται με λύσεις και όχι θεωρίες.
Για τη νομοθετική ρύθμιση για τη δικαιοδοσία του μουφτή που
θα είναι προαιρετική τι απαντάτε;
Εγώ θα μου επιτρέψετε, χαμογελώ ειρωνικά. Ο μουσουλμάνος
οικογενειάρχης που θα θελήσει να υπακούσει το αστικό δίκαιο κι
όχι τον ιερό νόμο του Ισλάμ που επιτρέπεται στη Θράκη, πρέπει να
βγει και… νόμος;
…Αφού το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
Ε, εξήγγειλε κάτι που υπάρχει ήδη. Αυτό υπάρχει από εποχή Βενιζέλου, το είχε αποδεχτεί και ο Κεμάλ, να εφαρμόζεται κατά ένα
μέρος το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο. Η ελευθερία
στους Μουσουλμάνους υπάρχει. Αν θελήσουν να υπάγονται στο
ελληνικό δίκαιο γίνεται. Το δε ισλαμικό δίκαιο που ισχύει, κάθε
φορά που έρχεται σε αντίκρουση με το ελληνικό δίκαιο, κατισχύει
το ελληνικό αστικό δίκαιο. Κάποια πράγματα τα βλέπω πολύ πρόχειρα και με ανησυχεί αυτό.
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Λιθίαση ουροποιητικού
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

WHISKYLIVE2017

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ*

Συχνά ακούγεται η λέξη λιθίαση νεφρών ή
κωλικός νεφρού.
Αυτοί οι όροι ακούγονται συχνά, γιατί η λιθίαση, δηλαδή οι «πέτρες στα νεφρά», αποτελούν την τρίτη συχνότερη πάθηση στο ουροποιογεννητικό σύστημα του ανθρώπου,
μετά τις λοιμώξεις του ουροποιητικού και
τις ασθένειες του προστάτη αδένα.
Εμφανίζονται πιο συχνά στους άνδρες και
σε αναλογία 3 προς 1 από ότι στις γυναίκες,
κυρίως μετά την ηλικία των 30 ετών.
Τα αίτια της λιθίασης δεν είναι απολύτως
διευκρινισμένα. Πάντως γνωρίζουμε ότι
μπορεί να οφείλονται σε ελαττωμένη λήψη
υγρών, φλεγμονές του ουροποιητικού, σε
αυξημένο ουρικό οξύ στο αίμα, σε κληρονομικές μεταβολικές νόσους, όπως οι λίθοι
κυστίνης, σε ασθένειες όπως υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, νεφρική
σωληναριακή οξέωση, εντερική παράκαμψη, νόσος Crohn, σύνδρομο δυσαπορρόφησης και άλλες.
Μπορεί να οφείλονται σε λήψη φαρμάκων
όπως η τριαμτερένη, ινδιναβίρη, συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D, σουλφοναμίδες, μεγάλες δόσεις ασκορβικού
οξέος και σε ανατομικές ανωμαλίες όπως
στένωμα ουρητήρα, πεταλοειδής νεφρός,
κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, ουρητηροκήλη, σπογγώδης νεφρός, στένωση
πυελοουρητηρικής συμβολής, εκκόλπωμα
κάλυκα και σε επασβεστωμένες κύστεις
των νεφρών.

Μια μοναδική εμπειρία ξεκινάει…

Χορηγοί

Στηρίζουμε

Κατόπιν με βάση κάποια κριτήρια αποφασίζεται η αντιμετώπιση του λίθου ή των λίθων. Η αυτόματη (δηλαδή να ουρήσει ο πάσχων τον λίθο) αποβολή, εξαρτάται από το
μέγεθος, θέση και σχήμα του λίθου και ανα-

Εισιτήρια

Χορηγοί Επικοινωνίας

whiskylive.com

Η διάγνωσή τους γίνεται είτε μετά από έναν
κωλικό νεφρού που είναι συνήθως τραυματική εμπειρία για αυτόν που την υφίσταται,
είτε τυχαία κατά τη διενέργεια ενός υπερήχου άνω κοιλίας ή άλλης διαγνωστικής
εξέτασης. Η συνήθεις εξετάσεις που ακολουθούν για τον προσδιορισμό των λίθων
και το σχεδιασμό της αντιμετώπισής τους
περιλαμβάνουν, τη γενική ούρων, την ακτινογραφία ΝΟΚ, υπερηχογραφικό έλεγχο,
ενδοφλέβιο ουρογραφία ή αξονική τομογραφία ή την πιο σύγχρονη αξονική πυελογραφία.

μένεται να συμβεί αυτή στο 70-80% των λίθων <4mm. Για λίθους >7mm η πιθανότητα
αυτόματης αποβολής είναι χαμηλή. Έτσι με

βάση την εμπειρία μας και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Ουρολογικής
Εταιρείας προτείνουμε είτε εξωσωματική
λιθοθρυψία ESWL, είτε ουρητηροσκόπηση με κατακερματισμό των λίθων με laser
URS, ακόμη και εύκαμπτη Flexi URS σε
λίθους που βρίσκονται σε κάλυκες του νεφρού, είτε διαδερμική λιθοθριψία για μεγάλους λίθους του νεφρού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν συνδυασμοί των παραπάνω μεθόδων διαδοχικά, ή ακόμη και ταυτόχρονα σε πολλαπλούς λίθους του νεφρού
όπου μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα
ύπτια διαδερμική λιθοθριψία και εύκαμπτη
Flexi URS ουρητηροσκόπηση.
Υπάρχει και φαρμακευτική θεραπεία για
την αντιμετώπιση της λιθίασης που περιλαμβάνει ανάλογα τη σύσταση του λίθου
ειδικές δίαιτες, χορήγηση κιτρικών, προσπάθεια αλκαλοποίησης των ούρων, χορήγηση φαρμάκων, όπως η αλλοπουρινόλη
και άλλα σκευάσματα που εξατομικεύονται
κατά περίπτωση. Η γενική οδηγία όμως που
ισχύει για όλους είναι αυξημένη πρόσληψη
υγρών ώστε να παράγονται >2 λίτρα ούρων
στο 24ωρο.
Γενικά σήμερα η λιθίαση αποτελεί μια καλοήθη πάθηση του ουροποιητικού και αντιμετωπίζεται με ενδοσκοπικές μεθόδους,
χωρίς τα παλαιά βαριά ανοικτά χειρουργεία.
Χρησιμοποιούμε πλέον υψηλή τεχνολογία,
νέες σύγχρονες μεθόδους που βελτιώνονται συνεχώς όπως και η εμπειρία μας, με
σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής,
την πρόληψη κινδύνων για τη λειτουργία
των νεφρών. Και τελικά την ανακούφιση
των ασθενών μας.

*Ο κ. Ιωάννης Κουτσογιάννης είναι
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Λ. Κ. Καραμανλή 131, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310989699 Κιν.:
6932109610
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Καρκίνος του πρωκτού και HPV - Πρόληψη με Pap και HPV έλεγχο
Του Δρ. Μάριου Χ. Γρηγορίου*
Που εμφανίζεται ο καρκίνος του πρωκτού
Ο πρωκτός συνιστά τα τελευταία 2,5 με 3,5 εκ. του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος του πρωκτού αποτελεί το 2.5% του συνόλου
των κακοηθειών του γαστρεντερικού συνήθως σε άτομα άνω
των 35 ετών. Εμφανίζεται με σημαντικά αυξανόμενη συχνότητα
και σε νεότερα άτομα τα τελευταία χρόνια ειδικότερα σε ασθενείς
με HIV λοίμωξη, ομοφυλόφιλους άνδρες , ανοσοκατασταλμένους και ασθενείς με HPV λοίμωξη σε άλλο μέρος του ουρογεννητικού συστήματος (τράχηλος μήτρας, κονδυλώματα).

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

Τι προκαλεί την εμφάνιση του;
Το 90% των περιπτώσεων πρωκτικού καρκίνου σχετίζονται
με λοίμωξη από τον ιο HPV ο οποίος προσβάλλει κύτταρα του
δέρματος και για τον λόγο αυτό η συχνότερη οδός μετάδοσης
είναι μέσω της επαφής. Η λοίμωξη με τον ιο προκαλεί βλάβες
παρόμοιες με αυτές που προκαλεί και στον τράχηλο της μήτρας
και που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν στην εμφάνιση
καρκίνου.
Μπορεί να προληφθεί;
Η λοίμωξη με τον ιο HPV που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί
να οδηγήσει σε εμφάνιση πρωκτικού καρκίνου οδηγεί αρχικά
στην εμφάνιση προ-καρκινωματωδών βλαβών με ποικίλη βαρύ-

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

τητα. Οι βλάβες αυτές ονομάζονται ενδοθηλιακές νεοπλασίες του
πρωκτού και εάν αναγνωριστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα ο
κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώνεται δραματικά.
Η ανίχνευση των βλαβών αυτών γίνεται με την λήψη επιχρίσματος από τον πρωκτικό βλεννογόνο δηλ με την χρήση ειδικού
στυλεού (μπατονέτας) ή βούρτσας λαμβάνονται κύτταρα. Τα
κύτταρα αυτά στην συνέχεια εξετάζονται με την χρώση Παπανι-

*Ο Δρ. Μάριος Χ. Γρηγορίου
είναι Ειδικός Χειρουργός,
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.
Ωραιόκαστρο Κομνηνών & Χαραβά 5
Κέντρο Εγνατίας 96
Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου
Τηλ.: 2310 020660, 2310 277598
Κιν.: 6973539494
drgregoriou@gmail.com
www.xeirourgiki.eu

H

«Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»,
μια εταιρία αμιγώς ελληνική, υπέβαλλε προαιρετική
δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% της
εισηγμένης εταιρίας Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. (ποσοστό που
αντιστοιχεί περίπου στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών της).
Οι αιφνίδιες και απρόβλεπτες από 8ετίας δυσμενείς συνθήκες
δημοσιονομικής λιτότητας και με τα επιπρόσθετα εξοντωτικά
μέτρα, των rebate και clawback, κατέστησαν τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας ευάλωτο. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ελληνικές κλινικές να στοχοποιηθούν από ξένα κερδοσκοπικά funds.
Επιπλέον, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και εξελίξεων στο
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες απέκτησαν
συμμετοχές στον κλάδο της υγείας. Συνακόλουθα ανέκυψε
η υποχρέωσή τους απέναντι στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας να καταστήσουν, στο επόμενο διάστημα, συγκεκριμένες μονάδες και μάλιστα από τις σημαντικές του κλάδου,
αντικείμενα πώλησης.
Η «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», βασικός μέτοχος της εισηγμένης Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, ξεκινά, αρχής
γενομένης από σήμερα, να υλοποιεί το στρατηγικό σχεδιασμό
της. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την απόκτηση συμμετοχών και σε άλλες επιλεγμένες νοσηλευτικές μονάδες που ανήκουν σε εισηγμένες και μη εταιρίες. Κύριος σκοπός
είναι να στηρίξει με τη μακροχρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και
οικονομική της ευρωστία τις μονάδες στις οποίες θα συμμετάσχει, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον λειτουργίας υψηλού
επιπέδου, σταθερό και προβλέψιμο για όλο το εμπλεκόμενο
σύστημα (τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τους γιατρούς,
τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους προμηθευτές, κ.λ.π.). Βεβαίως,
στον ίδιο αυτό σκοπό εντάσσεται η θέληση και η προσπάθεια της
εταιρίας για τη διαφύλαξη της ελληνικότητας του ιδιωτικού κλάδου υγείας.
Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού αυτού αφορά στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ
και η δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% του μετοχικού της κεφαλαίου κατατέθηκε προκειμένου να αποκτηθεί μια
άμεση στρατηγική συμμετοχή στην Εταιρεία.
Ο Προτείνων («Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.») προσφέρει ένα ιδιαίτερα υψηλό premium για την απόκτηση της στρατηγικής αυτής συμμετοχής, καθόσον το Προ-

Έρχεται μεγάλο deal στον χώρο της υγείας
σφερόμενο Τίμημα των 0,45 Ευρώ ανά Μετοχή αντιστοιχεί σε
κεφαλαιοποίηση 137.579.596 Ευρώ με το 30% να αποτιμάται σε
41.273.879 Ευρώ.
Το premium, σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της Μετοχής (22.11.2017), αντιστοιχεί σε 39,3%, ενώ σε σχέση με την
Μεσοσταθμισμένη Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής (ΜΧΤΜ) εξαμήνου 29,4% και σε σχέση με τα χαμηλά του έτους 2017 σε 202%.
Ο Προτείνων φρονεί ότι δίνει στους Μετόχους τη δυνατότητα
να αποκομίσουν, με βεβαιότητα και άμεσα, μεγάλες χρηματικές υπεράξιες, απεμπλέκοντας τους από το συστημικό ρίσκο
του κλάδου και της χώρας και προεξοφλώντας έτσι σήμερα ένα
καλό μελλοντικό σενάριο. Η επίσημη ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υποβολή δημόσιας πρότασης της εταιρίας
«Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών
Α.Ε.» προς τους Μετόχους της εταιρίας
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»
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οικονομία

Επιχειρηματικό
βοριαδάκι

ΝΤΊΝΟΣ ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ σημαίνει ότι
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, πρέπει να έχει
υπογραφεί και η τελευταία παράγραφος εφαρμογής των όρων υποταγής και παράδοσης της
χώρας στα ξένα συμφέροντα. Για τα επόμενα
60 χρόνια, η Τρόικα (ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ) θα λεηλατούν «νόμιμα» τη χώρα, υπερφορολογώντας
τους πάντες, μισθωτούς, συνταξιούχους και
επιχειρηματίες. Η απαίτηση πρωτογενούς
πλεονάσματος από το αίμα του ελληνικού
λαού κάθε χρόνο παραμένει και μάλιστα,
αν δεν επιτευχθεί τότε έρχεται ο... κόφτης
που σημαίνει κι άλλες περικοπές μισθών και
συντάξεων! Σημαίνει οριστικό ξεπούλημα
της δημόσιας περιουσίας σε εξευτελιστικές
τιμές. Σημαίνει ότι τα κέρδη της χώρας - αν
υπάρξουν - για 60 χρόνια θα πέφτουν στην
«μαύρη τρύπα» του υπερ-ταμείου για την
αποπληρωμή του χρέους. Σημαίνει, παρατεταμένη ανεργία σε υψηλά επίπεδα, χαμηλοί
μισθοί για δεκαετίες, λεηλασία των παιδιών
μας που φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό για
να γλυτώσουν. Η καταστροφή και η φυγή των
επιχειρήσεων λόγω της υπερφορολόγησης
θα συνεχισθεί και κάθε ελπίδα για ανάπτυξη
και επενδύσεις απομακρύνονται δυστυχώς σε
βάθος δεκαετιών.
ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ για τις αντιδράσεις του κόσμου στις κατασχέσεις κατοικιών,
ετοιμάζεται «αλλά Ισπανία» και στην Ελλάδα! Μπορεί οι πλειστηριασμοί ακινήτων για
χρέη προς το Δημόσιο, Εφορίες, Ταμεία και
Τράπεζες να πήγαν κατά δύο μήνες πίσω κάποιοι βιάστηκαν να «χαρούν» λέγοντας ότι
οι αντιδράσεις του κόσμου υποχρέωσαν την
Τρόικα να κάνει πίσω - αλλά μάλλον, όπως
δείχνουν τα πράγματα, η αιτία της δίμηνης
αναβολής εστιάζεται στο χρόνο προετοιμασίας
αυτού του ειδικού σώματος των Αστυνομικών
που αποστολή του θα είναι να καταστέλλει
κάθε λαϊκή αντίδραση και οργή, την ώρα που
θα ξεσπιτώνουν τους Έλληνες! «Θα χυθεί
αίμα», λένε πολλοί στο άκουσμα της είδησης,
ενώ δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλούν για
μεθοδευμένη κοινωνική αναταραχή και στο...
βάθος πρόωρες εκλογές!
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ: Ελεύθερος επαγγελματίας
καταγγέλλει «Εμένα οι αλήτες μου χρωστάνε
50.000 ευρώ από επιστροφή ΦΠΑ του 2013 (!)
και προσπαθούν να βρουν τρόπο να μην μου
τα δώσουν με ελέγχους προ 10 ετών!». Μα,
αγαπητέ μου συμπολίτη, πως θα «χτίσει» το
Κράτος το... πρωτογενές πλεόνασμα; Αυτός,
είναι ένας τρόπος παράνομος και αντισυνταγματικός - θα μου πεις, αλλά μην ξεχνάς ότι
κάποιοι πριν απ’ όλα αυτά τα κακά που σου
συμβαίνουν, τα υπέγραψαν παρά τη θέλησή
σου και την... ψήφο σου, στα «Μνημόνια» της
ντροπής!
*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ «Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από νέες επενδύσεις, καταλύματα και υπηρεσίες» σημείωσε ο αντιδήμαρχος Τουριστικής
Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης,
Σπύρος Πέγκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληρότητες δείχνουν
ότι ο τουρισμός στην πόλη αναπτύσσεται συνεχώς και οι υπάρχουσες υποδομές δεν θα επαρκούν σε λίγα χρόνια. Όπως είπε,
μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «ενδεικτικά για τον μήνα Οκτώβρη
οι πληρότητες ξεπέρασαν το 80%, χωρίς ωστόσο σε αυτές να
προσμετρώνται άλλου τύπου καταλύματα, χόστελ κτλ». Εκείνο
που χρειάζεται τώρα η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, είναι μεγάλες επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας και θα προσφέρουν καλύτερη ποιότητα τουριστικών
υπηρεσιών. Αυτό όμως που κρατάει ακόμη τους επενδυτές σε
απόσταση, όπως είπε, είναι η γενικότερη πολιτική που προβάλλει
η Ελλάδα στο θέμα των επενδύσεων. «Χρειάζεται να βελτιωθούν
οι συνθήκες σε πολλούς τομείς, είτε αφορά στη φορολογία, είτε
στα κίνητρα είτε σε άλλα ζητήματα», τόνισε ο κ. Πέγκας και πρόσθεσε: «Πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή γιατί η κατάσταση
στη γειτονιά μας αλλάζει και θα μείνουμε πίσω και θα εντυπωσιαζόμαστε με τις αλλαγές γύρω μας, όταν θα κοιτάμε άλλες πόλεις,
όπως κοιτάμε τώρα την Κωνσταντινούπολη, πόσο μπροστά έχει
φύγει και πόσο πίσω έχουμε μείνει εμείς».
■ Η αυλαία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει με τους πρώτους οκτώ πλειστηριασμούς που έχουν εγγραφεί
στο πρόγραμμα την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε
κατά τη συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του
αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νικολάου Τόσκα
με μέλη του Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Στη συνάντηση
συμφωνήθηκε, κατά τη διενέργεια των πρώτων ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών στις 29 Νοεμβρίου, αλλά και εφεξής, να υπάρχει
εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης,
ενώ ο κ. Κοντονής δεσμεύθηκε για τη νομοθετική ρύθμιση των
μέτρων που έχουν συμφωνηθεί και τα οποία απαιτούν τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Οι συμβολαιογράφοι θα κληθούν στη
γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου
να επανεξετάσουν το θέμα της αποχής τους από τους πλειστηριασμούς, με βάση τα νέα δεδομένα και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε
η κυβέρνηση για την προστασία τoυς.

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
■ Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, βάσει του οργανωτικού
πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους «Π.Α.γ.Ο» περιόδου 2017-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την
προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις
συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Ταχ. Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου
& Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 57001, Τηλ. 2310463423,
2310461655, 2310464166) καθημερινά από
09:00 έως 13:00.
■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου (Κ.Ε.ΔΗ.
ΠΟ.), που εδρεύει στο δήμο Πολυγύρου και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να
την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Πολυγύρου (ΚΕ.ΔΗ.ΠΟ.) Πολυτεχνείου 50,
Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Διοικητικό υπόψιν κ. Χατζούδη Μαργαρίτα
(τηλ. επικοινωνίας: 2371024731).

■ Τα «κόκκινα δάνεια» αγγίζουν τα €100 δισ. και τα μεγάλα και
μικρά λουκέτα συνεχίζουν να απειλούν την αγορά ενώ σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, τα 2/3 των επιχειρήσεων της χώρας
βρίσκονται σε ζώνη οριακής επιβίωσης και το 1/4 των επιχειρήσεων σε σοβαρό κίνδυνο. Την ίδια ώρα, οι Έλληνες φοβούνται
την επιχειρηματική αποτυχία περισσότερο από κάθε άλλον λαό
στην Ευρώπη καθώς το στίγμα της συνοδεύει τον επιχειρηματία
μετά από μια χρεοκοπία. Το κουβάρι των αστικών και ποινικών
ευθυνών που συνδέονται ακόμη και με την άδολη πτώχευση
συμβάλλει καθοριστικά ώστε ελάχιστοι στη χώρα μας να τολμούν
να εμπλακούν στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, ακόμα και
όταν υπάρχει η προοπτική διάσωσης μεγάλης αξίας και πολλών
θέσεων εργασίας, υποστηρίζει στην έκθεση του ο ΣΕΒ.

■ Πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας
8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία λήξης όχι πέραν
τις 31/07/2018 (λήξη του προγράμματος), για
την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης
για Όλους» περιόδου 2017-2018, για τις εξής
ειδικότητες: 1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση στα γραφεία της ΔΗΚΕΔΣ, είτε ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Νικήτη Χαλκιδικής Τ.Κ. 63088),
τηλέφωνο επικοινωνίας: 23750 20151.

■ Σημαντική αύξηση κατά 10,3% εμφάνισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου στα έσοδα από τον τουρισμό, αγγίζοντας τα
12,994 δισ. ευρώ! Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος αντανακλά την αύξηση του αριθμού των
τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας την περίοδο αυτή.
Πιο συγκεκριμένα η εισερχόμενη τουριστική κίνηση ξεπέρασε τα
23,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες έναντι 21,4 εκατομμύρια που είχαν
επισκεφθεί τη χώρα μας την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Κατά την
επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της
ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 16.047 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2016, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της
ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 15,1% και διαμορφώθηκε στις 7,488 εκατ.
ταξιδιώτες. Όπως παρουσιάζει τα στοιχεία του ΑΜΠΕ, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά
9,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του
ευρώ αυξήθηκε κατά 6,3%.

■ Η WWF Ελλάς αναζητά συνεργάτη με πάθος
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και ικανότητες να ηγηθεί των προσπαθειών της
οργάνωσης σε αυτό το αντικείμενο. Μέσα στα
επόμενα 5 χρόνια, η WWF Ελλάς θα επενδύσει
σημαντικούς πόρους και προσπάθεια για την
ανάπτυξη λύσεων στα ζητήματα υπερεκμετάλλευσης των θαλασσών, την συμμετοχική
διαχείριση, την υλοποίηση δράσεων προστασίας
ειδών, την εφαρμογή πολιτικών θαλάσσιας
χωροταξίας και δημιουργίας προστατευόμενων
περιοχών και την συμμετοχή του κοινού. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλον το βιογραφικό τους
και μία συνοδευτική επιστολή στο hrmarine@
wwf.gr μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.
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ΤΙΜΗΤΙΚΉ ΑΝΑΓΌΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΠΘ
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αναγορευτεί ο Πρόεδρος του
Oμοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, Καθηγητής της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Freiburg,
Andreas Vosskuhle. Η Τελετή Αναγόρευσης
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α.
του ΑΠΘ.

αυτό το μάθατε;
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ SINGULARLOGIC
ΜΕ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΊΟΥ

ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΌ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Η SingularLogic αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου Oracle Customer
Experience – Sales Cloud, για λογαριασμό της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην
Ελλάδα στους τομείς της Μεταλλουργίας,
των Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, ενώ
παράλληλα διαθέτει σημαντική διεθνή
δραστηριότητα. Το έργο θα καλύψει τις
επιχειρησιακές ανάγκες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στον κρίσιμο τομέα του Sales
Force Automation. Μέσω της λύσης
θα σχεδιάζεται και θα παρακολουθείται
όλος ο προγραμματισμός δράσης των εν
κινήσει στελεχών, με στόχο την άμεση και
πλήρη διαχείριση πελατειακών σχέσεων,
τόσο για υποψήφιους όσο και για υφισταμένους πελάτες (B2B). Με την υλοποίηση
του έργου η εταιρεία θα δώσει στο δίκτυο
πωλητών της μέσω κινητού τηλεφώνου,
tablet και web, τη δυνατότητα να έχουν
μια συνολική και σφαιρική εικόνα των πελατών, ώστε να μπορούν να έχουν άμεση
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες για
να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή και
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Διεθνές συνέδριο, με τίτλο «Cultural
Sustainable Tourism», διοργανώνει το
Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τον
Διεθνή Οργανισμό IEREK (International
Experts for Research Enrichment and
Knowledge Exchange). Το Συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 27 έως
και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στο
ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ. Η τελετή έναρξης
θα γίνει τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017
και ώρα 10:00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. Στόχος του
Συνεδρίου είναι η συζήτηση και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ολιστική και
ιστορική σχέση τουρισμού-πολιτισμού,
καθώς και για τον τρόπο επίτευξης της
τουριστικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας και ενεργειακής αναβάθμισης.
Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ομιλητές από περισσότερες από 25 χώρες. Η
τουριστική βιομηχανία αποτελεί βασικό
πυλώνα στήριξης της απασχόλησης και
της οικονομίας. Μία από τις ανερχόμενες
μορφές τουρισμού είναι ο πολιτιστικός
τουρισμός. «Το περιβάλλον -ιδιαίτερα το
αστικό- δέχεται σημαντικές πιέσεις από
την ανάπτυξη του τουρισμού. Ιστορικοί
οικισμοί και μνημεία επιβαρύνονται και
απειλούνται από μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο. Επομένως, καθίσταται
σημαντική η εφαρμογή πολιτικών και
στρατηγικών, με στόχο τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των τουριστικών προορισμών. Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι η
πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική, εντέλει, ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ανάπτυξης με όρους
αειφορίας» αναφέρει ο Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,
Διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ,
Καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος.

ΤΟ… ΚΘΒΕ ΠΉΓΕ ΣΤΗ PHILOXENIA

ΝΈΟ ΠΙΛΟΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
Η LeasePlan Corporation N.V., παγκόσμιος
ηγέτης στην διαχείριση εταιρικών στόλων,
ανακοίνωσε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την
Κλιματική Αλλαγή (COP23) την έναρξη ενός
πιλοτικού προγράμματος ηλεκτρικών οχημάτων για επιχειρήσεις. Η έναρξη του προγράμματος αυτού, αποτελεί ένα ακόμη βήμα
προς την πραγματοποίηση του οράματος της
LeasePlan, να επιτύχει μηδενικές εκπομπές
ρύπων, από το σύνολο του στόλου της, μέχρι
το 2030. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα για τα
ηλεκτρικά οχήματα της LeasePlan έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τη μετάβαση
των επιχειρήσεων σε στόλους οχημάτων
με χαμηλά επίπεδα εκπομπής ρύπων. Το
πρόγραμμα, είναι ευέλικτο και επιτρέπει στους
πελάτες να επιλέξουν τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων με τα οποία θα ενταχθούν
σε αυτό. Επίσης, η LeasePlan θα διευκολύνει
την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών,
ώστε να φορτίζονται τα οχήματα στα γραφεία
των πελατών και στα σπίτια των εργαζομένων.
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Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη
συμμετοχή του ΚΘΒΕ, στην πετυχημένη 33η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
PHILOXENIA. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν
το περίπτερο του ΚΘΒΕ (περίπτερο
13, stand 16) και να ενημερωθούν για
τις παραστάσεις και τις δράσεις του
ΚΘΒΕ. Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
PHILOXENIA αποτελεί ένα πραγματικό τουριστικό πανόραμα, τόσο για την
εγχώρια, όσο και για τη διεθνή αγορά,
γεγονός που ενδυναμώνει την παρουσία του ΚΘΒΕ στον πολιτιστικό τουρισμό
και επιβεβαιώνει τη συμβολή του στο
τουριστικό προϊόν.

ΠΟΔΗΛΑΤΆΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ... ΔΙΑΒΉΤΗ!

Θεσμό αποτελεί πλέον για την πόλη της
Θεσσαλονίκης η ποδηλατοδρομία με σύνθημα
«Ποδήλατο για τον Διαβήτη» που διοργανώθηκε
για 2η χρονιά στη Νέα Παραλία της πόλης. Και
φέτος τουλάχιστον 400 συμμετέχοντες κάνοντας
ορθοπεταλιές ενίσχυσαν το μήνυμα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον
Σακχαρώδη Διαβήτη για την αντιμετώπιση του
Διαβήτη μέσα από την καθημερινή άσκηση και
υιοθετώντας έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Η ποδηλατοδρομία πραγματοποιήθηκε στον
ποδηλατόδρομο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν ποδηλατικοί σύλλογοι,
σύλλογοι διαβητικών και πλήθος κόσμου, ενώ σε
πόλεις της Ελλάδας διοργανώθηκαν ποδηλατικές
διαδρομές αφιερωμένες στον Διαβήτη. Μετά
την ολοκλήρωση της διαδρομής απονεμήθηκαν
αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα στους
συμμετέχοντες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ
ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση
των πολιτών στο κάλεσμα του ΟΠΑΠ
να συμμετάσχουν στη δράση και την
ειδική εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς
ΟΠΑΠ», στο πλαίσιο του 35ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, του
οποίου Μέγας Χορηγός είναι η εταιρεία.
Συνολικά 201.756 υποστηρικτές της
πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ χρησιμοποίησαν την ανανεωμένη εφαρμογή «Ομάδα
Προσφοράς» και είχαν τη δυνατότητα
να ενισχύσουν για τέταρτο συνεχόμενο
έτος το έργο της ανακαίνισης των δύο
μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας «Η Αγία Σοφία» και
«Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού».
Από το σύνολο των εφετινών δράσεων συγκεντρώθηκαν 3.642.845 ευρώ
εικονικής προσφοράς, τα οποία ο ΟΠΑΠ
μετέτρεψε αυτόματα σε οικονομική
ενίσχυση. Αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης της εταιρείας για την
ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων, που
υλοποιείται από το 2014, στο πλαίσιο
του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ.

ό
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λήγει στον Θερμαϊκό. Στόχος αυτού του έργου είναι όλα
τα νερά που κατεβαίνουν από το Σέιχ Σου να κατευθυνθούν στην θάλασσα χωρίς να προσβάλλουν τις κατοικίες.

«Ετοιμάζουμε χάρτες… πλημμύρας»
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

«Στις ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Νέας
Ορλεάνης, οι ασφαλιστικές εταιρίες πλέον δεν ασφαλίζουν τα σπίτια δίπλα στη θάλασσα, διότι θεωρούν δεδομένο -με βάση τα κλιματικά φαινόμενα- ότι αυτά θα… πλημμυρίσουν! Εμείς οι Πράσινοι-Οικολόγοι συμμετέχουμε
στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης με τον υφυπουργό
κ. Τσιρώνη…», σημειώνει ο συντονιστής της οργάνωσης
στην κεντρική Μακεδονία και πολιτικός μηχανικός Φίλιππος Γκανούλης προσθέτοντας «τα νέα αντιπλημμυρικά
έργα πρέπει να γίνουν με βάση την κλιματική αλλαγή και
τη ραγδαία αλλαγή των φαινομένων…».
Πείτε μας τι έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια (με
τη συμμετοχή σας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ);
Πιο πριν ήμασταν στο υπουργείο περιβάλλοντος όπου
σε ότι αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας
έχουν γίνει κάποια βήματα. Ως χώρα είχαμε μείνει αρκετά πίσω. Δεν είχαμε χάρτες διακινδύνευσης πλημμύρας,
ουσιαστικά το κράτος και η πολιτική προστασία δεν ήξερε
ποιες περιοχές έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Αυτή
τη στιγμή που μιλάμε ολοκληρώνεται ένα έργο από το
ΥΠΕΝ που αφορά στην χαρτογράφηση αυτών των περιοχών στην χώρα. Βέβαια η Πυροσβεστική έχει αυτά τα
«κόκκινα» και «επικίνδυνα» σημεία και μπορεί να σας τα

δώσει άμεσα, αφού τα έχει «επισκεφθεί» πολλές φορές
εδώ και δεκαετίες… Προφανώς σε τοπικό επίπεδο τα
γνωρίζουν οι τοπικοί καλύτερα από όλους.
Πέρα από τη χαρτογράφηση;
Με βάση αυτό, θα πρέπει να οριστούν νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και να προσαρμοστούν σε αυτές τις περιοχές με το πρόβλημα. Στην δική μας περιοχή
τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην κοιλάδα
του Αξιού, όπου εκεί γίνεται χαμός πολύ συχνά, σε κάποια σημεία στη Χαλκιδική, περιμετρικά του Λαγκαδά. Τα
αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν με βάση την κλιματική αλλαγή και τη ραγδαία αλλαγή των φαινομένων.
Για την περιοχή μας μόνο να πω ότι τα περισσότερα έργα
έχουν αξιολογηθεί με συνθήκες του 1960 και 1970 και
είναι έργα που προφανώς δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα δεδομένα μας.
Εξηγήστε μου τι σημαίνει -σήμερα-αντιπλημμυρικό
έργο. Τι κάνει δηλαδή η πολιτεία ως αντιπλημμυρικό
έργο;
Για παράδειγμα, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης υπάρχει περιμετρικά μία τάφρος που περνάει
σε κάποια σημεία μέσα από την Πυλαία οριακά που κατα-

Τι άλλο… νέο αντιπλημμυρικό μπορεί να γίνει σε αυτή
την πόλη; Τι μπορεί να γίνει όταν επί των ημερών σας
και της κυβέρνησης Τσίπρα, έχουμε νομοσχέδιο για τα
αυθαίρετα και μάλιστα μείωση έως 60% των προστίμων, καταβολή προστίμου σε 80 μηνιαίες δόσεις και
δόμηση σε… ρέματα;
Δεν το λέει έτσι. Αυτό που επιτρέπεται είναι μια νομιμοποίηση για κάποια παλιά κτίσματα που είναι μέσα στη
λεκάνη πλημμύρας του εκάστοτε ρέματος. Επιτρέπεται η νομιμοποίηση αυτών και είναι κάτι που με βρίσκει
προσωπικά να διαφωνώ. Το να καταστρέψω τα κτίσματα προφανώς έχει ένα τεράστιο πολιτικό και οικονομικό
κόστος και δυστυχώς κάθε κυβέρνηση αναγκάζεται να
δώσει μια περίοδο χάριτος και μια διέξοδο στους ιδιοκτήτες να τα νομιμοποιήσουν. Από οικολογικής και πολεοδομικής πλευράς εννοείται ότι δεν είναι κάτι το βέλτιστο.
Γίνεται δεκαετίες…
Πείτε και μερικές περιοχές που… δεν κινδυνεύουν.
Σίγουρα όσο πιο ψηλά τόσο το καλύτερο. Όσοι είναι στο
βουνό είναι ευτυχισμένοι.
Να πάρουμε τα… βουνά λοιπόν;
Στην περίπτωση της Μάνδρας ας πούμε, υπήρχε ένα
βουνό το οποίο είχε καεί πρόσφατα. Είναι όπως καταλαβαίνετε επιτακτική ανάγκη να προστατεύουμε τα
δάση μας πολεοδομικά και περιμετρικά των πόλεων μας.
Ασφαλείς είναι οι περιοχές που έχουν ένα υψόμετρο
πάνω από 10-15 μέτρα, όπως η Πυλαία. Βέβαια με την
κλιματική αλλαγή όλα είναι πιθανά. Π.χ. στην Άνω Πόλη
επειδή έχουμε πολύ στενούς δρόμους έχουμε ένα άλλο
φαινόμενο οι δρόμοι να γίνονται ποτάμια διότι δεν υπάρχουν και φρεάτια για να απορροφήσουν το νερό. Τοπικά
μπορεί να έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα.
Η κλιματική αλλαγή αλλάζει και το real estate. Θα
αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα σπίτια στο βουνό απ’
ότι δίπλα στη θάλασσα;
Στις ΗΠΑ επειδή ο ασφαλιστικός τομέας είναι πολύ προχωρημένος, π.χ. στην περιοχή της Νέας Ορλεάνης οι
ασφαλιστικές εταιρίες πλέον δεν ασφαλίζουν τα σπίτια διότι θεωρούν δεδομένο με βάση τα κλιματικά φαινόμενα
ότι αυτά θα… πλημμυρίσουν. Οι ασφαλιστικές παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτούς τους χάρτες, δηλαδή τους ζητάνε να εκτιμήσουν το κάθε κτίσμα
και τις επικινδυνότητες ώστε να χρεώσουν στον ιδιοκτήτη το ασφάλιστρό τους!
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ΠΟΙΟΙ ΈΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΆ ΤΗΝ… ΕΥΘΎΝΗ
Εισαγγελέας μετά την επιστολή Κυρίζογλου
στον Τσίπρα για το ρέμα Δεδροποτάμου

η διενέργεια επείγουσας
προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει το ρέμα Δενδροποτάμου, μετά τη σχετική επιστολή του Λάζαρου
Κυρίζογλου προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους
υπουργούς, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα
ζητηθεί από τον Τμήμα Προστασία Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης να διαπιστωθεί αν έχουν
γίνει παραβάσεις, αν υπάρχουν παραλείψεις (πρόκληση φθορών σε στηθαία,
αγωγούς υδάτων), αν καταγράφονται
επιπτώσεις στον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα ή εάν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες… ανασφάλειας (μετά την κραυγή
αγωνίας του προέδρου των δημάρχων
Κεντρικής Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου)
για την ακεραιότητα και τη ζωή ανθρώπων από τον ελλιπή καθαρισμό ρεμάτων,
χειμάρρων ή από την πλημμελή διαχείρισή τους.
Θα ζητηθεί ακόμη, να γίνει αυτοψία στους
χώρους, να ληφθεί κατάθεση από τον κ.
Κυρίζογλου, αλλά και να διευκρινιστεί
αν έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές
επισημάνσεις για τους περίοικους, σε
περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος. Ο δήμαρχος Κυρίζογλου, τόνισε μεταξύ άλλων
«Εύχομαι να μην καταποντιστούμε με μία
νεροποντή δυτικά της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα στις περιοχές κατά μήκος του χειμάρρου του Δενδροποτάμου…».
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

Ποιοι είναι αρμόδιοι και συναρμόδιοι;
Σε ποιους στείλατε την επιστολή απόγνωσης και διαμαρτυρίας εκτός από
τον Πρωθυπουργό;
Καταρχήν μιλώντας και με την Περιφέρεια και με τις υπηρεσίες του υπουργείου
είμαστε «από τον Άννα στον Καϊάφα». Την
αρμοδιότητα είναι βέβαιον ότι την έχει ως
εποπτεύων αρμόδιος υπουργός Υποδομών ο Χρήστος Σπίρτζης. Προσέξτε! Κάτω
από αυτόν είναι η Γενική Γραμματεία και
μετά είναι η διεύθυνση αντιπλημμυρικών
και εγγειοβελτιωτικών έργων. Υπάρχει η
ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκαν οι
αρμοδιότητες αυτών των μεγάλων έργων
που θεωρούνται εθνικού επιπέδου στις
υπηρεσίες που προανέφερα. Η αρμοδιότητα των ρεμάτων μεταφέρθηκε και στις
Περιφέρειες της χώρας.
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Αυτή η διάχυση των αρμοδιοτήτων λοιπόν γίνεται για να μην
βρίσκει κανείς τον μπελά
του;
Ακριβώς! Σύμφωνα λοιπόν,
με το άρθρο του Συντάγματος
102 όταν μεταφέρεις μια αρμοδιότητα πρέπει να μεταφέρεις και τα χρήματα και τα μέσα
και το προσωπικό και κάτι τέτοιο
δεν έχει γίνει οπότε φαντάζει αντισυνταγματικό. Οι Περιφέρειες λένε λοιπόν
ότι δεν ολοκληρώθηκε η μεταφορά των
αρμοδιοτήτων, ερχόμαστε τώρα και στον
πρώτο βαθμό…
Οι δήμαρχοι τι λένε;
Εμείς λέμε προς πάσα κατεύθυνση και
κυρίως προς το κεντρικό κράτος, ως δήμοι δεν δικαιούμαστε να κάνουμε κάτι διότι δεν προβλέπεται. Δεν έχουμε ούτε τα
χρήματα, αλλά ούτε και θεσμικά την αρμοδιότητα. Και έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Ο χείμαρρος του Δενδροποτάμου,
ξεκινάει από την υψηλή ζώνη της Θεσσαλονίκης, από το Ρετζίκι και διαμέσου των
Δήμων Πολίχνης, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Αμπελοκήπων, Κορδελιού, Εύοσμου είναι πλακοσκεπή στον χείμαρρο.
Κι όπου είναι ασκεπής έχουν φυτρώσει
δέντρα, εξαιτίας των φερτών υλικών
έχουν δημιουργηθεί τεράστιες νησίδες
μέσα στην κύτη του χείμαρρου. Σε μερικά
σημεία του χειμάρρου τα 9/10 και τα 2/3
έχουν καλυφθεί από μπάζα, φερτά υλικά,
δέντρα, φύλλα. Δεν έχει καθαριστεί χρόνια τώρα οπότε τα όμβρια νερά δεν έχουν
καλή ροή και απορροή προς τη θάλασσα.
Οι εκροές έχουν στομώσει στις εκβολές
και όταν προσπαθούν να καταλήξουν
στη θάλασσα γυρίσουν ανάστροφα δεξιά
και αριστερά, προς τη στεριά. Λιμνάζουν,
ζέχνουν, ρημάζουν και βρωμάνε. Με ένα
αεράκι βρωμάει όλη η Θεσσαλονίκη.
Οι δήμοι δεν μπορούν να καθαρίσουν;
Να αναλάβει κάποιος εργολάβος;
Δεν έχουμε από τον νόμο την αρμοδιότητα. Μας απαγορεύεται αλλά δεν έχουμε
ούτε τα μέσα. Αν κάνουμε τη διαδικασία
για ανάθεση έργου δεν θα πάρουμε την
έγκριση. Αυτοί που την έχουν και καλώ
δημόσια τον αρμόδιο υπουργό να απαντάει στα έγγραφά μας, γι’ αυτό είμαστε
εξοργισμένοι. Τι θέλουν να γελοιοποιείται
το προσωπικό κάθε επιπέδου βλέποντας
πνιγμένους και κανείς να μην ζητάει συγνώμη ή να παραιτείται. Τέτοια χοντροπετσιά στο δημόσιο τομέα…».

«Όταν ένας παραπόταμος περνάει από πέντε δήμους
τότε είναι θέμα Περιφέρειας»
«Όταν ένας παραπόταμος περνάει από πέντε
δήμους τότε είναι θέμα Περιφέρειας και νομικά
και πραγματικά…», είπε ο δήμαρχος Χαλκηδόνας κ. Τσουκνιδάς μιλώντας στην Μ. Καραπαναγιωτίδου και στον Focus FM. Ο δήμος στα
δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης πριν από λίγα
24ωρα αντιμετώπισε πλημμυρικά προβλήματα
και όπως αποδείχθηκε «δεν έχουν γίνει αρκετές
παρεμβάσεις από τις τελευταίες πλημμύρες του
2014», είπε ο δήμαρχος της περιοχής.
«Ο δήμος Χαλκηδόνος δέχεται παραποτάμους
οι οποίοι τροφοδοτούνται από τις παρυφές του
Πάικου. Ο πιο δυνατός και ισχυρός παραπόταμος είναι η Βαρβαρόβρυση και περνάει από
Δυτικό, Άχρα, Κουφάλια κι άλλες περιοχές και
εκβάλλει στον Αξιό ποταμό. Από τις τελευταίες
πλημμύρες του 2014 έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις αλλά όχι όλες όσες θα έπρεπε. Έχουν
ενισχυθεί κάποια αναχώματα, έχει βγει και μια
δημοπρασία να καθαριστεί η Βαρβαρόβρυση
διότι πολλά φερτά υλικά υπάρχουν εκεί, όπως
καλάμια, ξύλα κλπ. Όμως σ’ αυτή η δημοπρασία
έδωσε ένας εργολάβος έκπτωση 85%, όμως
δεν προχώρησε και με τις ενστάσεις έχουμε
πάει 1,5 χρόνο πίσω. Αυτή η διαδικασία είναι
στην ευθύνη της Περιφέρειας…», υπογράμμισε
ο κ. Τσουκνιδάς.

Σε ερώτηση αν αύριο έχουμε παρόμοια φαινόμενα καταστροφής και τραγωδίας με την Μάνδρα Αττικής, ποιος θα πάει στον εισαγγελέα, ο
δήμαρχος Χαλκηδόνας απάντησε «Από την πολιτεία οι αρμοδιότητες είναι ξεκαθαρισμένες…
(Υπουργείο υποδομών, Περιφέρεια και Δήμοι).
Αλλά ουσιαστικά για τη διευθέτηση και την ανάθεση των έργων είναι αυτοί οι τρεις φορείς.
Όταν κάποια έργα δεν συντηρούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα αλλά κι ο ίδιος ο άνθρωπος
«ασελγεί» στο περιβάλλον, τότε προστίθενται
προβλήματα. Όταν ένας παραπόταμος περνάει
από πέντε δήμους τότε είναι θέμα περιφέρειας και νομικά και πραγματικά…» κατέληξε ο κ.
Τσουκνιδάς.
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ΘΕΑΤΡΟ

RESETTING HOMELAND

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΧΜΕΤΗ

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

ΕΛΙΖΑ

Μία ιδιαίτερη performance θα παρουσιαστεί στο Little Big House με τίτλο
«Resetting Homeland», καθημερινά
από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου. Ώρες
παραστάσεων: 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00,
22:30, 23:00. Η performance διαρκεί 20
λεπτά και απευθύνεται κάθε φορά σε έξι
θεατές.
Σύνοψη: Ο χώρος είναι ο μη τόπος ενός
κοινού υπνωτηρίου. Οι άνθρωποι κοιμούνται όλοι μαζί αλλά ο καθένας ονειρεύεται μόνος του. Άλλωστε ο ύπνος, το
όνειρο είναι το τελευταίο οχυρό που προστατεύει την ιδιωτικότητα -ένας χώρος
που περικλείει την ιδιαίτερη ταυτότητα/
πατρίδα του καθενός. Ή την έλλειψή της.
Γι’ αυτό το λόγο οι θεατές ξαπλωμένοι
σε κρεβάτια φορούν ακουστικά. Όλοι
βρίσκονται σε κοινό τόπο και κοινή
συνθήκη, όμως ο καθένας ακούει την
αφήγηση να ψιθυρίζει στο δικό του αφτί
και αισθάνεται τα οσφρητικά, γευστικά
και απτικά ερεθίσματα να επενεργούν στο
δικό του σώμα. Πρόκειται για έναν χώρο
διττό, για τον πραγματικό τόπο όπου το
σώμα κοιμάται και το φαντασιακό τοπίο
όπου το μυαλό ονειρεύεται.

Το έργο «Ο γάμος του Καραχμέτη» θα
ανεβεί στο θέατρο Αυλαία, στις 29 και
στις 30 Νοεμβρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές
εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό,
10 ευρώ για φοιτητές και άνω των
65 ετών, 8 ευρώ για ανέργους και 5
ευρώ για σχολεία.
Σύνοψη: Η ιστορία του διηγήματος
λαμβάνει χώρα στη Σκιάθο την εποχή
της Τουρκοκρατίας. Ο Κουμπής ένας
από τους προεστούς του χωριού και
φίλος του Τούρκου ναυάρχου, μετά
από δεκαπέντε έτη στείρου γάμου με
τη Σεραϊνώ φλέγεται από την επιθυμία
να αποκτήσει παιδιά. Το σχέδιό του
είναι να απαγάγει τη γειτόνισσά του τη
Λελούδω που είναι μόλις τριάντα ετών
και να δωροδοκήσει έναν παπά ή να
τον βιάσει με φοβέρα να τους στεφανώσει. Το τέλος της ιστορίας αναδεικνύει τη Σεραϊνώ, τη γυναίκα του,
σε Αγία ψυχή και την προβάλλει σαν
παρήγορη μαρτυρία για τη δυνατότητα
εξαγιασμού του βέβηλου κόσμου μας.
Παίζουν: Ιφιγένεια Γρίβα και Νικόλαος Γεώργιος Χαλδαιάκης.

Η παράσταση «Χωρίς γλουτένη»
έρχεται στο θέατρο Αθήναιον, Παρασκευή και Σάββατο από της 1 έως
και της 9 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:30.
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ γενική
είσοδος.
Σύνοψη: Η Ήρα Κατσούδα, μία από
τις πιο αξιόλογες Ελληνίδες κωμικούς, επιλέγει και παρουσιάζει το
σύνολο των καλύτερών της κειμένων στη σόλο παράσταση «Χωρίς
γλουτένη». Με γρήγορες εναλλαγές
και θεματολογίες που αντλούνται
τόσο από προσωπικά βιώματα όσο
και από την καθημερινότητα, η Ήρα
παρουσιάζει την αφρόκρεμα της
δουλειάς της. Με φρέσκια, νεανική ματιά και πάντα μέσα από το
πρίσμα της κωμωδίας σχολιάζει την
πραγματικότητα και δεν διστάζει να
αυτοσαρκαστεί.

Η Παιδική Σκηνή του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει την
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε
σκηνοθεσία Χριστίνας Χατζηβασιλείου,
στο Βασιλικό Θέατρο. Ώρες: Παραστάσεις για σχολεία: Τρίτη - Παρασκευή:
10:30. Παραστάσεις για το κοινό: Κάθε
Κυριακή 11:00. Τιμές εισιτηρίων: 10
ευρώ γενική είσοδος, 6 ευρώ για σχολεία, 7 ευρώ το ομαδικό.
Σύνοψη: Η πιο συναρπαστική και
γοητευτική ιστορία αγάπης για ένα
κορίτσι αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα
κορίτσι έξυπνο, γενναίο, πεισματάρικο,
δυναμικό, ένα κορίτσι που δεν φοβάται να περιμένει και να αγαπάει. Ένα
κορίτσι που αγωνίζεται για τα πιστεύω
της και τον έρωτά της. Ένας καπετάνιος
γένους θηλυκού. Ένας άντρας με κίτρινο
σκουφί. Μια κερασιά. Ένας παπαγάλος. Ένα τρελό πλήρωμα από άντρες.
Η περιπέτεια αρχίζει και έχει όνομα:
Ελίζα. Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα,
Θάνος Φερετζέλης, Γιώργος Σφυρίδης,
Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης
Καρτόκης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος,
Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Γιώργος Τσαγκαράκης, Αλέξανδρος Κωχ.

CINEMA
THOR: RAGNAROK - THOR3

Στο Thor: Ragnarok των Marvel Studios ο Thor είναι φυλακισμένος στην άλλη άκρη του σύμπαντος χωρίς να έχει στη διάθεσή του
το τρομερό του σφυρί. Πρέπει να νικήσει το χρόνο για να επιστρέψει στον πλανήτη Asgard και να σταματήσει το Ragnarok, δηλαδή
την καταστροφή του πλανήτη του και του πολιτισμού του, από τα χέρια μιας νέας, παντοδύναμης απειλής, της αδίστακτης Hela.
Πρώτα, όμως, πρέπει να διευθετήσει μερικά φλέγοντα ζητήματα. Πρώτον, να στεφθεί νικητής μιας θανάσιμης μονομαχίας ενάντια
στον πρώην σύμμαχό του και επίσης Εκδικητή – τον Απίθανο Hulk! Στη συνέχεια, να βρει καινούργιο οπλοστάσιο για να πολεμήσει,
αφού έχει αποχαιρετήσει το περιβόητο σφυρί του και τέλος να σχηματίσει μια παρέα σκληρών πολεμιστών, για να βάλουν ένα χεράκι
και αυτοί στο δύσκολο έργο που πρέπει να φέρει εις πέρας.
Σκηνοθεσία: Τάικα Γουατίτι
Παίζουν οι: Τοντ Χίντλεστον, Κρις Χέμσγουορθ, Ίντρις Έλμπα, Μπένεκτικ Κάμπερμπατς, Κέιτ Μπλάνσετ, Καρλ Έρμπαν, Τέσα Τόμπσον, Άντονι Χόπκινς, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Μαρκ Ραφάλο

JUSTICE LEAGUE

Η ώρα της Justice League πλησιάζει. Τα πρώτα ψήγματα μπήκαν ήδη στις ταινίες «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης» και «Ομάδα Αυτοκτονίας», με τον Μπρους Γουέιν (Μπάτμαν) να ανταλλάσσει απόρρητες πληροφορίες με την Νταϊάνα Πρινς
(Wonder Woman) και την Αμάντα Γουόλερ για νέα άτομα με υπερδυνάμεις. Χάρη στην ανιδιοτελή θυσία του Σούπερμαν, που
αποκαθιστά την πίστη του στην ανθρωπότητα, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να
αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό.
Σκηνοθεσία: Ζακ Σνάιντερ
Παίζουν οι: Τζάρεντ Λέτο, Γκαλ Γκαντότ, Μπεν Άφλεκ, Άμπερ Χερντ, Έιμι Άνταμς, Χένρι Καβίλ, Τζέισον Μομόα, Τζέσε Άιζεμπεργκ,
Έζρα Μίλερ, Νταϊάν Λέιν, Τζέρεμι Άιρονς, Τζ. Κ. Σίμονς, Γουίλεμ Νταφόε
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Η ΔΙΑΣΗΜΗ CHEF ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ, ΝΤΑΪΑΝ ΚΟΧΥΛΑ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Μιλήστε μας λίγο για τη συνεργασία σας με την Δημόσια Τηλεόραση των ΗΠΑ. Πως προέκυψε;
Ο συμπαραγωγός, Resolution Pictures, δουλεύει χρόνια με την
κρατική τηλεόραση και έτσι προέκυψε. Έχει ανεβάσει πολλές
εκπομπές. Συνεργαζόμαστε με το κρατικό κανάλι της πολιτείας
Maryland και είμαστε μία από τις δύο σειρές που έχουν κάλυψη
σε όλη την Αμερική. Τυγχάνει και η άλλη να είναι της Resolution
Pictures επίσης.
Αλήθεια, πως είναι η συνεργασία με τον βραβευμένο με
Emmy, Matt Cohen της Resolution Pictures;
Πολλή επαγγελματική και ντόμπρα. Οι γνώσεις του Μatt και η
εμπειρία του στην τηλεόραση ήταν σημείο κλειδί. Γνωρίζει πολύ
καλά πώς να αγγίξει την συναισθηματική νοημοσύνη του θεατή
μέσα από την εικόνα, το σενάριο, και την επικοινωνία των πληροφοριών. Είναι μια πολλή ωραία εμπειρία η συνεργασία μας διότι ο
ένας συμπληρώνει τον άλλον.
Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζετε στον επόμενο κύκλο
επεισοδίων να κάνετε γυρίσματα και στη Θεσσαλονίκη. Ποιο
είναι κατά τη γνώμη σας το ποιο χαρακτηριστικό πιάτο της
πόλης και που σκοπεύετε να κάνετε τα γυρίσματα;
Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση διότι η πόλη έχει πολλές νοστιμιές. Θα ήθελα να κάνω κάτι για την μπουγάτσα, για την Πολίτικη
επιρροή, την Ποντιακή, την Εβραϊκή, τους μεζέδες, τις πιπεριές,
τις πίτες. Κάποια απ’ αυτά θα γίνουν σίγουρα ολόκληρα επεισόδια.
Η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η περιοχή της Μακεδονίας
διαθέτει πλούσια γαστρονομική κουλτούρα. Θα μπορούσε,
πιστεύετε, η αξιοποίηση αυτού του συγκριτικού της χαρακτηριστικού να αποτελέσει αφορμή για να την επισκεφτούν άνθρωποι από όλο τον κόσμο;
Θα μοιραστώ μαζί σας ένα μήνυμα που μου έστειλε κάποιος τηλεθεατής που μόλις είδε το επεισόδιο για τον Βόλο. «Βλέπω το
επεισόδιο και θέλω να πάω!» Δηλαδή... και φυσικά μπορώ, όχι
μόνο να το φανταστώ, αλλά πιστεύω ότι έχει ήδη γίνει, ότι η εκπομπή δηλαδή βοηθάει στην προσέλκυση νέων τουριστών. Αυτός ήταν και ένας από τους στόχους μας. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν
τουρίστες που έχουν ως αποκλειστικό ταξιδιωτικό κίνητρο τον
γαστρονομικό τουρισμό και οινοτουρισμό και οι οποίοι δαπανούν
μεγάλο ποσοστό του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού τους στο φαγητό και το κρασί. Οι ταξιδιώτες αυτοί, βάσει διεθνών μελετών,
έχουν υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα από τον μέσο τουρίστα.
Γιατί να μην τους προκαλέσουμε να έρθουν στην Ελλάδα;

«Σερβίρει» τους Αμερικάνους γεύσεις
και τοπία Ελλάδας και «σπάει» ταμεία!
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΈΛΗ ΣΤΟΛΆΚΗ

Πιάτα… Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να σερβίρει στους Αμερικάνους η διάσημη chef, μαγείρισσα, συγγραφέας, παρουσιάστρια
και ειδήμων σε θέματα ελληνικής και μεσογειακής μαγειρικής και
διατροφής, Νταϊάν Κόχυλα. Η ίδια δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι
γνωστή άλλωστε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις τηλεοπτικές
της εκπομπής αλλά και στις περισσότερες νοικοκυρές μέσα από
τα βιβλία της. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ελλάδα και ετοιμάζει πάλι τις βαλίτσες της για τις ΗΠΑ, καθώς αυτό το διάστημα
προβάλλεται από τη συχνότητα της Αμερικανικής Δημόσιας Τηλεόρασης η εκπομπή της «My Greek Table with Diane Kochilas»
η οποία… «σπάει» ταμεία. Το λάδι, οι ελιές, η φέτα αλλά και κάθε
είδους γεύση και άρωμα made in Greece φτάνει στην… κουζίνα των Αμερικανών μέσα από τη δημοφιλή εκπομπή της. Λίγο
πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα για την δεύτερη σειρά επεισοδίων,
στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η Θεσσαλονίκη, η κ. Κόχυλα
μιλά στην Karfitsa για το εν λόγω project, τη γαστρονομία της
πόλης μας, τις ομορφιές της Ελλάδας που επιδιώκει να δείξει σε
όλο τον κόσμο μέσα από την εκπομπή της.

Γιατί οι Αμερικάνοι δέχτηκαν με θέρμη μια εκπομπή σαν τη

(photo credits: Christopher Bierlien)

Περιμένατε το αμερικάνικο κοινό να αγκαλιάσει τόσο πολύ μια
εκπομπή μαγειρικής και ταξιδιών με αντικείμενο την ελληνική γαστρονομία;
Ναι! Το έβλεπα αυτό μπροστά μου όλα τα χρόνια που βρίσκομαι
μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, ήμουν σίγουρη, το πίστευα! Καμιά
φορά σκέπτομαι ότι κάποιος στην άλλη άκρη του πλανήτη, στο
Όρεγκον για παράδειγμα ή στο Λος Άντζελες, βλέπει την εκπομπή και ακούει μια παρουσιάστρια - εμένα! - να μιλάει με πολλή
αγάπη και πάθος για όλα όσα είναι η Ελλάδα και η γαστρονομική
κουλτούρα της, και μου φαίνεται very cool! Λαμβάνουμε καθημερινά πολλά ζεστά και ενθαρρυντικά μηνύματα μέσω του site
και των social media. Η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και οι
τηλεθεατές θέλουν να μάθουν περισσότερα και να ασχοληθούν
με την ελληνική κουζίνα.

Τι πρέπει να έχει ένα… greek table για να είναι γεμάτο και
πλήρες;
Αγάπη, γενναιοδωρία, συζήτηση, κρασί και καλοφτιαγμένο, τίμιο
φαγητό!

δική σας; Τους είναι άγνωστα τα ελληνικά φαγητά και γεύσεις
και είναι περίεργοι;
Η εκπομπή καταρχάς είναι διασκεδαστική – ο πρώτος κανόνας
της τηλεόρασης. Είναι καλογυρισμένη, με ωραία εικόνα. Κάθε
επεισόδιο έχει διαφορετικό θέμα, ταξιδεύουμε σε διαφορετικά
μέρη κάθε φορά. Γνωρίζω καλά το αντικείμενο και πιστεύω ότι
το επικοινωνώ με έναν τρόπο που κερδίζει τον θεατή. Και, τέλος,
οι συνταγές είναι προσιτές, κάτι που σκόπευα να κάνω από την
αρχή, να δείξω φαγητά δηλαδή τα οποία ο καθένας μπορεί να
φτιάξει όπου κι αν βρίσκεται.

Ποιο είναι το ελληνικό προϊόν που αγαπούν περισσότεροι οι
Αμερικάνοι;
Θα έλεγα διάφορα, διότι είναι αυτά που γνωρίζουν περισσότερα
απ’ όλα: Την φέτα, το ελαιόλαδο, τις ελιές. Στόχος της εκπομπής
είναι και να ενισχύσουμε αυτά αλλά και, φυσικά, να τους προκαλέσουμε να γνωρίσουν πολλά περισσότερα, να διευρύνουμε
τις γνώσεις τους και να τους κάνουμε αυριανούς πρεσβευτές της
ελληνικής κουζίνας και κουλτούρας.

Στην εκπομπή της «My Greek Table»
αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά
στην γαστρονομική κουλτούρα και τα
πιάτα της Θεσσαλονίκης
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Η σοφή απόφαση και η… προίκα

Κ

άπου μέσα στο Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που ο Ηρακλής πάλευε όχι απλώς
για την επιβίωση του
αλλά για την ίδια την
ύπαρξη του. Η ομάδα
έπρεπε να διαλέξει εάν
θα αγωνισθεί στη Football League ή εάν
θα έπρεπε να συμμετάσχει στο τοπικό
Πρωτάθλημα. Δίλλημα από αυτά που δύσκολα απαντώνται. Πού σου κόβουν την
ανάσα και θολώνουν το μυαλό όταν πρόκειται για την ομάδα που αγαπάς. Για την
οποία, μέχρι τότε, πίστευες ότι αποτελεί
περιπέτεια απλώς και μόνο η συμμετοχή
της στη Football League. Τελικώς για τον
Ηρακλή αποδείχθηκε ότι υπήρχαν και
χειρότερα. Όπως η απόφαση, μετά από
πολλές συζητήσεις και ώριμες σκέψεις, η
ομάδα να συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής. Απόφαση η οποία έμοιαζε με απονενοημένο εγχείρημα όταν

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

πάρθηκε. Τότε δηλαδή που ο Ηρακλής
δεν είχε μαντήλι να κλάψει και ούτε έναν
παίκτη στο ρόστερ. Είχε όμως ανθρώπους οι οποίοι διψούσαν για να δώσουν
ζωή στην ιστορική ομάδα. Όχι απλώς να
τις προσφέρουν τεχνητές αναπνοές, αλλά
ανάσες δυνατές οι οποίες θα οδηγούσαν
την ομάδα στο να βγει από την εντατική
και να σταθεί γερά στα πόδια της. Και
στον αθλητισμό όταν έχεις όραμα μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Εκ του

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

αποτελέσματος η απόφαση ο Ηρακλής
να συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής ήταν σοφή. Η διοίκηση έδειξε
εξαιρετικά αντανακλαστικά, έκλεισε
προπονητή, συμπλήρωσε ένα ρόστερ το
οποίο είναι αξιοπρεπές και όταν κύλησε
η μπάλα στο χορτάρι, αφού ξεπέρασε τα
προβλήματα των πρώτων αγωνιστικών,
έβαλε υποψηφιότητα για την άνοδο στη
Football League. Εάν τελικώς το πετύχουν οι κυανόλευκοι θα έχουν ανατρέψει τους κανόνες της λογικής. Ακόμη
όμως κι αν δεν τα καταφέρουν θα έχουν
δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον στην
ομάδα, προίκα για τα επόμενα χρόνια.
Πολύτιμος σύμμαχος για τον Ηρακλή
σε όποια κατηγορία κι αν αγωνίζεται
την επόμενη χρονιά. Προϊόν που δεν
έχει τιμή στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Κι αυτό το οποίο θα πρέπει να
προστατεύσουν ως κόρη οφθαλμού οι
παράγοντες του Ηρακλή.

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 επιτρέπει 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 κόσμος 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 υποστηρίξει 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 κρατήσεις στο 2316007575.
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τεχνολογία
RURAL BROADBAND: ΓΡΉΓΟΡΟ INTERNET ΜΈΣΩ ΟΠΤΙΚΏΝ ΙΝΏΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ

Ολοκληρώθηκε το έργο σε βόρεια και νότια Ελλάδα από τον Όμιλο ΟΤΕ

Ε

να έργο πνοής για τις απομακρυσμένες περιοχές
της βόρειας και της νότιας Ελλάδας ολοκλήρωσε
επιτυχώς και εντός χρονοδιαγράμματος ο Όμιλος
ΟΤΕ. Στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband, ο
Όμιλος δημιούργησε ένα νέο δίκτυο οπτικών ινών μήκους
12.000 χιλιομέτρων. Μέσω του δικτύου αυτού, 323.000
κάτοικοι αγροτικών, ορεινών και νησιωτικών περιοχών σε
2.260 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες και γρήγορο Internet έως 50Mbps.

Επιτυχής Σύμπραξη Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα - Διεθνής
αναγνώριση

Το έργο Rural Broadband σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα),
σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους.
Το έργο βραβεύθηκε στα «European Broadband Awards
2017», που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG
CNECT), ως το καλύτερο έργο στην Ευρώπη στην κατηγορία «Προώθηση πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές». Το εθνικής κλίμακας έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Λευκές Αγροτικές και
Απομακρυσμένες Περιοχές» (Rural Broadband), πρώτευσε
ως βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική για την προώθηση της

ευρυζωνικότητας, αφού εξασφαλίζει σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών πρόσβαση σε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Το έργο συμβάλλει καθοριστικά στη
μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών κέντρων
και περιοχών της περιφέρειας που στερούνται σύγχρονων
ευρυζωνικών υποδομών, ενώ έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο
στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, δήλωσε σχετικά: «Οι τεχνολογικές υποδομές νέας γενιάς ανοίγουν το δρόμο για την
ανάπτυξη. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας να απολαμβάνουν τα
οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής όλοι οι Έλληνες, ισότιμα,
χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στις αγροτικές περιοχές, θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την
τοπική ανταγωνιστικότητα. Αυτό αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βράβευσε τη χώρα μας. Με το έργο Rural
Broadband φέρνουμε το αύριο σήμερα για όλους».
«Ο Όμιλος ΟΤΕ, με τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα τεχνολογίας που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί τις
υποδομές για την ψηφιακή ανάπτυξη. Ένα μπράβο στους
ανθρώπους μας που κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουν ένα δύσκολο τεχνικά έργο, που
απαιτούσε τεχνογνωσία και ειδικό σχεδιασμό. Με την τεχνολογία επιδιώκουμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο
για όλους», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

Ψηφιακή ανάπτυξη στην περιφέρεια

Το γρήγορο Internet διευκολύνει την καθημερινότητα πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων, καθώς μεγάλα αρχεία
«κατεβαίνουν» και «αποστέλλονται» εξαιρετικά γρήγορα,
ενώ κάθε χρήστης μπορεί να κάνει πολλές εργασίες ταυτόχρονα και με πολλές ηλεκτρονικές συσκευές online. Με
τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα, ενώ παράλληλα
δίνεται σημαντική ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα
και ανταγωνιστικότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και νέες προοπτικές σε τομείς όπως ο τουρισμός, η δημόσια διοίκηση, η υγεία, η παιδεία, η γεωργία,
ο πολιτισμός κ.α. Από το σύνολο των 2.260 οικισμών που
ανέλαβε ο Όμιλος ΟΤΕ στο πλαίσιο του Rural Broadband,
οι 810 βρίσκονται σε 19 νομούς της βόρειας Ελλάδας, και
συγκεκριμένα στους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας,
Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Γρεβενών, Καστοριάς,
Κοζάνης, Φλωρίνης, Ιωαννίνων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης,
Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Οι υπόλοιποι 1.450 βρίσκονται σε 17 Νομούς της νότιας Ελλάδας,
στους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας,
Λευκάδος, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Δωδεκανήσου και Βοιωτίας.
Ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσω των εταιρειών OTE RURAL North και
OTE RURAL South, έχει ξεκινήσει την χονδρική εμπορική
διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών στους παρόχους λιανικής σε 1.565 οικισμούς, που εξυπηρετούν περισσότερους
από 257.000 κατοίκους, ενώ εντός Νοεμβρίου οι υπηρεσίες θα διατεθούν στο σύνολο των οικισμών.
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ζώδια & social life

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

Θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις
ώστε να δείτε τις καταστάσεις που βιώνετε
με αισιοδοξία και θάρρος
ΖΥΓΟΣ

ΚΡΙΟΣ

Αυτή την περίοδο νιώθετε αρκετά περίεργα, καθώς έχουν συντελέσει
πολλοί πλανήτες να σας χαλάσουν την ηρεμία. Από την άλλη, συνειδητοποιήστε αρκετά πράγματα που αφορούν την προσωπική σας ζωή και
κυρίως τον τρόπο που τη διαχειρίζεστε.

Η εβδομάδα αυτή σάς επαναφέρει στα δικά σας δεδομένα και στα δικά
σας «νερά». Οι συνθήκες θα είναι αρκετά θετικές προς ένα έργο ή μία
συγκεκριμένη κατεύθυνση που εσείς θα επιλέξετε. Ξαφνικά νέα θα
σας δημιουργήσουν για λίγο μία αστάθεια στις σκέψεις σας.

ΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οικονομικές ανησυχίες και ερωτικές αναστατώσεις θα είναι αυτό που
θα σας χαρακτηρίζει τις μέρες αυτές. Αν πρέπει να κάνετε κάποιες
αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος να
δράσετε πρώτα εσωτερικά και μετά να γίνει έργο. Φροντίστε να είστε
συνεπείς με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις.

Νέα δεδομένα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο σάς δίνουν
αρκετή αυτοπεποίθηση στο να προχωρήσετε. Στο τέλος της εβδομάδας
θα υπάρχουν σημαντικά νέα που θα σας βγάλουν από άστοχες
σκέψεις που κάνατε. Θα βρεθείτε πολύ κοντά σε λύσεις, που πριν
φαίνονταν «βουνό».

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επαγγελματικές αναζητήσεις και διεκδικήσεις θα ξεκινήσουν για
εσάς από αυτή την εβδομάδα. Ο επαγγελματικός σας χώρος θα γίνει η
καθημερινή σας έννοια, βρίσκοντας και εφευρίσκοντας τρόπους ώστε
να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΛΕΩΝ

Για πολλούς από εσάς συμβαίνει να έχετε κλείσει έναν κύκλο στην
προσωπική σας ζωή και να βλέπετε την ύπαρξή σας με νέα δεδομένα
και προσωπικές ευκαιρίες. Η οικογένεια, επίσης, θα παίξει έναν
πολύ σημαντικό ρόλο για σας και θα σας βγάλει από τυχόν λάθος
καταστάσεις που είχατε επιλέξει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μάλλον την εβδομάδα αυτή έχετε να σκεφτείτε την επαγγελματική
σας πορεία, μέσα από τα λάθη και τα σωστά, που έχετε πράξει κατά το
παρελθόν. Δεν είναι και η πιο εύκολη διαδικασία αυτή, γιατί καλείστε
να φροντίσετε εκκρεμότητες από το παρελθόν που δεν είναι και οι
πιο απλές.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑΣ 2017
Το Σωματείο για τη Γονιμότητα ΚΥΒΕΛΗ και η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής Embryolab, με τη σημαντική υποστήριξη των AHEPA, πραγματοποίησαν για την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκδήλωση
με αφορμή την πανευρωπαϊκή εβδομάδα γονιμότητας και θέμα «Υποστηρίζουμε τη
γονιμότητα στην πράξη». Ευρύ κοινό αλλά και μεγάλος αριθμός φοιτητών παρακολούθησε την εκδήλωση. Στην εκδήλωση ειδικοί της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από το Embryolab και εκπρόσωποι του Σωματείου ΚΥΒΕΛΗ παρουσίασαν την
εξέλιξη στην ΥΑ, τις κλινικές και εργαστηριακές πρακτικές, τις προσπάθειες και
καθημερινές ιστορίες ζευγαριών στην ΥΑ, έδωσαν συμβουλές και επιλογές για τη
γονιμότητα, την υπογονιμότητα, την ψυχολογία και τη διατροφή.
«Γιορτάζουμε 40 χρόνια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Από τότε το 1978 μέχρι
σήμερα έχουν γεννηθεί περισσότερα από 6.500.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο με
θεραπείες και τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής» δήλωσε η πρόεδρος του
Σωματείου για τη γονιμότητα «Κυβέλη», κ. Δήμητρα Δρακοπούλου.
Η κ. Αλεξία Χατζηπαρασίδου, Sr. Κλινική Εμβρυολόγος, Διευθύντρια Εργαστηρίων
του Embryolab ανέφερε από την πλευρά της: «Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε
τη δημιουργία οικογένειας ως βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Η Επιστήμη που
εξελίσσουμε και η Τεχνολογία που εφαρμόζουμε προσφέρουν λύσεις για τα ζευγάρια και το όνειρο της ζωής τους γίνεται πραγματικότητα».

Από αυτή την εβδομάδα ξεκινούν και τα γενέθλιά σας και σίγουρα θα
έχετε ένα μεγαλύτερο πλανητικό αβαντάζ. Θα έχετε να ασχοληθείτε με πολλά θέματα που αφορούν κυρίως την προσωπική σας
ανανέωση και οι συνθήκες θα είναι κομμένες και ραμμένες στα δικά
σας μέτρα και σταθμά.

Ο Ήλιος από τις 22/11 θα βρίσκεται στον Τοξότη, φροντίζοντας την
ίαση στους προβληματισμούς που έχετε και αφορούν το κοντινό
παρελθόν σας. Τα επαγγελματικά σας βήματα βρίσκονται σε μία
εξέλιξη, που πολλές φορές θα χρειαστεί να τη χαλιναγωγήσετε ώστε
να μην έχετε αντίθετα αποτελέσματα από τα ποθούμενα.

Συντελεστές της εκδήλωσης και Ειδικοί στην Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή του Embryolab: Λ. Μόρρου, Δ. Νικολαίδης, Χ.
Παππάς, Ν. Ανεσίδης, Μ. Μωυσίδου, Β. Πετρίδου, Μ. Κυριακίδης,
Α. Χατζηπαρασίδου.

Η εβδομάδα αυτή θα σας ανταμείψει, σε κάθε περίπτωση. Το φιλικό
σας περιβάλλον, ή μία πολύ προσωπική σας σχέση, θα έχει πολλά
να σας δώσει. Ο έρωτας βρίσκεται στον χώρο της εργασίας και θα
επινοήσετε κώδικες επικοινωνίας ώστε να μην είστε εκτεθειμένοι
σε κίνδυνους.

ΙΧΘΥΕΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Επαγγελματικά είστε στην καλύτερη περίοδο. Η εβδομάδα αυτή θέλει
να σας δώσει ένα αρκετά δυνατό εκτόπισμα, ώστε να βρεθείτε στη
θέση που πραγματικά σας αξίζει. Ξαφνικές ευκαιρίες σε προσωπικό
και επαγγελματικό τομέα θα συμβούν στο τέλος της εβδομάδας.

Επαγγελματικά και οικονομικά είναι τα θέματα που θα σας απασχολήσουν την εβδομάδα αυτή. Θα συμβούν ξαφνικά γεγονότα που θα
σας ενεργοποιούν ευχάριστα. Οι συνθήκες θα είναι πολύ καλές και σε
προσωπικό επίπεδο προς το τέλος της εβδομάδας.
Η κ. Α. Χατζηπαρασίδου, Sr. Κλινική Εμβρυολόγος και Διευθύντρια
Εργαστηρίων του Embryolab και ο κ. Ν. Χριστοφορίδης, Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Κλινικός Διευθυντής
του Embryolab.

Oι ομιλητές της εκδήλωσης: Ε. Τσίρου, Λ. Μόρρου, Μ. Κυριακίδης, Ν. Ανεσίδης, Μ. Δημητράκη, Γ.Σαμολαδά, Χ. Παππάς, Α.Χατζηπαρασίδου, Μ.Μωυσίδου, Ν. Χριστοφορίδης, Δ. Δρακοπούλου

Δ. Δρακοπούλου, Πρόεδρος και Α. Αλεξοπούλου, Αντιπρόεδρος του
Σωματείου για τη Γονιμότητα Κυβέλη και η κ. Μ. Δημητράκη, Γυναικολόγος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Embryolab.
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Όλα τα σημεία διανομής
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
Dandelion
Xρυσοστόμου Σμύρνης 17, 2310 234208
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
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899
New York College
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879
NOUVEAU
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papallion
Μητροπόλεως 38, Θεσσαλονίκη, 231 026 6844
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
Ύψιλον
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 0530480
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
Αntico café
Τενέδου 55, Tούμπα, 2311246222
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
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