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Η αναμέτρηση στην Βουλή για την πώληση των βλημάτων, θα 
πρέπει να είχε διπλή στόχευση. Η μια θα ήταν να αναδείξει (και να 
αποδείξει) ότι υπάρχει σκάνδαλο. Η άλλη, να προκαλέσει ρήγμα 
μεταξύ Τσίπρα – Καμμένου, μιας και αν το σκάνδαλο ήταν οφθαλ-
μοφανές ο Τσίπρας θα «κρεμούσε» τον Καμμένο και αυτόματα η 
συγκυβέρνηση θα είχε πρόβλημα.

Στην πρώτη στόχευση κάτι πέτυχε η ΝΔ. Το σκάνδαλο ούτε μεγάλο 
ήταν βέβαια (σε σχέση με άλλα όπου τα ποσά ήταν εξωφρενικά), 
ούτε και τόσο ξεκάθαρο. Η οσμή όμως, ότι δηλαδή εδώ κάτι έγινε, 
ή πήγε να γίνει και κάποιος θα έκανε γερή μπάζα, σαφώς έμεινε. 
Στο δεύτερο σκέλος, που ήταν και ζητούμενο και βασικότερο, η 
ρήξη δηλαδή Τσίπρα – Καμμένου, όχι μόνο δεν πέτυχε κάτι η ΝΔ, 
κατόρθωσε και ακριβώς το αντίθετο! Τσίπρας – Καμμένος ακόμα 
πιο ερωτευμένοι από όσο τους έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Η άποψη μου είναι πως με την επιλογή της επερώτησης θα ήταν 
δύσκολο να τους στριμώξεις. Για την αντιπολίτευση το θέμα προ-
σφέρονταν για πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Με αυτήν 
την κοινοβουλευτική διαδικασία θα έβαζες όλους τους βουλευτές 
της συγκυβέρνησης να μιλήσουν υπέρ Καμμένου και με την ψήφο 
τους, μετά από την τριήμερη συζήτηση, να του δώσουν όλοι πλήρη 
κάλυψη για όσα έκανε. Φανταστείτε πόσο όμορφα θα ένοιωθε ο 
Φίλης και οι όμοιοι του μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ να δίνουν άφεση στο 
Καμμένο για τις πράξεις του. Και όχι μόνο για όσα έκανε, αλλά και 
για όσα θα κάνει. Θα είχες την ευκαιρία να καταγράψεις μια ιστορι-
κή στιγμή όπου όλοι ανεξαιρέτως θα έδιναν κάλυψη στον Καμμένο 
και θα την κουνούσες στα μούτρα τους και για τα επόμενα που θα 
έρθουν από κει. Γιατί θα έρθουν και αυτό είναι βέβαιο! Η πρόταση 
μομφής δεν θα είχε στόχο την πτώση της κυβέρνησης, αλλά τον 
διασυρμό της, που θα αποτελούσε δυνατό όπλο για τις πολιτικές 
εξελίξεις.

Δεν πειράζει. Σύντομα θα υπάρξει και πάλι μια δυνατή αφορμή. 

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της εταιρίας 
INTERVIEW

Πρόταση μομφής! 
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δικλείδα ασφαλείας, τόσο ο κίνδυνος «ατυχήματος» μεγαλώνει
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editorial

Η λαϊκή κατοικία χρειάζεται εγγυήσεις

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Η επιτυχία του μέτρου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (που όπως-όπως ξεκίνησε την 29η Νοεμβρίου) 
θα κρίνει εν πολλοίς και την επιτυχία της τρίτης αξιολόγησης. Μία τρίτη αξιολόγηση που η κυβέρνηση θέλει 
να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο «ανώδυνα». Δυστυχώς, οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί είναι το «πικρό ποτήρι» που πρέπει μέχρι τέλους να πιει, κόντρα –ίσως– σε μία ρητορική 
που στα χρόνια της αντιπολίτευσης την ευνόησε. 

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου με μπαράζ δηλώσεων να επιχειρεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη πως οι 
περιουσίες που θα δημευτούν αφορούν στρατηγικούς κακοπληρωτές με μεγάλα χρέη και μεγάλη ακίνη-
τη περιουσία, όμως –ελλείψει νομοθεσίας– κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνουμε μάρτυρες 
δραματικών περιστατικών. Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, σε μία προσπάθεια να 
συνομολογηθεί μία συντονισμένη τακτική μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος, είναι μία σωστή κίνηση. Μία 
κίνηση με διπλή στόχευση: Αφενός να προστατευθεί το περιβόητο «ηθικό πλεονέκτημα» της κυβέρνησης 
και αφετέρου να σταλεί στην κοινωνία το μήνυμα ότι η στάση της κυβέρνησης στο εξαιρετικά ευαίσθητο 
θέμα της πρώτης κατοικίας, του «κεραμιδιού» που λένε οι παλιοί, δεν έχει αλλάξει.

Βέβαια, σε μία κοινωνία που έχει υποστεί τα πάνδεινα εδώ και επτά χρόνια, δεν είναι καθόλου εύκολο 
ακόμη και για τον πρωθυπουργό να καταδείξει ότι υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αναξιοπαθούντων και 
μπαταχτσήδων. Εξίσου, ίσως και περισσότερο, δύσκολο είναι οι πολίτες –ιδίως αυτοί που έχουν «γαλου-
χηθεί» με λαϊκίστικη νοοτροπία– να πειστούν ότι η «συμφωνία κυρίων» μεταξύ υπουργείου Δικαιοσύνης 
και συστημικών τραπεζών θα τηρηθεί. Όλα αυτά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ακούστηκαν και στη συνε-
δρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εισήχθη η έννοια του «λαϊκού νοικοκυριού». Αυτού 
δηλαδή που δεν πρόκειται να βγει «στο σφυρί» σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Κακά τα ψέματα, όμως, όσο δεν υπάρχει σχετική προστατευτική νομοθεσία και όλα επαφίενται στις διοική-
σεις των τραπεζών, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Ούτε πολιτικός ούτε πολίτης που από οικονομι-
κή δυσπραγία έχει δει το δάνειό του να «κοκκινίζει». Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Μπορεί οι πλειστηρι-
ασμοί να διεξάγονται πλέον ηλεκτρονικά –και να μην ξέρει κανένας κάτι, εκτός από τον ενδιαφερόμενο που 
χάνει το σπίτι του και τους επισπεύδοντες– όμως όταν έρθει η ώρα των εξώσεων το δράμα θα κορυφωθεί. 
Οι κάμερες των καναλιών θα είναι απ’ έξω και θα περιμένουν να καταγράψουν σκηνές όπως αυτές που 
εδώ και χρόνια βλέπουμε στην Ισπανία. Και τότε θα είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τις εξελίξεις.

Πολύ σωστά ο Νίκος Φίλης παρατήρησε ότι «χρειάζεται να πάρουμε νομικά μέτρα ώστε να μην πάρει η 
“μπάλα” τον κόσμο της λαϊκής κατοικίας». Είναι προς όφελος πολιτών, επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος να υπάρξει λύση στα «κόκκινα» δάνεια, όχι όμως η όποια λύση...



και πολλές άλλες εκδρομές σε Ελλάδα και Εξωτερικό!! 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ!

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN! 
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  304€

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΠΟ  549€                     439€

ΠΡΑΓΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΑΠΟ  479€                     399€

ΚΡΑΚΟΒΙΑ - ΑΟΥΤΣΒΙΤΣ
ΑΠΟ  319€                    239€

ΓΟΤΘΙΚΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 
ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

ΑΠΟ  469€                      359€

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΑΠΟ  249€                         179€

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΑΠΟ  319€                     255€

ΠΡΑΓΑ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΑΠΟ  249€                        179€

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
ΑΠΟ  395€                    320€

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΑΠΟ  289€                      229€

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
ΑΠΟ  439€                        354€

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ

ΑΠΟ  689€                         594€
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ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΑΠΟ  349€                         255€

ΑΠΟ 379€

6ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23/125ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23/125ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23,30/12 & 03/01 

5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 30/12 & 03/01  

5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23/12

5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23, 30/12 & 03/015ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23/12, 30/12 & 03/01

4,5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 22,23/12 4ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23/12

 5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 30/12

5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 22/125ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23/12

ΠΡΑΓΑ-ΔΡΕΣΔΗ
  269€ΑΠΟ  349€

AYTOΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ 

5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 23/12 5ΗΜΕΡΕΣ αναχ. 30/12
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Πληρώστε έως 
και με 

ΑΤΟΚΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ12

Προμηθευ
τείτε του

ς 

αναλυτικ
ούς κατα

λόγους 

στα γραφεία μας σ
ε 

Αθήνα 

και Θεσσαλον
ίκη!

Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Ο Δ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

ΑΘΗΝΑ Μητροπόλεως 5, 1ος όροφος, Σύνταγμα | Τηλ.: 210 3250064, 210 3239056  
Fax: 210 3234685 | Email: athens@zorpidis.gr, www.athens-zorpidis.gr
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κοινωνία

«Τα ποσοστά ανεργίας τείνουν να ξεπεράσουν αυτά της εργασίας. 
Ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν κατακρημνιστεί όλες οι συμβά-
σεις εργασίας κι έχουν… ελαστικοποιηθεί οι σχέσεις εξάρτησης των 
εργαζομένων» λέει ο εκπρόσωπος τύπου της ΓΣΕΕ και πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δημήτρης Καραγεωργό-
πουλος.

Υπάρχει κατηγορία εργαζομένων που… επιδοτεί τη δουλειά της;  
Πάρα πολλοί από τους συναδέλφους μας είναι «ημι-άνεργοι» κά-
νοντας ένα ή δύο μεροκάματα την εβδομάδα ή δουλεύουν τρίωρα 
ή τετράωρα για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του αξιοπρεπώς, 
οπότε τολμώ να πω ότι αυτή η κατηγορία ανθρώπων βρίσκεται σε 
δυσμενέστερη θέση από τους ανέργους και αναγκάζεται να επιδοτεί 
την εργασία της διότι όταν μένουν μακριά και παίρνουν 200 ευρώ 
το μήνα, για καθημερινή απασχόληση, περισσότερα πληρώνουν σε 
καύσιμα παρά παίρνουν ως εισόδημα…

Θεωρείτε ότι κάτι κάνατε λάθος ως συνδικαλιστές; Γιατί οι εργα-
ζόμενοι (πριν και μετά τα μνημόνια) δεν έχουν δικαιώματα αλλά 
μόνο… υποχρεώσεις; 
Ο συνδικαλιστικής και όποιος έχει να κάνει με προβλήματα, κι ο ίδιος 
κάνει λάθη και μπαίνει σε πειρασμούς. Θα ήταν ψέμα αν πούμε ότι 
δεν κάναμε λάθη αλλά πρέπει να βελτιωνόμαστε στην εκπροσώπηση 
των εργασιακών προσόντων. Όλα όσα λέτε για σχέσεις με την πολιτι-
κή είναι παθογένεια παντού όχι μόνο στους συνδικαλιστές.

Κάνετε κάποια προσπάθεια ως ΓΣΕΕ να ανατραπεί αυτό, να βρεί-
τε το ρόλο σας ως εκπρόσωποι εργαζομένων, ως διεκδικητές 
δικαιωμάτων; Τα τελευταία χρόνια οι συνδικαλιστές έγιναν ένα 
με τους πολιτικούς και εκεί την πατήσαμε όλοι; 
Για να δούμε όμως ποιος είναι ο ρόλος των συνδικάτων και μέχρι 
που φτάνουν οι αρμοδιότητες και οι πρωτοβουλίες. Τα συνδικάτα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως δεν ασκούν εκτελεστική εξουσία. Η 
κατηγορία από κάποιο συνάδελφο συνδικαλιστή ότι διαχειρίστηκε 
ένα μέρος της εκτελεστικής εξουσίας, δεν σημαίνει ότι οι συνδικαλι-
στές του ιδιωτικού τομέα που είναι οι περισσότεροι, πρέπει να μπουν 
όλοι στον ίδιο ντορβά…

Πείτε μας όμως, τι μπορείτε να κάνετε εσείς οι συνδικαλιστές 
σήμερα; 
Αυτό που κάναμε μέχρι πρότινος ήταν να διαπραγματευόμαστε τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε τη γενική εθνική σύμβαση, είτε 
τις κλαδικές, είτε τις επιχειρησιακές. Τώρα στην κρίση θα πρέπει να 
βρίσκουμε λύσεις. Βρισκόμαστε σε μια διαρκή  αναζήτηση για κάτι 

πιο αποτελεσματικό και χρηστικό.

Καταλήξατε σε κάτι χειροπιαστό, πρακτικό, καθημερινό; 
Ναι, έχουμε φτιάξει την ένωση εργαζομένων καταναλωτών που 
βοηθάει χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εντελώς δωρεάν, για 
να σώσουν τα σπίτια τους. Επίσης, έχουμε το κέντρο πληροφόρησης 
εργαζομένων και ανέργων και αυτή την περίοδο ασχολούνται με τις 
συντάξεις, την ενημέρωση των ασφαλιστικών, τη συμβουλευτική της 
εργασίας για εργασιακά δικαιώματα. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμ-
βάσεις για να πληρωθούν απλήρωτοι εργαζόμενοι. Προσπαθούμε να 
ξεφύγουμε λίγο από τον ρόλο που μέχρι πρότινος είχαμε συνηθίσει. 
Δεν υπάρχουν πλέον αυξήσεις. Υπάρχει πλήρης απορύθμιση της 
αγοράς. Προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Το συλλογικό 
εργατικό δίκαιο έχει κατακρεουργηθεί  και πρέπει να ξαναβουτήξου-
με στη βάση και ασχολούμαστε ατομικά με το κάθε πρόβλημα του 
εργαζόμενου. Μόνο αν μας εμπιστευτεί ο εργαζόμενος μπορούμε να 
ανακάμψουμε και να είναι πετυχημένοι οι αγώνες μας.

Τα υπουργεία μιας αριστερής κυβέρνησης πως σας αντιμετωπί-
ζουν ως ΓΣΕΕ; 
Θα έλεγα ότι υπάρχει μια απαξίωση ως προς τα συνδικάτα. Απαξι-
ώνουν την ίδια την εργατική τάξη, όχι εμάς τους συνδικαλιστές. Αν 
είμαστε κεφάλαιο θα είχαμε καλύτερη πρόσβαση στον πρωθυπουρ-
γό ο οποίος έχει συναντήσει όλους τους μεγαλοβιομήχανους, ενώ 
τους αρχηγούς των συνδικάτων ούτε μια φορά. Θα σας φέρω ένα 
παράδειγμα, βλέπαμε τις καθαρίστριες στο υπουργείο οικονομικών 
και πόσο είχαν ξεσηκωθεί όταν βρίσκονταν στα έδρανα της αντιπολί-
τευσης. Τώρα έχουμε τις 9.500 χιλιάδες σχολικές καθαρίστριες που 
εκπροσωπεί η ομοσπονδία μου, με συμβάσεις έργου, η κυβέρνηση 
τις θεωρεί εργολάβους και παίρνουν μισθούς από 150-300 ευρώ, 
χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας, χωρίς βαρέα και ανθυγιεινά, και 
επί 15 χρόνια κάνουν το ίδιο και δεν τις αντιμετωπίζουν διαφορετικά.

Τι άλλαξε δηλαδή σε αυτά τα 2,5 χρόνια; 
Δεν ξέρω αν άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, αλλά 
αυτό που διαπιστώνουμε εμείς ως εργαζόμενοι, χωρίς να χρωματί-
σω γιατί εγώ εκπροσωπώ αυτούς που με επέλεξαν, πραγματικά μας 
έχει απογοητεύσει η σημερινή αριστερή κυβέρνηση. Και βλέπουμε 
μεγαλύτερη σκληρότητα στα αιτήματά μας.

Άρα λέτε ότι δεν είναι κοντά στην εργατική τάξη; Τότε κοντά σε 
ποιους είναι; 
Μάλλον φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε όσους έχουν την δύναμη, 
στους λίγους και τους δυνατούς παρά στους πολλούς…

«Πριν την κρίση είχαμε το άνοιγμα των συνόρων και τη μεταφορά 
πολλών επιχειρήσεων στα όμορα κράτη, συνεχίστηκε μετά με το 
κλείσιμο πολλών μεγάλων επιχειρήσεων όπως τα φωσφορικά λιπά-
σματα, χάθηκαν ολόκληροι κλάδοι όπως η κλωστοϋφαντουργία και 
τα καπνά… Εξαρτάται λοιπόν, τι μετράς στα στοιχεία» λέει ο πρόεδρος 
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Τσαρα-
μπουλίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την αύξηση της ανερ-
γίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας; 
Ανάλογα με την περίοδο η ελληνική στατιστική αρχή μιλάει για ανεργία 
26,25,27% αλλά τα πραγματικά δεδομένα έχουν κι ένα… 5% που δεν 
καταγράφεται, είναι οι νέοι που φεύγουν που ξεπέρασαν τις 500.000. 
Εδώ όμως συμβαίνει το εξής παράδοξο… Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι 
συνεχώς αυξάνονται και την περίοδο του καλοκαιριού ως δια μαγείας 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναφέρει ότι η ανεργία… μειώνεται

Αυτό το ποσοστό που δεν καταγράφεται, σε ποιούς ανήκει; 
Όσοι δεν απαντάνε, περνάνε στον μη ενεργό πληθυσμό. Αυτό είναι το 
5%. Όσοι εργάζονται έστω και 12 ώρες την εβδομάδα για την αρχή 
θεωρούνται εργαζόμενοι, ενώ στην ουσία είναι άνεργοι. Και το παρά-
δοξο των τελευταίων χρόνων είναι ότι οι θέσεις μερικής απασχόλησης 
και εκ περιτροπής εργασίας ξεπερνούν τις θέσεις πλήρους απασχόλη-
σης. 62% μετριέται το ποσοστό νέων συμβάσεων μερικής απασχόλη-
σης ενώ μόνο 38% είναι οι νέες συμβάσεις πλήρους. Αυτό σημαίνει ότι 
η μία θέση γίνονται δύο, κι ότι γι’ αυτούς θεωρείται εργαζόμενος ενώ 
για εμάς σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αυτό.

Είναι αλήθεια ότι οι νέοι δεν αφήνουν την κάρτα ανεργίας ακόμα 
κι αν βρουν δουλειά; 
Δίνει κάποια προνόμια. Αν είναι κάποια θέση εποχιακή ή για κάποιες 
ώρες την εβδομάδα. Ο ένας μπορεί να συμμετέχει σε επικείμενα προ-
γράμματα κι ο άλλος βολεύεται γιατί δεν κολλάει ένσημα, πληρώνει 
λιγότερα…

Άρα η πολιτική της κυβέρνησης λέει ναι στην μαύρη εργασία… 
Αυτό δεν μπορούμε να το χρεώσουμε αποκλειστικά στην κυβέρνη-
ση. Ευθύνεται κι η περίοδος που εξελίσσεσαι αυτό αλλά φυσικά θα 
μπορούσε να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Ξέρετε εδώ και πολύ καιρό 
υπάρχει αντικειμενικοποίηση των θέσεων εργασίας. Δεν μπορεί ένας 
επιχειρηματίας να δηλώνει 100 πελάτες και να μην έχει ούτε ένα άτομο 
προσωπικό. Χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια στο πόσοι άνθρωποι 
θα εργάζονται στην επιχείρηση το μίνιμουμ έτσι ώστε να είναι υποχρε-
ωμένος ο εργοδότης να τους δηλώνει και οι εργαζόμενοι να έχουν και 
όλα τα προνόμια για να υπάρχει ισορροπία…

Όμως η εφορία ζητάει 11 όταν βγάζεις… 10; 
Αν πάμε από το ένα γιατί στο άλλο... ξέρω ότι έχουμε τις υψηλότερες 
ασφαλιστικές εισφορές και το πιο μεγάλο μη μισθολογικό κόστος στην 
Ευρώπη, αλλά, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ 
να μειωθούν οι φόροι, οι εισφορές, αλλά άμα κάποιον τον πιάσουν να 
μην το κάνει, η επιχείρηση πρέπει να κλείσει. Πρέπει να πάμε σε δρα-
στικά μέτρα γιατί αλλιώς δημιουργούνται όλα αυτά τα γιατί. Προκύπτει 
άνισος ανταγωνισμός σε αυτούς που πληρώνουν κανονικά και είναι 
στην ίδια δυσχερή θέση με όσους δεν πληρώνουν. Κι όλοι οδηγούνται 
προς την παρανομία… Μεταξύ μας συμφέρει η κάρτα ανεργίας παρά 
η αβέβαιη και απλήρωτη εργασία… Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Να σας πω 
ότι αυτός που εργάζεται έχει περισσότερες απολαύσεις κι προνόμια. 
Η ζωή είναι δομημένη πάνω στην εργασία. Δεν μπορεί να υπάρχουμε 
χωρίς αυτήν.

Δεν λέμε για όσα θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να έχουμε αλλά για 
το τι συμβαίνει σήμερα κε πρόεδρε…  
Κοιτάξτε άμα δουλεύεις part time και παίρνεις 200-250 ευρώ τον 
μήνα, είτε δουλεύεις είτε όχι το ίδιο είναι….

«Άμα παίρνεις για part time 250 
ευρώ τον μήνα, είτε δουλεύεις 

είτε όχι το ίδιο είναι…»
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

 «Ημιάνεργοι» η νέα κατηγορία… «εργαζομένων»
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU



ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ
EΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΑΛΑΖΙΟ ΛΕΥΚΟ

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

#thesi www.thesi.gr
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Χ
ωρίς κραυγές και ψιθύρους, με μοναδικά 
όπλα την αλήθεια και το έργο που έχει επι-
τελεσθεί τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος 
και επικεφαλής του συνδυασμού «Ισχυρό 
Επιμελητήριο» Μιχάλης Ζορπίδης, εξέφρασε 
τη βεβαιότητα  για τη νίκη, μετά την μεγάλη 
επιτυχία   της   κεντρικής του  εκδήλωσης στο 
συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Ο  κ. Ζορπίδης, εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία, απευθυ-
νόμενος προς  τους υποψήφιους συμβούλους, τις προσωπικό-
τητες  της πόλης και τους καταξιωμένους εκπροσώπους  του 
Επαγγελματικού κόσμου που έδωσαν δυναμικά το παρόν  τους 
στην εκδήλωση, μετέφερε  τα μηνύματα  στήριξης που λαμβά-
νει  από επιχειρηματίες και επαγγελματίες από όλα  τα σημεία  
του νομού Θεσσαλονίκης.

«Η προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι μαζί για να κρατή-
σουμε το Επιμελητήριο όρθιο και την επόμενη μέρα, για να το 
κάνουμε ακόμη πιο δυνατό, Ισχυρό Στήριγμα για όλα τα μέλη 
του, βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στους συναδέλφους μας. Οι 
άνθρωποι της αγοράς, από την Ασπροβάλτα μέχρι τα Κουφά-
λια και από την Επανομή μέχρι την Άσσηρο, όπου κινούμαι, 
μου δηλώνουν ανοιχτά την υποστήριξή τους», τόνισε και συ-
μπλήρωσε: «όλοι κατανοούν ότι για εμάς η επόμενη θητεία 
στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου δεν είναι αυτοσκοπός, όπως 
συμβαίνει με άλλους συνδυασμούς. Εμείς θέλουμε μόνο να 
προσφέρουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. 
Καταφέραμε τα χρόνια που είμαστε Διοίκηση να βγάλουμε το 
Επιμελητήριο μας από την αφάνεια. Έγινε πρωταγωνιστής και 
κύριος συνομιλητής  της Πολιτείας, άνοιξε τις πόρτες  του στα 
μέλη του, στήριξε  τον επαγγελματία,  του προσέφερε υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες,  διακρίθηκε μεταξύ των φορέων της πό-
λης, είχε στιβαρή συμμετοχή  σε όλες τις αναπτυξιακές πρωτο-
βουλίες. Τα μέλη του Επιμελητηρίου, μας  εμπιστεύονται γιατί 
εκτιμούν τη διαφάνεια  της Διοίκησης μας, το υψηλό αποθε-

ματικό που δημιουργήσαμε και το έργο που κάναμε. Τα προ-
βλήματα των Επαγγελματιών δεν έχουν χρώμα ή κομματικές 
παραλλαγές, είναι κοινά για όλους μας. Ενώσαμε τις δυνάμεις 
μας, έμπειροι και νέοι και όλοι μαζί σαν μια γροθιά, σαν μια οι-
κογένεια, αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τις εκλογές, ώστε 
να διεκδικήσουμε λύσεις και απαντήσεις στα δίκαια αιτήματα 
των ανθρώπων της αγοράς που βάλλονται ανελέητα από την 
κυβερνητική πολιτική».

«Ήταν άφαντοι…» 
Στη συνέχεια,  ο κ. Ζορπίδης, σχολίασε τις επικρίσεις σε  βάρος 
του  Συνδυασμού του, για τη μακρόχρονη παρουσία  του στη 
Διοίκηση και τη δήθεν απουσία του από τα τεκταινόμενα  στην 
πόλη και το νομό. «Αυτοί που μας κατηγορούν σήμερα είναι 
οι ίδιοι που μετείχαν στη Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου, από τότε που ανέλαβε ο Συνδυασμός μας, το 2006. 
Μάλιστα πολλοί από αυτούς, που τώρα έχουν φορέσει το μαν-
δύα του δήθεν φρέσκου και του νέου, μετέχουν  για τουλάχι-
στον μια εικοσαετία στα Δ.Σ. του  Ε.Ε.Θ. Όταν αναλάβαμε εμείς 
τη Διοίκηση, τους βρήκαμε εκεί! Αυτοί που τώρα «κόπτονται» 
για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και της αγοράς, παρα-
κολουθούσαν από απόσταση, άβουλοι και απαθείς, όταν εμείς 
δίναμε τις μάχες  για τις λαμαρίνες του ΜΕΤΡΟ, την ακτοπλοϊκή 
απομόνωση της πόλης, την έλλειψη καθαριότητας, την παρά-
νομη διακίνηση τσιγάρων, το παρεμπόριο.
Ήταν άφαντοι από τις εκδηλώσεις των μεσιτών, των ασφαλι-
στών,  και πολλών ακόμη  επαγγελματικών κλάδων, όταν εμείς 
ήμασταν σταθερά εκεί για να δώσουμε τη στήριξη του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου», είπε. 

Αναφερόμενος  στα ζητήματα που «καίνε» τον μικρομεσαίο 
επιχειρηματία με κυρίαρχο την υπερφολόγησή  του  και το 
2018, τους  περιορισμούς  στην κίνηση κεφαλαίων, τα υψηλά 
επιτόκια χορηγήσεων, το μεγάλο ύψος μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές  που «τον πνίγουν», 
αναρωτήθηκε αν μπορεί να διεκδικήσει ανακουφιστικές λύσεις 

προς όφελος του, ο Συνδυασμός που κατέρχεται στις εκλογές  
έχοντας  επίσημα την κομματική στήριξη των ΑΝΕΛ και υπο-
ψήφιους συμβούλους του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αιτία και  πηγή του 
πογκρόμ που υφίσταται ο χώρος  των Επαγγελματιών, είναι η  
σταθερή επιμονή της  κυβέρνησης στην εφαρμογή αυτής  της 
ανάλγητης πολιτικής.

Οι προτάσεις του συνδυασμού
Ο κ. Ζορπίδης, τόνισε ότι βούληση και επιλογή του Συνδυα-
σμού  του είναι να δώσει τους επόμενους αγώνες:

- Για να μπει φρένο στην άδικη υπερφορολόγηση των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών.
- Για να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού και να βοηθηθούν ουσιαστικά τα μέλη του Επι-
μελητηρίου.
- Για να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για το 
ακατάσχετο των λογαριασμών των επαγγελματιών.
- Για να πάψουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να εξαντλούν την αυ-
στηρότητά τους στους Επαγγελματίες με υπέρογκα πρόστιμα 
και αμφισβητούμενους καταλογισμούς.
- Για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις για τους Μετρόπληκτους 
επιχειρηματίες και εμπόρους.
- Για τη σύσταση ενιαίου Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών 
και Συγγενικών Δικαιωμάτων, απαλλαγή των καταστημάτων 
των οποίων η δραστηριότητα δε συναρτάται με την ψυχαγωγία 
και ορισμό νέων κριτηρίων ανάλογα με την τοποθεσία και την 
εμπορική κίνηση.
- Για να παταχθεί το παραεμπόριο, η παράνομη διακίνηση τσι-
γάρων.  

Ανακοίνωσε επίσης ότι  θα αξιοποιηθούν οι ευεργετικές  δι-
ατάξεις  της  νέας Επιμελητηριακής Νομοθεσίας προκειμένου 
να προχωρήσει η υλοποίηση του ήδη υπάρχοντος  σχεδιασμού 
για  τη συμμετοχή  του Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης ως βασικού εταίρου  σε φορείς διαχείρισης λιμανιών 
και αεροδρομίων, για την ίδρυση μόνιμων εκθέσεων  και εκθε-
τηρίων χώρων σε λιμένες και μεταφορικούς σταθμούς, για τη 
διαχείριση επιχειρηματικών πάρκων και την ίδρυση  Ινστιτού-
του Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη  για την υποστήριξη  
start up  επιχειρήσεων.

Οι παρόντες στην εκδήλωση
Το παρόν τους στην εκδήλωση του Συνδυασμού «Ισχυρό Επιμελητήριο» έδωσαν  ο  
πρόεδρος  της  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρχος 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λαζ. Κυρίζογλου, ο αντιπρόεδρος  του  δ.σ.  της Περι-
φερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,  Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών,  Σ.  
Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Λαγκαδά, Γ.  Καραγιάννης, ο πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO, Τ.  
Τζήκας,  ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ- HELEXPO,  και μέλος  του δ.σ. της Παγκόσμι-
ας Ένωσης Εκθέσεων, Κυρ. Ποζρικίδης, ο γενικός διευθυντής  της ΔΕΘ – HELEXPO, Αλ. 
Τσακσιρλής, ο πρόεδρος  της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουρισμού και 
Ναυτιλίας,   πρόεδρος  του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος και πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Επαγγελματιών – Εμπόρων νομού Θεσσαλονίκης, Γ. Μανδρίνος, ο πρόεδρος  
του Επιμελητηρίου Πέλλας και αντιπρόεδρος  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, Ιορ. Τσώτσος,  ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς,  επίσης αντιπρόεδρος  
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Π.Τονικίδης, ο  τέως πρόεδρος   του 
Ε.Ε.Θ., Ν. Τσαρούχας, ο απερχόμενος οικονομικός επόπτης  του Ε.ΕΘ., Στ. Συμεωνίδης, 
ο πρώην  πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών, Γρ. Λιάντας,  ο πρώην 
πρόεδρος του Συλλόγου  Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης και πρώην ταμίας  του Ε.Ε.Θ. , Ν. 
Εμμανουηλίδης, η πρόεδρος της Διοικούσας  Επιτροπής  Ν.Δ. νομού Θεσσαλονίκης, Β. 
Ευταξά, ο πρώην γενικός  γραμματέας Δημοσίων Έργων και πολιτευτής της Ν.Δ. Στρ. 
Σιμόπουλος, ο  πρώην  γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και πολιτευτής 
της Ν.Δ.  Π. Κοκκόρης, ο αντιδήμαρχος Θερμαϊκού, Θωμ. Μπύρος,  ο πρώην αντιπρόε-
δρος  του Ε.Ε.Θ. και πρώην αντιπρόεδρος  της Ομοσπονδίας  Επαγγελματιών – Εμπόρων  
νομού Θεσσαλονίκης, Κ. Μαυρίδης,  ο τέως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Π. Ψωμιάδης, ο  τέως νομάρχης Κ. Παπαδόπουλος, ο  πρώην αντιπεριφερειάρχης, Γ. 
Τσαμασλής και ο πρώην  δήμαρχος Λαγκαδά,  Γ. Αναστασιάδης.

Μ. Ζορπίδης: «Οι επαγγελματίες  έχουν καταλάβει 
ποιοί είναι πραγματικά δίπλα τους»

επιχειρείν
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τεχνολογία

Π
ρεμιέρα στο κανάλι COSMOTE HISTORY 
θα κάνει τον Δεκέμβριο το ντοκιμαντέρ 
«Ιερός Λόχος: Ιστορία ενός Θρύλου» 
για την ιστορία της επίλεκτης ομάδας 
Ελλήνων στρατιωτών που πολέμησαν 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, σε παραγωγή White Fox και 
συμπαραγωγή COSMOTE TV.  

 
Ο Ιερός Λόχος συγκροτήθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αποτελούνταν από Έλ-
ληνες αξιωματικούς, υπό τις εντολές του συνταγματάρχη 
Χριστόδουλου Τσιγάντε. Η μονάδα πολέμησε στο πλευρό 
των συμμαχικών δυνάμεων, Γάλλων, Νεοζηλανδών και 
της επίλεκτης Βρετανικής Ειδικής Υπηρεσίας Αεροπορίας 
(SAS), στη Λιβύη και το Αιγαίο, ενώ διαδραμάτισε σημα-
ντικό ρόλο στην απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Με 
γυρίσματα στην Αίγυπτο, τη Μ. Βρετανία και τα ελληνικά 
νησιά, το ντοκιμαντέρ βασίζεται στις μαρτυρίες των εν ζωή 
Ιερολοχιτών, μελών της Βρετανικής SAS και του σημερι-
νού Ιερού Λόχου, καθώς επίσης έγκριτων ιστορικών και 
στρατιωτικών. Επίσης, για πρώτη φορά παρουσιάζονται 
πλάνα από την εκπαίδευση του Ιερού Λόχου στην Αίγυπτο 
το 1942 και την προετοιμασία καταδρομικών επιχειρήσε-
ων στο Αιγαίο. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ τιμήθηκε για τη συμπαραγωγή του ντοκι-
μαντέρ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 75 χρόνια του 
Ιερού Λόχου, που διοργάνωσε η 13η Διοίκηση Ειδικών 
Επιχειρήσεων, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Παρα-
λαμβάνοντας την τιμητική διάκριση από τον Αρχηγό του 
ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσα-
μάζ, είπε: «Το COSMOTE HISTORY δημιουργήθηκε ώστε 
οι συμπολίτες μας, και κυρίως η νέα γενιά, να γνωρίσουν 
καλύτερα την ιστορία της Ελλάδας και να έρθουν πιο κοντά 
στον ελληνικό πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου 
μας. Εκ μέρους όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ, 
σας ευχαριστώ για την αναγνώριση αυτή».

Για το πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY, η COSMOTE 
TV επενδύει συστηματικά στο ελληνικό ντοκιμαντέρ και 
τις εγχώριες παραγωγές με θεματολογία γύρω από την 
ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας, από τη θέση του 
παραγωγού ή του συμπαραγωγού. Επίσης, σε συνεργασία 
με Έλληνες δημιουργούς, αναζητά, αποκαθιστά και προ-
βάλλει σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικές ταινίες, κά-
ποιες από τις οποίες προβάλλονται για πρώτη φορά στην 
ελληνική τηλεόραση. 

Το ντοκιμαντέρ «Ιερός Λόχος: Ιστορία ενός Θρύλου» θα 
προβληθεί στο COSMOTE HISTORY την Κυριακή 10 Δε-
κεμβρίου στις 21.00, σε πρώτη τηλεοπτική προβολή. Αμέ-
σως μετά, θα είναι διαθέσιμο on demand και στην υπηρε-
σία COSMOTE TV PLUS.  

Την ανάπτυξη της ιστορίας σεναρίου υπογράφει η Αναστα-
σία Μάνου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της White Fox,  και 
τη σκηνοθεσία ο Γρηγόρης Καραντινάκης.

«Ιερός Λόχος: Ιστορία ενός Θρύλου»:  
Το ντοκιμαντέρ για την επίλεκτη μονάδα Ελλήνων  

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο COSMOTE HISTORY

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ COSMOTE HISTORY ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 75 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
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Σ
τις κάλπες οδηγούνται εκ νέου οι δικηγόροι 
της Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποφα-
σίσουν για τον επόμενο πρόεδρο του Δικη-
γορικού Συλλόγου της πόλης. Στις εκλογές 
της περασμένης εβδομάδας κανείς εκ των 
υποψηφίων προέδρων δεν κατόρθωσε να 
συγκεντρώσει το 50% + 1 ψήφο των εκλο-
γέων με αποτέλεσμα, βάσει νόμου, να «στή-

νονται» επαναληπτικές κάλπες. Οι δικηγόροι του δευτέρου 
μεγαλυτέρου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας καλούνται 
να αποφασίσουν ανάμεσα στον Χρήστο Ράπτη και τον συνδυ-
ασμό «Δικηγορική Πρωτοπορία» και τον Στάθη Κουτσοχήνα, 
επικεφαλής του συνδυασμού «Η δικηγορία Μπροστά». 

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή και την 
ερχόμενη Δευτέρα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο Capsis όπως και την προηγούμενη φορά. Η ψη-
φοφορία θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 
7 το απόγευμα, ενώ το αποτέλεσμα εκτιμάται να ανακοινωθεί 
μετά από λίγες ώρες, καθώς σε αυτή τη διαδικασία οι δικη-
γόροι ψηφίζουν μόνο για πρόεδρο. Σημειώνεται πως την πε-
ρασμένη εβδομάδα ο κ. Ράπτης συγκέντρωσε 606 ψήφους 
και ποσοστό 17,40%, με τον κ. Κουτσοχήνα, να ακολουθεί 
με 597 ψήφους και ποσοστό 17,14%. Σε σύνολο 5.820 εγγε-
γραμμένων μελών, στον πρώτο γύρο των εκλογών ψήφισαν 
3.649 δικηγόροι. Τα άκυρα ήταν 166 και τα έγκυρα 3.483.

Λίγες ώρες πριν «στηθούν» οι κάλπες οι υποψήφιοι πρόε-
δροι Στάθης Κουτσοχήνας και Χρήστος Ράπτης μιλούν στην 
Karfitsa για το διακύβευμα των εκλογών, καλούν τους συ-
ναδέλφους τους να συμμετέχουν στη διαδικασία και ιεραρ-
χούν τους στόχους τους. 

Στάθης Κουτσοχήνας 
«Ο κόσμος πρέπει να έρθει να ψη-
φίσει. Να συμμετέχουν όσο το δυ-
νατόν περισσότεροι συνάδελφοι. 
Η αποχή θα διαιωνίσει την υπάρ-
χουσα κατάσταση στο Σύλλογο» 
αναφέρει στην Karfitsa ο υπο-
ψήφιος πρόεδρος Στάθης Κουτσο-
χήνας. Ο ίδιος συμπληρώνει πως: «Ο 
Σύλλογος έχει περιέλθει σε μια κατάσταση 
αδράνειας και αυτό είναι κοινή διαπίστωση. Θα μπορέσει να 
αλλάξει όμως μόνο μέσα από τη συμμετοχή όλων μας». Ο κ. 
Κουτσοχήνας αναφερόμενος στους στόχους της επόμενης 
ημέρας σε περίπτωση που οι συνάδελφοί του τον εκλέξουν 
πρόεδρο σχολιάζει: «Θα επανεκκινήσουμε το Σύλλογο. Η 
ανανέωση είναι το βασικό χαρακτηριστικό του συνδυασμού 
μας. Κανένας από τους υποψηφίους του συνδυασμού μας 
δεν έχει χρηματίσει στο παρελθόν σύμβουλος του Συλλόγου 
με εξαίρεση εμένα. Θα βάλουμε μια τάξη στο Σύλλογο και θα 
λειτουργούμε με όρους διαφάνειας. Θέλουμε να ανοίξουμε 
το Σύλλογο στους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και την 
κοινωνία» υπογραμμίζει. Και συμπληρώνει ο κ. Κουτσοχή-
νας: «Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να 
είναι ένα κλειστό club που θα συμμετέχουν μόνο οι εκλεγμέ-
νοι σύμβουλοί του. Αφού ανοίξουμε το Σύλλογο και συμμετέ-
χουν σε αυτόν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικηγόροι μετά 
θα απευθυνθούμε στην κοινωνία» καταλήγει ο υποψήφιος 
πρόεδρος.
 

Χρήστος Ράπτης
Το μεγαλύτερο διακύβευμα των εκλογών 
είναι η βελτίωση της καθημερινότητας 
των δικηγόρων, αναφέρει από την 
πλευρά του ο υποψήφιος πρόε-
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ράπτης. 
«Μέλημά μας είναι ο Σύλλογος να 
γίνει πιο εξυπηρετικός. Έχουμε συ-

γκεκριμένο σχέδιο και προτάσεις για να βελτιωθεί η καθημε-
ρινότητα των συναδέλφων δικηγόρων» εξηγεί ο κ. Ράπτης. 
Και συμπληρώνει: «Θέλουμε οι υπηρεσίες του Συλλόγου να 
είναι πιο λειτουργικές, να κάνουμε χρήση των σύγχρονων 
τεχνολογιών. Επενδύουμε στην ηλεκτρονική έρευνα. Προ-
τείνουμε επίσης τη δημιουργία μιας εφαρμογής σε κινητά 
τηλέφωνα που θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των δικη-
γόρων. Στα κεντρικά ζητήματα θα παλέψουμε για την μείω-
ση του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες και για να αυξηθεί 
το αφορολόγητο όριο στις 25.000 ευρώ, κάτι που θα δώσει 
ανάσα σε έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων». Ο Χρήστος Ρά-
πτης καλεί μάλιστα μέσω της Karfitsa τους δικηγόρους να 
μην απέχουν αύριο και τη Δευτέρα. «Οι εκλογές αφορούν 
όλους τους δικηγόρους και δεν πρέπει να απέχει κανείς. Οι 
συνάδελφοί μας γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις μέσα 
στο Σύλλογο και πρέπει να εμπιστευτούν τον καλύτερο για τη 
συγκεκριμένη θέση με κριτήρια αμιγώς δικηγορικά χωρίς να 
επηρεάζονται από κομματικές, ιδεολογικές ή άλλες αντιλή-
ψεις. Είναι σημαντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που η θητεία 
του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα 
είναι τετραετής και όχι τριετής, όπως ήταν μέχρι σήμερα» κα-
ταλήγει ο κ. Ράπτης. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Σημειώνεται πως το νέο διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εξελέγη την περασμένη εβδο-
μάδα και το αποτελούν με αλφαβητική σειρά οι εξής: Αλε-
ξόπουλος Αθανάσιος- Τρύφων του Ιωάννη, Ανδρουλάκης 
Ιωάννης του Στεφάνου, Αντωνιάδης Νικόλαος του Στεφάνου 
(αντικαθίσταται από τον Λιαδάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ), 
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ,  Βρίκος Χρήστος του Ευαγγέ-
λου, Γιαννόπουλος Παναγιώτης του Σταύρου, Γκίνδης Ηλίας 
του Ιωάννη, Δακούρας Γεώργιος του Θεοδώρου, Κλεισιάρης 
Ζήσης του Χρήστου (αντικαθίσταται  από την Σκουνάκη Αρε-
τή του Δημοκρίτου), Κουρουνδής Χαράλαμπος (Μπάμπης 
του Αποστόλου), Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου, Κου-
τσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου, Μαυρίδης Στυλιανός του 
Δήμου, Ντούγκας Αναστάσιος του Ιωάννη, Παναγοπούλου 
Γιάννα (Γιαννούλα) του Γεωργίου (αντικαθίσταται από την Τσι-
άλτα Ευαγγελία του Θεοδώρου, Πετρίδης Σπύρος του Ιωάν-
νη, Πρωτοπαπαδάκη Μαρία του Ιωάννη, Ράπτης Χρήστος του 
Ηρακλή, Σαμαράς Πέτρος του Ευαγγέλου, Σιαπέρας Βασίλει-
ος του Νικολάου, Σιμόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη, Στεφά-
νου Ιωάννης του Χαράλαμπου, Φινοκαλιώτης Δημήτριος του 
Κωνσταντίνου και Ψωμιάδης Ιάκωβος του Παναγιώτη. 

Στις κάλπες ξανά οι δικηγόροι 
για να εκλέξουν πρόεδρο! 

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ

ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ KARFITSA

κοινωνία

Οι φετινές δικηγορικές εκλογές διεξάγονται σε ένα 
ιδιαίτερο επαγγελματικό τοπίο. Ο κλάδος προσέρχεται 
στις κάλπες ηττημένος ηθικά και υλικά μετά από έναν 
άσκοπο και αδιέξοδο απεργιακό αγώνα, που κρίθηκε 
παράνομος από το ΣτΕ. Φαντασιώθηκε μια αντίσταση 
μέχρις εσχάτων χωρίς να μπορεί να αρθρώσει ούτε 
μια συγκεκριμένη αντιπρόταση είτε στις ασφαλιστικές 
μεταρρυθμίσεις είτε στις δικονομικές αλλαγές στην 
πολιτική δίκη. Ακόμη χειρότερα, αγωνιστές και μη, 
συνειδητοποιούν ότι αμφότερες είναι πολύ λιγότερο κα-
ταστροφικές από την απώλεια εισοδήματος και κύρους 
που οι ίδιοι προκάλεσαν στη δικηγορία.

Μοιραία, λοιπόν, για πρώτη φορά ο δικηγορικός συνδι-
καλιστικός λόγος έπρεπε να κινηθεί στο κενό που άφη-
σε πίσω του ο ανέξοδος μαξιμαλισμός του παρελθόντος 
(«θα καταργήσουμε τον ΦΠΑ», «ο νέος ΚΠολΔ δεν θα 
περάσει», «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», «καμιά 
αύξηση εισφορών καμιά μείωση συντάξεων» κοκ). Όσοι 
επέμειναν σ’ αυτόν καταποντίστηκαν στη μαύρη του 
τρύπα, όπως δείχνει η ηχηρή αποτυχία των αντιμνημο-
νιακών παρατάξεων. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη μέτρησαν το ιστορικό χαμηλότερο των 
επιδόσεών τους επιτυγχάνοντας με το ζόρι την εκπρο-
σώπησή τους στα νέα ΔΣ. Το ίδιο συνέβη με τις παρα-
τάξεις του ΚΚΕ και, λίγο πολύ, με τις συλλογικότητες 
που κινούνται στο χώρο της ΛΑΕ ή της παραδοσιακής 
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Βαριά ήττα, όμως, γνώρισαν και όσοι πίστεψαν στο «τέ-
λος της δικηγορικής ιστορίας» προτείνοντας το γέμισμα 
του κενού με μία life style εκδοχή εκπροσώπησης ή 
με προσωπικές στρατηγικές. Χαρακτηριστικότερα είναι 
τα παραδείγματα του δεξιού Θ. Σοφού στην Αθήνα, του 
κυβερνητικού υποψήφιου στη Θεσσαλονίκη, που δεν 
κρύβει την επαγγελματική του ενασχόληση με νυχτερι-
νά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και της 
κυρίας Παναγοπούλου, υποψήφιας προέδρου για έκτη 
φορά στο ΔΣΘ.

Αντίθετα, στον πρώτο γύρο, κερδισμένοι αποδείχτη-
καν όσοι επένδυσαν σε ρεαλιστικές προτάσεις και ένα 
«ταπεινό» πρόγραμμα με στόχο την αναζωογόνηση και, 
γιατί όχι, την αειφορία της δικηγορίας. Αυτό δείχνει 
η επιτυχία στην Αθήνα του κεντροδεξιού Δημήτρη 
Αναστασόπουλου και στη Θεσσαλονίκη του κεντροα-
ριστερού Στάθη Κουτσοχήνα. Ο πρώτος έπεισε με την 
προσήλωσή του στη νέα τεχνολογία και το όραμα της 
ψηφιακής δικηγορίας, ενώ ο δεύτερος τεκμηρίωσε ότι 
ο δικηγορικός σύλλογος μπορεί να γίνει ο καθημερινός 
συμπαραστάτης του επαγγελματία δικηγόρου. Ο δεύτε-
ρος γύρος θα είναι αμφίρροπος και εν πολλοίς θα κριθεί 
από την ανθεκτικότητα των παραδοσιακών δομών 
που ακόμη υπόσχονται στο χειμαζόμενο δικηγόρο την 
αποτελεσματικότητα της πελατειακής διαμεσολάβησης 
προς τη συνδικαλιστική ηγεσία.                        

*Ο κ. Κωνσταντίνου είναι δικηγόρος και πρώην 
πρόεδρος της ΔΕΘ 

Η δικηγορική προσγείωση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*
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Σ
ημαντική κυψέλη γνώσης και πολιτισμού 
εγκαινιάστηκε στην Πυλαία. Ο λόγος για τη 
νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία παρα-
δόθηκε στους δημότες, μαζί με την προίκα  
3.000 βιβλίων και μιας πλούσιας Λαογραφι-
κής Συλλογής, που φιλοξενείται στο ίδιο οί-
κημα. Πριν από μερικά χρόνια  καμία περιοχή 
του δήμου δε διέθετε Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Στις αρχές της εβδομάδας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαί-
νια της πρώτης Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Πυλαία, ενώ 
ήδη από το 2013 ιδρύθηκε και λειτουργεί με επιτυχία στον 
χώρο του παλιού δημαρχείου, η αντίστοιχη στο Πανόραμα. 
Μάλιστα την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου εγκαινιάζεται η αντί-
στοιχη δημοτική βιβλιοθήκη Ασβεστοχωρίου ώστε όλες 
οι «πρωτεύουσες» των πρώην δήμων να έχουν τη δική 
τους βιβλιοθήκη. Στο δίκτυο των βιβλιοθηκών του δήμου 
θα πρέπει να προστεθούν και οι πέντε στάσεις-βιβλιοθή-
κες που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από το 2016 
(στο Φίλυρο και το Πανόραμα) προς τέρψη και εξυπηρέ-
τηση των βιβλιόφιλων επιβατών, οι οποίες μάλιστα έχουν 
βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς για την πρωτο-
πορία τους, ενώ υπάρχουν και οι σημαντικές ανά περιοχή 
σχολικές βιβλιοθήκες, που εξυπηρετούν και τους πολίτες. 
Καλά νέα λοιπόν, για τους βιβλιόφιλους του δήμου Πυλαί-
ας- Χορτιάτη!

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο δήμαρχος Πυλαί-
ας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, που δεν έκρυβε την ικα-
νοποίησή του. «Η γνώση είναι δύναμη.  Είμαι χαρούμενος 
εγκαινιάζοντας τη νέα δημοτική βιβλιοθήκη μας, με την 
οποία διευρύνουμε το δίκτυο των δημοτικών βιβλιοθη-
κών μας και στην Πυλαία. Είμαι βέβαιος ότι ο χώρος θα 
αγκαλιαστεί από τους συμπολίτες μας, αλλά και από τη νέα 
γενιά της Πυλαίας, που αγαπά ιδιαίτερα τον πολιτισμό και 
το βιβλίο», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος. Ο 
ίδιος μάλιστα συμπλήρωσε πως: «έπεται συνέχεια και σε 
άλλες περιοχές του δήμου μας με στόχο να παραδώσουμε 
μια μοναδική ‘’προίκα’’ πολιτισμού, βοηθώντας να ανα-
πτυχθεί ιδιαίτερα στους νέους μας, η ευεργετική και ωφέ-
λιμη συνήθεια της ανάγνωσης». Στην τελετή των εγκαινί-
ων παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν οι βουλευτές Δημήτρης 
Μάρδας, Θόδωρος Καράογλου και Σταύρος Καλαφάτης 
ως εκπρόσωπος του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσο-

τάκη, οι οποίοι μαζί με τον δήμαρχο και τους εκπροσώ-
πους των συλλόγων της περιοχής έκοψαν την κορδέλα 
των εγκαινίων ενώ επακολούθησε και η αποκάλυψη της 
πινακίδας του έργου.

3.000 βιβλία!
Να σημειωθεί ότι η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κέντρο της 
Πυλαίας, επί της οδού Πολυτεχνείου 4 (τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 2310 325 734). Στους φωτεινούς χώρους της φι-
λοξενούνται ήδη 3.000 βιβλία, σε τομείς όπως η ελληνική 
και ξένη λογοτεχνία, η ιστορία, η ψυχολογία, οι τέχνες, η 
οικονομία και η τεχνολογία, καθώς και περιοδικά. Στη βι-
βλιοθήκη λειτουργούν τμήματα δανεισμού, αναγνωστηρί-
ου και παιδικής βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να δανείζονται 4-5 βιβλία κάθε 15 μέρες αφού προηγου-
μένως γίνουν μέλη της δανειστικής βιβλιοθήκης, με μια 
απλή αίτηση εγγραφής, την προσκόμιση της αστυνομικής 
τους ταυτότητας και την επίδειξη ενός εγγράφου που να 
βεβαιώνει τη μόνιμη διεύθυνση τους.

Λαογραφική Έκθεση
Επιπλέον σε άλλο χώρο, επιφάνειας 170τ.μ., φιλοξενείται 
η Λαογραφική Έκθεση Πυλαίας, που περιλαμβάνει μεγά-
λο αριθμό από παραδοσιακές φορεσιές, ορισμένες εκ των 
οποίων είναι ιδιαιτέρως σπάνιες και πολύτιμες. Οι στολές 
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα κοσμήματα, υποδήματα 
κ.ο.κ., θα μπορούν να διατίθενται σε συλλόγους, προάγο-
ντας τη γνώση της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας.

Τα πλαστικά καπάκια που συνέλεγε επί δύο χρόνια η Πε-
ριβαλλοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
πιάνουν τόπο, καθώς ανταλλάχθηκαν με ένα αναπηρικό 
αμαξίδιο, το οποίο η Ομάδα θα δωρίσει στο Ιπποκράτειο 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η επίσημη παράδοση 
του αμαξιδίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρί-
ου 2017, από τον υπεύθυνο της Περιβαλλοντικής Ομάδας, 
Άρη Χατζηνικολάου, σε αρμόδιο του νοσοκομείου.
Το πρόγραμμα συλλογής καπακιών άρχισε το Δεκέμβριο 
του 2015, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος 
ανακύκλωσης που είναι σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας. Μέσα σε δύο χρόνια συμπληρώθηκε ο ένας τό-
νος καπάκια που απαιτείται, ώστε αυτά να ανταλλαχθούν 
με ένα αναπηρικό αμαξίδιο, από τον φορέα που τα ανα-
κυκλώνει.

Όπως επισημαίνεται από την Περιβαλλοντική Ομάδα, «η 
δράση  έχει διπλό σκοπό: α) περιβαλλοντικό, δηλαδή να 
συνειδητοποιήσουμε όλοι πως τα υλικά που καθημερινά 
απορρίπτουμε δεν είναι σκουπίδια, αλλά έχουν οικονομι-
κή αξία και περιβαλλοντικό κόστος και β) κοινωνικό, για 

να ενισχυθούν φορείς που βοηθούν 
ΑμΕΑ και έχουν ανάγκη το αμαξίδιο. 
Στη δράση μάς βοήθησαν οι εθελο-
ντές της ομάδας ‘Thessaloniki Next 
2 U’, οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το 
πρόγραμμα. Σημαντική, επίσης, είναι 
η συμβολή του δήμου Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος φρόντιζε για τη συλλογή, τη 
μεταφορά και την αποθήκευση των 
καπακιών».

Ο υπεύθυνος της Περιβαλλοντικής Ομάδας, Άρης 
Χατζηνικολάου, επισήμανε ότι: «Το πρόγραμμα 
συνεχίζεται δυναμικά. Όσο περνάει ο καιρός 
λειτουργεί όλο και καλύτερα, αφού περισ-
σότερος κόσμος το μαθαίνει και μας φέρνει 
καπάκια. Υπολογίζουμε ότι το δεύτερο κα-
ροτσάκι θα το πάρουμε σε πολύ μικρότερο 
χρονικό διάστημα. Στις πλαστικές μποτίλιες 
που κρέμονται από κάθε κάδο ανακύκλωσης 
πλαστικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όλοι 

μπορούν να αφήνουν καπάκια από 
κάθε είδους πλαστική συσκευασία, 
π.χ. νερό, γάλα, χυμούς, απορρυπα-
ντικά, μαλακτικά, συσκευασίες από 
πραλίνα. Για μεγαλύτερες ποσότητες, 
όπως για όσους φέρουν από το σπίτι 
τους καπάκια σε σακούλες, υπάρχει 
ένας μεγάλος κάδος αποκλειστικά για 
αυτόν το σκοπό, έξω από το Γραφείο 
Περιβάλλοντος».

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
θεωρείται ως το πρώτο «πράσινο» Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδας, καθώς έχει πιστοποιη-
θεί κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS για 
τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί στον 

τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, πι-
στοποίηση που ξεκίνησε το 2005 και συνεχίζε-

ται ετησίως μέχρι σήμερα.

Η πρώτη δημοτική βιβλιοθήκη  
της Πυλαίας είναι πραγματικότητα

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δώρισε αναπηρικό αμαξίδιο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

«ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΘΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ!

πολιτισμός
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κοινωνία

«Όσον αφορά το δικό μας κομμάτι εμείς λειτουργούμε κανονικά. Έχουμε τον πύργο 
ελέγχου, τα ραδιοβοηθήματα… Λίγη υπομονή χρειάζεται. Το γνωρίζαμε εξαρχής ότι 
αυτούς τους μήνες θα είχαμε αυτό το πρόβλημα…».Το αεροδρόμιο της δεύτερης 
μεγαλύτερης πόλης της χώρας και της πιο τουριστικής περιοχής (βλ Χαλκιδική) 
στη Βόρεια Ελλάδα έχει… θέματα. Τα έργα επέκτασης αλλά και οι χρόνιες ομίχλες 
διώχνουν εταιρείες και ανεβάζουν σε… λεωφορεία επιβάτες για Αθήνα. Ο πρόε-
δρος των εργαζομένων Δ. Νανούρης -ο οποίος εργάζεται στον Πύργο Ελέγχου-υ-
ποστηρίζει μιλώντας στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου ότι αυτά είναι… υπερβολές 
και χρειάζεται λίγη υπομονή. Επίσης ότι θα πρέπει να περιμένουμε από ορισμένες 
εταιρείες… αύξηση στα εισιτήρια.

Τι γίνεται με το πρόβλημα της ομίχλης; 
Το αεροδρόμιο μας πάντα είχε θέμα με την ομίχλη και το τώρα με το έργο (επέκτα-
σης) θα είναι ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα. Μόνο με οπτική επαφή του πιλότου θα 
γίνεται η προσγείωση. Έχουμε όλα τα συστήματα για την αντιμετώπιση του καιρικού 
φαινομένου… Λίγη υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, σε… τέσσερις μήνες 
και να δοθεί και ο καινούριος αεροδιάδρομος πλήρως εξοπλισμένος. Και θα έχουμε 
δύο διαδρόμους…

Εσάς κε πρόεδρε σας βρίσκουμε στον πύργο ελέγχου όπου και εργάζεσθε… 
Κοιτάξτε υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, άλλοι 
που ανήκουν στην πολιτική αεροπορία και άλλοι στις εταιρείες. Όσον αφορά στο 
δικό μας κομμάτι εμείς λειτουργούμε κανονικά. Έχουμε τον πύργο ελέγχου, τα ρα-
διοβοηθήματα… Λίγη υπομονή χρειάζεται. Το γνωρίζαμε εξαρχής ότι αυτούς τους 
μήνες θα είχαμε αυτό το πρόβλημα.
Τότε γιατί αφήνουν τους επιβάτες να πηγαίνουν με τα… λεωφορεία από το 
αεροδρόμιο; Τι είναι ΚΤΕΛ Μακεδονία; 
Δεν είναι θέμα προγραμματισμού. Όταν υπάρχει ομίχλη είναι θέμα εταιρειών το τι θα 
κάνουν. Οι εταιρείες θα πρέπει να σέβονται τους πελάτες τους. Και με τον καιρό δεν 
μπορούμε να ξέρουμε ποτέ…

Ένας καλύτερος συντονισμός για ομίχλες κι άλλα καιρικά φαινόμενα δεν θα 
ήταν καλύτερος;  
Ας μην υπερβάλουμε κιόλας. Κάποια πράγματα δεν γίνονται διαφορετικά. Και με το 
σύστημα σε λειτουργία όταν δεν υπάρχει ορατότητα 200-300 μέτρων τα πράγματα 
είναι δύσκολα.

Η εταιρεία που ακύρωσε πτήσεις αναφέρει ότι αυτό δεν είναι αεροδρόμιο της 
προκοπής και γι’ αυτό ακυρώνει πτήσεις… 
Όχι δεν είναι έτσι. Και να μην το λέτε αυτό γιατί είναι λάθος. Οι εταιρείες χαμηλού 
κόστους πλέον θα έχουν άλλα προβλήματα. Θα αυξηθούν τα κόστη…

Όμως η συγκεκριμένη εταιρεία αναφέρει ότι δεν είχε κάποια προειδοποίηση 
για το κλείσιμο του αεροδιάδρομου.  
Θεωρώ ότι είναι υπερβολικοί. Πως δεν το ήξεραν; Αυτό το έργο ήταν να γίνει πέρυσι 
αλλά λόγω πολλής κίνησης το αφήσαμε για φέτος…

Να σημειωθεί ότι μέσω Αθήνας και Καβάλας θα μεταφέρει τους ταξιδιώτες που 
θέλουν να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η Easyjet, εξακολου-
θώντας να θέτει θέμα ασφαλείας για τα πληρώματα και τους πελάτες της, λόγω της 
αναγκαστικής χρήσης του τροχοδρόμου μετά το κλείσιμο του διαδρόμου προσαπο-
γειώσεων ώστε να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα. Όπως υποστηρίζει η εταιρεία 
«οι αεροπορικές δεν είχαν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για το κλείσιμο του δια-
δρόμου προσαπογειώσεων και τους κινδύνους που συνδέονται με τα προτεινόμε-
να, προσωρινά έργα, οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί από την εταιρεία». Με αφορμή 
τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους ταξιδιώτες και την αντίδραση 
των αεροπορικών εταιρειών, η Fraport Greece πήρε θέση με ανακοίνωσή της, στην 
οποία καταφέρεται εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, τονίζοντας ότι είχε προειδο-
ποιήσει για τις επιπτώσεις των έργων και είχε προτείνει σειρά λύσεων, στις οποίες 
το Δημόσιο δεν θέλησε να προχωρήσει. Από πλευράς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας, πάντως, υποστηρίζεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες είχαν ειδοποιηθεί κι 
έχουν λάβει γνώση για τα έργα αναβάθμισης στον κεντρικό διάδρομο, παράλληλα, 
έχουν πραγματοποιηθεί και εκτεταμένοι έλεγχοι στον προσωρινό τροχόδρομο, ενώ 
οι εργασίες για την ολοκλήρωση των έργων με ορίζοντα την 10η Μαρτίου 2018, 
πριν την έναρξη της θερινής σεζόν είναι εντατικές.

«Εδώ πύργος ελέγχου του 
αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Ξεκίνησε η… αντίστροφη μέτρηση για την «αλλαγή σελίδας» στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης με τις εκλογές που διεξάγονται από σήμερα, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, έως και τη Δευτέρα 
4 Δεκεμβρίου, στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ.
Στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών ο βιοτεχνικός κόσμος της 

Θεσσαλονίκης καλείται να εκλέξει τους εκπροσώπους του στο ΒΕΘ και με την ψήφο του να αποφασίσει 
εάν θέλει ένα Επιμελητήριο που θα διαδραματίζει… διακοσμητικό ρόλο –όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα- 
ή θα αποτελεί «ασπίδα» προστασίας για τα μέλη του. 
Σε αυτό το δίλημμα εμείς –η Ένωση Βιοτεχνών Νέοι Ορίζοντες- έχουμε τη δική μας καθαρή πρόταση, 
έχοντας συγκροτήσει έναν δυναμικό συνδυασμό που έχει ως προτεραιότητα να ξανακάνει το Επιμελη-
τήριό μας αξιόπιστο, πρωταγωνιστή στις εξελίξεις, αρωγό στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι επιχει-
ρήσεις –μέλη του για να αντεπεξέλθουν στα μεγάλα προβλήματα για τα οποία η απερχόμενη διοίκηση 
αδιαφόρησε επιδεικτικά. 
Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας απαρτίζουν επιχειρηματίες με μακρά επιμελητηριακή και επαγγελ-
ματική εμπειρία, αλλά και νέοι συνάδελφοι οι οποίοι λειτουργούν χωρίς συντεχνιακές και καθεστωτικές 
αντιλήψεις και είναι αποφασισμένοι να γυρίσουν «σελίδα» στο ΒΕΘ, βάζοντας στο κέντρο των προτε-
ραιοτήτων τους τον βιοτέχνη και τον ελεύθερο επαγγελματία, καθώς πιστεύουμε πως ο πρόεδρος και 
η διοίκηση του Επιμελητηρίου πρέπει να υπηρετούν τους επιχειρηματίες και τα μέλη του και όχι να 
«χτίζουν» καριέρες πάνω σε αυτό.
Στόχος μας είναι να εξέλθει το ΒΕΘ από την εξαετή περίοδο της απραξίας και της αδιαφάνειας στην οποία 
οδηγήθηκε με ευθύνη του απερχόμενου προέδρου ο οποίος όχι μόνο δεν υλοποίησε τα όσα είχε υπο-
σχεθεί το 2011, αλλά κατάργησε δομές οι οποίες λειτουργούσαν προς όφελος των μελών μας, όπως για 
παράδειγμα, η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και για θέ-
ματα φορολογικά, οικονομικά και νομικά. Παρελθόν αποτελεί ακόμη και η κάρτα μέλους που προσέφερε 
υπηρεσίες κοινωνικού, ιατρικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ενώ παραμένει γιαπί το κτίριο πολλαπλών 
χρήσεων του Επιμελητηρίου, στη Σίνδο, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει πλήθος υπηρεσιών προς τα 
μέλη του ΒΕΘ με έμφαση στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους και στην τόνωση της εξα-
γωγικής δραστηριότητας. 
Μέλημά μας είναι, επίσης, η στήριξη των επιχειρήσεων –μελών μας που λειτουργούν στην Βιομηχανική 
Περιοχή της Σίνδου, για τις οποίες δεν έκανε τίποτα απολύτως ο απερχόμενος πρόεδρος. Θα ενταθούν 
οι ενέργειές μας για την αναβάθμιση των υποδομών της Βιομηχανικής Περιοχής που τα τελευταία χρό-
νια έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της, ενώ θα διοργανώνουμε στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές 
που θα ανοίγουν νέους ορίζοντες και νέες αγορές για τους συναδέλφους και δεν θα μετατρέπονται σε… 
ταξιδάκια αναψυχής με συνταξιούχους. 
Είμαστε αποφασισμένοι -και έχουμε σχέδιο- να αλλάξουμε όλα τα κακώς κείμενα, δίνοντας έμφαση στον 
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο του Επιμελητηρίου μας. Στόχος μας, να είναι ανοιχτό το ΒΕΘ σε 
όλα τα μέλη που θέλουν να ενημερώνονται διαρκώς και δωρεάν για νομικά, ασφαλιστικά και φορολογι-
κά θέματα, καθώς επίσης και για χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Στις προτεραιότητές μας είναι, επίσης, και η αναζήτηση λύσεων στα μεγάλα προβλήματα που στραγγα-
λίζουν τους βιοτέχνες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με κυριότερα την έλλειψη ρευστότητας και 
τις συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά Ταμεία και τις τρά-
πεζες. Παράλληλα θα εντείνουμε τις πιέσεις προς τα αρμόδια υπουργεία ζητώντας γενναία μείωση των 
φορολογικών συντελεστών, σταθερό φορολογικό πλαίσιο, μείωση της γραφειοκρατίας, βελτίωση της 
λειτουργίας του δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών του που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρή-
σεων, επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Δίνοντας έμφαση στην 
καθημερινότητα του επιχειρηματία, θα προχωρήσουμε και στη συγκρότηση ειδικού τμήματος που θα 
συνδράμει τα μέλη στη διεκδίκηση απαιτήσεων από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.
Η πορεία μας, όλα αυτά χρόνια, διακρίνεται από συνέπεια λόγων και έργων. Και σήμερα, ζητούμε από 
τους συναδέλφους να μας δώσουν τη δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας από το «τιμόνι» του 
ΒΕΘ, ώστε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας το οποίο έχει στο κέντρο του τους ίδιους. Μακριά από 
εμάς οι καθεστωτικές αντιλήψεις και οι δημόσιες σχέσεις για προσωπικά οφέλη. Στο επίκεντρό μας είναι 
όλοι οι βιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του νομού μας.

*Ο κ. Ιωάννης (Στάθης) Φωτιάδης είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΒΕΘ, επικεφαλής του συνδυα-
σμού «Ένωση Βιοτεχνών Νέοι Ορίζοντες»

Ανοίγουμε Νέους Ορίζοντες για τους βιοτέχνες με ένα αξιόπιστο ΒΕΘ

ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΦΩΤΙΑΔΗΣ*
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■  Στιγμές… μεγάλες έζησαν το πρωί 
του περασμένου Σαββάτου όσοι βρέθη-
καν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. 
Για τις ανάγκες της παρουσίασης της 
κοινωνικής οργάνωσης «ΕΛΙΖΑ» που 
δραστηριοποιείται κατά της κακοποίη-
σης παιδιών στη Θεσσαλονίκη βρέθη-
καν προσκεκλημένοι της γνωστής φι-
λανθρώπου, εικαστικού και ιδρύτριας 
της «ΕΛΙΖΑ» Μαρίνας Καρέλλα, ο τέως 
πρίγκιπας Νικόλαος και η πανέμορφη 
σύζυγός του Τατιάνα. Ο σκοπός επετεύ-
χθη, η αίθουσα γέμισε, λεφτά για την 
ενίσχυση της οργάνωσης συγκεντρώ-
θηκαν και ο Νικόλαος δεν σταματούσε 
να φωτογραφίζει με το κινητό του την 
θέα του Θερμαϊκού Κόλπου από το 
μπαλκόνι του ξενοδοχείου στην πλα-
τεία Αριστοτέλους. Στην ίδια εκδήλωση 
βρέθηκε και ο Γιάννης Μπουτάρης και 
η πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, 
οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι ο δήμος θα 
αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα δίκτυο συντονισμού 
των οργανώσεων και των δράσεων που 
σχετίζονται με την εξάλειψη της παιδι-
κής κακοποίησης. 

■  Θύμα… πλεκτάνης «έπεσε» η αντι-
δήμαρχος Πολιτισμού Έλλη Χρυσί-
δου, όπως η ίδια εκμυστηρεύτηκε στο 
Facebook. Κάποιοι ασυνείδητοι, την 
ταυτότητα των οποίων τελικά ανακά-
λυψε, είχαν παρκάρει το όχημά τους 
παράνομα μπροστά από στάση λεωφο-
ρείου και στο παρμπρίζ είχαν αφήσει 
ένα σημείωμα με το όνομα, την ιδιότητα 
και το τηλέφωνό της. Η ίδια έμαθε για 
το περιστατικό όταν έξαλλη καταστημα-
τάρχης την κάλεσε στο τηλέφωνο για να 
διαμαρτυρηθεί. Όπως αποκάλυψε η κ. 
Χρυσίδου στο facebook η ίδια δεν έχει 
δίπλωμα οδήγησης ούτε αυτοκίνητο και 

■ Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβού-
λιο ο προϋπολογισμός 2018 του δήμου 
Δέλτα. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού 
παρουσίασε στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου η διευθύντρια της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας Βάσω Κορινιώτη. Μετα-
ξύ άλλων ο δήμαρχος Δέλτα, Ευθύμιος 
Φωτόπουλος σχολίασε: «Η προσπάθεια 
της Διοίκησής μας αλλά και ολόκληρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει μονα-
δικό κριτήριο το καλό των πολιτών του 
δήμου μας.  Και στο φετινό προϋπολογισμό, όπως και στο τεχνικό πρό-
γραμμα, αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητά μας στο νοικοκύρεμα 
των οικονομικών αλλά και στην παραγωγή έργου. Είναι πολύ σημαντικό 
που σε εποχές δύσκολες για τα οικονομικά της χώρας και των δήμων, 
με τις περικοπές στην κρατική επιχορήγηση να αγγίζει το 75%, εμείς 
καταφέρνουμε να ανταπεξερχόμαστε στις υποχρεώσεις μας και να κά-
νουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο έργο στην περιοχή σε τομείς όπως 
η σχολική στέγη, η οδοποιία, η καθαριότητα». 

■ Όπως μας είπαν δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και δημότες της Θεσσαλο-
νίκης «είναι απίθανο αυτοί οι εκπρόσωποι του λαού να… αλλάξουν την 
πόλη». «Αιρετοί καταλαμβάνουν θέσεις ΑΜΕΑ στο πάρκινγκ του δήμου 
και των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου»! Όπως καταγράφει 
ο φωτογραφικός φακός δημοτών και αναγνωστών του karfitsa.gr στο 
-1 όροφο του χώρου στάθμευσης του δημαρχιακού κτηρίου, τις θέσεις 
για ΙΧ Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες, δίπλα στα ασανσέρ, καλύπτουν… 
«φαρδιά πλατιά» οδηγοί και αιρετοί που δεν είναι… ΑΜΕΑ! 

■ «Με αφορμή την απόφαση του κόμματος των «Ανεξάρτητων Ελλή-
νων» να υποστηρίξουν στις εκλογές του ΕΕΘ τον συνδυασμό «Αλλη-
λεγγύη» ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Μιχάλης Ζορπίδης, έκανε την παρακάτω δήλωση: «Καταδικάζω απερί-
φραστα την απόπειρα των ΑΝΕΛΛ να εμπλακούν στις επιμελητηριακές 
εκλογές. Τα κόμματα πρέπει να μείνουν έξω από τις διαδικασίες μας γιατί 
η κομματική αντιπαράθεση και πολύ περισσότερο οι συμπάθειες ή αντι-
πάθειες λόγω των κομματικών προτιμήσεων δεν αρμόζουν στον χώρο 
μας. Προσωπικά, κινήθηκα πάντα με τρόπο υπερκομματικό και όπως 
δείχνει το γεγονός ότι στο ΔΣ του ΕΕΘ είχαμε μόνο ομόφωνες αποφάσεις, 
καταφέραμε να εγκαθιδρύσουμε την ενότητα και την διαπαραταξιακή συ-
νεργασία. Φυσικά, ο καθένας μας μπορεί να υποστηρίζει κάποιο κόμμα. 
Αλλά είναι ανεπίτρεπτο κομματικοί μηχανισμοί να παρεμβαίνουν για να 
αποκομίσουν κομματικά οφέλη από μία δημοκρατική διαδικασία. Πολύ 
περισσότερο όταν πρόκειται για κόμματα που με την στάση τους έπληξαν 
την αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι θράσος να παρεμβαί-
νει ένα κόμμα, που πολιτεύθηκε μετρώντας αυτοκτονίες επαγγελματιών 
και ψηφίσθηκε για να σκίσει τα Μνημόνια, ενώ δήλωνε ότι θα παραιτηθεί 
εάν αυξηθεί ο ΦΠΑ, τον οποίο στη συνέχεια ψήφισε με τα δύο χέρια».

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης κατά την πρόσφατη του επίσκεψη 
στη Θεσσαλονίκη και στα εγκαίνια της 6ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης εξέφρασε 
τη χαρά του και τη ζήλειά του –όπως ίδιος αυτολεξεί είπε- για τη ζωντάνια, 
τη δημιουργικότητα και την αλλαγή της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης. Ο 
δήμαρχος  Μπουτάρης συμφωνεί ότι αυτή η φάση της ενδυνάμωσης του 
τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, της δημιουργικής κοινότητας και των νέων 
της πόλης μέσα από μια πολιτιστική, σχεδόν πολιτισμική μεταλλαγή έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. Η πολιτική των τελευταίων έξι ετών που στόχευσε στην ανά-
δειξη του πολυ-πολιτισμικού παρελθόντος της πόλης και η αξιοποίηση αυτού 
προς όφελος μιας δυναμικής εξωστρέφειας πέτυχε ορατούς και μετρήσιμους 
στόχους. «Άνοιξε» την πόλη στον κόσμο, έφερε διεθνή επισκεψιμότητα, έβαλε 
την πόλη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, προκάλεσε μια μεγάλη κινητι-
κότητα δυνάμεων στην πόλη και υψηλή αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό. 
Με τη δεύτερη εκλογή του το 2014 ο δήμαρχος στην ομιλία ανάληψης των 
καθηκόντων του έθεσε ως απόλυτο και μοναδικό στόχο της νέας διοίκησης 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας, αν 
και όπως είπε μας λείπουν οι αρμοδιότητες γι’ αυτό. Οριστικά θα έλεγα από τη 
φετινή χρονιά η πολιτική του δήμου σε ότι αφορά την προβολή της πόλης στο 
εξωτερικό έχει αλλάξει.  Μέσω της ‘Διπλωματίας των Πόλεων’, μια πολιτική 
μεθοδολογία ανάδειξης της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό που βραβεύτηκε το 
2016 από τα Greek Hospitality Awards,  παρουσιάζουμε τη Θεσσαλονίκη ως 
έναν τουριστικό και επενδυτικό προορισμό.  Η στρατηγική των προηγουμένων 
ετών στόχευε στην αύξηση της ορατότητας της πόλης ως τουριστικού πόλου. 
Ξεκινώντας από τις χώρες και πόλεις που είχαν μια πολιτισμική αναφορά  στη 
Θεσσαλονίκη, συνεχίσαμε με τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη βαλκανική 
γειτονιά μας, για να κάνουμε τα δυο τελευταία χρόνια βήματα στις ώριμες 
αγορές της δυτικής Ευρώπης. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν ο 
διπλασιασμός των διανυκτερεύσεων στην πόλη, ο τριπλασιασμός των ξένων 
επισκεπτών, η δημιουργία δέκα περίπου νέων μικρών ξενοδοχείων, boutique, 
Suites, B&B και Youth Hostel, και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και φυσικά 
θέσεων εργασίας.

Οι σημαντικές επενδύσεις των δυο τελευταίων ετών στις δημόσιες υποδομές 
της πόλης και η επιτάχυνση σημαντικών διαδικασιών και έργων έδωσαν το 
εναρκτήριο λάκτισμα αυτής της προσπάθειας. Αεροδρόμιο, λιμάνι, σιδηρό-
δρομοι, ΜΕΤΡΟ και σήραγγα Τεμπών δημιουργούν σημαντικές προσδοκίες 
ανάπτυξης. Οι τοποθετήσεις σημαντικών κεφαλαίων από ιδιώτες και funds που 
ακολούθησαν δείχνουν τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στην προο-
πτική της πόλης. Η κεντρική αγορά Μοδιάνο, το ιστορικό Όλυμπος-Νάουσα, το 
εμπορικό ακίνητο της πρώην Φωκάς προκάλεσαν εισροή σημαντικών ποσών 
στην τοπική αγορά. Μεγάλες πολυεθνικές, αλυσίδες ξενοδοχείων βολιδοσκο-
πούν τη Θεσσαλονίκη, ενώ σημαντικά funds αλλά και μεμονωμένοι επενδυτές 
με αφορμή και τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην πόλη, έχουν 
ανοίξει διάλογο με τις τοπικές αρχές για τις προοπτικές της πόλης.

Η παρουσίαση της Θεσσαλονίκης ως ενός ώριμου για επενδύσεις προορισμού 
έχει ως στόχο τη διάχυση αυτής της μικρής ανάπτυξης και σε συγγενείς τομείς 
και χώρους επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Η γαστρονομία και η αναψυχή 
με το Thessaloniki Food Festival, η κοινωνία της γνώσης, το σημαντικό 
ανθρώπινο κεφάλαιο της πόλης με το ‘Study in Thessaloniki’ και η καινοτομική 
επιχειρηματικότητα με την πρωτοβουλία ‘ΤhessalonikiInnovation Friendly 
Destination’ και την εισαγωγή διεθνών συνεδρίων της νέας ψηφιακής εποχής 
όπως το Mediamix και το re:publica από το Βερολίνο, δείχνουν το δρόμο μιας 
ευρύτερης μελλοντικής τοπικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. 
Οι καινοτόμες ιδέες και οι τολμηρές πολιτικές της διοίκησης του Γιάννη Μπου-
τάρη, η καθαρή και διαυγής πρόθεσή του να ενώσει δυνάμεις από το δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, από τη διεθνή κεφαλαιακή αγορά (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων) αλλά και τον λεγόμενο τριτογενή τομέα (Ίδρυμα Ροκφέλερ, 
Ίδρυμα Νιάρχος) είναι ο καταλύτης αυτής της προοπτικής που αναδεικνύεται 
στη Θεσσαλονίκη. Για την καλύτερη ευόδωση αυτού του νέου αφηγήματος της 
πόλης απαιτείται, βέβαια, μια σημαντική τοπική συναίνεση. Απαιτείται ένωση 
δυνάμεων και φυσικά βοήθεια και ενίσχυση από το κεντρικό κράτος. Όπως 
ο πολιτικός σχηματισμός του Γιάννη Μπουτάρη το 2006, η ‘Πρωτοβουλία για 
τη Θεσσαλονίκη’ αποτέλεσε μια κινηματική καινοτομία και ένα παράδειγμα 
στη συνέχεια για ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι και οι τοπικές πολίτες ανάπτυξης 
της δημοτικής αρχής της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
καινοτόμο, μαχητικό και δυναμικό παράδειγμα εθνικής οικονομικής αναγέννη-
σης.  Μακάρι δηλαδή, να ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα πραγμα-
τικά διοικητικά αυτόνομη και οικονομικά αυτοτελής! Θα είχαμε καταφέρει 
περισσότερα...

*Ο κ. Πέγκας είναι αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών 
Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης

Κάντο όπως η... Θεσσαλονίκη!

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΓΚΑΣ*

karfitsomata
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Ο τουριστικός κλάδος μπορεί 
να προσελκύσει επενδύσεις 
άνω των 20 δισεκατομμυρίων 
ευρώ την επόμενη πενταετία 
αρκεί να υποστηριχθεί από 
τις κατάλληλες πολιτικές 
που θα μεγιστοποιήσουν τη 
συμβολή του στο Α.Ε.Π. και 
τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.  Δημιουργούμε τις 
προϋποθέσεις για μεγαλύτερη 
σύζευξη του τουρισμού με τον 
πολιτισμό. Ο Πολιτισμός και η 
ιστορία μας προσδίδουν στη 
χώρα μας μοναδικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που μπορούν 
να λειτουργήσουν και ως ανα-
πτυξιακό όχημα. Προωθούμε 
την κατάργηση του φόρου 
διαμονής στα τουριστικά 
καταλύματα και τη μείωση του 
ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Σχεδιάζουμε 
κίνητρα αύξησης του συντελε-
στή δόμησης για τις τουριστι-
κές επιχειρήσεις που αναβαθ-
μίζουν ενεργειακά τις μονάδες 
τους και προστατεύουν το 
περιβάλλον. Επιταχύνουμε όλα 
τα ώριμα επενδυτικά σχέδια σε 
τουριστικές μονάδες και την 
πραγματοποίηση των ανα-
γκαίων επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών 
(περιφερειακά αεροδρόμια, 
λιμάνια, οδικά δίκτυα), με κινη-
τοποίηση του ιδιωτικού τομέα 
και συμμετοχή του στο κόστος.  
Προωθούμε εκ νέου το χω-
ροταξικό πλαίσιο έτσι ώστε να 
ευνοηθούν οι επενδύσεις σε 
όλες τις τουριστικές περιοχές 
της χώρας.  Ιδιαίτερη σημασία 
δίνουμε στην συστηματική 
ανάδειξη των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, που 
προσφέρει η χώρα (τουρισμός 
υγείας, πολιτιστικός τουρισμός, 
τουρισμός πόλεων, συνεδρι-
ακών τουρισμών), που έχουν 
υψηλή προστιθέμενη αξία και 
δυνατότητα σημαντικής ανα-
πτυξιακής συμβολής. Καθώς 
επίσης και στη συνεργασία 
με τον ιδιωτικό τομέα για την 
αποτελεσματικότερη τουριστι-
κή προβολή της χώρας.

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

■ Θερμός ήταν ο Νοέμβρης 
για τον βουλευτή της ΝΔ στη Β’ 
Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη 
ο οποίος κατέθεσε ούτε μια, ούτε 
δυο αλλά… έξι ερωτήσεις στους 
αρμόδιους υπουργούς για ζητή-
ματα που αφορούν τον τομέα του. 
Το… μενού του αναπληρωτή τομε-
άρχη εξωτερικών της ΝΔ περιε-
λάμβανε μεταξύ άλλων: τις σχέσεις 
Ελλάδας- Αλβανίας, την επίσκεψη 
του αντιπροέδρου της τουρκικής 
κυβέρνησης σε Αθήνα και Θράκη, 
την τουρκική παραβατικότητα και 
προκλήσεις στο Αιγαίο κτλ. 

Η Ελλάδα στην κορυφή  
των προορισμών

■ Ξεπέρασαν τους 10.000 οι επισκέπτες της 2ης Art Thessaloniki, θέ-
τοντας στέρεες βάσεις για ανάδειξη της σε θεσμό με διεθνή απήχηση, ο 
οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από αντίστοιχες καταξιωμένες εκθέ-
σεις του εξωτερικού. Οι επισκέπτες της έκθεσης έφτασαν συγκεκριμένα 
τους 10.252, έναντι 9.420 πέρσι, ενώ πολλοί από αυτούς προέρχονταν 
από την Αλβανία, Καναδά, Μακάο, Νότια Αφρική και Τουρκία. Η 2η Art 
Thessaloniki, την οποία διοργάνωσαν από κοινού η ΔΕΘ-Helexpo και 
ο καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης, κ. Παντελής Τσάτσης, 
προσέλκυσε πολλούς νέους από την Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία, καθώς 
και γκρουπ φοιτητών από Σχολές Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής, οι 
οποίοι συμμετείχαν στις ξεναγήσεις που πραγματοποιούνταν στην έκ-
θεση δύο φορές την ημέρα από τον ιστορικό τέχνης και αναπληρωτή 
καθηγητή στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μάνο Στεφανίδη και τον ομότιμο καθη-
γητή Ιστορίας της Τέχνης κ. Εμμανουήλ Μαυρομμάτη.

θηκαν, άλλες σημείωσαν πολύω-
ρες καθυστερήσεις, με τον κόσμο 
να παραμένει στο χώρο του αε-
ροδρομίου για ώρες με… παιδιά, 
σκυλιά και βαλίτσες ανά χείρας. 
Οι επιβάτες δήλωσαν πως καμία 
αεροπορική εταιρία δεν φρόντι-
σε να τους ενημερώσει εγκαί-
ρως, με αποτέλεσμα να χάσουν… 
δουλειές, προγραμματισμένα 
ραντεβού και transit πτήσεις. O 
υπεύθυνος Τύπου της Fraport, 
Γιάννης Παπάζογλου εξήγησε 
πως «για τις αποπροσγειώσεις 
των αεροσκαφών αποφασίζει ο 
Πύργος ελέγχου, ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν αλλά 
είναι στην διακριτική ευχέρεια 
του κυβερνήτη να αποφασίσει αν 
θα εκτελέσει την πτήση ή όχι»…

■  Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά… 
έξι έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού 32 και πλέον εκατομμυρίων 
ευρώ αναμένεται να δημοπρατη-

θούν το Δεκέμβριο στο δήμο 
Νέας Προποντίδας. Σύμφωνα 
με τον δήμαρχο της περιοχής 
Μανώλη Καρρά: «Πρόκειται 
για σημαντικά έργα που θα αλ-
λάξουν ριζικά την όψη του δή-
μου μας. Οι ασφαλτοστρώσεις 
θα δώσουν λύση στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι 
δημότες μας καθώς θα γίνουν 
στο σύνολο του δήμου μας σε 
δρόμους οι οποίοι παρουσιά-
ζουν κακοτεχνίες. Είναι έργα 
υποδομής τα οποία θα  κατα-
φέρουμε να υλοποιήσουμε με 
σκληρή δουλειά και μετά από  
μεθοδευμένες προσπάθειες. 
Όσον αφορά στις αναπλάσεις, 
οι οποίες θα δημοπρατηθούν 
και αυτές που υλοποιούνται 
αυτή τη στιγμή, η προσπάθειά 
μας εστιάζεται στο να δημιουρ-
γήσουμε ένα σύγχρονο δήμο 
για τους δημότες μας όπως και 
για τους επισκέπτες». 

οι άγνωστοι χρησιμοποίησαν 
τα στοιχεία της χωρίς η ίδια να 
γνωρίζει κάτι σχετικό. «Για να 
δουν μερικοί τι σημαίνει να δη-
μιουργείς λάθος εντυπώσεις» 
έγραψε η κ. Χρυσίδου ρίχνο-
ντας παράλληλα και τα… βέλη 
της κατά συγκεκριμένων συμ-
βούλων της παράταξης Μπου-
τάρη. 

■  Του τα έβγαζαν με το… τσι-
γκέλι! Αναφερόμαστε στον βου-
λευτή της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης 
και επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Εντάξει» Σταύρο 
Καλαφάτη ο οποίος πρόσφατα 
παραχώρησε συνέντευξη τύ-
που για να πει πως ο Μπουτάρης 
είναι… «εικονικός δήμαρχος». 
Στις ερωτήσεις τους οι δημοσι-
ογράφοι επέμειναν να μάθουν 
τι προτίθεται να κάνει ο πρώην 
υπουργός κι αν θα είναι ξανά 
υποψήφιος δήμαρχος, ωστόσο 
ο επικεφαλής δεν είπε κουβέ-
ντα. Αρκέστηκε να δηλώσει ότι 
θα κάνει ανακοινώσεις όταν 
φτάσει το πλήρωμα του χρό-
νου. Σύμφωνα με πληροφορίες 
της στήλης όταν συγκεκριμένοι 
σύμβουλοί του άκουσαν αυτή 
την… απάντηση δαγκώθηκαν, 
καθώς περιμένουν να ξεκαθα-
ρίσει  Καλαφάτης τις προθέσεις 
του για να πάρουν… σειρά. Οι 
ισορροπίες στους «Εντάξει» 
όπως είναι γνωστό και παρά τις 
σχετικές διαψεύσεις είναι… εύ-
θραυστες και πολλοί λένε μετα-
ξύ τους «καλημέρα» δύσκολα 
και με το ζόρι! 

■  Επιμένει πως θα είναι υπο-
ψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης χωρίς τη στήριξη κάποιου 

κόμματος ο πρώην αντιδή-
μαρχος των διοικήσεων Πα-
παγεωργόπουλου και πρώην 
αντιπεριφερειάρχης, Χάρης 
Αηδονόπουλος. Ο γνωστός 
γιατρός εδώ και μήνες έχει 
ανακοινώσει πως θα διεκδι-
κήσει τον δημαρχιακό θώκο 
του κεντρικού δήμου το 2019 
και όπως μαθαίνουμε… είναι 
αποφασισμένος. Έχει ήδη ξεκι-
νήσει επαφές και συναντήσεις 
προκειμένου να στελεχώσει το 
«ακομμάτιστο» όπως ισχυρίζε-
ται ψηφοδέλτιό του, ενώ αραιά 
και που υπενθυμίζει τις προθέ-
σεις του και στο facebook. 

■  Αυτόνομα και με δικό του 
κόμμα θα διεκδικήσει την ψήφο 
των Ελλήνων ο ανεξάρτητος 
ευρωβουλευτής, προερχόμε-
νος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας 
Χρυσόγονος. Μετά το «διαζύ-
γιο» που έλαβε ο Θεσσαλονικι-
ός πολιτικός με την Κουμουν-
δούρου προχωρά και μάλιστα 
με βήματα γοργά στην μετεξέ-
λιξη της «Σοσιαλιστικής Τάσης» 
σε αυτόνομη πολιτική κίνηση. 
Μάλιστα, πραγματοποίησε και 
σχετική συνάντηση στη Θεσ-
σαλονίκη. Λέτε ο κ. Χρυσόγο-
νος να έχει πληροφορίες για… 
εκλογές από τις Βρυξέλλες 
όπου βρίσκεται και να… βιάζε-
ται πριν τον προλάβουν οι κατα-
στάσεις; Ο ίδιος πάντως εκτιμά 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα… επιστρέψει σε 
μονοψήφια νούμερα! 

■  Το απόλυτο αλαλούμ προκά-
λεσε στο αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία», η ομίχλη που «σκέπασε» 
στις αρχές της εβδομάδας τη 
Θεσσαλονίκη. Πτήσεις ακυρώ-
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■ Για όμορφες στιγμές και 
πολύ όμορφες παρουσίες στο 
παραδοσιακό γλέντι που διορ-
γάνωσε ο πολιτιστικός σύλλο-
γος «ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΙ» στα ΕΠΑΛ 
του Ευόσμου έκανε λόγο εν-
θουσιασμένος ο δήμαρχος της 
περιοχής, Πέτρος Σούλας που 
έσπευσε να δώσει τα συγχαρη-
τήριά του στους διοργανωτές. 
«Υπήρχε πολύ κέφι, κρασί και 
χορός με όμορφη μουσική» 
έγραψε μεταξύ άλλων στο 
facebook. 

■ Του χάλασε το… πρόγραμμα 
του Βαγγέλη Βενιζέλου ο τέως 
πρίγκιπας της τέως βασιλικής 
οικογένειας της Ελλάδας, Νικό-
λαος. Ο πρώην αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και πρώην 
υπουργός Οικονομικών το 
πρωί του περασμένου Σαββά-
του βρέθηκε στην εκλογική του 
Περιφέρεια προκειμένου να 
μιλήσει στην παρουσίαση του 
βιβλίου της Μιράντας Ξαφά. 
Μετά το event θέλησε να πιει 
τον καφέ του με τους πολιτι-
κούς του φίλους στην πόλη 
(είδαμε να βρίσκεται μαζί του 
και ο δημοτικός σύμβουλος 
και πρώην γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Χρήστος 
Παπαστεργίου) στο roof garden 
του Electra Palace για να έχει… 
πιάτο την πόλη. Μόλις βγήκε 
από το ασανσέρ ο κ. Βενιζέλος 
ήρθε face to face με τον πρίγκι-
πα Νικόλαο. Έσπευσε να φύγει 
αλλά ο τελευταίος τον είδε και 
αναγκάστηκε να τον… χαιρετί-
σει. Καφέ εν τέλει δεν ξέρουμε 
που και εάν ήπιε! 

■ Το ζήτημα της έλλειψης αστυνόμευσης και της 
αύξησης της παραβατικότητας επανέφερε ο γιατρός και 
υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλτσης. 
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράταξης «ανα-
ΤΡΟΠΗ» στο δήμο της δυτικής Θεσσαλονίκης όπου 
κατοικούν περίπου 120.000 πολίτες υπάρχει μόλις 
ένα αστυνομικό τμήμα, αυτό της Πολίχνης, που είναι 
υποστελεχωμένο και που διαθέτει μόλις ένα περιπολι-
κό. Ο κ. Λίλτσης ζητά την παρέμβαση της Πολιτείας για 
τη δημιουργία σύγχρονων αστυνομικών τμημάτων που 
θα εξυπηρετούν και κυρίως θα προστατεύουν τους 
πολίτες ενώ ασκεί κριτική και στη σημερινή διοίκηση 
της περιοχής λέγοντας ότι: «Οφείλει ο δήμαρχος να 
απαιτήσει από το κράτος τα μέγιστα για την προστασία 
των δημοτών. Είναι χρέος του προς όλους τους πολίτες 
να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στην κεντρική 
εξουσία και να διεκδικήσει πόρους, καλύτερες εγκατα-
στάσεις, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υπο-
δομές προκειμένου ο δήμος Παύλου Μελά να διαθέτει 
σύγχρονα αστυνομικά τμήματα με επαρκές προσωπικό 
που θα προστατεύει τους δημότες μας και την περιου-
σία τους από κάθε παραβατική συμπεριφορά».

■ Στο κρεβάτι του 
πόνου μαθαίνουμε πως 
γιόρτασε την ονομαστική 
της εορτή η διευθύντρια 
του Πρωθυπουργικού 
γραφείου Θεσσαλονίκης, 
Κατερίνα Νοτοπού-
λου. Η κ. Νοτοπούλου 
τις τελευταίες ημέρες 
ταλαιπωρείται από μια 
ίωση και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να μην το… 
κουνάει… ρούπι από το 
σπίτι της ούτε για να το 
ρίξει έξω ούτε όμως και 
για να πάει στο Διοικη-
τήριο. Βέβαια, επειδή οι 
υποχρεώσεις «τρέχουν» 
εξακολουθεί κι εργάζεται 
από το σπίτι κάνοντας… 
τηλεδιασκέψεις με τους 
στενούς της συνεργάτες. 

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε   στα 
γραφεία της  ΝΔ Θεσσαλονίκης σχε-
τικά με τις επιμελητηριακές εκλο-
γές. Στη σύσκεψη κλήθηκε και πα-
ραβρέθηκε ο Μιχάλης Ζορπίδης  με 
στελέχη του συνδυασμού «Ισχυρό 
Επιμελητήριο».

Στη διάρκεια της,  η πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής κα Ευταξά,  
ενημερώθηκε για τις εκλογές στο 
Ε.Ε.Θ. αλλά και για τα προβλήματα 
της Αγοράς της πόλης και  εξέφρα-
σε την  στήριξη της Δ.Ε   στο ψη-
φοδέλτιο του συνδυασμού «Ισχυρό 
Επιμελητήριο» του κ. Ζορπίδη, απο-
τιμώντας θετικά την έως σήμερα 
προσφορά του στους επαγγελματίες 
της πόλης μας. . 
Ο κ. Ζορπίδης αναφέρθηκε στην 
συνεργασία που έχει με την Γραμ-
ματεία Παραγωγικών Φορέων της 
ΝΔ  και τόνισε ότι είναι σημαντικό η 
ΝΔ να στηρίζει έναν ακηδεμόνευτο 
συνδικαλιστικό χώρο στις Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις.  Επίσης ευχαρί-
στησε τα στελέχη του κόμματος για 
την εμπιστοσύνη  που δείχνουν στον 
συνδυασμό του και το Ε.Ε.Θ..
Στη σύσκεψη συμμετείχε η Πρόε-
δρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Βίκυ Ευ-
ταξά, οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών 
Επιτροπών Πηνελόπη Ράλλη, Τάσος Εμμανουηλίδης, Ηλίας Ζάχαρης, Θωμάς Βράνος και 
οι Θεματικοί Παραγωγικών Φορέων των ΝΟΔΕ  Βασίλης Κλάδης, Μανόλης Σύλλης και 
Λευτέρης Αλεξανδρίδης.
Στη συνάντηση ήταν παρών ο  Β΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Θ. και πρώην αναπληρωτής 
γραμματέας παραγωγικών φορέων της ΝΔ, Κλεόβουλος Θεοτόκης.

■ Πρόσωπο με πρόσωπο με τους συμπολίτες του βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά ο δή-
μαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Οι ανοικτές συζητήσεις του δημάρχου 
με τους δημότες -στο πλαίσιο της καθιερωμένης πρωτοβουλίας «Συζητώ με τον δή-
μαρχό μου»- αποτελούν προσωπική πρωτοβουλία του δημάρχου, από την εποχή του 
πρώην δήμου Πανοράματος. Έχουν γίνει μάλιστα θεσμός του δήμου, αφού επαναλαμ-
βάνονται κάθε χρόνο, εδώ και 17 χρόνια και με τη μορφή μιας ελεύθερης, ανοικτής 
και άμεσης δημόσιας συζήτησης δημάρχου και δημοτών, γύρω από κάθε ζήτημα που 
απασχολεί την καθημερινότητα των πολιτών του δήμου. Μάλιστα, οι εκδηλώσεις δια-
λόγου συνδυάστηκαν με τα εγκαίνια τριών σημαντικών χώρων αθλητισμού και πολιτι-
σμού. Πρόκειται για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πυλαίας, τη Βιβλιοθήκη και την Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων Ασβεστοχωρίου και του Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Φίλυρο, 
που ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στους δημότες.
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Στην κάτω φωτο. ο κ. Ζορπίδης με στελέχη της παράταξής 
του και τον γραμματέα της Ν.Δ. Λ. Αυγενάκη
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Γ
ια το καινούριο αφήγημα της Νέας Δημο-
κρατίας που δεν είναι άλλο από τον «νέο 
πατριωτισμό» αναφέρεται σε συνέντευξή 
του στην Karfitsa ο γραμματέας της «γα-
λάζιας» παράταξης Λευτέρης Αυγενάκης, 
με αφορμή το 7ο προσυνέδριο του κόμμα-
τος που πραγματοποιείται στη Θεσσαλο-
νίκη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Ο κ. Αυγενάκης μιλά για την πρόσφατη συζήτηση στη 
Βουλή, λέει ότι «Τσίπρας και Καμμένος θα πάνε στον πάτο 
σφιχταγκαλιασμένοι, όπως ήρθαν» και «βλέπει» εκλογές 
εντός του 2018. Τέλος, αναφορικά για τα «γαλάζια» ψη-
φοδέλτια στέλνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως 
παραμένουν ανοικτά. 

Στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή η ΝΔ έχει την 
αίσθηση πως νικητής ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κέρδισε τις εντυπώσεις η κυβέρνη-
ση. Παρακολουθήσαμε άλλο ένα σόου εντυπώσεων και 
ατάκας και αυτό είναι κοινή εκτίμηση. Η κοινωνία από 
αυτήn τη συζήτηση, τι κέρδισε;
Ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκούμε 
κριτική στην Κυβέρνηση με στόχο να προστατεύσουμε 
τους θεσμούς και τα δικαιώματα των πολιτών που τόσο 
βάναυσα υπονομεύει η σημερινή κυβέρνηση. Ούτε με 
όρους επικοινωνίας κάνουμε το καθήκον μας, ούτε έχου-
με εμμονές! Ο κ. Καμμένος με απτές αποδείξεις, όχι με 
δημοσιεύματα φυλλάδων, συνδιαλέγεται και συναγελά-
ζεται με ποινικούς, καταδικασμένους για σκληρά ναρκω-
τικά, προσπαθούσε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη και να 
επηρεάσει μάρτυρες και τώρα φαίνεται ότι είχε σχεδιάσει 
να κάνει και business με λαθρεμπόρους όπλων. Μετά τη 
συζήτηση στη Βουλή και την παρουσία του κ. Τσίπρα να 
υπερασπιστεί το συνέταιρό του, το σκάνδαλο Τσίπρα - 
Καμμένου έχει ανοίξει για τα καλά. 

Αφού η ΝΔ «βλέπει» σκάνδαλο, γιατί στη Βουλή δεν 
καταθέσατε πρόταση μομφής; Θα την χρησιμοποιήσετε 
αλλού κι αν ναι, που και πότε; 
Πρόταση μομφής έχει καταθέσει ο ελληνικός λαός. Απλά, 
κυβέρνηση και βουλευτές, έχουν κλείσει τ’ αυτιά τους και 
χωρίς τσίπα συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους. Σε 
λίγο θα αποτελεί παρελθόν η μαύρη σελίδα της πολιτικής 
ιστορίας της χώρας μας. Άλλωστε η υπόθεση έχει μεγάλη 
ουρά. Όλα στην ώρα τους. Τσίπρας και Καμμένος θα πάνε 
στον πάτο σφιχταγκαλιασμένοι, όπως ήρθαν. 

Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν πως εκλογές θα 
γίνουν με την ολοκλήρωση της τετραετίας. Στη ΝΔ 
πότε «βλέπετε» κάλπες; 
Θα έχουμε σύντομα εκλογές και σίγουρα μέσα στο 2018. 
Μόνο ο κ. Τσίπρας λέει ότι οι εκλογές είναι μακριά, νομί-
ζοντας ότι έτσι θα ξορκίσει την ετυμηγορία του ελληνικού 
λαού.  

Τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια είναι ακόμα ανοικτά ή 
έχουν στελεχωθεί, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διά-
φορα; 
Είναι ανοικτά. 

Στις πρόσφατες εκλογές της Κεντροαριστεράς ψή-
φισαν περισσότεροι από 210.000 πολίτες. Ο αριθμός 
αυτός, που δεν τον περίμεναν ούτε οι υποψήφιοι πρό-
εδροι του νέου κόμματος, σας αγχώνει, δεδομένου ότι 
μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είχε 
στρέψει το βλέμμα της στη ΝΔ;
Από την ευρεία συμμετοχή στις εκλογές της κεντροαρι-
στεράς έχουμε δύο βασικά συμπεράσματα: μεγάλη διαρ-
ροή ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και αυξημένη νομιμοποίηση 
για την κ. Γεννηματά στον χώρο της Κεντροαριστεράς. 

Την ίδια ώρα, που ΝΔ και Κεντροαριστερά προχώρησαν 
σε ανοιχτές διαδικασίες, υπάρχει ένα σοβαρό δημοκρατι-
κό έλλειμμα στο ΣΥΡΙΖΑ και έλλειμμα νομιμοποίησης για 
τον κ. Τσίπρα -που εξελέγη από μια κλειστή διαδικασία 
ελεγχόμενων συνέδρων- ακόμα και στο ίδιο του το κόμ-
μα, πολύ περισσότερο σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας.

Το δίπολο «μνημόνο»-  «αντιμνημόνιο» που κυρι-
αρχούσε τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί παρελθόν. 
Τώρα πλέον ποιο είναι το νέο αφήγημα της ΝΔ; 
Είναι πολύ επίκαιρο αυτό που με ρωτάτε, διότι βρισκόμα-
στε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 7ου Προσυνεδρίου 
μας, να μιλήσουμε για τον Πατριωτισμό. Το αφήγημα της 
ΝΔ είναι ένας νέος πατριωτισμός τον οποίο εμείς υπηρε-
τούμε και ο οποίος θα στηριχθεί πάνω στην αλήθεια, και 
υψώνουμε ως αντίπαλο δέος στον λαϊκίστικο εθνικισμό 
που μας καταστρέφει. Δεν αρκεί να βασιστούμε αυτάρε-
σκα στην ιδεολογική ανωτερότητα των ιδεών μας. Πρέπει 
να διδαχτούμε από τη μαζική απόρριψη των πολιτικών, 
οικονομικών, μιντιακών και ακαδημαϊκών ελίτ. Θα ξα-
ναχτίσουμε τη χώρα σε γερά θεμέλια μέσα σε ένα κόσμο 
που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Για να το πετύχουμε 
αυτό χρειάζεται μια γενναία και δημιουργική ρήξη με το 
παρελθόν μας.

Βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη για το 7ο προσυνέδριο 
του κόμματος. Ποια είναι η επόμενη ημέρα που φαντά-
ζεται η Νέα Δημοκρατία, μετά το 11ο Συνέδριο;
Η ΝΔ ανοίγει για άλλη μια φορά, τις πόρτες της σε νέους 
ανθρώπους και νέες ιδέες. Για να αποδείξουμε ότι 
διαθέτουμε και σχέδιο, αλλά και το ανθρώπινο δυναμι-
κό για να το υλοποιήσει, και, παράλληλα, μέσα από τον 
προσυνεδριακό διάλογο, η ΝΔ εξειδικεύει τις θέσεις της 

για μια σειρά από κομβικά ζητήματα. Στο 11ο Συνέδριο 
Αρχών και Θέσεων διαμορφώνουμε το κυβερνητικό μας 
πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα στεγάσει τις ελπίδες 
και τα όνειρα όλων των Ελλήνων.

Η ΝΔ μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές με 
αυτοδυναμία; Με ποιον θα επιδιώξετε συνεργασία την 
επόμενη ημέρα εάν δεν είστε αυτοδύναμοι;
Η παγιωμένη δημοκοπική διαφορά άνω του 12% απο-
τελεί απόδειξη πως η ΝΔ αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή 
και αυτό δημιουργεί ελπίδες αυτοδυναμίας και θα τη 
διεκδικήσουμε. Από εκεί και πέρα, επιδιώκουμε όσο το 
δυνατόν ευρύτερες κοινωνικές πλειοψηφίες, ένα ευρύ 
κοινοβουλευτικό - κοινωνικό συμβόλαιο για την προ-
ώθηση των πολύ αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα 
αλλάξουν τη χώρα. Θέλουμε για την Ελλάδα μια ισχυρή, 
φιλελεύθερη, μεταρρυθμιστική και αποτελεσματική 
κυβέρνηση.

Υπάρχουν γκρίνιες πως πολλά «γαλάζια» στελέχη 
ακόμα δεν γίνατε κυβέρνηση και έχουν ήδη ράψει κο-
στούμια με αποτέλεσμα να προκαλούν δυσαρέσκεια σε 
ψηφοφόρους και οπαδούς του κόμματος. Τι συμβου-
λεύετε τους πολιτευτές σας; 
Δε είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες 
περιπτώσεις, αλλά θεωρώ ότι σήμερα, η γενική εικόνα 
είναι σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη τα οποία με σεβασμό 
στις αποφάσεις των οργάνων, λειτουργούν και κινούνται 
μέσα στην κοινωνία χωρίς να προκαλούν.  Και είδατε 
πολύ πρόσφατα, ότι στις περιπτώσεις που είχαμε στελέχη 
που ξεπερνούσαν τα όρια της «ευπρέπειας» απέναντι 
στους πολίτες, τα κομματικά στελέχη και την ηγεσία, δεν 
μείναμε άπραγοι.

«Στις εκλογές θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία…»

συνέντευξη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΟΛΑΚΗ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΝΔ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA
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 «Μετά το νομό Έβρου, ο δικός μας νομός έχει τα περισ-
σότερα λουκέτα επιχειρήσεων… Πέρα από τις βιομηχα-
νίες που έχουν κλείσει, αυτές που έχουν απομείνει… 
δεν πληρώνουν», λέει ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλ-
ληλικού Κέντρου του νομού Κιλκίς Γιώργος Ιωαννίδης 
προσθέτοντας πως «…ελάχιστες είναι αυτές που πλη-
ρώνουν. Όσες λοιπόν, λειτουργούν -για την ακρίβεια 
υπολειτουργούν- κι είναι στο όριο του κλεισίματος, με 
ημερομηνία λήξης, καθιστούν τους εργαζόμενους… 
ομήρους».

«Για μένα κάρτα ανεργίας σημαίνει… κουπόνι για να πά-
ρεις ένα κομμάτι ψωμί για να μην πεθάνεις όπως γινό-
ταν στα κομμουνιστικά κράτη» λέει ο κ. Ιωαννίδης. «Ο 
εργαζόμενος δεν είναι ζητιάνος του δρόμου για να τον 
λυπούνται. Θέλει να παράγει και να αμείβεται για την 
εργασία του. Ας αφήσουν στην άκρη τα πιστεύω τους 
-και τα… κομματικά- και να συμπράξουν για να… γλι-
τώσει ο κόσμος. Και μέχρι να γίνει αυτό ο νομός του 
Κιλκίς έπρεπε να προστατεύεται γιατί έχει χτυπήσει 
καμπανάκι, η φτώχεια είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό!». 
Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κιλ-
κίς φανερά απογοητευμένος, υποστήριξε ότι «…πάλι 
καλά που υπάρχουν και τα… καζίνο στα Σκόπια, από 
τη μία αρμέγουν όσους έχουν χρήματα αλλά από την 
άλλη προσφέρουν όλη μέρα φαγητό δωρεάν. Με 5 και 
με 10 ευρώ τρώνε και περνάνε καλά… Εδώ ούτε αυτό 
δεν γίνεται!». Όπως λέει ο κ Ιωαννίδης «οι άνθρωποι 
που καταφεύγουν σε αυτή τη λύση (των μπουφέδων 
των καζίνο των Σκοπίων) είναι καθημερινοί άνθρωποι, 
που ζούσαν με αξιοπρέπεια αλλά πλέον παίρνουν την 

γυναίκα τους για να πάνε εκεί και να… φάνε. Φυσικά 
υπάρχει και μια μερίδα ατόμων, συνταξιούχοι, οι οποίοι 
νοικιάζουνε στα Σκόπια, παίρνουν μόνο τη σύνταξη και 
γυρίζουν στο γειτονικό κράτος..». Σε ερώτηση αν αυτή 
η κατάσταση είναι γνωστή στους εκπροσώπους του 
λαού του Κιλκίς απαντά «…δεν τους ενδιαφέρει τίπο-
τα απολύτως, μόνο η κομματική τους θέση και τίποτα 
άλλο. Το έχω βάλει πολλές φορές αυτό το θέμα και δεν 
ενδιαφέρεται κανείς. Θα έπρεπε να ντρέπονται». 

Όπως λέει ο ίδιος, «έχω θέσει και το θέμα των επιχει-
ρήσεων και των εργοδοτών που έχουν βρει έναν… πα-
ράδεισο γιατί πάντα οι μεροκαματιάρηδες και οι μικρο-
μεσαίοι -που έχουν εξαφανιστεί- ‘‘την πληρώνουν’’». 
Οι φόροι είναι τρομακτικοί. Είναι πρωταθλήτρια η χώρα 
μας στους φόρους. Είναι αλητεία πολιτική αυτό που κά-
νουν στον κόσμο… Από που να κρατηθεί ο κόσμος; Με 
αυτά που έρχονται από 1η του μήνα; Καινούρια φορο-

λογία, νέες μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων. Να 
πούμε μήπως ότι είμαστε… Σκόπια μπας και γλιτώσου-
με από αυτούς τους εγκληματίες της πολιτικής;», υπο-
γραμμίζει ο κ. Ιωαννίδης.

Από την ευρωπαϊκή Ελλάδα  
στα «τριτοκοσμικά» Σκόπια! 
Στην κραυγή αγωνίας του προέδρου του Εργατοϋπαλ-
ληλικού Κέντρου Κιλκίς Γ. Ιωαννίδη για τη φτώχεια 
της περιοχής και τα αμέτρητα λουκέτα επιχειρήσεων, 
απάντησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ Θεό-
δωρος Παραστατίδης και Γιώργος Γεωργαντάς. Ο κ. 
Παραστατίδης σχολίασε «Αυτή είναι μια ιστορία πολλών 
ετών. Από την εποχή που ήμουν στη νομαρχία αυτό συ-
νέβαινε, δηλαδή 15 με 20 χρόνια.  Έχω θέσει το θέμα 
στον υπουργό ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου για να 
μελετήσει κάποια οικονομικά δεδομένα και γραπτώς 

«Στα καζίνο των Σκοπίων δεν πηγαίνουν 
για να παίξουν αλλά για να… φάνε»!

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

ΤΙ ΛΕΝΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΔ 

έρευνα
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και προφορικά, αλλά είναι μια κατάσταση δύσκολη 
για τους καταστηματάρχες. Υπάρχουν πράγματι μαγα-
ζιά που έχουν κλείσει αλλά κι άλλα που έχουν ανοίξει. 
Αυτό που προσπαθώ από όταν ήμουν νομάρχης, είναι 
να δημιουργηθεί μια ειδική φορολογική ζώνη, κατά μή-
κους της μεθορίου όπου υπάρχει αυτό το πρόβλημα». 
Σε ερώτηση αν είναι  υπερβολικός ο κ. Ιωαννίδης, ο 
κυβερνητικός βουλευτής απάντησε «Δεν μπορώ να σας 
επιβεβαιώσω όσα λέει κάποιος άλλος.  Σίγουρα υπάρ-
χει πρόβλημα, σας το λέω, αλλά για τη σχέση πόσα 
έχουν ανοίξει ή κλείσει, πρέπει να έχουμε τα στοιχεία». 
Σε ερώτηση αν εκτός από την πρόταση για την ειδική 
φορολογική ζώνη, έχει κάνει κάποια σχετική ερώτηση 
στη βουλή απάντησε «Στο παρελθόν και ως νομάρχης 
και ως βουλευτής, ναι. Έχω στείλει και έγγραφα. Αλλά 
να ξέρετε, κανείς δεν θα πάει μόνο για να φάει, να κάψει 
10 ευρώ βενζίνη. Όταν μπαίνεις για να παίξεις, τρως και 
δωρεάν. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει στα καζίνο της 
περιοχής, αλλά από τα όσα μου λένε αυτοί που πάνε 
να παίξουν, είναι πως κάθονται πολλές ώρες και μετά 
τρώνε κιόλας…».

«Θα παλέψω για την ειδική φορολογία»
Για το θέμα που ανέδειξε ο πρόεδρος του Εργατοϋ-
παλληλικού Κέντρου Κιλκίς αναφορικά με τη μετανά-
στευση… συνταξιούχων από το Κιλκίς στα Σκόπια, ο κ. 
Παραστατίδης απάντησε «Είναι αλήθεια αυτό. Και στον 
νομό Σερρών γίνεται. Αυτά πρώτη φορά τα ακούτε; 
Συμβαίνουν εδώ και 15 χρόνια. Τι νομίζετε ότι δημιουρ-
γήθηκαν τον τελευταίο χρόνο; Γιατί δεν βγήκε πριν από 
3-4 χρόνια ο κ. Ιωαννίδης να μιλήσει για το πρόβλημα 
αυτό, όταν η πραγματική κατάσταση και τότε ήταν έτσι. 
Αυτές οι καταστάσεις υπήρχαν. Εγώ δεν λέω ότι δεν 
υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία, αλλά το να λέμε ότι η 
προκαταβολή του φόρου πήγε στο 100%, ενώ δεν πήγε 
από το 0% αλλά από το 75% στο 100%. Εγώ αυτό ζήτη-
σα και θα παλέψω για την ειδική φορολογία. Δεν μπορεί 
κανείς να απαγορέψει τον άλλον να ψωνίσει. Δεν είπα 
ότι είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μας δημιουργεί θέμα. 
Είναι κυρίως μεμονωμένα περιστατικά και κατά κύριο 
λόγο πάνε στη Βουλγαρία. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον 
από εδώ που να το έχει κάνει αυτό στα Σκόπια».

Τι δεν έκανε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
και η κυβέρνηση της… 
Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ κ. Γεωργαντάς 
είπε ότι «το concept είναι η διασφάλιση του φαγητού 
από ένα μέρος των πολιτών. Βέβαια πολλοί πάνε για 
την οικονομική βενζίνη, κερδίζοντας 20-30 ευρώ αλλά 
κι αυτά τα καταθέτουν στο καζίνο και το φαγητό εκεί. 
Οπότε εντέλει δεν υπάρχει κέρδος. Έγινε μια προσπά-
θεια από το δήμο Παιονίας να σταματήσει αυτό αλλά δεν 
είναι δυνατόν να το αποτρέψεις και να το απαγορεύ-
σεις. Είναι θέμα όμως συνείδησης». Για τη μετανάστευ-
ση συνταξιούχων ο βουλευτής της ΝΔ σχολίασε «Αυτό 
όντως συμβαίνει και κυρίως προς τη Βουλγαρία για-
τί κάποιος που παίρνει σύνταξη ΟΓΑ με 330 ευρώ δεν 
μπορεί χωρίς βοήθεια να επιβιώσει και πάνε προς όμο-
ρες περιοχές για να ζήσουν. Μια σημαντική παρέμβαση 
που μπορεί να βοηθήσει και παρά λίγο να γίνει με την 
προηγούμενη κυβέρνηση αλλά τελικά δεν ευοδώθηκε 
και δεν βλέπω να γίνεται ούτε με αυτή την κυβέρνη-
ση, ήταν να εκδοθεί μια κάρτα για τους μόνιμους κα-
τοίκους, κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχτεί, 
με την οποία θα μπορούν να έχουν έκπτωση από τους 
δασμούς του πετρελαίου. Το 70% από την τιμή του πε-
τρελαίου είναι οι δασμοί. Όταν λοιπόν, κάποιος βρίσκει 
την τιμή πολύ φτηνότερα στα Σκόπια, τότε αυτός που 
μετράει και τα 5, 10, 20 ευρώ εννοείται πως πηγαίνει 
στη γείτονα χώρα να φουλάρει το αμάξι του ώστε να 
γλιτώνει το μήνα κάποια χρήματα. Αυτό λοιπόν, είναι 
θεσμοθετημένο στα σύνορα Αυστρίας – Ιταλίας.  Το 
2014 υπήρχαν πολλά πράγματα που έγιναν κι άλλα που 
δεν έγιναν (επί των ημερών κυβέρνησης ΝΔ). Αυτό θα 
ήταν μεγάλη ανάσα. Η μεγάλη ανάσα όμως θα είναι να 
σταματήσει η εκροή των επιχειρήσεων προς τις γείτο-
νες χώρες. Πρέπει λοιπόν, να δοθούν κίνητρα ειδικά 
ώστε να κρατήσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Η ΝΔ έχει 
καταθέσει συνολικά μια πρόταση για τη μείωση του φο-
ρολογικού συντελεστή, αλλά και ειδικά για την παραμε-
θόριο. Στην περιοχή του Κιλκίς η οποία έχει επαφή και 
με μια τρίτη χώρα, όχι ευρωπαϊκή, και δεν τίθεται θέμα 
ανταγωνισμού, είναι πιο εύκολα νομοθετικά να περά-
σεις κάποιες αλλαγές. Με αυτές τις παρεμβάσεις νομί-
ζω ότι μπορούμε να περιορίσουμε αυτή την άσχημη ει-
κόνα. Παλαιότερα υπήρχε ένας επενδυτικός νόμος για 

τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε μια ακτίνα από την 
μεθόριο, αλλά τελικά μετά τη νέα διάταξη θεωρούμαστε 
ως όριο της κεντρικής Μακεδονίας κι όχι μεθόριος. Με 
τον προηγούμενο νόμο αντίστοιχα όλη η κεντρική Μα-
κεδονία θεωρούνταν μεθόριος που και αυτό δεν ήταν 
ορθό. Άλλα τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και άλλα 
τα δικά μας».

«Πρέπει να υπάρχει  
στήριξη του ιδιωτικού τομέα» 
Σε ερώτηση αν θα έπρεπε να προστατεύεται ο νομός της 
εκλογικής του περιφέρειας – με τα τόσα προβλήματα – 
ο κ. Γεωργαντάς απάντησε «Αυτό για τους δασμούς στα 
πετρέλαια έχει συζητηθεί αλλά δεν έχει ανακοινωθεί 
κάτι ακόμα. Αυτό που έκανα εγώ επισήμως είναι στον 
προηγούμενο επενδυτικό νόμο που ψηφίστηκε πριν 
από ενάμιση χρόνο, ζητήσαμε να μπουν ειδικά κίνητρα 
στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα σύνορα, αλά δεν 
υπήρξε ειδική πρόβλεψη. Βέβαια αυτός ο νόμος δεν 
βοήθησε πουθενά και όχι μόνο το Κιλκίς. Πριν από πέ-
ντε μήνες ο πρωθυπουργός είπε το όραμα του για τους 
Έλληνες. Ξέρετε τι είπε; “Μόλις η Ελλάδα βγει από την 
κρίση θα μπορέσω να προσλάβω καινούριους δημοσί-
ους υπαλλήλους για να γυρίσουν πίσω όσοι έφυγαν”. 
Αν αυτό είναι το όραμα του πρωθυπουργού μας, αυτή 
η χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον. Πρέπει να υπάρ-
χει στήριξη του ιδιωτικού τομέα, του πρωτογενούς 
τομέα. Ενώ έχουμε περιορισμό του δημοσίου τομέα, 
αυξάνει 443 εκατ. τον νέο προϋπολογισμό. Μιλάει κα-
νείς γι’ αυτό; Αύξηση ενώ μιλάμε για περιορισμό; Είναι 
δυνατόν ότι είναι καταδικασμένο εδώ και χρόνια να το 
επαναφέρει αυτή η κυβέρνηση με τον χειρότερο τρό-
πο; Στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία ή θέλει απλά να 
έχει μια κοινωνία που να ζει με επιδόματα; Αυτό θέλει, 
για να την οδηγεί όπως επιθυμεί. Εγώ δεν βλέπω κάτι 
στην επιχειρηματικότητα. Δεν βλέπω στήριξη πουθενά. 
Εμείς κάναμε κάποιες προσπάθειες και ποτέ ιστορικά 
δεν υπήρξε κάποια αντιπολίτευση που να στηρίζει τόσο 
πολύ όποια επένδυση έρχεται στη χώρα και να λέει 
στην κυβέρνηση φέρε κι άλλες. Εμείς ότι προσπαθού-
σαμε να φέρουμε είχαμε απ’ έξω διαδηλώσεις και δη-
λώσεις πως ότι κι αν υπογράψουμε θα το ακυρώσουν 
την άλλη μέρα…», καταλήγει ο κ. Γεωργαντάς. 

έρευνα
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Π
λαισιωμένο από… σκουπίδια και μπά-
ζα βρίσκεται σήμερα το κέντρο αθλη-
τισμού και πολιτισμού «ΚΑΠΠΑ 2000» 
στην Περαία του δήμου Θερμαϊκού. Ένα 
συγκρότημα που εντασσόταν στο γενι-
κότερο ολυμπιακό πρόγραμμα Αθήνα 
2004 και αναμενόταν να γίνει πρότυπο 
κέντρο αθλητισμού για ΑΜΕΑ σε ολό-

κληρη την Ευρώπη. Αίθουσες σκονισμένες και κλειστές, 
παράθυρα σκουριασμένα, πόρτες ξεχαρβαλωμένες συν-
θέτουν το όλο σκηνική της πλήρους εγκατάλειψης. 

Όπως περιέγραψε στην εφημερίδα Karfitsa ο πρόεδρος 
του «ΚΑΠΠΑ 2000» Χαράλαμπος Ανδρεάδης, το έργο 
αυτό ξεκίνησε το 2000, με τη χρηματοδότηση  ευρωπα-
ϊκών προγραμμάτων και του ΟΠΑΠ (που τότε ήταν κρα-
τικός και ιδιωτικοποιήθηκε),  καθώς υπήρχε η εντύπωση 
ότι η Θεσσαλονίκη θα αναλάμβανε μία σειρά εκδηλώσεων 
παραολυμπιακών αγωνισμάτων, για την Ολυμπιάδα του 
2004, κάτι που τελικά δεν έγινε. «Παρόλα αυτά, το 2009 
οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν. Ξεκίνησε να λειτουργεί 
το συγκρότημα της διοίκησης που συνεχίζει να λειτουργεί 
μέχρι και σήμερα, το γήπεδο πολλαπλών χρήσεων για τις 
ομάδες και το κολυμβητήριο. Ο στόχος του όλου συγκρο-
τήματος είναι να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τα ΑΜΕΑ 
– από τα οποία δεν παίρνει χρήματα- κι εφόσον υπάρχει 
χρόνος, να αξιοποιείται και από σωματεία. Έτσι λειτούργη-
σε μέχρι το 2012. Όταν όμως η τιμή του πετρελαίου έφτασε 
στα ύψη… η τότε διοίκηση αναγκάστηκε να κλείσει οριστι-
κά την πισίνα, διότι δεν έβγαινε οικονομικά. Τότε ήταν που 
το όλο συγκρότημα άρχισε να υπολειτουργεί», εξήγησε ο 
κ. Ανδρεάδης. 

Η παρακμή ενός πρότυπου  
αθλητικού συγκροτήματος
«Για να λειτουργήσει κάτι, πρέπει να έχει έσοδα, όσο κι αν 
συμπιεστούν τα λειτουργικά έξοδα. Σήμερα στο συγκρό-
τημα είναι μόλις τρεις εργαζόμενοι που παραμένουν απλή-
ρωτοι καιρό τώρα. Το γεγονός λοιπόν ότι έκλεισε η πισίνα 
και η περιοχή δεν έχει αθλητικά προγράμματα, οδήγησε 
στο να μην υπάρχει εισροή χρημάτων και κατ’ επέκταση 
στην… παρακμή ενός πρότυπου αθλητικού συγκροτήμα-
τος. Τα τελευταία δύο χρόνια μου ζητήθηκε να αναλάβω τη 
διοίκηση με σκοπό να αναστηθεί το «ΚΑΠΠΑ 2000». Πρό-
κειται για μία πολύ καλή κατασκευή και θα ρημάξει. Έχω 
συντάξει δύο οικονομικές μελέτες που λένε πως σε πλήρη 
λειτουργία- εκμεταλλευμένοι προγράμματα του υπουργεί-
ου Παιδείας και Αθλητισμού- θα έχει ένα έλλειμμα που θα 

φτάνει περίπου τις 100.000 ευρώ το χρόνο», λέει χαρα-
κτηριστικά ο κ. Ανδρεάδης.  Όμως, όπως αναλύει ο ίδιος, 
«αυτά τα χρήματα μπορούν να εξοικονομηθούν με τη λει-
τουργία του κυλικείου, του εστιατορίου, των ξενώνων, 
ακόμη και της πλαζ που είναι τελείως ανεκμετάλλευτη! 
Έχουμε μία μαρίνα 24 θέσεων που μας παρακαλάνε οι ψα-
ράδες να τη χρησιμοποιήσουν έναντι 1.000 ευρώ περίπου 
το χρόνο, με σκοπό να ελλιμενίζονται και να αποφεύγουν 
τις φουρτούνες. Έτσι λοιπόν, το «ΚΑΠΠΑ 2000» μπορεί να 
γίνει ακόμη και κερδοφόρο. Όμως, επειδή είναι μία αστική 
μη κερδοσκοπική επιχείρηση, δεν μπορεί εκ του νόμου να 
κάνει κάποιες λειτουργίες». Έτσι το τελευταίο δίμηνο δη-
μιουργήθηκε από τον κ. Ανδρεάδη μία Κοινωνική Συνε-
ταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) που μπορεί να εκμεταλ-
λευτεί διάφορα προγράμματα, ευρωπαϊκά και εθνικά. «Η 
ΚοινΣΕπ είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει κερδοφορία 
διότι διαφορετικά κλείνει, όμως η κερδοφορία αυτή απα-
γορεύεται να δοθεί ως μέρισμα στα φυσικά πρόσωπα που 
μετέχουν και θα πρέπει να επιδοθεί σε υλικοτεχνική υπο-
δομή. Μόνο οι εργαζόμενοι δικαιούνται μέρισμα κι εμείς 
έχουμε μόλις δύο άτομα», σημειώνει ο ίδιος. 

«Δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν»  
«Το κακό είναι ότι δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν. Υπάρ-
χει μία διάθεση από την αντιπεριφερειάρχη κ. Βούλα Πα-
τουλίδου να βοηθήσει, ο δήμος –που έχει τις λειτουργικές 
εγκαταστάσεις- μας βοηθάει μόνο στην κάλυψη κάποιων 
εξόδων, χωρίς να μπορεί να απορροφήσει τους δύο εργα-
ζόμενους κι έτσι το «ΚΑΠΠΑ 2000» αργοπεθαίνει. Έχουμε 
την ατυχία, ο δήμος Θερμαϊκού (στον οποίο ανήκει το οι-
κόπεδο όπου στεγάζεται το «ΚΑΠΠΑ 2000») να μην έχει 
τόσο ανεπτυγμένο και ολοκληρωμένο αθλητικό πρόγραμ-
μα. Δεν διαθέτει δηλαδή κονδύλια για αθλητικές υποδομές 
και δεν επενδύει σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί βέβαια να 
μην υπάρχουν τα χρήματα, αλλά, υπάρχουν άλλοι δήμοι 
της Θεσσαλονίκης, όπου με δικά τους χρήματα και χορη-
γίες συντηρούν τα στάδια, χωρίς να πληρώνουν οι ομά-
δες και τα σωματεία», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρεάδης. Και 
συμπληρώνει πως «η πολιτεία θα μπορούσε να βοηθήσει, 

περιορίζοντας τα λειτουργικά έξοδα, όπως για παράδειγμα 
να έρθει εδώ το φυσικά αέριο, έτσι ώστε να περιοριστούν 
τα έξοδα στο 50%! Εγώ είμαι ήδη σε επαφή με ομάδα πα-
ραολυμπιονικών του εξωτερικού, για να έρθουν και να 
κάνουν τις προπονήσεις του εδώ όλο το καλοκαίρι. Κι ας 
μην ξεχνάμε πως πρόκειται για το μοναδικό αθλητικό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν 
ΑΜΕΑ. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το «ΚΑΠΠΑ 
2000» μπορεί να σωθεί όμως, αν περάσουν άλλα πέντε 
χρόνια… θα ρημάξει τελείως. Εδώ βέβαια έχει μερίδιο ευ-
θύνης και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ), που δεν επενδύει στον αθλητισμό. Τελευταία 
προσπαθούμε να στήσουμε μία γέφυρα επικοινωνίας, μή-
πως μπορέσουμε κάτι να καταφέρουμε».

«Αδράνεια από την πλευρά του δήμου»
Σήμερα στο «ΚΑΠΠΑ 2000» λειτουργεί η αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων και το αμφιθέατρο όπου γίνονται εκ-
δηλώσεις από φορείς και σωματεία που ζητούν όμως τη 
δωρεάν χρήση του… «Για εμάς η λύση είναι η Περιφέρεια 
να φωνάξει το δήμο και τη διοίκηση του «ΚΑΠΠΑ 2000», 
ώστε να χαράξουμε μία κοινή πορεία πλεύσης. Αν λει-
τουργούσαν οι εγκαταστάσεις, θα υπήρχαν ανταποδοτικά 
οφέλη για τον ίδιο τον δήμο. Σκεφτείτε πως όταν λειτουρ-
γούσε το κολυμβητήριο, το 90% ήταν πολίτες της περιο-
χής που έδιναν ένα συμβολικό ποσό κι ακόμη και σήμερα 

Τα «ΚΑΠΠΑ 2000» στα όρια της… παρακμής 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

ρεπορτάζ

«ΣΑΠΙΖΕΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΤΟ «ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»! 
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ζητούν να ανοίξει ξανά. Επίσης υπάρχει η 
δέσμευση της κ. Πατουλίδου για κατασκευή 
του δρόμου από τον κεντρικό στο «ΚΑΠΠΑ 
2000» έτσι ώστε να υπάρχει σωστό οδικό δί-
κτυο. Κατά τη δική μου άποψη, υπάρχει μία 
αδράνεια από την πλευρά του δήμου διότι ο 
κ. Μαυρομάτης εδώ και δυόμιση χρόνια μιλά 
για ιδιώτη επενδυτή, τον οποίο όμως δεν 
βρίσκει. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνει κάτι γι’ 
αυτό, διεκδικώντας προγράμματα, ή έστω να 
επικοινωνήσει με την ΕΣΑμεΑ. Είναι κρίμα 
να αφήσουμε ένα  τέτοιο έργο να λεηλατηθεί, 
που είναι κάτι αναμενόμενο όταν υπάρχει ελ-
λιπής καθαριότητα και δεν υπάρχει φύλαξη», 
εξηγεί ο κ. Ανδρεάδης.   

«Προσπαθούμε  
να βγάλουμε μία άκρη» 
Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Βούλα Πατουλίδου 
περιγράφει πως «ως αντιπεριφέρεια Μητρο-
πολιτικής Ενότητας  Θεσσαλονίκης, το 2014 
οπότε και ανέλαβα, το «ΚΑΠΠΑ 2000» ήταν 
ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τον 
δήμαρχο. Το κατά πόσο αρχικά μπορεί να 
ολοκληρωθεί -διότι είναι ημιτελές- καθώς 
θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτή-
ματά μας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Από 
τότε λοιπόν προσπαθούμε να βγάλουμε μία 
άκρη. Έχω δεσμευτεί πως μόλις ξεκαθα-
ριστεί ο φορέας που θα το διαχειριστεί στο 
σύνολό του, θα κατασκευαστεί και ο δρόμος, 
η χάραξη του οποίου έχει ήδη γίνει. Έχουμε 
έρθει σε επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας που επιδοτεί τους 
ασθενείς του προκειμένου να πηγαίνουν σε 
τέτοιου είδους κέντρα. Πάλι όμως βρισκόμα-
στε στην αρχή, για να δούμε πως μπορεί να 
αξιοποιηθεί όλος αυτός ο χώρος, ενδεχομέ-
νως από κάποιο ιδιώτη. Στόχος μου είναι να 
αξιοποιούμε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
που θα λειτουργούν με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Με το κονδύλι για την αναβάθμιση 
των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσε-
ων των δήμων, έχουμε ήδη κάνει πολύ με-
γάλη δουλειά και με τους 14 δήμους. Όμως 
αναφορικά με το «ΚΑΠΠΑ 2000» δεν έχει 
ξεκαθαριστεί ακόμη τι ανήκει σε ποιόν», κα-
ταλήγει η κ. Πατουλίδου. 

ρεπορτάζ
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Όταν ως αυτοσκοπό βάζεις την παραμονή στην εξουσία, τότε αποφασίζεις 
να τα κάνεις όλα, να τα δεχτείς όλα. Τότε αποφασίζεις να πορεύεσαι χωρίς 
αυτοσεβασμό, αρχές, στοιχειώδη συνέπεια. Τότε στο εσωτερικό μιλάς σαν 
αριστερός, πράττεις σαν νεοφιλελεύθερος, πλασάρεσαι σαν λάτρης του 
Τσε. Στο εξωτερικό προσκυνάς τον Τραμπ και συμβουλεύεις τον Σουλτς 
να συνεργαστεί με την Μέρκελ αφού μια μέρα πριν έχεις καταγγείλει την 
Γερμανία επειδή βρίσκεσαι στην Γαλλία. Το αποτέλεσμα είναι να απαξι-
ώνεσαι προσωπικά, να ευτελίζεις τις ιδέες που υποτίθεται ότι πίστευες 
και εκφράζεις, να αρχίζεις να μοιάζεις με τον ακροδεξιό συνέταιρό σου. 
Η ώσμωση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει επιφέρει μια προσέγγιση που… 
τρομάζει. Αυτό το μπλοκ του εθνολαϊκισμού όπως ανέβηκε μαζί, πρέπει 
και να συντριβεί μαζί. Είναι ανίκανο, αλλά πριν απ’ όλα είναι επικίνδυνο για 
την χώρα, για την Δημοκρατία.

Ο Αλέξης Τσίπρας πανικόβλητος προφανώς από τις δημοσκοπήσεις, την 
σίγουρη ήττα και τον κίνδυνο πολιτικής καταστροφής ανάμεσα στην άνο-
δο και της Ν.Δ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, σκιά του εαυτού 
του μετατρέπεται από ατού του ΣΥΡΙΖΑ σε βαρίδι του, κάνει λάθη το ένα 
μετά το άλλο, δείχνει την αδυναμία του να συντονίσει μια Κυβέρνηση 
έχοντας γράψει προ πολλού στα παλαιότερα των υποδημάτων του το 
Κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει καλά ότι έρχεται ήττα και φροντίζει βασικά για το 
μέλλον του και την επιβίωση της στενής ομάδας του Μαξίμου. Τα άλλα 
(Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κ.Ε, Κόμμα) απλά τα χρησιμοποιεί και αυτό το 
κατανοούν καλά σειρά στελεχών. Ο τρόπος και ο χρόνος της αντίδρασής 
τους είναι δικό τους πρόβλημα. Θα υπάρξει όμως.

Πάντως, η παρουσία Τσίπρα στην συζήτηση στην Βουλή για τα παιχνίδια 
Καμμένου με τους εξοπλισμούς ήταν θλιβερή. Η όλη τοποθέτησή του, 
όπως και του συναρχηγού ήταν ασπόνδυλη, θλιβερή, αδιέξοδη. Η κοινή 
τους παράσταση συνδύασε  δύο τρομακτικά χαρακτηριστικά τους: το 
ήθος χοιροστασίου του Καμμένου  και το ύφος του έχοντος ψευδαισθή-
σεις και απολαμβάνοντος την εξουσία Τσίπρα έδειξε τον τυχοδιωκτισμό, 
τον λαϊκισμό, την λασπολογία μιας Κυβέρνησης που παραπαίει. Έπεισε ότι 
μόνο κακό μπορούν αυτοί οι δύο μαζί να κάνουν στην Δημοκρατία και την 
χώρα. Μαζί μ’ αυτούς και Υπουργοί που ζουν τις στιγμές. Ο κ. Κοτζιάς για 
παράδειγμα ανακάλυψε πράκτορες, μυστικά, απείλησε σε άψογο παλιό 
ανατολικογερμανικό ύφος. Ο κ. Βούτσης πάλι, ο Πρόεδρος της Βουλής 
που λειτούργησε σαν ασπίδα του Ρουβίκωνα, έκανε μαθήματα για το πια 
έγγραφα μπορούν να γίνονται γνωστά. Όλοι μαζί, σαν πολιτικά ανόητοι 
μπήκαν στο κάδρο των ευθυνών μαζί με τον συνεταίρο. Όλοι μαζί θα την 
πληρώσουν κιόλας. Πριν απ’ όλα ο κ. Τσίπρας.

Η δε λάσπη απ’ ότι φαίνεται έχει μπει ήδη στους ανεμιστήρες. Απείλησε 
ο κ. Τσίπρας ότι θα γίνει συζήτηση για την φοροδιαφυγή. Πρόκειται για 
αστειότητες. Τι να πει για την φοροδιαφυγή ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρ-
νηση του οποίου έχει μηδενικά αποτελέσματα. Είπε ότι θα γίνει συζήτηση 
για τις offshore! Αυτό κι αν μοιάζει με ανέκδοτο. Ο Πρόεδρος του Κόμμα-
τος η κομματική εφημερίδα του οποίου έχει μέτοχο μια περίεργη offshore 
απειλεί τα άλλα κόμματα για offshore! Τρέλα, σχιζοφρένεια.

Ο κ. Τσίπρας και οι εταίροι του χάνουν. Το ξέρουν οι ίδιοι. Τους περικυ-
κλώνουν στοιχεία πραγματικών σκανδάλων, το λεγόμενο ηθικό πλεονέ-
κτημα πάει περίπατο η κοινωνία φτωχοποιείται, ο ίδιος έχει περάσει στην 
συνείδηση της πλειοψηφίας των πολιτών ως ένας χαρισματικός ψεύτης. 
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Την τελευταία περίοδο υπάρχει και μια σημα-
ντική πολιτική μεταβολή. Την ώρα που η Ν.Δ. έχει διψήφια διαφορά από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται δυναμικά και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ. Τι 
σημαίνει αυτό; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται όλο και περισσότερο στον κίνδυνο 
να διαμελιστεί, να συρρικνωθεί από μια πολιτική τανάλια που δεν υπήρχε.

Ας κάτσουν να τα υπολογίσουν όλα αυτά. Ας δουν τι θα κάνουν, έχοντας 
στο νου τους ότι είναι σημαντικό να χάνεις με αξιοπρέπεια. Αν συνεχίσουν 
με τον ίδιο τρόπο, με τον διχαστικό λόγο τους, την λάσπη και τα ψέματα, 
θα έχουν άσχημο τέλος .

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία ευρύτερα ήταν και είναι η κατ’ 
εξοχήν περιοχή του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και της εξωστρέφει-
ας, τόσο στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη όσο και στη Βαλκανική. Είχαν 
και έχουν όλες τις προϋποθέσεις ισχυρής ανάπτυξης και εξωστρέφειας. 
Έχασαν αυτήν την ευκαιρία τη δεκαετία του ’90 για τρεις κυρίως λόγους:

• Την έλλειψη των βασικών αναπτυξιακών υποδομών, που θα τις 
καθιστούσαν το κέντρο της σταδιακής ενσωμάτωσης στις ευρωπαϊκές 
οικονομικές δομές και στην οικονομία της αγοράς των χωρών της Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης, μετά την κατάρρευση των καθεστώτων τους.

• Την άρνηση των κυβερνήσεων να δημιουργήσουν τις οικονομικές 
δομές, όπως η μεταφορά του κέντρου σχεδιασμού και αποφάσεων 
των ΔΕΚΟ και γενικότερα των φορέων του Δημοσίου για τη βαλκανική 
ανάπτυξή τους στη Θεσσαλονίκη.

• Την ατολμία των επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας 
Ελλάδας να αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες στρατηγικού χαρα-
κτήρα στη φυσική και ιστορική οικονομική ενδοχώρα της.

Οι ευκαιρίες χάθηκαν μετά ήρθε η κρίση και τα πράγματα δυσκόλεψαν 
ακόμη περισσότερο. Στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν πολλές ευ-
ρωπαϊκές και όχι μόνο επενδύσεις άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα στη 
Βαλκανική και οι ελληνικές επιχειρήσεις κοιτάζουν πιο πολύ τις χώρες 
αυτές ως φορολογικές έδρες των εγχώριων δραστηριοτήτων τους. Οι 
κυβερνήσεις, κυρίως για γεωστρατηγικούς λόγους και με τη χρηματοδό-
τηση της ΕΕ, κατασκεύασαν την Εγνατία Οδό. Η Βόρεια Ελλάδα είχε την 
ευκαιρία μέσα από το οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού, του πιο μεγάλου 
δημοσίου έργου που έγινε ποτέ στη χώρα μας, να επανακτήσει ένα μέρος 
της χαμένης ανταγωνιστικότητάς της. Όμως η μη ανάπτυξη των άλλων 
υποδομών, όπως το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, το 
νέο εκθεσιακό κέντρο και η ζώνη καινοτομίας, δεν το επέτρεψε.

Παρότι η περιοχή μας χτυπήθηκε πιο πολύ από την κρίση, όπως κάθε πε-
ριοχή που στηριζόταν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, και η ανεργία 
χτύπησε ταβάνι, συνεχίζει να έχει τις δυνατότητες να κάνει πολλά βήματα 
μπροστά. Χρειάζεται, όμως, αυτοπεποίθηση, όραμα αυτόνομης πορείας, 
σχέδιο και αποτελεσματικότητα από τις πολιτικές, οικονομικές και πνευ-
ματικές δυνάμεις της. Χρειάζεται συνεννόηση και αποφασιστικότητα στις 
διεκδικήσεις από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες. Χρειάζεται σχέδια σε πέντε 
τομείς για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της:

• Ένα master plan συνδυασμένων συγκοινωνιακών υποδομών.

• Ένα master plan για την αντιπλημμυρική θωράκισή της και την ασφά-
λεια των ανθρώπων, των περιουσιών και των υποδομών.

• Ένα master plan για τις αναπτυξιακές υποδομές της, όπως το αεροδρό-
μιο, το λιμάνι, τα εμπορευματικά κέντρα, την έκθεση, τη ζώνη καινοτομί-
ας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις υποδομές υγείας.

• Ένα master plan για την περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της.

 • Ένα σχέδιο για τους βασικούς τομείς της οικονομίας, στους οποίους 
έχει και θα έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στο εσωτερικό και κυρίως 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ευρώπη και διεθνώς.

Τα τρία πρώτα σχέδια υπάρχουν από το 2012, θέλουν επικαιροποίηση και 
εξασφάλιση δημόσιας, κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Δυστυ-
χώς στα περισσότερα τόσο οι τοπικές και περιφερειακές εκπροσωπήσεις 
της αλλά και η κυβέρνηση δεν δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον και 
αναλίσκονται σε επίδειξη μεγάλων λόγων και μικρών πράξεων, κυρίως 
αυτοπροβολής και αυτοσυντήρησης.

Μόνο ένα κύμα δυναμικής ανάτασης, πολιτικών και θεσμικών αλλαγών 
συνεννόησης και κινητοποίησης μπορεί να αλλάξει την πορεία.

*Ο κ. Μαγκριώτης είναι πρώην υφυπουργός και πρώην βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης 

Το σημερινό έβδομο και τελευταίο προσυνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας που φιλοξενείται στην πόλη μας έρχεται να επι-
στεγάσει τα έξι προηγούμενα που διοργανώθηκαν ανά την 
Ελλάδα και να εγκολπώσει τις θεματικές που αναπτύχθηκαν 
εκεί υπό τον τίτλο «Για ένα Νέο Πατριωτισμό». Όμως, σε 
τι ακριβώς παραπέμπει αυτό το αφήγημα; Τι θα πει «νέος» 
πατριωτισμός; Υπάρχει κάποιος «παλιός» πατριωτισμός και τι 
καινούργιο προσθέτει ο «νέος»;

Τέσσερα είναι τα στοιχεία που τον περιγράφουν:

Συναίσθημα που υπηρετεί τη λογική: ο κόσμος των συναι-
σθημάτων και των συμβόλων δεν θα σταματήσει να ασκεί 
τη γοητεία του σ’ εμάς τους  Έλληνες. Ο νέος πατριωτισμός 
αξιοποιεί τη δύναμη του συναισθήματος για να εμπνεύσει 
την πολιτική αλλαγή που χρειαζόμαστε, αλλά στέκεται 
απέναντι στον λαϊκισμό, τη στείρα αγανάκτηση και την 
αυτοκαταστροφική οργή που τόσο έβλαψαν τη χώρα έως 
και πολύ πρόσφατα. Πατριωτικό δεν είναι το ευχάριστο στ’ 
αυτιά, αλλά το συλλογικά συμφέρον. Λόγος θεμελιωμένος 
στην αλήθεια και τη ρεαλιστική ελπίδα και όχι σε δημαγωγι-
κές (αυτ)απάτες.

Δημιουργική ματιά στην ιστορία μας: αγαπάμε την ιστορία 
μας και είμαστε περήφανοι γι’ αυτή. Δεν κοιτάζουμε όμως 
στο παρελθόν για να αντλήσουμε φτηνή παρηγοριά. Δεν 
είναι η ιστορία μας αποκούμπι απόδρασης από ένα ζοφερό 
παρόν που μας καταθλίβει. Είναι πηγή διδαγμάτων, δύναμης 
και έμπνευσης για να χτίσουμε στο τώρα το αύριο. 

Μεταστροφή οικονομικού και πολιτικού παραδείγματος: σε 
έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η Ελλάδα δεν μπορεί να 
πορεύεται με καχεκτική οικονομία και αναποτελεσματικούς 
θεσμούς. Δεν υπηρετείται η πατρίδα ούτε με την τεράστια 
ανεργία των νέων ούτε με την αναγκαστική φυγή των πιο 
δημιουργικών της παιδιών στο εξωτερικό. Δεν είναι πατριω-
τική η εκδίωξη επενδύσεων και θέσεων εργασίας. Δεν είναι 
πατριωτική η καταλήστευση της ελληνικής μεσαίας τάξης 
και η δημιουργία της γενιάς των 350€. Η Ελλάδα χρειάζεται 
ένα επενδυτικό σοκ που θα δίνει στον σημερινό 20άρη και 
30άρη την βάσιμη ελπίδα ότι μπορεί κι αυτός να ανελιχθεί 
οικονομικά και κοινωνικά.

Συστράτευση δυνάμεων: Ο χρόνος κυλάει αμείλικτα. Δεν 
μπορούμε να χάνουμε ευκαιρίες. Κανένας δεν περισσεύει. 
Νέος πατριωτισμός σημαίνει επούλωση των πληγών και 
μεθοδική συλλογική δουλειά και συνεργασία. Συνεκτικές 
συνέργειες κρατικών και μη κρατικών φορέων για να 
υπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Οι δυνατότητες μας είναι 
τεράστιες, αρκεί να εργαστούμε όλοι μαζί από κοινού και να 
πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες υπερβάσεις.

*Ο κ. Γαράιμπε είναι πολιτικός επιστήμονας-διεθνολό-
γος, μέλος του Τομέα Εξωτερικών της Νέας Δημοκρα-
τίας και μέλος της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού της 
Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης

Θα έχουν άσχημο τέλος αν 
συνεχίσουν με μια από τα ιδία

Η Θεσσαλονίκη μπορεί - εμείς; Νέος πατριωτισμός: 
πυξίδα για την Ελλάδα  

που χρειαζόμαστε

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ*

ΣΑΜΙ ΓΑΡΑΙΜΠΕ*
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Ν
α φέρουμε στο… φως τους μπαζωμέ-
νους χειμάρρους προτείνουν οι συγ-
γραφείς του βιβλίου «Η Θεσσαλονίκη 
των νερών» Γιώργος Μπλιώνης και Μι-
χάλης Τρεμόπουλος. Στο βιβλίο τους, 
μιλούν για ιδιοκτήτες ακινήτων που 
θα… αιφνιδιαστούν όταν ανακαλύψουν 
ότι μένουν πάνω σε κάποια πρώην κοί-

τη χειμάρρου και για τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν χρει-
άζονται πολλά τσιμέντα ή χρήματα… Επίσης, στην κοινή 
τους προσπάθεια, σκιαγραφείται ένας «οικολογικός τρόπος 
διαχείρισης των χειμαρρικών οικοσυστημάτων» όπως τό-
νισαν και οι δύο μιλώντας στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. 

«Είναι πλέον, επιτακτική η ανάγκη της κατάρτισης ρυθμι-
στικού σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας που θα βα-
σίζεται σε οικολογικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Η 
δε διάνοιξη της τάφρου του χειμάρρου στο Δενδροπόταμο 
θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη μετατροπή των πρώην 
στρατοπέδων Μ. Αλεξάνδρου και Παπακυριαζή σε μητρο-
πολιτικό πάρκο με υψηλό πράσινο. Ένα είδος… Central 
Park που θα συνδυάζει φυσικούς υγροτόπους και αστικές 
δασικές συστάδες», λέει ο κ. Τρεμόπουλος.

Ας είναι καλά το Σείχ Σου…
«Η ίδια η κατασκευή της περιφερειακής τάφρου, πριν μερικές 
δεκαετίες, απαντούσε στις μεγάλες πλημμύρες στην πόλη…» 
σημειώνει ο κ. Τρεμόπουλος και προσθέτει «μετά από το χαμό 
ανθρώπων από μεγάλες πλημμύρες ανατολικά, αποφασίστη-
καν αναδασώσεις και πολλοί πολίτες που είχαν ιδιοκτησίες 
εκεί βοήθησαν στο πευκοδάσος. Τα δέντρα λοιπόν προσφέ-
ρουν αντιπλημμυρική βοήθεια, όπως το δάσος του Σεϊχ Σου. 
Όταν όμως καις και δεν αναδασώνεις, κάνεις δρόμους και κό-

βεις δέντρα, τότε είναι λογικό να έχεις πλημμύρες γι’ αυτό και 
η περιφερειακή τάφρος έγινε έτσι ώστε όλα να καταλήγουν 
στον Φοίνικα. Παρόλα αυτά το δάσος και τα δέντρα άντεξαν 
και έπαιξαν τον ρόλο τους, μπόρεσαν να συγκρατήσουν το 
νερό παρά το ημι-βραχώδες έδαφος κι έτσι παρόλο που έγι-
νε η τάφρος δεν έχει μεγάλες παροχές. Αυτό βέβαια είναι για 
κάποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε άλλες πλευρές, στην 
πλευρά π.χ. του Δενδροποτάμου, μέχρι τη δεκαετία του ‘80 
είχαμε πλημμύρες. Έγιναν κάποια έργα. Δεν θα έλεγα βέβαια 
ότι έχουν γίνει όλα όσα πρέπει…».

«Λύση οι μαζικές δενδροφυτεύσεις»
Σε ερώτηση για την ευρωπαϊκή πρακτική ο κ. Τρεμόπουλος 
απαντά «Μη νομίζετε ότι είναι και τόσο μπροστά στην Ε.Ε. 
και έχουν μαγικές λύσεις. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι πα-
γκοσμίως ανακαλύπτουν την αξία των ρεμάτων, ξηλώνουν 
δρόμους και τα ανακατασκευάζουν ώστε  να τα χαίρεται ο κό-
σμος. Όταν τα ρέματα δεν προστατεύονται, να καθαρίζονται, 
να παραμένουν μόνα και ανοιχτά, μετατρέπονται από πηγή 
ζωής σε… οχετούς. Με το αεροπλάνο πετούσα πάνω από τον 
Ανθεμούντα και ήταν σαν ένα ‘‘μαύρο φιδάκι’’ που κατέληγε 
στον Θερμαϊκό», περιγράφει. Και εξηγεί πως «αυτό που λέμε 
είναι οι μαζικές δενδροφυτεύσεις στη λεκάνη απορροής. Αντί 
να πας στις εκβολές και να κάνεις τεχνικά και ακριβά έργα, 
προτείνουμε αυτό. Οι εκσκαφές είναι η χαρά του εργολάβου. 
Το τσιμέντο διευκολύνει την απρόσκοπτη εκβολή των νερών, 
την σφοδρότητα του νερού, και αν η ποσότητα είναι μεγάλη 
μπορεί να παρασύρει και αντικείμενα. Εμείς προτείνουμε άλ-
λες λύσεις, όπως λίμνες εκτόνωσης, έτσι ώστε περιοχές που 
δεν μάζεψαν νερό στην 20ετία κάποια στιγμή θα εκτονωθούν 
εκεί και πάλι λόγω υψηλής βροχόπτωσης. Δεν πρέπει να τις 
χτίζουμε ή να τις καλλιεργήσουμε. Είναι μια διαφυγή και για το 
νερό και για εμάς…», καταλήγει ο κ. Τρεμόπουλος.

Τον καθαρισμό του ρέματος Δενδροποτάμου παραπλεύ-
ρως του κεντρικού αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ και μέχρι 
την εκβολή του, ξεκίνησε η εταιρεία με δικά της έξοδα, 
ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή λει-
τουργία των εγκαταστάσεών της σε περίπτωση έκτακτων 
πλημμυρικών φαινομένων. Να υπενθυμίσουμε βέβαια 
πως για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Δήμαρχος Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, είχε στεί-
λει σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς 
και λοιπούς παράγοντες, υπενθυμίζοντας για ακόμη μία 
φορά το χρονίζον ζήτημα του καθαρισμού του ρέματος 
του Δενδροποτάμου παραθέτοντας μάλιστα και σχετικές 
φωτογραφίες από τις τοποθεσίες για τις οποίες πρέπει να 
ληφθεί άμεσα απόφαση έναρξης εργασιών καθαρισμού. 
Η ΕΥΑΘ από την πλευρά της υπογραμμίζει ότι «καθώς δεν 
υπήρξε καμία πρόοδος στο έργο του καθαρισμού του ρέ-
ματος από τον αρμόδιο φορέα, η ΕΥΑΘ ανέλαβε τις σχε-
τικές εργασίες για την απόλυτη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, παρότι ήδη υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το 
ενδεχόμενο εισροής υδάτων του ρέματος στην εγκατά-
σταση σε περίπτωση πλημμύρας».

Η ευθύνη των έργων 
Σε σχέση, εξάλλου, με την ευθύνη των αντιπλημμυρι-
κών έργων, όπως κοινοποιήθηκε κατόπιν σύσκεψης των 
εμπλεκομένων στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσ-
σαλονίκη στις αρχές Νοεμβρίου, η ΕΥΑΘ θα συνεχίσει 
-εκτός σύμβασης- μέχρι το τέλος του 2017 να καθαρίζει 
για λόγους πρόληψης τα φρεάτια υδροσυλλογής και τους 
αγωγούς ομβρίων (εκτός της ΒΙΠΕ-Θ και των μεγάλων 
κλειστών αγωγών, που αντιστοιχούν σε διευθετημένους 
χειμάρρους). Επίσης, θα συνεχίσει να συντηρεί αντλιο-
στάσια ομβρίων και να αποκαθιστά βλάβες σε αγωγούς 
ομβρίων ή να επεμβαίνει με τα συνεργεία της σε περι-
πτώσεις πλημμύρας για τη διασφάλιση του δημόσιου 
συμφέροντος. Τέλος, όπως επισημάνθηκε και εγγράφως 
προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 14 Νο-
εμβρίου 2017, οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας 
περιλαμβάνουν -εκτός από τις παραπάνω- καθαρισμό 
ανοικτών ρεμάτων και κλειστών αγωγών μεγάλης διατο-
μής που είναι η συνέχειά τους (ευθύνη της Περιφέρειας), 
όπως και μικρά ή μεγάλα έργα ομβρίων εντός των δή-
μων, που είναι απαραίτητα για την προστασία τους από 
πλημμυρικά φαινόμενα.

«Καιρός να… απολαύσουμε τα ρέματα»

Καθαρισμό 
του ρέματος 

Δενδροποτάμου 
ξεκίνησε η ΕΥΑΘ

«ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»!
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ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ - ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ στα 
Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πάτρας και Θεσσαλονί-
κης εξαιτίας των πλειστηριασμών για χρέη στις 
Εφορίες και στις Τράπεζες. Σκηνές με πρωτο-
φανή αγριότητα, τραυματισμοί και διακομιδές 
στα νοσοκομεία, ήταν η «πρώτη μέρα» της 
έναρξης της αντιδημοκρατικής εφαρμογής 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ξεκίνη-
σαν με πλειστηριασμούς μεγάλων ακινήτων 
για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και στη 
συνέχεια θα επιτεθούν στη λαϊκή περιουσία, 
λένε αυτοί που γνωρίζουν καλά τι προτάσσουν 
οι «θεσμοί» και το μνημόνιο για να εκταμιευθεί 
η επόμενη δόση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευ-
ση συμφωνούν δια της σιωπής και οι ορισμέ-
νες «φωνές» κατά της εφαρμογής της ιταμής 
δανειακής δέσμευσης είναι «στάχτη στα μάτια» 
του λαού. Είναι πολύ περισσότερο από βέβαιο, 
ότι αναμένονται για το ζήτημα δραματικές 
εξελίξεις...

ΔΑΝΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ θα χορηγούν οι Τράπε-
ζες σε... Έλληνες, ξένους και λαθρομετανάστες 
(!) για να «χτυπούν» στους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς τα ακίνητα των Ελλήνων 
οφειλετών του Δημοσίου που βγαίνουν στο 
«σφυρί»! Όπως έκανε η DEUTSCHE BANK 
στην Μικρασιατική καταστροφή (!) και «πέρα-
σαν σε ξένα χέρια» εκατοντάδες ακίνητα και 
επιχειρήσεις των Ελλήνων στη Σμύρνη και 
στην Κωνσταντινούπολη. Η ανατριχιαστική 
αυτή πληροφορία που ήδη έχει δει το φως 
της δημοσιότητας «βάζει λάδι στη φωτιά» που 
άναψε με τους ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς και η... δικαιολογία που δόθηκε από τις 
τράπεζες είναι ότι αυτά τα «στεγαστικά δάνεια» 
θα βοηθήσουν και θα υποστηρίξουν τις ρευ-
στοποιήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας πλειστηριασμών. Έχουν μάλιστα το 
θράσος να διευκρινίσουν, ότι αυτά τα «δάνεια 
αίματος» που θα χορηγούνται θα χρηματοδο-
τούν το 70% της αξίας του πλειστηριαζόμενου 
ακινήτου...

ΝΤΡΟΠΗ! Η… «Ανεξάρτητη» Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων έδωσε εντολή να κατάσχονται οι 
παράνομες κρατήσεις των επιστροφών των 
συντάξεων του ΕΟΠΠΥ κι έτσι μάταια χιλιάδες 
συνταξιούχοι θα περιμένουν να πάρουν πίσω 
αυτά που τους πήραν παράνομα και αντισυ-
νταγματικά! Ντροπή τους! Έχουν φτάσει τους 
Έλληνες στην εξαθλίωση και τους κοροϊδεύ-
ουν κι από πάνω, λένε οι συνταξιούχοι και δεν 
έχουν άδικο. 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας 
καταναλωτών που διενήργησε η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης 
ierax analytix σχετικά με την Black Friday. Σύμφωνα με την έρευ-
να, περίπου 1 στους 3 καταναλωτές προχώρησε σε κάποια αγορά 
προϊόντος κατά τη διάρκεια της Black Friday, ενώ στις νεαρές 
ηλικίες 18-24 το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε σχεδόν στο 50%. 
Οι γυναίκες έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον με το ποσοστό τους 
να είναι στο 40.4% ενώ μόλις 1 στους 4 άνδρες αγόρασε κάποιο 
προϊόν. Η πλειοψηφία των καταναλωτών ψώνισε με επίσκεψη 
σε καταστήματα (58.2%) ενώ ηλεκτρονικά επέλεξε να ψωνίσει το 
24.3%, κυρίως λόγω ευκολίας. Εντύπωση προκαλούν οι τάσεις 
σχετικά με το κατάστημα επιλογής για κάποια αγορά, με το 18% 
των καταναλωτών να επιλέγουν για τις αγορές τους κάποιο μικρό 
τοπικό κατάστημα αντί για ένα πολυκατάστημα. Λίγο οι χαμηλές τι-
μές, λίγο η αποφυγή ταλαιπωρίας και κίνησης, οδήγησε αρκετούς 
στα τοπικά μαγαζιά της γειτονιάς. Τέλος, το 58.7% των κατανα-
λωτών έδωσε για τις αγορές του μέχρι 100 ευρώ, 18.5% έδωσαν 
101-200 ευρώ, 14.3% έδωσαν 201-400 ευρώ ενώ 6.3% ξεπέρασε 
τα 400 ευρώ για τις αγορές του. 

■ Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την ελληνική μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, έπειτα από ένα διάστημα βαθιάς ύφεσης 
και αυστηρής προσαρμογής καθώς παραμένουν, μεν, υψηλές 
οι απώλειες από την έναρξη της κρίσης, αλλά αναφύονται και 
σημάδια ανάκαμψης στους βασικούς οικονομικούς δείκτες. Αυτό 
προκύπτει από την ετήσια έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις των χωρών μελών της ΕΕ που παρουσιάστηκε στην ετήσια 
γενική συνέλευση των Μικρομεσαίων, που διοργανώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ταλίν της Εσθονίας, όπως αναφέρει 
ανακοίνωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών Εμπόρων Ελλάδας. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη συντριπτική πλειονότητα της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, διατηρώντας ως 
μερίδιο το 99,5% στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της 
απασχόλησης και το 73,2% της προστιθέμενης αξίας. Η απασχό-
ληση στις ΜΜΕ αυξήθηκε την περίοδο 2015-2016 κατά 2,4%, 
ενώ η προστιθέμενη αξία σημείωσε άνοδο 1,4%. Για το 2018, 
αναμένονται να δημιουργηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις επιπλέον 96.500 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι προβολές 
δείχνουν θετικό ρυθμό αύξησης της προστιθέμενης αξίας κατά 
5,8%. Η Έκθεση για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις αναφέρεται 
στην αποτελεσματική εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών, αλλά και στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μη-
χανισμού έγκαιρης προειδοποίησης των επιχειρήσεων σε κρίση, 
μια δράση την οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει πιλοτικά το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ μεταφέροντας τις καλές πρακτικές και την ευρωπαϊκή 
εμπειρία στην ελληνική πραγματικότητα. 

■ Οι ενδιαφερόμενοι για το κοινωνικό μέρισμα, θα εισέρχονται 
έως τις 12 Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  
www.koinonikomerisma.gr. Με κριτήρια το πραγματικό ή τεκ-
μαρτό εισόδημα του νοικοκυριού που ανάλογα με τον αριθμό των 
μελών ξεκινάει από τις 5.000 ευρώ και φθάνει τις 27.000 ευρώ, 
το ύψος της ακίνητης περιουσίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 180.000 ευρώ και το ύψος των καταθέσεων, θα χορηγηθεί το 
κοινωνικό μέρισμα σε 1,4 εκατ. νοικοκυριά. Σύμφωνα με την από-
φαση για τη χορήγηση του μερίσματος στο νοικοκυριό που πληροί 
τις προϋποθέσεις λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά τα ενήλικα 
τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή 
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Επίσης υπολογίζονται 
και τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά 
πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογι-
κού έτους 2016. 

■ Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, καθώς πλέον με 
ένα κλικ βγαίνουν στο σφυρί τα ακίνητα Ελλήνων πολιτών. Το 
φλέγον ζήτημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών-προαπαιτού-
μενο για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, θα πρωταγωνιστήσει 
στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των 
θεσμών, που ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα. Η υλοποίηση 
των άμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση των 
«κόκκινων» δανείων, τα οποία κυμαίνονται συνολικά (στεγαστικά, 
καταναλωτικά, επιχειρηματικά) περί τα 105 δισ. ευρώ, κρίνεται 
επιτακτική για την αποφυγή της τέταρτης ανακεφαλαιοποίησης 
των τραπεζών. Όπως έχει κοινοποιηθεί από τραπεζίτες και στε-
λέχη της κυβέρνησης, το πρώτο κύμα πλειστηριασμών θα αφορά 
σε ακίνητα άνω των 300.000 ευρώ. Σε αυτά συγκαταλέγονται 
από πολυτελείς βίλες και μεζονέτες μέχρι επαγγελματικές στέγες, 
γραφεία, θέσεις στάθμευσης, οικόπεδα κλπ.

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού, Περιβάλλοντος δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη  
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό και καλ-
λιτεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία των Κέντρων 
Πολιτισμού του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη 
διδακτική περίοδο 2017-2018, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου 
εκπαιδευτικού προσωπικού, για την εξής ειδικότητα: 
Επιμορφωτής μουσικής ΤΕ Πνευστών οργάνων 
(φλάουτο, φλογέρα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής 
Επιχείρησης (Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, δημαρχείο 
Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 
2313.301098), κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 έως 
και την Δευτέρα 04.12.2017.

■ Η Διοικήτρια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (8ωρη 
εργασία), συνολικά 31 ατόμων για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Θ. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομεί-
ου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονί-
κης, που εδρεύει στο δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού 
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 49, 
Τ.Κ 54642 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ απευθύνοντας την στο 
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν 
της κας Λύκου Κυριακής ή κας Ζώη Αθανασίας ή κας 
Καντζιάρη Δέσποινας ή κας Γεωργαντά Γεωργίας (τηλ. 
Επικοινωνίας:2310-892207, 2310-892242). 

■ Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος επιτήρησης και 
λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης 
Δερματίτιδα Βoοειδών, Ευλογιά του προβάτου. Αφθώ-
δης πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) 
στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στο 
Κιλκίς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-
ρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 
και να την υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Υποδ/νση 
Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Ανθρω-
πίνων Πόρων & Υποστήριξης, Διοικητήριο, Ανδρέα 
Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, απευθύνοντάς την 
στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης, υπόψη 
κας Κουτσουβέλα Μαρίας, κας Σιταρίδου Μάρθας (τηλ. 
επικοινωνίας: 2341350139,2341350141). 

■ Ο δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρό-
σληψη εννέα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
χρονικό διάστημα δύο μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 04/12/2017, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του δήμου.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΗΠΟ
«Το τέλος του κόσμου σε αγγλικό κήπο» εί-
ναι το νέο βιβλίο της Σώτη Τριανταφύλλου. 
Περίληψη: «Αυτή είναι η ιστορία του Λού-
σιους Πρέσκοτ, ράφτη και στρατιώτη στον 
αγγλικό εμφύλιο πόλεμο, που πέθανε δυο 
φορές. Ο συγγραφέας είμαι εγώ, ο Βενέδι-
κτος Σίλκοξ• είναι και δική μου ιστορία• το 
χρονικό της νιότης μου• το πώς έκαψα το 
κερί του χρόνου κι από τις δυο του άκρες• 
το πώς αρρώστησα κι έγινα πικρόχολος. 
Δεν περιμένω να με συμπαθήσετε• είμαι 
συνηθισμένος άνθρωπος• ούτε καλός ούτε 
κακός• έχω αδυναμία στο κλαρέτ και στα 
τυχερά παιχνίδια - γράφω αυτό το βιβλίο 
για να ξεπληρώσω τα χρέη μου• και για 
να λυτρωθώ από τα λάθη μου. Δεν μου 
απομένουν παρά λίγοι μήνες ζωής, άρα, 
σκέφτομαι, μπορώ να μην εξοφλήσω τους 
δανειστές μου. Όποιος έχει δύο χιτώνες, 
ας πουλήσει τον έναν κι ας αγοράσει αυτό 
το βιβλίο: έχω ανάγκη από λάβδανο και 
είναι ακριβό. Κι ο εκδότης, ο κύριος Α.Χ. 
Σίντνεϋ, πρέπει να βγάλει τουλάχιστον τα 
έξοδά του. Αν δεν τα βγάλει, θα με καταριέ-
ται μέχρι τον άλλο κόσμο». Τιμή εκδότη: 
14,00 ευρώ. Σελίδες: 288.

ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ- 
ΑΡΧΕΙΟ Ν.ΠΕΡΑΚΗLIVING ROOM PROJECT

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΞ(ΙΣ)ΩΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
διοργανώνει έκθεση αφιερωμένη στην 
κινηματογραφική ταινία του Νίκου Περάκη 
Λούφα και παραλλαγή. Διάρκεια: έως 9 
Δεκεμβρίου. Είσοδος δωρεάν.
Αφορμή για τη διοργάνωση της έκθεσης 
στάθηκε η απόφαση του Νίκου Περάκη 
να δωρίσει το αρχείο του στο ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. 
Από την ενότητα που αφορά τη Λούφα και 
παραλλαγή παρουσιάζονται τεκμήρια και έγ-
γραφα που σχετίζονται με όλα τα στάδια της 
παραγωγής της ταινίας, όπως ο λογότυπος 
και άλλα σχέδια του σκηνοθέτη, το στόρυ-
μπορντ, φωτογραφίες από τα γυρίσματα, 
υλικό από την προώθηση και τις προβολές, 
αλλά και προσωπικές φωτογραφίες του 
Νίκου Περάκη από τη στρατιωτική θητεία 
του στην Τηλεόραση Ενόπλων Δυνάμεων, 
που αποτέλεσε την πηγή της έμπνευσής 
του. Η έκθεση εντάσσεται στο παράλληλο 
πρόγραμμα του 58ου Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης.

Το project της Marian Wijnvoord « Living 
Room Project » παρουσιάζεται στο Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Διάρκεια: έως 
14 Ιανουαρίου 2018. Τιμή εισόδου: 3 ευρώ 
γενική είσοδος και 1,5 ευρώ το μειωμένο.
Το project συντελείται σε τρία στάδια: Ξεκινά 
ως μια ατομική έκθεση ζωγραφικής με πρό-
σφατα έργα της καλλιτέχνιδας. Στη συνέχεια, 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο επισκέπτης 
έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία 
του να φιλοξενήσει για ένα μήνα το έργο της 
επιλογής του στην ιδιωτικότητα του σπιτιού 
του. Παράλληλα, ενόσω η έκθεση συνεχίζε-
ται στο μουσείο, οι άδειες πλέον θέσεις των 
έργων που επελέγησαν μαρτυρούν τη μετα-
φορά των έργων σε ιδιωτικούς χώρους. Η 
καλλιτέχνις θα φωτογραφήσει στη συνέχεια 
τα έργα στο νέο, προσωρινό οικιακό περι-
βάλλον τους. Στο κλείσιμο της έκθεσης, τα 
ιδιωτικό αυτό σκέλος γίνεται δημόσιο, με τη 
μορφή μιας έκδοσης που θα παρουσιάζει και 
τα τρία διαφορετικά στάδια του project.

Η Myrό Gallery παρουσιάζει την πρώτη 
ατομική έκθεση του Αθηναίου ζωγράφου 
Δημήτρη Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. 
Διάρκεια: έως 16 Δεκεμβρίου. Είσοδος 
ελεύθερη.
Ο Δημήτρης Παπανικολάου γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Από το 2000 έως το 2007 μαθητεύει 
κοντά στη ζωγράφο και χαράκτρια Ελισάβετ 
Διονυσοπούλου. Από το 2010 είναι μέλος 
της ομάδας τέχνης «ΣΗΜΕΙΟ» που διατηρεί 
ατελιέ στο κέντρο της Αθήνας, με καθηγητές 
τους ζωγράφους Γιώργο Ρόρρη και Κάλλια 
Τριανταφύλλου. Έργα του ανήκουν σε 
ιδιωτικές συλλογές.  Την έκθεση επιμελείται 
ο Πάρης Καπράλος.

Η έκθεση-εικαστική δράση «Εξ(ισ)ώση» 
θα παρουσιαστεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης. Διάρκεια: έως 15 Δεκεμ-
βρίου. Είσοδος ελεύθερη.
Στην προτεινόμενη έκθεση, οι δυο 
εικαστικοί Philippe Laferrière και Χρή-
στος Αλαβέρας θα παρουσιάσουν μια 
εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει παλιά 
και νέα έργα από όλη τη πορεία τους 
στην τέχνη, καθώς επίσης και επίκαιρα 
έργα που αφορούν την κρίση της εστίας, 
ως γενικότερη έννοια, σε μια συνολική 
ζωγραφική-χωρική εγκατάσταση που 
θα εξιστορεί και θα σχολιάζει την αιώνια 
και την τωρινή σχέση ανθρώπου και 
εστίας. Η ζωγραφική αυτή εγκατάσταση 
θα αποκαλυφθεί ζωντανά στο κοινό κατά 
τη διάρκεια εικαστικού δρώμενου και θα 
συνοδεύεται από την αποκάλυψη έργου 
που θα δημιουργηθεί γι’ αυτόν ακριβώς 
τον σκοπό.

«Μετά τη βροχή» είναι ο τίτλος του μυ-
θιστορήματος του Frédéric H. Fajardie. 
Περίληψη: 1947. Ο Τζο Ντικμάν, νεαρός 
Γάλλος που έχει πολεμήσει σε όλα τα 
μέτωπα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 
είναι φορτωμένος με παράσημα, νιώθει 
χαμένος σε μια μεταπολεμική Γαλλία 
που έχει λησμονήσει τους αληθινούς της 
ήρωες. Ανοίγει, με τον φίλο του Σκαρ-
φάτι, ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών. 
Η πρώτη μεγάλη υπόθεση που αναλαμ-
βάνουν να διαλευκάνουν αποδεικνύεται 
πραγματική βόμβα! Ένας δισεκατομ-
μυριούχος πέφτει από το ιδιωτικό του 
αεροπλάνο πάνω από τη Μάγχη και οι 
συνεπιβάτες του σκοτώνονται ο ένας 
μετά τον άλλο. 
Ένα συναρπαστικό νουάρ μυθιστόρημα 
που διαδραματίζεται σε μια παράξενη 
μεταπολεμική περίοδο όπου το χιούμορ 
και το γέλιο αντισταθμίζουν την πίκρα 
και την απογοήτευση μιας βροχερής 
Γαλλίας που αποφασίζει να κλείσει τους 
οίκους ανοχής της. Τιμή εκδότη: 15 
ευρώ. Σελίδες: 306.

Το «Έργα Οδοποιίας» είναι το νέο 
βιβλίο του Stephen King. Περίληψη: 
Για τον Μπάρτον Ντόους πλησιάζει το 
τέλος. Η προέκταση του αυτοκινητό-
δρομου 748 θα ισοπεδώσει την ίδια 
του την ύπαρξη. Όχι μόνο θα περάσει 
πάνω από το καθαριστήριο όπου 
βγάζει το ψωμί του, αλλά θα γκρεμίσει 
και το σπίτι που ζει. Ξαφνικά, στο μυα-
λό του Μπαρτ συμβαίνει κάτι για το 
οποίο δεν θα μπορούσαν -ούτε κατά 
διάνοια- να είναι προετοιμασμένοι οι 
άκαρδοι γραφειοκράτες: ένα ολοκλη-
ρωτικό βραχυκύκλωμα των εγκεφαλι-
κών συνάψεων που εμποδίζουν έναν 
συνηθισμένο, φιλήσυχο άνθρωπο να 
στραφεί στη βία. Έτσι, ενώ οι αμείλι-
κτοι «τροχοί της προόδου» -και ένα 
συνεργείο κατεδαφίσεων- συνεχί-
ζουν το έργο τους στη γειτονιά του, 
εκείνος είναι αποφασισμένος να μην 
παραδώσει τίποτα χωρίς μάχη. Για την 
ακρίβεια, είναι πανέτοιμος να πυρο-
δοτήσει μια εκρηκτική αντιπαράθεση 
με τις δυνάμεις του Νόμου που έχουν 
εκστρατεύσει εναντίον του. Τιμή εκ-
δότη: 15,50 ευρώ. Σελίδες: 400.

«Χάσαμε τον μπαμπά» είναι ο τίτλος του 
νέου μυθυστορήματος του Βαγγέλη 
Ραπτόπουλου. Περίληψη: Πριν από 
είκοσι χρόνια, ο πατέρας του Αγγέλου 
Γεωργιάδη εγκατέλειψε τον ίδιο και τη 
μητέρα του για χάρη της θείας Τίνας. 
Τώρα ο θάνατος του Μπαμπά θα φέρει 
σε επαφή τα εναπομείναντα μέλη της 
οικογένειας. Και στην κατοχή του γιου 
θα περιέλθει ένα τετράδιο, όπου ο 
πατέρας του αφηγείται την αρχική φάση 
του ερωτά του με τη μικρή αδελφή της 
μαμάς. Διαβάζοντας το χειρόγραφο, ο 
τριαντάχρονος Άγγελος θα οδηγηθεί σε 
έναν γραπτό αναστοχασμό της δικής του 
ζωής, που θυμίζει αυτοσχέδια ψυχοθε-
ραπεία. Και θα αποπειραθεί να εξερευ-
νήσει το παρελθόν, αλλά και το παρόν 
του, αναζητώντας τη λύτρωση. Τιμή 
εκδότη: 14,90 ευρώ. Σελίδες: 320.
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Ε
κατό χρόνια μετά τη σημαντικότερη επα-
νάσταση του 20ού αιώνα μοιάζει κυριο-
λεκτικά σαν να έχουν περάσει ολόκληροι 
αιώνες. Κι όμως,  αυτή σημάδεψε καθορι-
στικά τη σύγχρονη ιστορία οι δε συνέπειές 
της θα συνεχίσουν να γίνονται αισθητές για 
πολλές δεκαετίες. Γι’ αυτό και εξακολουθεί 
να είναι υψίστης σημασίας, η προσπάθεια 

να εξηγηθεί το πώς και γιατί μια επανάσταση, που σάλπιζε 
την απελευθέρωση ολόκληρου του πλανήτη, μεταβλήθη-
κε σε ολοκληρωτισμό και δικτατορία πάνω στους ίδιους 
τους εργαζόμενους και ποιες υπήρξαν οι συνέπειες αυτού 
του μετασχηματισμού στα απελευθερωτικά κινήματα ολο-
κλήρου του πλανήτη αλλά και στην Ελλάδα.

Το βιβλίο του Κώστα Παπαϊωάννου, «Η Γένεση του Ολο-
κληρωτισμού», που ολοκληρώθηκε το 1959, και γράφτη-
κε πρωτογενώς στα ελληνικά, αποτελεί μια ολοκληρω-
μένη και σφαιρική μελέτη –από τις σημαντικότερες στην 
παγκόσμια βιβλιογραφία– για τη ρωσική επανάσταση και 
τον γραφειοκρατικό εκφυλισμό της. Ο κ. Παπαϊωάννου 
εντοπίζει με διεισδυτικότητα τα βασικά χαρακτηριστικά της 
μετεξέλιξης της ρωσικής εργατικής επανάστασης σε δι-
κτατορία πάνω στην ίδια την εργατική τάξη. Πρόκειται για 
ένα έργο κλασικό, με την πλήρη έννοια του όρου, δηλαδή 
ένα έργο που εξακολουθεί να είναι ερμηνευτικά επαρκές 
και πρωτότυπο, ακόμα και σήμερα  εκατό χρόνια μετά την 
οκτωβριανή Επανάσταση.

Η μελέτη δεν περιορίζεται σε μια εξέταση της πορείας της 
ρωσικής επανάστασης και του σοβιετικού κράτους αλλά 
προσπαθεί να περιγράψει τα ίδια τα αίτια και τις ρίζες, οι-
κονομικές και φιλοσοφικές, μιας μετεξέλιξης:  Από τη μαρ-
ξιστική αντίληψη του κόμματος, ως απλού τμήματος των 
πιο συνειδητών προλεταρίων, στη λενινιστική αντίληψη 
της μονολιθικά συγκροτημένης πρωτοπορίας, στη σταλινι-
κή εκδοχή της μονοπρόσωπης δικτατορικής διεύθυνσης. 
Σύμφωνα με τον Μαρξ, «η σοσιαλιστική συνείδηση πηγά-
ζει αυθόρμητα, μέσα απ’ αυτή την ίδια τη λογική της πά-
λης των τάξεων». Η λενινιστική αντίληψη, στηρίζεται στο 
ακριβώς αντίθετο αξίωμα, ότι δηλαδή το προλεταριάτο 
δεν είναι σε θέση να υψωθεί μόνο του πάνω από τα στενά 
επαγγελματικά του συμφέροντα και φορείς της σοσιαλι-
στικής συνείδησης δεν είναι οι προλετάριοι αλλά οι αστοί 
διανοούμενοι.

Επρόκειτο στην πραγματικότητα για το δόγμα μιας «ιστο-
ρικής συμμαχίας» ανάμεσα στην επαναστατική «αστική 
διανόηση» και την εργατική τάξη, όπου η πρώτη κατέχει 
την ηγεσία του κινήματος, έχοντας συνείδηση των «συνο-
λικών συμφερόντων της κοινωνίας»– και η εργατική μάζα 
συγκροτεί τον «στρατό» της επανάστασης. 

Ο κ. Παπαϊωάννου μελετώντας τη ρωσική διαρκή επανά-
σταση δεν προσχωρεί στα περιοριστικά σχήματα που συ-
χνά κυριαρχούν στις μέρες μας, όταν από την χωρίς όρια 
εξύμνηση περάσαμε στην απλή δαιμονοποίηση: Η ρωσική 
επανάσταση δεν παύει να είναι μια αυθεντική επανάσταση, 
ο δε Λένιν, υπεύθυνος για πολλές από τις παραμορφώ-
σεις που ακολούθησαν, δεν ταυτίζεται με τον Στάλιν, ούτε 
η επαναστατική ιντελιγκέντσια με τη γραφειοκρατία, την 
οποία παρ’ όλα ταύτα «γέννησε». 
Ο Μαρξ, υποτιμώντας την αντίθεση διευθυντών και δι-
ευθυνομένων, εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων, –όπως 
του το υπεδείκνυε ο Μπακούνιν– είχε κάνει το πρώτο 
βήμα· ο Λένιν, αναγορεύοντας το κόμμα σε αποκλειστικό 
φορέα της εργατικής συνείδησης, θα κάνει το επόμενο· και 
ο Στάλιν, διαρρηγνύοντας τη συμμαχία εργατών-ιντελιγκέ-
ντσιας, θα καταστεί ο πρώτος στην ιστορία εκφραστής της 
νέας τάξης που αναδεικνύεται από μια λαϊκή και εργατική 
επανάσταση.
Πρόκειται για μια διαρκή επανάσταση που κατέληξε στον 

ολοκληρωτισμό, ως σταθεροποίηση της ηγεμονίας μιας 
και μόνης τάξης. Στην πρώτη της φάση, την επανάσταση 
του Φλεβάρη, συμμετέχει σε αυτή «όλος ο λαός» – εργά-
τες, αγρότες, διανόηση, τα μικροαστικά στρώματα της πό-
λης και η φιλελεύθερη αστική τάξη, καθώς και τα καταπι-
εζόμενα έθνη. Με τον Οκτώβρη, η συμμαχία μετατοπίζεται 
σε συμμαχία τριών τάξεων, των εργατών, των αγροτών, 
της επαναστατικής διανόησης, καθώς και των καταπιεζό-
μενων εθνών. 

Με την κατάπνιξη της εξέγερσης της Κρονστάνδης τελειώ-
νει η «προλεταριακή φάση» της διαρκούς επανάστασης, 
δηλαδή της τριπλής συμμαχίας. Το μπολσεβικικό κόμμα 
μετατρέπεται σε δύναμη ανυψωμένη πάνω από το προ-
λεταριάτο και πάνω απ’ ολάκερη την κοινωνία. Τέλος, το 
1928-1938, θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση της γρα-
φειοκρατικής «θερμιδώρ» με την επικράτηση του Στάλιν 
και η νέα τάξη μετεξέλιξη της επαναστατικής διανόησης, 
θα εδραιωθεί μέσα από τις στάχτες της κυριολεκτικώς! Ο 
κ. Παπαϊωάννου περιγράφει αναλυτικά τους σταδιακούς 
μετασχηματισμούς που, μέσα από διαρκείς συγκρούσεις, 
και εκκαθαρίσεις, μέσα σε μια ανελέητη αλληλουχία, θα 
οδηγήσει σε είκοσι χρόνια (από το 1917 έως τις μεγάλες 
δίκες του 1936-37) στην ολοκλήρωση της σταλινικής γρα-
φειοκρατικής (αντ)επανάστασης. 

Ο κ. Παπαϊωάννου μέσα σε εκατοντάδες σελίδες μεγά-
λου σχήματος, με έναν τεράστιο πλούτο πληροφοριών 
και αποδεικτικού υλικού, περιγράφει σχεδόν με κλινική 
ακρίβεια τον γραφειοκρατικό εκφυλισμό της επανάστασης 
γένεση του ολοκληρωτισμού. Γι’ αυτό και το βιβλίο του, 

παρόλο που εκδόθηκε πολύ πρώιμα στην Ελλάδα –το 
1959– αποσιωπήθηκε. Από την κομματική Αριστερά, γιατί 
δεν μιλάνε για σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου· από τη 
Δεξιά, γιατί η ανάλυση του κ. Παπαϊωάννου δεν ταιριάζει 
με τη δαιμονολογία – εξάλλου δεν εμφάνιζε τη Σοβιετική 
Ένωση ως εργατικό κράτος αλλά το ακριβώς αντίθετο, 
ως μια δικτατορία πάνω στην εργατική τάξη! Επίπλέον δε 
ανήκε στους φυγάδες του Ματαρόα και μαζί με τον Καστο-
ριάδη και τον Αξελό αποτελούσαν μια τριάδα κριτικής του 
σταλινισμού από μια απελευθερωτική οπτική.

Αν αυτή η μεγάλη και αιματηρή εμπειρία μπορέσει να απο-
τελέσει το δίδαγμα και το υπόβαθρο ενός νέου ιστορικού 
προβληματισμού, τότε και η τεράστια προσπάθεια του συ-
μπατριώτη μας, κ. Παπαϊωάννου, δεν θα έχει πάει χαμένη.

*Ο κ. Καραμπελιάς είναι συγγραφέας - εκδότης

Η Γένεση του Ολοκληρωτισμού θα παρουσιαστεί στην 
Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στις 
7.30μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, με ομιλητές τον συγγραφέα και 
εκδότη Γ. Καραμπελιά, τον καθηγητή δογματικής και 
φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Θεσσαλονίκης π. Νικόλαο Λουδοβίκο και τον αν. καθη-
γητή του ΑΠΘ Σπ. Σφέτα. Προλογίζει και συντονίζει ο 
δημοσιογράφος Π. Σαββίδης.

πολιτισμός

Η Γένεση του ολοκληρωτισμού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ*
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Σ
υνεπής στο ετήσιο ραντεβού της με τους οινόφιλους, η «ΝΑΟΥ-
ΣΑ, ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ» θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 8 με 10 
Δεκεμβρίου 2017. Η φετινή εκδήλωση θα είναι επετειακή, καθώς 
συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την ανακή-
ρυξη της Νάουσας σε Διεθνή Πόλη Αμπέλου και Οίνου από τον 
OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin /Διεθνής 
Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου) στη Ρώμη (1987). Το πλούσιο 
πρόγραμμα της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στον Πολυχώρο ΒΕΤ-

ΛΑΝΣ την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, ενώ νέος χώρος –το κτίριο «ΕΡΙΑ» Χρήστος 
Λαναράς- θα φιλοξενήσει το κύριο μέρος του προγράμματος, το Σαββατοκύριακο 
9 και 10 Δεκεμβρίου.

Φέτος, οι πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οινοποιοί. Θα αναλάβουν να μας πλοηγή-
σουν στον υπέροχο κόσμο του Ξινόμαυρου, αποκαλύπτοντας πτυχές της πολυδύ-
ναμης ποικιλίας μέσα από τη δική τους, προσωπική ματιά. Οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν περιεχόμενο τόσο εντός του ποτηριού τους με ιδιαίτερες 
γευσιγνωσίες, όσο και εκτός με παρουσιάσεις και συζητήσεις για θέματα που αναδει-
κνύουν το όραμα αλλά και τις στρατηγικές προκλήσεις που καλείται η Νάουσα –αλλά 
και το ελληνικό κρασί εν γένει- να αντιμετωπίσει. Από τη «Νάουσα που Ονειρευόμα-
στε» στα «Social Media: Αρκεί μόνο μια καλή φωτογραφία?».

Όπως κάθε χρόνο, μαζί με τον οικοδεσπότη Σύνδεσμο Αμπελουργών και Οινοποι-
ών Νάουσας, όλη η πόλη θα κινείται στο ρυθμό της γιορτής του Ξινόμαυρου. Ειδικά 
μενού και προσφορές από τα τοπικά εστιατόρια και wine bars, αλλά και ειδικές τιμές 
από επιλεγμένα ξενοδοχεία για τους οινόφιλους που θα επισκεφτούν την πανέμορφη 
Νάουσα. To τριήμερο θα κλείσει με την «Ανοικτές Πόρτες» των Οινοποιείων της ζώ-
νης προσφέροντας ξεναγήσεις, γευσιγνωσίες και ειδικές εκδηλώσεις. 
Ευχαριστούμε θερμά όλες τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της Νάουσας 
που στηρίζουν έμπρακτα την εκδήλωση με τη συμμετοχή τους.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 € 
(για το τριήμερο)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 
Βλέπε πρόγραμμα
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ: 50 €
Περιλαμβάνει γενική είσοδο και παρακολούθηση όλων των παράλληλων εκδηλώ-
σεων όπου απαιτείται ειδικό εισιτήριο.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
Ελπίδα Παλαμίδα|Τ: 6938250088
naoussawinecity@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΒΕΤΛΑΝΣ»
18:00 - 18:10: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Δήμαρχος Νάουσας, κ. Νίκος Κουτσογιάννης
Πρόεδρος Συνδέσμου Αμπελουργών & Οινοποιών Νάουσας, κ. Γιώργος Φουντού-
λης
18:10 - 18:40: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΥΡΑΚΟΥ 
- ΔΡΑΓΩΝΑ
«ΤΟ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ, Η ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Από τους Γιάννη Μπουτάρη και Δρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου
*Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Φοίνικα
18:40 - 20:00: Η ΝΑΟΥΣΑ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ
Οι Δρ. Γεώργιος Τσάνταλης, Αντιπρόεδρος Οινοποιίας TSANTALI, και Στέλλιος Μπου-
τάρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, μιλούν για το μέλλον της ΠΟΠ ζώνης 
και των κρασιών της. Τους πλαισιώνουν με τις τοποθετήσεις τους οινοποιοί, αμπε-
λουργοί και επαγγελματίες του κλάδου του οίνου και της εστίασης.
20:00 – 21:00: ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
Με τοπικά εδέσματα και γευσιγνωσία οίνων ΝAOYΣΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – ΚΤΙΡΙΟ «ΕΡΙΑ» ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 
Πρωινό πρόγραμμα
10:30 - 14:30: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ – Αίθουσα 1ου ορόφου
Ανακαλύψτε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του  κρασιού ΝΑΟΥΣΑ μέσα από τη γευ-
σιγνωσία των ετικετών του συνόλου των παραγωγών της ζώνης συνοδεία τοπικών 
εδεσμάτων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων / ισό-
γειο
11:00 - 12:00 ΑΤΙΘΑΣΑ ΜΩΡΑ 
Δοκιμάζουμε για πρώτη φορά την εσοδεία του 2017 μαζί με τον Γιώργο Διαμαντάκο, 
Οινολόγο του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 € 
(απαιτείται ειδικό εισιτήριο*) 
12:30 - 13:30: ΠΕΡΙ ΚΛΩΝΩΝ 
Κλωνική επιλογή του Ξινόμαυρου και γευστική δοκιμή κλώνων από τον Κωνσταντί-
νο Μπακασιέτα, γεωπόνο και ιδιοκτήτη των ομώνυμων φυτωρίων αμπέλου, και  τον 
Βασίλη Γεωργίου, Οινολόγο της ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 € 
(απαιτείται ειδικό εισιτήριο*) 

Απογευματινό πρόγραμμα
16:00 - 21:00: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ – Αίθουσα 1ου ορόφου
Ανακαλύψτε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του κρασιού ΝΑΟΥΣΑ μέσα από τη γευ-
σιγνωσία των ετικετών του συνόλου των παραγωγών της ζώνης συνοδεία τοπικών 
εδεσμάτων.
16:00 - 21:00: ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – Αίθουσα 1ου ορόφου

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής γευσιγνωσίας, οι οινόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να 
λαμβάνουν μέρος σε μια τυφλή γευσιγνωσία, ψηφίζοντας το αγαπημένο τους. Με την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα κληρωθούν και δύο νικητές από τους συμμε-
τέχοντες που θα κερδίσουν υπογεγραμμένες από τον Οινοποιό φιάλες με Ξινόμαυρο 
Νάουσας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων / ισό-
γειο
16:00 - 17:00: ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ vs ΝΕΒΒΙΟLO OF THE WORLD
Μια συναρπαστική κόντρα ανάμεσα στην Ναουσαία βασίλισσα του ελληνικού αμπε-
λώνα και του κόκκινου βασιλιά από εκφράσεις ανά τον κόσμο με τον Dan Fredman, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων DFPR με 
έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, και τον Γιώργο Διαμαντάκο, Οινολόγο του ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20 € 
(απαιτείται ειδικό εισιτήριο*) 
17:30 - 19:00: ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 
Ο Γιάννης Σαμούκας, Σεφ του εστιατορίου 12 ΓΡΑΔΑ και ο Χριστόφορος Γεωργιάδης 
από το ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΓΑΤΙΑ συνδυάζουν το Ξινόμαυρο σε διάφορες εκδοχές με 
αγαπημένες γεύσεις.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20 € 
(απαιτείται ειδικό εισιτήριο*) 
19:30 - 20:30: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ KAI MONTEΡΝΑ ΝΑΟΥΣΑ, ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Πόσο εύκολα αναγνωρίζονται τα διαφορετικά στυλ της ΝΑΟΥΣΑΣ με τυφλή γευσι-
γνωσία? Καθοδηγητής μας ο Κωστής Δαλαμάρας από το ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΑ.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7 € 
(απαιτείται ειδικό εισιτήριο*) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – ΚΤΙΡΙΟ «ΕΡΙΑ» ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ
11:00 - 17:00: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ – Αίθουσα 1ου ορόφου
Ανακαλύψτε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του κρασιού ΝΑΟΥΣΑ μέσα από τη γευ-
σιγνωσία των ετικετών του συνόλου των παραγωγών της ζώνης συνοδεία τοπικών 
εδεσμάτων.
11:00 - 17:00: ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – Αίθουσα 1ου ορόφου
Κατά τη διάρκεια της κεντρικής γευσιγνωσίας, οι οινόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να 
λαμβάνουν μέρος σε μια τυφλή γευσιγνωσία, ψηφίζοντας το αγαπημένο τους. Με την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα κληρωθούν και δύο νικητές από τους συμμε-
τέχοντες που θα κερδίσουν υπογεγραμμένες από τον Οινοποιό φιάλες με Ξινόμαυρο 
Νάουσας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – Αίθουσα πολλαπλών εκθέσεων / ισόγειο
11:30 - 12:30: ΤΕΛΙΚΑ, ΠΟΣΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ? 

Κάνει διαφορά το μέγεθος της φιάλης? Μαζί με τον Αντώνη Κιοσέογλου, Οινολό-
γο της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, μια απολαυστική γευσιγνωσία ΝΑΟΥΣΑΣ από φιάλες 0,75 λτ, 
magnum και double magnum. 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 € 
(απαιτείται ειδικό εισιτήριο*) 
13:00 - 14:00: SOCIAL MEDIA: ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ? 
Οι Κυριακή Παναγιώτου, Marketing Communications Manager της ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
TSANTALI, και Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, Communication Manager της ΚΥΡ 
ΓΙΑΝΝΗ, λύνουν βασικές απορίες για το νέο κόσμο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης και τη σημασία τους στην προώθηση του κρασιού.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ανοικτές Πόρτες Οινοποιείων
Τα Οινοποιεία της Νάουσας υποδέχονται τους επισκέπτες με ένα πλούσιο πρόγραμμα 
εκδηλώσεων και θεματικών γευσιγνωσιών. Αλφαβητικά:

ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ   15:00 - 19:00: 
Γευστική δοκιμή του παλαιωμένου Grande Reserve, εσοδείας 1985. 
Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αυτή τη σπάνια ετικέτα για την κάβα τους, θα 
πωλείται στην ειδική τιμή των 30 €, μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα. 
ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ 11:00 - 17:00 
ΚΤΗΜΑ ΚΕΛΕΣΙΔΗ  11:00 - 17:00
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ  11:00 - 17:00
ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ  10:00 - 15:00 
(Κελάρι Μελιτζανή, Χρ. Λαναρά 1, Νάουσα)
ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΝΤΗ  11:00 - 17:00
Κάθετη γευστική δοκιμή στην ετικέτα «Κτήμα Φουντή».
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 11:00 - 16:00
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΓΑΤΙΑ  11:00 – 19:00
«Magnum vs 0,75L – Η χρονιά του 2005»
Η εξέλιξη του Ξινόμαυρου της σοδειάς του 2005 σε φιάλη 1.5 και 0.75 λίτρων
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΑ 10:00 - 19:00
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 11:00 - 17:00
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ 10:00 - 17:00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ο Σύνδεσμος Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας είναι ένας Μη Κερδοσκοπι-
κός Οργανισμός που ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014. Ο Σύνδεσμος απαρτίζεται 
από 20 μέλη-παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην ΠΟΠ ζώνη της Νάουσας. 
Ο αριθμός των μελών αποτελεί το σύνολο σχεδόν των παραγωγών  της περιοχής.
Ως αποστολή του Συνδέσμου είναι η ανάληψη δι-επαγγελματικών πρωτοβουλιών 
που θα συμβάλουν στρατηγικά στη μελέτη, τη διαφύλαξη και την προώθηση των 
οίνων της ζώνης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποικιλία του Ξινόμαυρου και στους ΠΟΠ 
οίνους της Νάουσας. 

Παράλληλα, δέσμευση του Συνδέσμου είναι η προβολή του μοναδικού δεσμού 
ανάμεσα στο Ξινόμαυρο και στην ιστορία της Νάουσας. Καθώς η καλλιέργεια και η 
οινοποίηση του Ξινόμαυρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των κατοίκων 
της Νάουσας από τα τέλη του 19ου αιώνα, αυτή η πολύτιμη κληρονομιά της κουλ-
τούρας του Ξινόμαυρου-όπως αντανακλάται μέσα από ήθη και έθιμα που διατηρού-
νται αναλλοίωτα έως σήμερα-πρέπει να διασωθεί, να συνεχιστεί και να αποτελέσει 
έμπνευση μιας ξεχωριστής αφήγησης. 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΛΟΥΣΗ
ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ 
Δ. ΤΑΡΑΛΑ – ΕΛΙΝΟΣ 
ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ
ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΥΔΑ
ΚΤΗΜΑ ΚΕΛΕΣΙΔΗ
ΚΤΗΜΑ ΦΟΥΝΤΗ
ΚΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΓΑΤΙΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ TSANTALI

life

Νάουσα, η πόλη του οίνου 2017
8 - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
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H ΗΡΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Η
ρθε από την Πάτρα στη Θεσσαλο-
νίκη όταν ήταν 18 χρονών για να 
σπουδάσει Οικονομικά. Η αγάπη της 
για την θεατρική τέχνη την οδήγησε 
στην παρακολούθηση μαθημάτων 
υποκριτικής και κάπου εκεί την κέρ-
δισε ο χώρος του stand up comedy. 
Ο λόγος για την Ήρα Κατσούδα, μια 

κωμικό που ξεκαρδίζει στα γέλια τους Θεσσαλονικείς, 
αλλά και τους Αθηναίους. Στις 30 Σεπτεμβρίου πραγμα-
τοποίησε μια παράσταση stand up comedy, το «Χωρίς 
Γλουτένη» στη Θεσσαλονίκη και ήταν sold out. Στην συ-
νέχεια η παράσταση παρουσιάστηκε με την ίδια επιτυχία 
και στην Αθήνα.

Έχετε επιλέξει ως τίτλο της παράσταση μια διατροφι-
κή μόδα, η οποία εν μέρη βοηθάει αρκετό κόσμο με 
προβλήματα όπως η δυσανεξία. Ποιος ήταν ο λόγος;
Πέρα από τους ανθρώπους που έχουν δυσανεξία στη 
λακτόζη, υπάρχουν κι άλλα προβλήματα υγείας όπου 
τα προϊόντα χωρίς γλουτένη τους έχουν βοηθήσει σε 
μεγάλο βαθμό. Γύρο από τα προϊόντα χωρίς γλουτένη, 
όπως και από τα βιολογικά, έχει δημιουργηθεί μια τε-
ράστια μόδα, με την οποία πολλοί έχουν πάθει… φρενί-
τιδα. Πάνω σε αυτό σκέφτηκα ότι έχουν βγει τα πάντα 
χωρίς γλουτένη, το μόνο που δεν είχε βγει χωρίς γλου-
τένη είναι το stand up comedy, ε και τώρα βγήκε.

Λέτε ότι το stand up comedy δεν έχει γλουτέ-
νη, ωστόσο πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
έχουν «δυσανεξία» σε κάποια αστεία που ακούν πα-
ρακολουθώντας μία παράσταση. Ποια θέματα «πα-
γώνουν» το χαμόγελο των θεατών; 
Το χιούμορ είναι πολύ υποκειμενικό. Ένα αστείο που 
μπορεί να παγώσει έναν άνθρωπο την ίδια ώρα μπο-
ρεί να μην παγώσει έναν άλλον. Αυτό που έχουμε δει, 
όχι μόνο εγώ, αλλά κι άλλοι κωμικοί, είναι ότι πολλές 
φορές το κοινό τσιτώνει λίγο παραπάνω με θέματα που 
αφορούν στην θρησκεία. Προσωπικά εγώ δεν πιάνω το 
θέμα θρησκεία στο σόλο μου. 

Στην παράσταση με τι άλλο ασχολείστε εκτός από το 
θέμα της γλουτένης;  
Προφανώς στο «Χωρίς Γλουτένη» δεν καταπιάνομαι 
μόνο με την διατροφική αυτή φρενίτιδα. Περνάω λίγο 
κι από εκεί, αλλά η θεματολογική γκάμα είναι μεγά-
λη, όπως προσωπικά βιώματα, βαρετούς ανθρώπους, 
κρυστάλλινα ελεφαντάκια, στερεότυπα, διαφημίσεις, 
μέσα μαζικής μεταφοράς κι άλλα θέματα, καλά δεμένα 
μεταξύ τους. 

Σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο σε τι έχετε… δυ-
σανεξία;
Έχω στο ακραίο political correctness, γιατί είναι αυτή η 
νέα τάση που μας επηρεάζει, η διατύπωση των πραγμά-
των και όχι η ουσία τους. Στην υποκρισία, μου την δίνει 
αρκετά αυτό, επειδή εγώ είμαι αρκετά ευθύς άνθρωπος, 
αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα καλό, αλλά το θεωρώ 
πιο ντόμπρο και αληθινό από το να είσαι υποκριτικός. 
Επίσης, δεν μπορώ το ροζ το κουφετί χρώμα και στους 
ξηρούς καρπούς έχω –κυριολεκτικά- δυσανεξία.

Στον τομέα του stand up comedy πως είναι τα πράγ-
ματα στη Θεσσαλονίκη; Ο κόσμος το στηρίζει; Υπάρ-
χουν κωμικοί;
Ο κόσμος γενικά το στηρίζει και προτιμά να βλέπει πα-
ραστάσεις stand up είτε γίνονται σε μπαρ είτε σε θέα-
τρο, γιατί είναι ένας διαφορετικός τρόπος διασκέδασης. 
Όπως επίσης, το να δει κάποιος ένα stand up είναι εγγυ-

ημένο γέλιο, αφού αυτός 
είναι και ο σκοπός και 
στόχος μιας τέτοιας πα-
ράστασης. Ο κόσμος στη 
Θεσσαλονίκη το αγκαλιά-
ζει πάρα πολύ, το βλέπω 
κι από τις παραστάσεις 
μου που πάνε πολύ καλά 
και ο κόσμος το ζητάει 
αυτό. Από την άλλη είναι 
πολύ θετικό ότι βγαίνουν 
συνέχεια νέοι κωμικοί 
κι εδώ στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχει ένα πολύ καλό 
δυναμικό που μπορούν 
να υποστηρίξουν μια πα-
ράσταση. Υπάρχει σκηνή 
λοιπόν και κίνηση όσον 
αφορά στην πόλη και 
κάθε χρόνο αυτό ανεβαί-
νει. Για εμάς είναι πολύ 
καλό να εμφανίζονται 
νέα άτομα, διότι όταν 
εμπλουτίζεται μια σκηνή 
έχεις και περισσότερες 
επιλογές.

Στο μυαλό κάποιων θε-
ατών υπάρχει η σκέψη 
ότι αν πάνε σε κάποιο 
stand up ο κωμικός θα 
τους κάνει αρκετά πει-
ράγματα και αυτό τους 

φοβίζει λίγο. 
Ναι, εγώ αυτό δεν το κάνω, γιατί είναι κάτι που στην 
πλειοψηφία των θεατών τους ενοχλεί. Γενικά κανένας 
πλέον κωμικός δεν κάνει ακραία πειράγματα. Παρόλα 
αυτά οι θεατές το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού 
τους, ενώ δεν θα έπρεπε. Για παράδειγμα, κάθε φορά 
όταν παίζω σε θέατρο  βλέπω να γεμίζουν τα καθίσματα 
από πίσω προς την σκηνή και τελευταία πάντα η πρώ-
τη σειρά, ενώ σε άλλα θεάματα θέλεις να είσαι πρώτη, 
δεύτερη, τρίτη σειρά, στο stand up οι θεατές επιλέγουν 
το αντίστροφο. Στο δικό μου stand up υπάρχει μια επι-
κοινωνία με τον κοινό, όπως για παράδειγμα θα ρω-
τήσω κάτι απλό. Ο κόσμος δεν φοβάται τις ερωτήσεις, 
αλλά το πείραγμα που γινόταν παλαιότερα, που πλέον 
όμως κανένας κωμικός δεν το κάνει. Εγώ, προσωπικά, 
δεν το κάνω. Οι θεατές να έρθουν άφοβα και εύχομαι να 
γεμίσουν για πρώτη φορά οι πρώτες σειρές!

INFO
«Xωρίς Γλουτένη» στο θέατρο Αθήναιον
Παραστάσεις: 2, 8, 9 Δεκεμβρίου
Ώρα: 21:30

συνέντευξη

«Ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη 
στηρίζει το stand up comedy»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΘΕΙ

αυτοκίνητο  / διεθνή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει τροπολογίες στην νομοθεσία της ΕΕ, με αφορμή την κατασκευή του αγωγού 
Nord Stream-2, οι οποίες μπορεί να μεταβάλλουν ριζικά την κατάσταση που διαμορφώνεται σε σχέση με την αντιμετώπιση του 
εν λόγω αγωγού, γράφει η DW επικαλούμενη πηγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η διαμάχη στους κόλπους της ΕΕ για τον αγωγό Nord Stream-2 αναμένεται να ενταθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν 
συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ των χωρών που τάσσονται υπέρ της κατασκευής του αγωγού και των χωρών που είναι κατά. 
Με τη σειρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συμμετάσχει στις συνομιλίες που αφορούν στην κατασκευή του αγωγού, 
μέσω του οποίου το ρωσικό φυσικό αέριο θα φθάνει στην Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ποιες προτάσεις «έπεσαν» στο τραπέζι; 
Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει σχετική πρόταση που αφορά αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ, 
δήλωσαν στην DW δύο πηγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κεντρικός αγωγός Nord Stream-2, θα φθάσει από την Ρωσία στην 
Γερμανία υποθαλάσσια μέσω της Θάλασσας της Βαλτικής. Εξαιτίας της όδευσης αυτής που ακολουθεί, ο αγωγός εμπίπτει στην 
ισχύ τόσο της γερμανικής όσο και της διεθνούς νομοθεσίας. Αντιστοίχως, αποφασιστική σημασία έχει η στάση του Βερολίνου, 
η οποία συνίσταται στο ότι το έργο αυτό είναι ένα έργο την κατασκευή του οποίου αναλαμβάνουν αποκλειστικά ιδιωτικές εται-
ρείες. Μία τέτοια προσέγγιση ανοίγει στην πραγματικότητα την προοπτική της απρόσκοπτης κατασκευής του αγωγού Nord 
Stream-2. 

Παράλληλα επειδή ο αγωγός θα καταλήξει υποθαλάσσια μέσω 
της Θάλασσας της Βαλτικής απευθείας από την Ρωσία στην 
Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επηρεάσει την 
πορεία της κατασκευής του. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε 
η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Βαρσοβία, η οποία θεωρεί τον αγωγό Nord Stream-2 ως 
απειλή, έχει διαφορετική γνώμη. Στην νομικό πόρισμα που κα-
τέθεσε η Πολωνία, το οποίο έχει στην διάθεση της η DW, επιση-
μαίνεται ότι οι κανόνες της ΕΕ «αφορούν ευθέως το θαλάσσιο 
τμήμα του Nord Stream-2 που βρίσκεται σε ύδατα, οικονομική 
ζώνη ή υφαλοκρηπίδα των χωρών της ΕΕ».

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφέρει από τις δύο ανω-
τέρω θέσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αγωγός 
Nord Stream-2 όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ βρίσκεται σε 
«νομικό κενό» . Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιθυμεί να 
συμμετάσχει στις συνομιλίες που αφορούν τον εν λόγω αγωγό. 
Ο λόγος που θέλει να το κάνει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν συμβάλλει στους στόχους που έχει 
θέσει η ΕΕ και αφορούν την διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών επειδή «μπορεί να δώσει την δυνατότητα σ’ έναν προ-
μηθευτή να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις θέσεις του στην 
αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ». Ως προμηθευτής υπονοείται 
προφανώς η Ρωσία.
Εάν παρόλα αυτά ο αγωγός Nord Stream-2 κατασκευαστεί, 
τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος της Μάρος Σεφτσόβιτς, θα επιθυμούσε, τουλάχι-
στον, να ασχοληθεί με το θέμα, ώστε η εκμετάλλευση του να 
είναι διαφανής και να ανταποκρίνεται στους βασικούς κανό-
νες της ενεργειακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγή: 
Deutche Welle (ρωσική υπηρεσία)

«Θέλουν να αλλάξουν τους κανόνες για την 
κατασκευή του αγωγού…»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μία επιτροπή στην οποία εκτός άλλων συμμετείχαν 
πρώην και νυν παγκόσμιοι πρωταθλητές ράλλυ όπως 
ο Βάλτερ Ρερλ και ο Σεμπαστιάν Οζιέ, δημοσιογράφοι 
του ειδικού Τύπου με πολλά χρόνια εμπειρίας, μεγάλα 
ονόματα στο design, το connectivity (συνδεσιμότητα), 
μηχανικοί και αεροδυναμιστές και – για πρώτη φορά – 
εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, ανέδειξαν 
το εντυπωσιακό σεντάν της Volkswagen στην πρώτη 
θέση στην κατηγορία των «μεσαίων και πολυτελών μο-
ντέλων» για το 2017, απονέμοντάς του το «Χρυσό Τιμόνι 
2017». 

Η απονομή του βραβείου έγινε σε ειδική τελετή στο κτί-
ριο του εκδοτικού οίκου Axel-Springer, που εκδίδει τα 
AUTO BILD και Bild am Sonntag, έντυπα που διοργα-
νώνουν το διαγωνισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το 
βραβείο παρέλαβε ο Δρ. Φρανκ Γουέλς (Frank Welsch), 
μέλος του Δ.Σ. του κλάδου επιβατικών της Volkswagen, 
αρμόδιος για την ανάπτυξη, ο οποίος δήλωσε σχετικά: 
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την αποδοχή που 
έχει γνωρίσει το νέο Arteon. Κάθε σημείο πάνω σε 
αυτό το σπορ σεντάν εκφράζει το τεράστιο πάθος που 
έβγαλαν σχεδιαστές και μηχανικοί στην εξέλιξή του. Το 
“Χρυσό Τιμόνι 2017” αποτελεί την αναγνώριση της δου-
λειάς που έχουν κάνει όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το 
project». 
 Πηγή: kathimerini.gr 

«Χρυσό Τιμόνι 2017»  
για το Volkswagen Arteon

καθόλη τη διάρκεια των εορτών θα υπάρχει 
το σπίτι & το ταχυδρομείο του Αη Βασίλη 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | ΕΥΟΣΜΟΣ | ΠΛΗΡ. 2310759766
Aκαδήµου 81Α, Εύοσµος 56 224 Θεσ/νίκη

Τηλ.: 2310 765 900 κιν. 6974 995 041 - 0944 439 522

μια 
ευγενική 
χορηγία του 
παιδότοπου 
AS TO PLAY 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

20172017ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΑΡ 22   Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής
ΣΑΒ 23   Παράσταση Καραγκιόζης
ΚΥΡ 24   Ανταλλαγή παιχνιδιών
ΔΕΥ 25   Φιλανθρωπική εκδήλωση 
      συλλογή τροφίμων & ρούχων
ΤΡΙ 26   Ανταλλαγή βιβλίων
ΤΕΤ 27   Εργαστήρι ζωγραφικής
ΠΕΜ 28   Εργαστήρι με πηλό
ΠΑΡ 29   Face painting
ΣΑΒ 30   DJ Double Trouble

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

22-30/12 | 17:00 -21:00

Το πνεύμα των χριστουγέννων 
στον δήμο μας

Το πνεύμα των χριστουγέννων 
στον δήμο μας

ΠΕ 07 | 19:30
Εκδήλωση
ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ 

ΠΑ 08 | 19:15
Εκδήλωση
ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΣΑ 16 | 11:00-14:00
Δραστηριότητες για τα παιδιά με τον Αη Βασίλη

Το πνεύμα των χριστουγέννων 
στον δήμο μας
(παραμύθι, face painting & ζωγραφική)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ 

ΚΥ 17 | 11:00-14:00
Δραστηριότητες για τα παιδιά με τον Αη Βασίλη

Το πνεύμα των χριστουγέννων 
στον δήμο μας
(παραμύθι, face painting & ζωγραφική)

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

ΚΟΡΔΕΛΙΟ 

ΤΕ 20 | 18:30 & 20:30
Εκδήλωση (18:30)

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Θεατρική Παράσταση (20:30)

Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΡΙΣΤΗΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

ΠΑ 22 | 18:00
Θεατρική Παράσταση 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

ΣΑ 23 | 11:00 & 17:30
Παράσταση (11:00)

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

Παράσταση (17:30)

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΤΕ 27 | 18:30 & 20:30
Εκδήλωση (18:30)

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Θεατρική Παράσταση (20:30)

Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΡΙΣΤΗΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

ΠΕ 28 | 18:30 & 20:30
Εκδήλωση (18:30)

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Θεατρική Παράσταση (20:30)

Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΡΙΣΤΗΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
07/12 ώρα 19:30
ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ 
ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ
με τα ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ  ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ « ΟΙ ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΙ» και την 
Φιλαρμονική του Δήμου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
08/12 ώρα 19:15
ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙ-
ΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ 
ΠΛ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟ με τα 
ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
«ΟΙ ΧΡΥΣΟΔΑΚΤΥΛΟΙ» και την Φι-
λαρμονική του Δήμου

ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  ΤΟΥ ΑΗ 
ΒΑΣΙΛΗ στην Πλατεία Δημαρχείου 
Ευόσμου

16/12 ώρα 11:00-14:00
Δραστηριότητες για τα παιδιά με 
τον Αη Βασίλη
«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΜΑΣ»
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ
Η εκδήλωση περιλαμβάνει :
Δρώμενο-αφήγηση της ιστορίας 
του Αη Βασίλη.
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια - 

ομαδικά παιχνίδια όπου θα συμ-
μετέχουν μαζί με τα παιδιά και τα 
ξωτικά των Χριστουγέννων.
Face Painting.

17/12 ώρα 11:00-14:00 
Δραστηριότητες για τα παιδιά με 
τον Αη Βασίλη
«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
ΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ»
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟ
Η εκδήλωση περιλαμβάνει :
Δρώμενο-αφήγηση της ιστορίας 
του Αη Βασίλη.
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια - 
ομαδικά παιχνίδια όπου θα συμ-
μετέχουν μαζί με τα παιδιά και τα 
ξωτικά των Χριστουγέννων.
Face Painting.

20/12 ώρα 18:30 & 20:30 
Εκδήλωση (18:30)
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Θεατρική Παράσταση (20:30)
Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΡΙΣΤΗΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

22/12 ώρα 18:00 
Θεατρική Παράσταση
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

23/12 ώρα 11:00 
Παράσταση Καραγκιόζη

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ

23/12 ώρα 17:30 
Παράσταση Καραγκιόζη
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟ

27/12 & 28/12 ώρα 18:30 & 20:30
Εκδήλωση (18:30)
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ
Θεατρική Παράσταση (20:30)
Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΡΙΣΤΗΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΟΣΜΟΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
22-30/12 ώρα 17:00-21:00
τόπος: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ

22.12.2017 Εργαστήρι ζαχαροπλα-
στικής
23.12.2017 Παράσταση Καραγκιόζης
24.12.2017 Ανταλλαγή παιχνιδιών
25.12.2017 Φιλανθρωπική εκδήλω-
ση (συλλογή τροφίμων & ρούχων)
26.12.2017 Ανταλλαγή βιβλίων
27.12.2017 Εργαστήρι ζωγραφικής
28.12.2017 Εργαστήρι με πηλό
29.12.2017 Face painting
30.12.2017 DJ Double Trouble

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Ο Δήμος Κορδελιού  Ευόσμου φορά και φέτος τα γιορτινά του και  απευθύνει κάλεσμα  διαρ-
κείας σε όλους τους Δημότες να  συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνει 
δια της Αντιδημαρχίας Διοικητικών Υπηρεσιών Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και 
την Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού.

Και φέτος  το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων περιλαμβάνει πλήθος- ποι-
κίλλων και ποιοτικών δράσεων για όλους τους δημότες- δίνοντας όμως όπως πάντα- προ-
τεραιότητα στους πρωταγωνιστές των εορτών που είναι τα παιδιά και το προβάδισμα στις 
εθελοντικές φιλανθρωπικές δράσεις αλληλεγγύης για τις ευπαθείς ομάδες.

Την έναρξη της Χριστουγεννιάτικης περιόδου σηματοδοτεί και στις δύο Δημοτικές Ενότητες 
το άναμμα των Χριστουγεννιάτικων δέντρων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



29www.karfitsa.gr
02.12.2017

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

 

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

Η ελληνική κοινωνία του ποδοσφαίρου είναι 
υποψιασμένη για τη διαφθορά που κυριαρχεί 
στον χώρο, αλλά παρόλα αυτά κάθε ημέρα 
γίνεται… σοφότερη. Είτε γιατί οι πηγές της 
ενημέρωσης είναι πάρα πολλές, είτε γιατί 
πλέον δεν έχουν αναστολές οι ευρισκόμενοι 
στον χώρο να ανοίξουν το στόμα τους, είτε 
γιατί υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες, 
είναι γνωστό το «έργο» που παίζεται. 

Όταν τα πράγματα ήταν περισσότερο αθώα, 
δηλαδή από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και του 
2000 οι υποψίες για αλλοίωση του αποτε-
λέσματος επικεντρώνονταν στους διαιτητές. 
Κάθε ανάποδο σφύριγμα αποτελούσε και την 
αφετηρία για συνομοσιολογία. Ενίοτε, κυρίως 
στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 εμπλέκο-
νταν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι 
είχαν την ατυχία να κάνουν ένα-δύο τραγικά 
λάθη. Δικαίως ή αδίκως το σίγουρο είναι ότι 
στην ποδοσφαιρική κοινωνία πάντα άρεσε να 
διηγείται ή να ακούει σενάρια γύρω από την 
καθαρότητα ενός αγώνα. 

Μετά ήρθαν τα σκάνδαλα της «παράγκας», 
το μικρό και το μεγάλο «Κoriopolis» οπότε 
οι υποψίες απέκτησαν σάρκα και οστά. Σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό η 
αθλητική αλλά και η ποινική δικαιοσύνη ήταν 

αμείλικτες. 

Σκάνδαλα με προσυμφωνημένα αποτελέσμα-
τα αγώνων ξέσπασαν το 1964 στην Αγγλία και 
στη Σκωτία, με αποτέλεσμα τη φυλάκιση 10 
ποδοσφαιριστών από ομάδες όπως η Γιορκ, 
η Μάνσφιλντ, η Σεντ Μίρεν κ.λπ. για στήσιμο 
αγώνων με σκοπό το όφελος από στοιχήματα. 

Στη Γερμανία, το 1971 τιμωρήθηκαν 52 ποδο-
σφαιριστές, δύο προπονητές και έξι παράγο-
ντες για στήσιμο 10 αγώνων της Μπουντεσλί-
γκα.

Το 1993 το σκάνδαλο της Μαρσέιγ και του 
Μπερνάρ Ταπί δοκίμασε το γαλλικό ποδό-
σφαιρο. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας έπεσε από 

το ζενίθ της κατάκτησης του Τσάμπιονς Λιγκ 
στο ναδίρ του υποβιβασμού στη β΄ κατηγορία 
λόγω δωροδοκίας παικτών της Βαλανσιέν 
στην τελευταία αγωνιστική του Πρωταθλήμα-
τος. Αποτέλεσμα; Να αφαιρεθεί ο τίτλος από 
τη Μαρσέϊγ.

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στημένων αγώνων 
καταγράφηκε το 2006 στην Ιταλία. Το λεγό-
μενο «Καλτσόπολι» που αφορούσε σε δίκτυο 
προπονητών, παραγόντων και διαιτητών, με 
στόχο τον έλεγχο των αποτελεσμάτων στις 
δύο πρώτες κατηγορίες της Ιταλίας. Συνέπειά 
του ήταν ο υποβιβασμός της Γιουβέντους και η 
αφαίρεση των πρωταθλημάτων του 2005 και 
του 2006, καθώς και η αφαίρεση βαθμών από 
Μίλαν, Λάτσιο, Φιορεντίνα και Ρετζίνα.

Τι γίνεται στην Ελλάδα; Από το 2011 που απο-
καλύφθηκε το μικρό «Koriopolis» ακόμη δεν 
υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ούτε 
βεβαίως αξιοποιήθηκε δεόντως το οποιοδή-
ποτε άλλο υλικό υπάρχει για τη διαφθορά στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποια είναι η άποψη της 
αθλητικής κοινωνίας; Ότι θα γλυτώσουν τα 
βουβάλια και θα την πληρώσουν τα βατράχια. 
Ίδωμεν.

Το δηλητήριο της διαφθοράς

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗ
αθλητικά
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ζώδια & social life

Η Πανσέληνος απέναντι από το ζώδιο σας θα σας αποκαλύψει τα 
κρυφά σημεία της προσωπικής σας ζωής. Θα έχετε πολύ πιθανόν να 
σκεφτείτε την πορεία της σχέσης σας ή θα πρέπει να αφήσετε πίσω 
σας ένα παρελθόν που δεν σας εκφράζει.

Επικοινωνία και επαφές με πολλά άτομα θα σας δώσουν μία πολύ 
γεμάτη περίοδο σε γεγονότα και θέματα που θα σας απασχολήσουν 
το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι οι μέρες αυτές είναι 
ανατρεπτικές σε νέα ξεκινήματα. 

Ο έρωτας θα βρίσκεται γύρω σας. Είναι μία πολύ ευνοϊκή περίοδος, 
όπου θα μπορέσετε να κάνετε όνειρα για το μέλλον μιας σχέσης. Αν 
είστε αδέσμευτοι, πολύ πιθανόν να σας χτυπήσει την πόρτα η αδελφή 
ψυχή που περιμένατε. 

Έχετε μία πολύ γεμάτη περίοδο να ζήσετε, με επαγγελματικά και 
κοινωνικά θέματα. Νέες προτάσεις θα σας γίνουν και θα μπορέσετε 
να αναδείξετε την προσωπικότητά σας με τον καλύτερο τρόπο. Θα 
πρέπει βέβαια να μην είστε γρήγοροι στις αποφάσεις σας.

Η ψυχολογική σας κατάσταση δεν θα σας ευνοεί αυτές τις μέρες, 
ώστε να δείτε κάποια θέματα σας με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Θα πνί-
γεστε σε μία κουταλιά νερό και θα ερμηνεύετε τα λόγια των άλλων 
με δικό σας τρόπο, που κάποιες φορές δεν θα είναι ο σωστός.

Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν πολύ έντονα, ιδίως τις 
πρώτες μέρες του Δεκέμβρη. Θα πρέπει να σκεφτείτε τα επόμενα 
βήματά σας σε επαγγελματικό επίπεδο και να προσέξετε τα λάθη, που 
μπορεί να είναι καθοριστικά.

Η Πανσέληνος στους Διδύμους θα σας κάνει να ενεργοποιηθείτε σε 
επαγγελματικά θέματα και ίσως να σας στρέψει σε έναν συνεταιρισμό. 
Οι συνθήκες θα σας φανούν στην αρχή πολύ καλές, αλλά θα πρέπει να 
προσέξετε τις ουσιαστικές λεπτομέρειες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Βρίσκεστε σε μία δύσκολη περίοδο σε προσωπικό επίπεδο και 
αυτό θα σας δημιουργήσει εσωτερική αναστάτωση. Οι αποφάσεις 
θα διαδέχονται η μία την άλλη και δεν θα μπορείτε με ευκολία να 
σταθεροποιήσετε τις απόψεις σας.

Η εβδομάδα αυτή είναι πολύ σημαντική για να ασχοληθείτε με τη 
σχέση σας ή τον γάμο σας. Κάποιες συζητήσεις θα σας δημιουργήσουν 
ένα ανασφαλές έδαφος, που πρέπει να το διευθετήσετε με υπομονή. 

Οι μέρες αυτές είναι σημαντικές για να ασχοληθείτε με οικονομικής 
φύσεως θέματα. Θα βρεθούν βέβαια πολύ καλές προοπτικές που 
θα αφορούν τα επαγγελματικά σας, αλλά μην κάνετε με ευκολία 
συνεταιρισμούς που δεν είναι από την αρχή ξεκάθαροι. 

Στην αρχή της εβδομάδας θα πρέπει να βρείτε κάποια σημεία που 
έχετε κάνει λάθη με τον σύντροφό σας. Αν αυτό δεν γίνει έγκυρα, θα 
αποκαλυφθούν με την Πανσέληνο στις 3/12 πολλά από εκείνα που 
θέλατε να κρύψετε με κάθε επιμέλεια. 

Βρίσκεστε σε μία ανανεωτική περίοδο που θα μπορέσετε εύκολα να 
γνωρίσετε νέα άτομα, να ερωτευτείτε και να δημιουργήσετε. Δεν θα 
λείψουν βέβαια και κάποιες απογοητεύσεις από δικά σας πρόσωπα. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Η ρευστότητα της περιόδου αυτής  
θα σας υποχρεώσει να μην πάρετε  

σημαντικές αποφάσεις.

ΛΑΜΠΕΡΟ ΓΚΑΛΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Με την υπόσχεση να «υψώσουμε ένα τείχος προστασίας γύρω από κάθε παιδί που 
κινδυνεύει» ολοκληρώθηκε η 1η φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποίησε η 
Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ, στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της 
εκδήλωσης ήταν η υποστήριξη της μεγάλης Εκστρατείας κατά της Κακοποίησης 
Ανηλίκων που ξεκίνησε το ΕΛΙΖΑ το 2016.
Η Εκστρατεία του ΕΛΙΖΑ πραγματοποιείται μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
Εθνικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με έγκριτους φορείς όπως η Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων YALE & IOWA, το 
The New York Society for the Prevention of Cruelty to Children.
Η Πρόεδρος του ΕΛΙΖΑ, Μαρίνα Καρέλλα, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό δηλώνοντας 
τα εξής: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το ΕΛΙΖΑ, έναν οργανισμό που εξειδικεύ-
εται στην πρόληψη και αντιμετώπισης της κακοποίησης, να βρίσκει νέους σημαντι-
κούς συμμάχους στον αγώνα που πραγματοποιεί μέσα από τα εθνικά προγράμματα 
και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες. Γνωρίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται 
πάντα δίπλα στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ήδη από τον περασμένο χρόνο το ΕΛΙ-
ΖΑ έχει αναπτύξει σημαντική δράση σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, μέσα από την 
επιμόρφωση επαγγελματιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας 
παιδιά. Έχουμε ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να υψώσουμε ένα τείχος προστασίας γύρω 
από όλα τα μωρά και τα παιδιά, αλλά όλοι μαζί, θα έχουμε τη δύναμη να προχωρή-
σουμε σε ένα ασφαλέστερο αύριο».
Το ΕΛΙΖΑ είναι μίαελληνική εξειδικευμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ασχο-
λείται με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν 
υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση και η μόνη που δίνει 
έμφαση στην προσχολική ηλικία.

Η Ηρώ Τζελέπογλου με τις Τίτη & Αντιγόνη  Δάνου της ΑΑ Δάνου

Η Διοικητική Διευθύντρια του ΕΛΙΖΑ Αφροδίτη Στάθη, η Πλαστικός 
Χειρουργός  Γιολάντα Πεπέ, η Κατερίνα Τσαβδάρογλου του Οίκου 
Escada και η Τατιάνα Μπλάτνικ

Ο Πρίγκιπας Νικόλαος, η σύζυγός του Τατιάνα Μπλάτνικ και η Ανθή 
Τσαβδάρογλου του Οίκου Escada

Η Πρόεδρος του ΕΛΙΖΑ Μαρίνα Καρέλλα με την Ιλεάνα Μακρή

Κατερίνα Τσαβδάρογλου, Χρύσα Μποσνίδου, Γεωργία ΔώδουΧριστίνα Ιωαννίδου, Χριστίνα Τζελέπογλου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Καλυψώ Γούλα, ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, η Πρόεδρος του ΕΛΙΖΑ Μαρίνα Καρέλλα, ο Πρίγκι-
πας Νικόλαος, η σύζυγός του Τατιάνα Μπλάτνικ και η Διοικητική Διευθύντρια του ΕΛΙΖΑ 
Αφροδίτη Στάθη
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πού θα μας βρείτε;

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23 
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER  
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport  
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen  
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI  
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
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

Όλα τα σημεία διανομής
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