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«Δεν μας πτοούν 
απειλές και 
χειροβομβίδες…»

Οι επαγγελματίες,  
αν χρειαστεί, θα 
βγούμε στους δρόμους

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΕ ΜΌΛΌΤΌΦ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

Σε «εμπόλεμη ζώνη» 
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

«ΝΤΟΥΓΡΟΥ» ΣΤΗ ΘΡΑΚΗΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 
σε... live τηλεοπτική μετάδοση!

Κι άλλη εταιρία πήγε τους επιβάτες 
της με... λεωφορεία στην Αθήνα

Μια συσκευασία  
για τρεις ασθενείς
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#ταμάμ 
Socialismata«Άλλα είχαμε συμφωνήσει κε Ερντογάν…»

THΣ @KARAPANAGIOTIDU

«Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη συνερ-
γασία με την Ελλάδα και εσείς θα είστε η… γέ-
φυρα. Δώσατε αγώνα επιβίωσης τόσα χρόνια 
και σας συγχαίρω γι΄ αυτό» τόνισε στα μέλη της 
μουσουλμανικής μειονότητας στον αύλειο χώρο 
μειονοτικού λυκείου της Κομοτηνής, ο Πρόε-
δρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νω-
ρίτερα, είχε βρεθεί στο τζαμί Κιρ Μαχαλλέ για 
την προσευχή της Παρασκευής. Το πλήθος τον 
υποδέχτηκε με επευφημίες και χειροκροτήματα 
φωνάζοντας κατά διαστήματα «ηγέτη μας».  Όταν 
ο πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε μικρόφωνο να 
μιλήσει, ο υφυπουργός Εξωτερικών αντέτεινε 
«Άλλα έχουμε συμφωνήσει κε πρόεδρε». Σύμ-
φωνα με πληροφορίες -σε διπλωματικό επίπε-
δο-  Αθήνα και Άγκυρα είχαν συμφωνήσει ότι ο 
Ταγίπ Ερντογάν θα μιλήσει σε όσα μέλη της μει-
ονότητας το επιθυμούν σε συγκέντρωση εντός 
κλειστού χώρου και μόνο. Όταν ο πρόεδρος της 
Τουρκίας «που δεν ακούει κανέναν, παρά μόνο 
τον εαυτό του»  αποφάσισε να μιλήσει στο συγκε-
ντρωμένο πλήθος, ο υφυπουργός Γ. Αμανατίδης 
αντέδρασε με αυτό τον τρόπο προφανώς ακο-
λουθώντας οδηγίες της ηγεσίας του υπουργείου 
Εξωτερικών.

Όπως είπε στην karfitsa ο δήμαρχος Κομο-
τηνής κ. Πετρίδης «για εμάς ήταν μια συνη-
θισμένη ημέρα… Στο ζήτημα που πρέπει να 
εστιάσουμε είναι μια σταθερή εξωτερική πο-
λιτική» .  Σε ερώτηση για το αν έχουμε σήμε-
ρα σταθερή εξωτερική πολιτική για τα θέματα 
της Θράκης και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
απέφυγε να απαντήσει. Σε άλλη ερώτηση αν 
τελικά  βρέθηκαν μουσουλμάνοι από Κωνστα-
ντινούπολη, Προύσα κι άλλες περιοχές εκτός 
Ελλάδας στην υποδοχή Ερντογάν – με ναυ-

λωμένα λεωφορεία όπως φημολογούνταν – 
μας είπε ότι δεν διαπίστωσε κάτι τέτοιο ούτε 
ο ίδιος το περίμενε… Στα θετικά της επίσκε-
ψης Ερντογάν στη Ροδόπη και στην Αθήνα, ο 
δήμαρχος Κομοτηνής συμπεριέλαβε την ανα-
φορά-παραδοχή του «σουλτάνου» για ύπαρξη 
μουσουλμάνων Πομάκων και Ρομά. 

«Αυτό που επιδιώκαμε από την επίσκεψη Ερντο-
γάν είναι η βελτίωση των διμερών σχέσεων, η 
εμπέδωση από πλευράς της Τουρκίας, ότι όταν 
μιλάει με την Ελλάδα, μιλάει με ευρωπαϊκή χώρα 
και φυσικά η συζήτηση πάνω στην οικονομική 
συνεργασία και τη διαχείριση των προσφυγικών 
ροών», δήλωσε στο FOCUS 103,6, ο διευθυντής 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. «Αυτό 
που είναι σίγουρο, είναι ότι πρέπει να δούμε 
συνολικά την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας 
και να καταλάβουμε, ότι όταν ο Ερντογάν έχει 
προβλήματα από τα ανατολικά του, βγάζει έναν 
εκνευρισμό προς τα δυτικά του. Εμείς από την 
πλευρά μας, θα συνεχίσουμε τη διπλωματία ως 
σοβαρή χώρα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μο-
ντέλου» τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης, σημειώνοντας 
ότι «η επίσκεψη ήταν αίτημα του Τούρκου Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, 65 χρόνια μετά, πράγμα 
που είναι», όπως είπε «σημαντικό από μόνο του.»

Παρέμβαση στο ζήτημα της Συνθήκης της 
Λωζάνης, που αμφισβήτησε ο πρόεδρος της 
Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την 
επίσκεψή του στην Ελλάδα πραγματοποίησε η 
Γερμανία. «Η Συνθήκη της Λωζάνης ισχύει και 
έχει διάρκεια», διεμήνυσε η εκπρόσωπος του 
υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, Μα-
ρία Άντεμπαρ, απαντώντας σε σχετική ερώτη-
ση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων.

▶ Can çıkmayınca huy çıkmaz…*(Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι) #είδα_και_λιούι
▶ Μπράβο στον Έλληνα πρωθυπουργό, για πρώτη φορά κατάλαβε ο κόσμος όλος ότι είναι 
πολλά αυτά που μας χωρίζουν με τους γείτονες… #να_τα_λέμε_κι_αυτά 
▶ Α γι αυτό δεν προετοιμαστήκαμε και… αιφνιδιαστήκαμε! ( Η στρατηγική μας ήταν έλα βρε 
φίλε να πιούμε έναν καφέ και αν εσύ φτύσεις μέσα θα το μάθει όλος ο κόσμος σε απευθείας 
μετάδοση). Αν το στήναμε καλά θα το καταλάβαιναν και θα… φοβόντουσαν να εκφραστούν! 
#λογικό 
▶ «Δώσε θάρρος στο χωριάτη, να σου ανέβει και στο κρεβάτι»
▶ Κορύφωση των… εμφανίσεων Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν #περιοδεία_Θράκη #Λογικό  
#κλακαδόροι #Αδριανούπολη #Προύσα #Κωνσταντινούπολη #τουρκικές_σημαίες_παντού
▶ Μουσουλμάνοι από την Τουρκία και τα Βαλκάνια στο… δρόμο του «Σουλτάνου»  
#τουρκική_μειονότητα_λέει #εδαφικές_διεκδικήσεις_στο_βάθος #οτούρ  
#μαθήματα_δημοκρατίας_από_Σουλτάνο
▶ Προσευχή, φαγητό και αγάπη #άλλο_έργο #θωρακισμένη #Maybach  
#θα_φάμε_τα_μουστάκια_μας  #Κιρ_Μαχαλά
▶ Ιδιωτική επίσκεψη με χιλιάδες να τον υποδέχονται! (Σκέψου να ήταν και… επίσημη  
#θα_έφευγαν_οι_Χριστιανοί_της_Θράκης;)
▶ Περισσότερα αυτά που μας ενώνουν; #Παυλόπουλος #πρόεδρε_εξηγήσου  
#τα_ψάρια_του_αιγαίου; #Εσκί_τζαμί_Κομοτηνής_γιοκ #Μπιναλί_Γιλντιρίμ #Τζελάλ_Μπαγιάρ  
#μειονοτικοί_φορείς_σε_απόσταση
▶ «Ομογενείς» «η μητέρα – πατρίδα είναι εδώ» «αδέλφια_δίπλα_σας» ( γιαβας γιαβας και στο 
καλό) #μόνιμος_και_ιστορικός_κίνδυνος_εξ_ανατολών
▶ «Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα #θέμα_αναθεώρησης _Συνθήκης –Λωζάνη   
#εκλογή_αρχιμουφτή
▶ «Να ψάξουμε και την Ιαπωνία για την αναθεώρηση της Συνθήκης» #τσίπρας 
▶ «Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτό 43 χρόνια – τόσο είμαι και εγώ – γιατί πριν από 43 χρόνια 
υπήρξε μια παράνομη εισβολή και κατοχή ενός τμήματος της Κύπρου» #φτου_φτου  
#μπουνταλάς_σε_άλλα
▶ «Η Συνθήκη της Λωζάνης ισχύει εδώ και 100 χρόνια…» που ήταν και τα δύσκολα  
#τώρα_θα_μασήσουμε; #και_οι_ξένοι_μαζί_μας 
▶ ΑΠΟΡΙΑ: Πώς μια πρόσκληση μετατράπηκε σε boxing match;
▶ «Αφέλεια της ελληνικής κυβέρνησης να τον προσκαλέσει» είπε στη στήλη ο πρώην υπουρ-
γός Στέλιος Παπαθεμελής…  «Προεκλογική κίνηση» χαρακτήρισε την πρόσκληση-επίσκεψη 
Ερντογάν  ο διεθνολόγος Β. Καρακωστάνογλου ενώ ο πρ. πρύτανης του πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Ηλ. Κουσκουβέλης  μίλησε στην υπογράφουσα για τις αμέτρητες αντιφάσεις του 
τούρκου ηγέτη #ωχ_αμάν_αμάν «Δεν ακούει κανέναν» #μόνο_αυτός_ξέρει
▶ Τούρκοι οι μουσουλμάνοι; Αφού και αυτός  παραδέχθηκε ότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι 
Ρομά και Πομάκοι… αφού…
▶ «Ο Έλληνας πρωθυπουργός ύψωσε το ανάστημά του» #στα_πάνω_μας  
#ο_τραμπ_μαζί_μας και το #ΝΑΤΟ
▶ Σε μια ευνοϊκή συγκυρία «η Ελλάδα ήταν αυτή που προσέφερε χέρι φιλίας έτσι ώστε να 
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» #Μαξίμου #εκλογές_έρχονται 
#κερδισμένοι_σε_κάθε_περίπτωση #οτουρ
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και πολλές άλλες εκδρομές σε Ελλάδα και Εξωτερικό!! 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ!

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN! 

TEΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕΣΕΣ!
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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€

Special Offers
στους 

πιο κοσμ
οπολίτικο

υς προορισ
μούς 

        
     για

 αναχωρήσηει
ς από Θεσσαλονίκη

!

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

OΔΙΚΟΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
OΔΙΚΟΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

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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νέα της πόλης

Χ
ημικά, μολότοφ, «ιπτάμενες» πέτρες,  φω-
τοβολίδες ευθείας τροχιάς κι ένας θόρυβος 
εκκωφαντικός από την «ανταλλαγή πυρών» 
μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, συνέ-
θεσαν το σκηνικό «εμπόλεμης ζώνης», στο 
πλαίσιο διαδηλώσεων που πραγματοποιή-
θηκαν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη του 
Αλέξη Γρηγορόπουλου.  Στο… επίκεντρο 

των επεισοδίων, βρέθηκε για ακόμη μία φορά το Γενικό Νο-
σοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Πρόκειται για το κεντρικό-
τερο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με αυξημένη επισκεψι-
μότητα, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα, την 
ημέρα των επεισοδίων, στο νοσοκομείο εφημέρευαν οι πτέ-
ρυγες της Παιδιατρικής, της ΩΡΛ, της Παιδοχειρουργικής και 
της Παιδοορθοπεδικής.
 
Ανάμεσα στους καπνούς από τα χημικά, μπορούσε κανείς 
να διακρίνει ασθενείς, συνοδούς αλλά και το προσωπικό του 
νοσοκομείου, να τρέχει σχεδόν πανικόβλητο προκειμένου να 
βρει ένα σημείο να σταθεί έτσι ώστε να μπορέσει να αναπνεύ-
σει κανονικά. Καθώς τη συγκεκριμένη ημέρα των επεισοδίων 
και λόγω των κλινικών που εφημέρευαν, στο χώρο των επει-
γόντων περιστατικών υπήρχαν αρκετά παιδιά, ακουγόντου-
σαν φωνές από έντρομους γονείς που καλούσαν τα παιδιά 

τους να «κρυφτούν» στους χώρους του νοσοκομείου για να 
προστατευτούν από τις «αδέσποτες» πέτρες. Όλα τα παραπά-
νω φυσικά δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, καθώς 
τα ίδια συμβαίνουν κάθε φορά που πραγματοποιούνται εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες καταλήγουν σε… ανταλλαγή 
«πυρομαχικών» περιμετρικά του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. «Φυσικά και διαταράσσεται η εύρυθμη 
λειτουργία του νοσοκομείο όταν υπάρχουν τέτοια περιστατι-
κά και είναι λογικό να υπάρχει μία αναταραχή. Όμως, επειδή 
είναι μία γνώριμη κατάσταση, είμαστε πάντα σε ετοιμότητα», 
λέει στην Karfitsa η διοικήτρια του νοσοκομείου, Μελπο-
μένη Τσούγκα. Η ίδια εξηγεί πως οι εφημερίες δεν μπορούν 
να μεταφερθούν. «Οι εφημερίες είναι συγκεκριμένες, έχουν 
προγραμματιστεί ένα μήνα πιο πριν και δεν είναι εύκολο να 
αλλάξουν. Άλλωστε αυτό γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Επι-
χειρήσεων, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Όμως γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο, παρακολουθώ πάντα την πορεία των 
γεγονότων και σε τέτοιες περιπτώσεις, είμαστε σε συνεχή 
επαφή με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και με τον διοικητή 
της Υγειονομικής Περιφέρειας έτσι ώστε να παρέμβουμε άμε-
σα, σε περίπτωση που χρειαστεί».

«Στρατηγικός σχεδιασμός» για τα… επεισόδια  
Η κ. Τσούγκα εξηγεί πως λόγω της θέσης στην οποία βρί-

σκεται το νοσοκομείο, υπάρχει σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην 
κινδυνεύσουν ασθενείς και προσωπικό, σε περίπτωση που 
σημειωθούν επεισόδια. «Ανοίξαμε την πίσω πύλη του νοσο-
κομείου, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται οι ασθενείς. 
Ζητήσαμε από τους φύλακες να μη φορούν τις στολές τους 
για να μην στοχοποιηθούν, ενώ υπήρχαν σαφής οδηγίες να 
μην επιτραπεί στις δυνάμεις της αστυνομίας να εισέλθουν στο 
χώρο του νοσοκομείου. Πριν από τέσσερα χρόνια, είχαν ανοί-
ξει την πύλη, μπήκανε μέσα τα ΜΑΤ και ο «πόλεμος» εκτυ-
λίχθηκε μέσα στους χώρους του νοσοκομείου, όπου είχαν 
κινδυνέψει οι εργαζόμενοι», περιγράφει η κ. Τσούγκα. «Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, επικρατεί ένας πανικός από τον κόσμο. 
Όμως, υπάρχουν εργαζόμενοι που καθοδηγούν τους πολίτες 
μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, ενώ φυσικά παρέχονται 
και μάσκες σε όποιον χρειάζεται, για να μην εισπνεύσει ο κό-
σμος τα χημικά». Η κ. Τσούγκα εξηγεί πως παρότι συνήθως, 
σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις η Αγ. Δημητρίου κλείνει, τα 
ασθενοφόρα κινούνται κανονικά από την Εθνικής Αμύνης. 
«Βέβαια, πρέπει να πούμε πως στις εφημερίες μας, το 60% 
των περιστατικών δεν είναι επείγοντα. Επομένως, αυτά τα 
περιστατικά, όταν έχουμε επεισόδια, δεν έρχονται στο νο-
σοκομείο. Έρχονται δηλαδή μόνο τα απολύτως επείγοντα», 
υπογραμμίζει.

Σε «εμπόλεμη ζώνη» το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς»
ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΊΛΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ… ΜΌΛΌΤΌΦ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ
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νέα της πόλης

Μετρούν… φθορές στο Α.Π.Θ. 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το 
«φρούριο» των οργισμένων διαδηλωτών 
που βρέθηκαν στην ταράτσα της Σχολής 
Θετικών Επιστημών προκειμένου να έχουν 
καλύτερο… στόχο στη ρίψη αντικειμένων 
εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας. 
Ο… λογαριασμός που θα κληθεί να πληρώ-
σει το Πανεπιστήμιο για να αποκαταστήσει 
τις φθορές, αναμένεται να φτάσει σε αρ-
κετές εκατοντάδες ευρώ. «Είχαμε φθορές 
κυρίως στο φυσικομαθηματικό, όπου οι 
διαδηλωτές έσπασαν τις κλειδαριές από τις 
πόρτες προκειμένου να μπούνε στους χώ-
ρους του Πανεπιστημίου, ενώ σημαντικές 
φθορές προκλήθηκαν και στο ισόγειο. Χά-
λασαν το θυρωρείο κι ένα άλλο καμαράκι 
των τεχνικών, όπου βάζουν τα εργαλεία 
τους. Έσπασαν τις πόρτες καθώς και όλες 
τις κλειδαριές, μέχρι να φτάσουν στην τα-
ράτσα. Ζημιές είχαμε και στη Φιλοσοφική 
και στο Πολυτεχνείο, όπου έσπασαν τζά-
μια και άδειασαν τους πυροσβεστήρες», 
περιγράφει στην Karfitsa ο αναπληρω-
τής πρύτανης Έρευνας και Συντονισμού 
του Α.Π.Θ. Θεόδωρος Λαόπουλος. Ο ίδιος 
σημειώνει πως παρότι υπήρχαν φύλακες 
μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, δεν 
μπόρεσαν να τους σταματήσουν. «Πρό-
κειται για ομάδες ατόμων που είναι επικίν-
δυνες. Φοράνε κράνη, κρατάνε ρόπαλα… 
οι φύλακες δεν μπορούν να τους σταμα-
τήσουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, 
όπως κι έκαναν, είναι να βάλουν ξανά τις 
κλειδαριές. Όμως, οι ομάδες αυτές έχουν 
εργαλεία κι έτσι τις έσπασαν ξανά. Το μόνο 
που μπορεί να γίνει είναι να μπει η αστυ-
νομία μέσα στα κτήρια, κάτι που αντιλαμ-
βάνομαι όμως ότι είναι δύσκολο, έτσι δεν 
ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι η λύση», 
υπογραμμίζει ο κ. Λαόπουλος.  

Αποζημιώσεις που μπορεί να ανέλθουν σε… χιλιάδες ευρώ!  
Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία είχε προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις, σημάνσεις 
και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπήρχαν πολίτες που άφησαν παρκαρισμένα το οχή-
ματά τους μπροστά στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., επί της Αγ. Δημητρί-
ου, όπου και εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια της Τετάρτης. Έτσι, μπορεί κανείς να ανα-
ρωτηθεί αν κάποιοι το έκαναν επίτηδες, βάζοντας στο «στόχαστρο» τις ασφαλιστικές 
τους εταιρείες. Όπως εξήγησε στην Karfitsa ο μεσίτης ασφαλειών Δημήτρης Βασι-
λάκης, «τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ως συνήθως στην Ελλάδα της κρίσης, αποτε-
λούνται από τις βασικές καλύψεις. Παρόλα αυτά, με μία πολύ μικρή επιβάρυνση της 
τάξεως των 15 ευρώ, μπορεί κανείς να προσθέσει πάρα πολλές καλύψεις όπως για 
πυρασφάλεια, κλοπή, τρομοκρατική ενέργεια, οχλαγωγίες κ.τ.λ. Οπότε, είναι αλή-
θεια πως βάση αυτού του πολύ μικρού κόστους, θα μπορούσε κανείς εκ του πο-
νηρού... να οργανώσει μία πολύ καλή «πώληση» του οχήματός του». Ο ίδιος εξηγεί 
πως: «θα ασφαλίσει δηλαδή κάποιος το όχημά του με 135 ευρώ ενδεικτικά, αντί για 
120 ευρώ το 6μηνο, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με 
την πραγματική του εμπορική αξία.  Στη συνέχεια, το αφήνει… εκτεθειμένο μπροστά 
σε πορείες, με σκοπό να καλυφθεί σε ενδεχόμενη ζημία και ουσιαστικά να πάρει 
το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση ολικής φωτιάς του οχήματός του». Ο κ. 
Βασιλάκης μάλιστα περιγράφει πως: «Στην πολύ ακραία περίπτωση, μπορεί κάποιος 
να αγοράσει ένα εντελώς χαλασμένο αυτοκίνητο μηχανικά, να το ασφαλίσει -αφού 
η ασφαλιστική δεν εξετάζει αν είναι χαλασμένο μηχανικά ή όχι- οπότε θα του το 
ασφαλίσει στην εμπορική του πραγματική αξία ως λειτουργικό όχημα. Στη συνέχεια 
μπορεί ο ιδιοκτήτης του να το παρατήσει επίτηδες μπροστά σε πορείες και δρόμους 
όπου συχνά γίνονται επεισόδια και τελικά… να κάνει μία πολύ καλή μπάζα»! Ο κ. 
Βασιλάκης επισημαίνει τέλος πως: «Σε κάθε περίπτωση όλοι εμείς οι ευσυνείδητοι 
επαγγελματίες του χώρου, θα πρέπει να προφυλάξουμε τις ασφαλιστικές από τέ-
τοιου είδους πρακτικές που μόνο κακό μπορούν κάνουν τόσο στον κλάδο αλλά και 
στους «επίδοξους εκμεταλλευτές» αφού μία τέτοια ζημιά κρούει άμεσα τον κώδωνα 
της ασφαλιστικής απάτης με τις ασφαλιστικές να ερευνούν εις βάθος και εν τέλει, να 
μην αποζημιώνουν αν αποδειχθεί δόλος». Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Interlife Ασφαλιστικής, Ιωάννης Βοτσαρίδης εξηγεί πως «συνήθως οι 
εταιρείες καταλήγουν να πληρώνουν τελικά τα χρήματα σε τέτοιου είδους περιστα-
τικά. Οι ασφαλιστικές δεν είναι τόσο προστατευμένες όσο νομίζει ο κόσμος. Πληρώ-
νουν συνήθως καλή τη πίστει, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι νομίζουν πως οι 
εταιρείες δεν πληρώνουν. Βέβαια, ποτέ δεν βγαίνει μία ξεκάθαρη ανακοίνωση απα-
γόρευσης από την αστυνομία, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ασφαλιστικές να το θέσουν 
αυτό ως ρήτρα, όμως κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, έτσι ο πελάτης μπορεί να “πατήσει” 
στο ότι “δεν γνώριζε”», καταλήγει ο κ. Βοτσαρίδης. 
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Μ
ε 2.771 ψήφους και ποσοστό 64,89% 
εκλέχθηκε εκ νέου πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης (ΕΕΘ) ο Μιχάλης Ζορπίδης. Ο 
συνδυασμός «Αλληλεγγύη Επαγγελμα-
τιών- Χρήστος Νικολόπουλος» έλαβε 
1.366 ψήφους (31,99%) και 16 έδρες 
έναντι 34 εδρών του συνδυασμού «Ισχυ-

ρό Επιμελητήριο- Μιχάλης Ζορπίδης» ενώ η «Αντιμονοπωλι-
ακή Αγωνιστική Συσπείρωση» έλαβε 64 ψήφους (1,50%) και 
μια έδρα. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στην 
εκλογική διαδικασία έφτασε μόλις στους 4.270 ψηφοφόρους.

Στα επόμενα βήματα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης αναφέρθηκε ο πρόεδρος Μιχάλης Ζορπίδη μιλώ-
ντας στο focus fm και στην Μ. Καραπαναγιωτίδου. Όπως είπε 
για τους… αντιπάλους του και «τον πόλεμο λάσπης που δέχθη-
κε προεκλογικά»: «όλοι μαζί θα συνεχίσουμε. Όλοι πιστεύω ότι 
προσπαθήσαμε για να πετύχουμε το καλύτερο διότι δεν είναι 
μια θέση με πληρωμή…».

Μετανιώσατε για κάτι; Έχετε κάποιο παράπονο; 
Το μόνο παράπονο που ίσως έχω είναι ότι το έργο μου τα πε-
ρασμένα χρόνια το είχαν εκμηδενίσει. Όμως όλοι μαζί ξανά θα 
προσπαθήσουμε για το καλύτερο των επιχειρηματιών.

Έχετε κάποιο σχέδιο τώρα που πρόκειται να ενωθούν τα 
επιμελητήρια; 
Εμείς έχουμε σχέδιο να κάνουμε ένα επιμελητήριο ισχυρό έτσι 
ώστε στα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα γίνει η ενοποίηση να 
είναι πιο δημιουργικό και απαιτητικό.

Το πιο πλούσιο επιμελητήριο είναι το δικό σας; 
Ακριβώς. Και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο δι-
εκδικητικό για να έχουμε τη δυνατότητα να απαιτήσουμε για το 
καλό των επαγγελματιών ακόμη περισσότερα.

Τι θα ζητήσετε από την κεντρική εξουσία που σπάνια έως 
ποτέ ακούει τα επιμελητήρια;  
Σας έχω πει ήδη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υπερ-
φορολόγηση. Όσο κι αν δεν το καταλαβαίνει η πολιτεία θα 

δώσουμε μάχες γιατί πιστεύω ότι η ανάπτυξη χωρίς υποδομές 
και δημιουργικότητα δεν θα έχει διάρκεια και βάθος.

Θα βγείτε και στους δρόμους; Οι επαγγελματίες δεν έχουν 
τέτοια φιλοσοφία αντίδρασης… 
Πιστεύω πως θα γίνει και αυτό. Παρόλο που το επιμελητήριο 
δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα θα φτάσουμε και σε αυτό το ση-
μείο, ίσως και να το κάνουμε…

«Στην κεντρική Μακεδονία χτυπούσε η καρδιά 
της παραγωγής. Υπήρχαν εργοστάσια εξαγωγι-
κού χαρακτήρα, υπήρχε μια βιομηχανία κλω-
στοϋφαντουργίας η οποία σήμερα βρίσκεται υπό 
κατάρρευση…» λέει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Παπαδόπουλος 
μετά την εκλογική του νίκη με ποσοστό 66,6%. 
«Θεωρώ ότι ήταν μια περίτρανη νίκη, ότι μας εμπι-
στεύτηκαν για ακόμη μία τετραετία οι φίλοι και 
συνάδελφοι βιοτέχνες, θεωρώ πολύ μεγάλη την 
νίκη μας γιατί είχαμε μια δύσκολη προεκλογική 
εκστρατεία και εκλογές. Απεδείχθη ότι για όσα 
μας κατηγόρησαν, ήταν άδικο και οι συνάδελφοι 
στήριξαν πρόσωπα και άτομα που πιστεύουν ότι 
θα είναι δίπλα τους και θα τους βοηθήσουν στα 
επόμενα τέσσερα χρόνια» είπε ο κ. Παπαδόπου-
λος προσθέτοντας  ότι η βιοτεχνία και «γενικότερα 
η μεταποίηση δέχτηκε τα ισχυρότερα πλήγμα-
τα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. 
Στην κεντρική Μακεδονία χτυπούσε η καρδιά της 
παραγωγής. Υπήρχαν εργοστάσια εξαγωγικού 
χαρακτήρα, υπήρχε μια βιομηχανία κλωστοϋ-
φαντουργίας η οποία βρίσκεται υπό κατάρρευ-
ση, υπήρχε ο χώρος των κατασκευών που με το 
πρόσχημα της αστυφιλίας δημιουργήθηκαν οικίες 
οι οποίες είναι κενές και απούλητες, εργοστάσια 
επιπλοποιίας που πουλούσαν σε όλη την Ελλάδα. 
Σήμερα οι συνάδελφοι βιοτέχνες έχουν τεράστιο 
πρόβλημα και ανάγκη στήριξης από το επιμελη-
τήριο το οποίο τους εκπροσωπεί για να διεκδι-
κήσουν αυτά που τους ανήκουν για καλύτερες 
μέρες». Το Β.Ε.Θ. από τις αρχές του έτους θα δη-
μιουργήσει θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων 
και θα συνδέσει την παραγωγή με την εκπαίδευ-
ση με στόχο όπως είπε ο πρόεδρος του θεσμού 
«να αναδείξουμε νέους επιστήμονες βιοτέχνες οι 
οποίοι θα κάνουν πράξη τις επιχειρηματικές ιδέες 
τους για να φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα...»  
 Μελ. Καρ.

Ο οικονομικός επόπτης ενός από τα πιο εύρωστα επιμελητήρια 
της χώρας άνοιξε τα χαρτιά του για τη διαχείριση των χρημά-
των των επαγγελματιών, τα λουκέτα της αγοράς και τις συνα-
ντήσεις με κυβερνήσεις και κόμματα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ 

και την προκήρυξη εθνικών εκλογών. Ο Στέλιος Συμεωνίδης του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (και πρώην δήμαρχος και δι-
αιτητής) μίλησε για την απαξίωση του θεσμού και τις προκλήσεις του 
μέλλοντος…

Tης @Karapanagiotidu

Πόσα χρήματα έχουν τα ταμεία του επιμελητηρίου; 
Παρότι μας κόψανε 3.500.000 (τότε που έκοψαν όλα τα ομόλογα) τα 
ταμεία μας έχουν 6.000.000 ευρώ τα οποία είναι χρήματα των επαγγελ-
ματιών και καμιάς διοίκησης ή κανενός οικονομικού επόπτη. Η καλή και 
σωστή διαχείριση τόσων ετών έχει φέρει αυτό το αποθεματικό. Ακούμε 
προτάσεις από τους επαγγελματίες για να επιστρέψουν τα χρήματα σε 
αυτούς. Κάποιο σεμινάριο, συνέδριο, επαγγελματική βοήθεια, όπως 
φυσικά στόχος του επιμελητηρίου είναι να βοηθά τις ενώσεις και τα σω-
ματεία που είναι στο επιμελητήριο.

Το ΕΕΘ έχει χρήματα, τα μέλη του όχι; Τι γίνεται με τα λουκέτα που 
μπαίνουν καθημερινά; 
Τα λουκέτα που μπαίνουν, δυστυχώς, είναι περισσότερα. Δηλαδή αν 
ανοίγουν 100 κλείνουν 120. Ανοίγουν νέες επιχειρήσεις αλλά εστιάζουν 
κατά το 70-80% σε επισιτιστικού περιεχομένου μαγαζιά. Είναι δηλαδή 
καφέ μπαρ. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα υγιές φαινόμενο στην ελληνική 
οικονομία να ανοίγουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Θα μου πείτε ότι 
παράλληλα τα ίδια μαγαζιά κλείνουν. Κλείνουν διότι ο κόσμος ενθου-
σιάζεται και λέει ας κάνουμε μια επιχείρηση, ας ανοίξουμε ένα μαγαζί, 
χωρίς να βάζει σωστές βάσεις και δυστυχώς  οδεύουν στο κλείσιμο…

Οι προκλήσεις τις νέας διοίκησης ποιες είναι; 
Να ξέρετε ότι με τον νέο επιμελητηριακό νόμο, είναι η τελευταία θη-
τεία όλων των διοικήσεων τουλάχιστον στον νομό Θεσσαλονίκης που 
λειτουργούν κάτω από το βιοτεχνικό, επαγγελματικό και το εμποροβι-
ομηχανικό επιμελητήριο. Με την καινούρια εκλογή σε τέσσερα χρόνια 
αυτά θα ενωθούν κάτω από μια διοίκηση και αυτό για μένα είναι πολύ 
σωστό, γιατί θα υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες. Πιστεύω ότι θα είναι 
ένα πολύ δυνατό επιμελητήριο μόνο όμως αν θελήσει η κυβέρνηση να 
συνεργαστεί με αυτό. Τα επιμελητήρια είναι ένας μοχλός της κάθε κυ-
βέρνησης για τον επιχειρηματία και την καθημερινότητα. Έρχονται μόνο 
για δυο τρεις επισκέψεις πριν την έκθεση, ο εκάστοτε πρωθυπουργός 
βλέπει τους προέδρους των επιμελητηρίων και ξανά ούτε να τους δει 
ούτε να τους ξέρει. Δεν θέλει τα επιμελητήρια μαζί του. Θέλει μόνο τον 
έλεγχο. Και γι’ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα κρατάει και δεν 
τα διαλύει; Στην επόμενη τετραετία με την σύμπτυξη όλων αυτών των 
επιμελητηρίων, το επιμελητήριο ίσως τότε να μπορέσει να γίνει η φωνή 
του επιχειρηματικού κόσμου.

Για τη μικρή συμμετοχή στις εκλογές τι λέτε; 
Που δεν υπάρχει απαξίωση για να μην έχουμε κι εμείς; Όταν κανείς δεν 
μπορεί να βρει το σωστό μέσα από το επιμελητήριο γιατί να έρθει να ψη-
φίσει. Ο κόσμος έχει απαξιώσει τα επιμελητήρια γιατί η πρώτη ερώτηση 
είναι «τι έχετε κάνει εσείς για μένα;». Βέβαια πολλά έχουμε κάνει, δεν 
θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά πολλά γίνονται για τον κάθε ένα…

Τα θέλουν… προσωποποιημένα και όχι θεσμικά; 
Ναι, κάπως έτσι, όπως το λέτε. Όταν όμως θέλουν βοήθεια για να πλη-
ρώσουν το ΦΠΑ δεν γίνεται το επιμελητήριο να πάει να τους βοηθήσει… 
Δυστυχώς δεν θέλουν το επιμελητήριο να σταθεί δίπλα τους –π.χ. να 
συνδράμει στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη τους- αλλά μόνο να είναι 
αρωγός στο οικονομικό τους πρόβλημα…

Μεγάλη νίκη  
του Μ. Ζορπίδη  
στις εκλογές  

του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης

επιχειρείν

«ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΘΑ ΒΓΌΎΜΕ ΚΑΙ ΣΤΌΎΣ ΔΡΌΜΌΎΣ…»

ΌΙ ΠΡΌΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΌΙΚΗΣΗΣ ΤΌΎ Ε.Ε.Θ. 

Το πιο πλούσιο επιμελητήριο με… 
6.000.000 ευρώ στα ταμεία του!



7www.karfitsa.gr
09.12.2017

κοινωνία

Μία από τις πολλές αρνητικές συνέπειες των πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν στο παρελθόν με τα μνημόνια είναι η εξαγωγή 
εγκεφάλων (brain drain)  που οδηγεί στη συρρίκνωση του νέου 
πληθυσμού στη χώρα. Μεταναστεύουν  νεαρά άτομα με δεξιότη-
τες, προκαλώντας την ακόλουθη διπλή ζημία:  Την ενίσχυση των 
δημογραφικών πιέσεων σε συνδυασμό με την απώλεια σημαντι-
κού ανθρωπίνου κεφαλαίου όπως και απώλεια εσόδων στα Ταμεία 
Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας της τάσης φυγής τους.  

Μόνο με ένα σύνολο μέτρων-κινήτρων υπέρ αυτών των ατόμων, 
θα κρατηθούν τα άτομα αυτά στη χώρα. Η στροφή του νέου ΕΣΠΑ 
προς χώρους που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των νέων 
επιστημόνων είναι προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο 
αυτό, γίνεται η ακόλουθη πρόταση, που αφορά σε εργαζόμενα 
άτομα (με εξαρτημένη εργασία), στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και ερευνητικών κέντρων, τα οποία εντάσσονται στο σύνολο των 
χαρακτηριζόμενων ακριβοπληρωμένων στελεχών των επιχειρή-
σεων. Εξαιρούνται της προτεινόμενης ρύθμισης οι εργαζόμενοι 
της Γενικής Κυβέρνησης. 

Αναλυτικότερα, πολλοί επιχειρηματίες είναι διατεθειμένοι να 
καταβάλουν υψηλές αμοιβές στο εξειδικευμένο επιστημονικό προ-
σωπικό τους, αδυνατούν όμως να το κάνουν καθώς οι εισφορές 
που οφείλουν να καταβάλουν για υψηλούς μισθούς είναι απαγο-
ρευτικές. 

Πολλοί νέοι μεταναστεύουν όχι γιατί δε βρίσκουν δουλειά, αλλά 
γιατί οι αμοιβές που προσφέρονται στη χώρα είναι χαμηλές παρά 
το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα υψηλότερων αποδοχών. 
Εμπόδιο γι’ αυτό είναι όπως προαναφέρθηκε, οι υψηλές εργοδοτι-
κές εισφορές, όπως και του εργαζομένου.   

Λύση μπορεί να δοθεί από την ακόλουθη πρόταση. Το ανώτατο 
πλαφόν καταβολής εισφορών  εκ μέρους του ενδιαφερομένου και 
της επιχείρησης θα αντιστοιχεί σε ακαθάριστο μισθό της τάξης των 
1.500 ή 2.000 ευρώ, άσχετα από τον μισθό που θα καταβάλλεται.

Αυτό σημαίνει ότι έως τα 1.500 ή τα 2.000 ευρώ θα υπάρχει ανα-
λογική αύξηση των εισφορών, εργοδοτικών και του εργαζομένου, 
ενώ όμως άνω του πλαφόν αυτού οι εισφορές που θα καταβάλλο-
νται θα αντιστοιχούν σε αυτές των 1.500 (ή 2.000) ευρώ. Η πρό-
ταση κινείται στην ίδια λογική του άρθρου 38 (παρ.2α) του νόμου 
4387/2016, που αναφέρεται όμως σε ανώτατο όριο ασφαλιστέων 
αποδοχών, το οποίο αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό μηνιαίο μισθό, 
υπερβολικό για τα σημερινά δεδομένα, άνω των 5.000 ευρώ.

Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι θα έχουμε απώλειες στα έσοδα 
των Ταμείων, λόγω προτεινόμενων αλλαγών. Εδώ δίνονται οι 
εξής απαντήσεις. Καταρχάς οι υψηλόμισθοι είναι λίγοι και διαρκώς 
συρρικνώνονται λόγω μετανάστευσης, με συνέπεια να υπάρχουν 
απώλειες εσόδων στα Ταμεία. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο 
δεδομένο.

Από την άλλη, εξαιτίας της ρύθμισης αυτής, θα σταματήσει να 
υπάρχει μια διαρκής αιμορραγία στα έσοδα των Ταμείων λόγω 
μετανάστευσης. Οπότε δε θα υπάρχουν απώλειες επί της ουσίας. 
Επιπλέον με ένα τέτοιο μέτρο θα ανακοπεί η εκροή του νέου κό-
σμου, αποτελώντας κίνητρο για επαναπατρισμό. Τέλος, η υποτιθέ-
μενη απώλεια εισφορών εξισορροπείται εν μέρει ή ολοκληρωτικά 
από την φορολόγηση του εισοδήματος του υψηλόμισθου εργαζο-
μένου, καθώς ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Επίσης, θα δηλώνονται 
όλα τα εισοδήματα (μισθοί) που δίνονται εκ μέρους του εργοδότη. 

*Ο κ. Μάρδας είναι πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης

Μέτρα και κίνητρα 
κατά του brain drain

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ*

«Δεν μας πτοούν απειλές 
και χειροβομβίδες...»

Τ
ο μήνυμα που μου είχε αποσταλεί από άγνω-
στο πριν από καιρό ήταν ξεκάθαρο: «Σταμάτα 
να γράφεις, γιατί θα έχεις πρόβλημα». Ο άγνω-
στος αποστολέας δεν ανέφερε βεβαίως τι θα 
έπρεπε να σταματήσουμε να γράφουμε στις 
εφημερίδες «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» και «Karfitsa», 

ούτε βεβαίως συγκεκριμενοποίησε το «πρόβλημα», 
που θα είχα. Και βεβαίως, δεν ήταν η πρώτη φορά που 
στην εφημερίδα έφταναν τέτοιου είδους απειλές. Κάθε 
φορά που βάζαμε «βαθιά το μαχαίρι» και αποκαλύπταμε 
σκάνδαλα, στα οποία πρωταγωνιστούσαν κυρίως πρό-
σωπα «γνωστά και υπεράνω υποψίας», οι απειλές και 
οι προειδοποιήσεις ήταν πολλές. Φυσικά ενημερώναμε 
πάντα την Αστυνομία. 

Αυτήν τη φορά όμως δεν περίμενα οι «άγνωστοι τρο-
μοκράτες» να μου στείλουν ανήμερα της ονομαστικής 
μου εορτής «δώρο» μια χειροβομβίδα, την οποία είχαν 
αφήσει έξω από το σπίτι μου, δίπλα στην πόρτα εισόδου 
και στο φυλάκιο, στο οποίο όμως δεν υπήρχε φύλακας 
- αστυνομικός, αφού τον είχε αποσύρει η Αστυνομία. 
Ήταν σαφές ότι ήθελαν να τρομοκρατήσουν. Να προ-
ειδοποιήσουν. Να σταματήσουν οι εφημερίδες «ΠΑΡΑ-
ΣΚΗΝΙΟ» και «Karfitsa» να γράφουν για σκάνδαλα, στα 
οποία ενδεχομένως (αν όχι με βεβαιότητα) πρωταγωνι-
στούν οι ίδιοι οι αποστολείς της χειροβομβίδας. Πλανώ-
νται όμως πλάνην οικτράν, αν νομίζουν ότι θα μας τρο-
μοκρατήσουν και θα σταματήσουμε τις αποκαλύψεις. 
Ξεκάθαρο και το δικό μας μήνυμα: 

Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις απειλές. Δεν πρό-
κειται να μας φοβίσουν ούτε οι χειροβομβίδες σας. Κα-
θαρά και ξάστερα. Οι εφημερίδες «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» και 
«Karfitsa», από την πρώτη ημέρα της έκδοσής τους, 
κινούνται αποκλειστικά και μόνο στη φωτεινή πλευρά 

της δημοσιογραφίας. Χωρίς οικονομικούς «προστάτες» 
και αφανείς χρηματοδότες. Δεν χαρίζονται στους «ισχυ-
ρούς», δεν υποκύπτουν σε συμφέροντα και πιέσεις. Στα 
τόσα δώδεκα χρόνια της κυκλοφορίας της, δεν επιχεί-
ρησε να ενδυθεί ένα άλλο ένδυμα από αυτό της αντικει-
μενικής και ανεξάρτητης από κάθε είδους δεσμεύσεις 
ενημέρωσης. Κάλυψε και καλύπτει τις εξελίξεις σε κρί-
σιμα θέματα της επικαιρότητας. Αποκάλυψε και αποκα-
λύπτει σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται πρόσωπα του 
δημόσιου βίου και ασκώντας εποικοδομητική κριτική 
συνέβαλε και συμβάλλει, ώστε η κοινή γνώμη να έχει 
πλουραλιστική και αντικειμενική ενημέρωση. Παλεύει 
και αποκαλύπτει με πάθος και αντικειμενικότητα. Υπη-
ρετεί ή τουλάχιστον προσπαθεί να υπηρετεί μόνον την 
αλήθεια. Στα τόσα χρόνια κυκλοφορίας τους οι εφη-
μερίδες κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κοινού, επειδή 
ήταν «καθαρές» και κοίταξαν τους αναγνώστες με ει-
λικρίνεια στα μάτια. Έτσι και θα συνεχίσουμε. Απειλές, 
προειδοποιήσεις, όπλα και χειροβομβίδες δεν πρόκει-
ται να μας τρομάξουν. Δεν πρόκειται να «αλλοιώσου-
με» την καθαρή μας γραμμή. Το «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» και η 
«Karfitsa» δεν θα προδώσουν τις ιδέες τους. Στα τόσα 
χρόνια κυκλοφορίας τους κατάφεραν να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη χιλιάδων αναγνωστών. «Κέρδισαν» όμως 
και εχθρούς. Αλλά αυτό θα μπορούσε να πει κανείς πως 
είναι και το παράσημό τουςς. Και είναι οι «εχθροί» αυτοί 
που απειλούν, προειδοποιούν, βάζουν χειροβομβίδες. 
Είναι αυτοί που θέλουν να μας βάλουν «φίμωτρο» και 
να μην αποκαλύπτουμε τις λοβιτούρες τους. Δεν θα 
τους περάσει. Απειλές και όπλα δεν μας κάμπτουν. Μας 
χαλυβδώνουν για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό 
που θεωρούμε σωστό. Να υπηρετούμε την αλήθεια και 
την ενημέρωση.

ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  ΈΚΔΟΤΗ, ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΚ MEDIA GROUP EΠE

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής έξω από το σπίτι του,  
δίπλα στην κεντρική είσοδο και στο φυλάκιο, όπου εντόπισε  

τη χειροβομβίδα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τρίτης.
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Μ
ε στόχο να αποφευχθούν τα περσι-
νά… παρατράγουδα με τις παγωμέ-
νες αλατιέρες του δήμου Θεσσαλονί-
κης και τους κεντρικούς δρόμους… 
«παγοδρόμια», ο κεντρικός δήμος, 
έχει ήδη φροντίσει να προμηθευτεί 
700 τόνους αλάτι προκειμένου να 
είναι έτοιμος για τον φετινό χειμώ-

να. Τα «μέτρα» της από νωρίς, πήρε φέτος και η Εταιρεία 
Διανομής Αερίου Θεσσαλίας- Θεσσαλονίκης, στέλνοντας 
ενημερωτικά μηνύματα στα κινητά των χρηστών της για 
να «προβούν στη συντήρηση των εγκαταστάσεων αερίου, 
μονώνοντας τις υδραυλικές σωληνώσεις». Να υπενθυ-
μίσουμε ότι από τον περσυνό παγετό, πολλά νοικοκυριά 
είχαν μείνει χωρίς ζεστό νερό και θέρμανση για… μέρες!

Ο Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος τόνισε, στο πλαίσιο σχε-
τικής συνεδρίασης, την πλήρη ετοιμότητα του δήμου σε 
ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, ενόψει της χειμερινής 

περιόδου. «Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη στην κατοχή 
του 600 τόνους αλάτι, ενώ πρόκειται να παραγγείλει άλ-
λους 100 για να φτάσει στους 700. Υπενθυμίζω ότι πέρσι 
το φαινόμενο του παγετού αντιμετωπίστηκε με λιγότερα 
από τα μισά, χρειαστήκαμε 300 τόνους. Είμαστε έτοιμοι 
λοιπόν από πλευράς υλικού και τα οχήματα βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση», υπογράμμισε ο κ. Δημαρέλος, προσθέ-
τοντας πως ο προγραμματισμός της χειμερινής περιόδου 
σε περίπτωση παγετού θα «μας βρει έτοιμους να ανταπε-
ξέλθουμε».

«Είμαστε πανέτοιμοι»
Ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη, παρότι είναι ορεινός, ήταν ο 
μοναδικός δήμος του νομού Θεσσαλονίκης που κατάφε-
ρε να διατηρήσει όλους τους δρόμους του καθαρούς από 
πάγο και χιόνια, χωρίς να αντιμετωπίσουν οι δημότες το 
παραμικρό πρόβλημα στις μετακινήσεις τους. Μάλιστα, ο 
δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, είχε δε-
χθεί τα εύσημα από τον τότε πρόεδρο του ΟΑΣΘ Χρήστο 
Στεφανίδη  καθώς «ήταν ο μοναδικός δήμος που είχε φρο-

ντίσει να έχει καθαρούς όλους τους δρόμους κι έτσι δεν 
υπήρχε κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις των αστικών 
λεωφορείων», είχε δηλώσει ο κ. Στεφανίδης. Με σκοπό 
οι υπηρεσίες του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη να είναι για 
ακόμη μία χρονιά έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε καιρικό 
φαινόμενο, πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του δημο-
τικού συμβουλίου του δημαρχείου Πανοράματος και υπό 
την προεδρεία του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτι-
ου Καϊτεζίδη, τελική σύσκεψη, όπου εξετάστηκαν όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προετοιμασία των υπηρεσι-
ών του δήμου για τον αποχιονισμό. Στη συνάντηση, στην 
οποία παραβρέθηκαν και οι δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι 
Γιώργος Μπαμπαράτσας και Γιάννης Ντίτσιος, συζητήθηκε 
το σύνολο των θεμάτων που έχουν σχέση με τον καλύτερο 
συντονισμό των υπηρεσιών του δήμου ενόψει του χιονιά, 
αλλά και ζητήματα που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ 
του δήμου, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των 
νοσοκομείων και των κλινικών της περιοχής καθώς και 
των εθελοντικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στον 
δήμο. «Είμαστε πανέτοιμοι στη μάχη με τον φετινό εκχιο-
νισμό. Η διοίκηση, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι εργα-
ζόμενοι έχουν όλοι λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για να 
βγει και πάλι ο δήμος νικητής στη μάχη με την κακοκαιρία. 
Οι δημότες μας μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, για-
τί οι υπηρεσίες του δήμου εγγυώνται την αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση του χιονιά. Όταν υπάρχει οργάνωση και 
προετοιμασία η ελληνική διοίκηση μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της απέναντι στον δημότη», σημείωσε ο 
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, που έδωσε σαφείς αλλά και 
λεπτομερείς οδηγίες για να είναι όλα και όλοι στις θέσεις 
τους.

20 εκχιονιστικά οχήματα, φορτωτές και JCΒ 
Να σημειωθεί ότι στον αγώνα για τον εκχιονισμό, στο δήμο 
Πυλαίας- Χορτιάτη, είναι έτοιμα να ριχθούν 20 εκχιονιστι-
κά οχήματα, φορτωτές και JCΒ, αλλά και συνοδευτικά 
οχήματα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου και 
σε όλα τα δύσβατα σημεία του δήμου. Επίσης στη διάθεση 
των δημοτικών υπηρεσιών είναι και εκατοντάδες σακου-
λάκια αλατιού και πάνω από 500 τόνοι αλατιού για την τρο-
φοδοσία των εκχιονιστικών. Επίσης βρίσκεται στην τελική 
φάση υλοποίησής του διαγωνισμός για την προμήθεια επι-
πλέον μέχρι 1.500 τόνων αλατιού. Στον σχεδιασμό -όπως 
τονίστηκε στη συνάντηση- προβλέπεται τα δημαρχεία σε 
όλες τις πρώην δημοτικές ενότητες να λειτουργούν σε 
24ωρες βάρδιες για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού 
και να παραμείνουν ανοικτά συνεχώς. Επίσης τα τηλεφω-
νικά κέντρα για κάθε επικοινωνία σε 24ωρη βάση είναι: το 
15195 και στο Δημαρχείο Πανοράματος το 2313 301000. 
Στο πρώην Δημαρχείο Πυλαίας το 2313 302660, στο κοι-
νοτικό κατάστημα Χορτιάτη το 2310 349508, στο πρώην 
δημαρχείο Ασβεστοχωρίου το 2313302000, καθώς και τα 
κοινοτικά καταστήματα Φιλύρου (2310 677000) και Εξο-
χής (2310 357186).

νέα της πόλης

«Πάθαμε αλλά… μάθαμε!»
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΌΙΜΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΌΝ ΧΙΌΝΙΑ ΌΙ ΔΗΜΌΙ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΎΛΑΙΑΣ- ΧΌΡΤΙΑΤΗ
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Δεν φεύγει καλά η χρονιά για την Κυβέρνηση. Την βρίσκει με μια μάσκα χα-
μόγελου μιας βιασμένης ικανοποίησης για να συντηρηθεί μια ψευδής αίσθηση 
θετικής πορείας της χώρας, της κοινωνίας, της οικονομίας. Σ΄ αυτήν την βάση 
προσπαθεί δε να οικοδομήσει τον νέο μύθο περί εξόδου από τα Μνημόνια και 
την επιτροπεία μιας νέας εποχής που ανατέλλει. Ποιος να την πιστέψει όμως. Η 
Κυβέρνηση αυτή είναι η Κυβέρνηση που δέχτηκε την ένταξη όλης της ακίνητης 
περιουσίας στο Υπερταμείο για 100 χρόνια. Καμία άλλη μνημονιακή Κυβέρνηση 
δεν δέχτηκε κάτι τέτοιο. Αυτή η Κυβέρνηση έχει φορτώσει ήδη 5 δις. ευρώ 
μέτρα για το διάστημα 2019-2021, όταν θα έχουμε φύγει από τα Μνημόνια και 
μάλλον και η ίδια. Ψέματα, κοροϊδία, δημιουργία μιας φαντασιακής εικόνας για 
το μέλλον.

Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτά τα στοιχεία που δείχνουν την αποσύνθεσή της, την 
πλήρη αδυναμία της, την τάση του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει όλο και περισσότερο τα 
χαρακτηριστικά ενός εθνικολαϊκιστικού μορφώματος που είναι ικανό να κάνει 
τα πάντα για να κρατήσει ποσοστά και ένα σκληρό πυρήνα στελεχών  που 
απλά απολαμβάνουν την εξουσία και δέχονται τα πάντα στα όρια της πολιτικής 
αναξιοπρέπειας.

Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα του τελευταίου διαστήματος.

- Παριστάνουν τους αδιάφορους, ενώ έχει ξεσπάσει καραμπινάτο σκάνδαλο 
με επίκεντρο τον Πάνο Καμμένο και τις πωλήσεις όπλων. Φλόμωσαν την 
Βουλή ψέματα με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, παρουσίασαν 
διαφοροποιημένα έγγραφα και άδειασαν ανεύθυνα έναν πρέσβη, ενώ πέταξαν 
ένα όνομα για να υπονοήσουν ότι άλλοι έπαιζαν με μεσάζοντες. Έτσι για να χει-
ροκροτήσουν οι αριστεροί την κάλυψη του ακροδεξιού ινδάλματός τους. Όπως 
τότε που καταψήφιζαν την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα νταλαβέρια 
του υπουργού Άμυνας που είχε ο ίδιος ζητήσει να συσταθεί για να τρέξει να 
κρυφτεί πίσω από τον «μεγάλο». Ξεχνούν ότι η εξουσία δεν είναι κάτι αιώνιο και 
ότι όλα θα ψαχτούν και τότε κάποιοι δεν θα είναι και βουλευτές. Ένας θλιβερός 
και θρασύς θίασος που με συνεργάτη τον υπουργό Εξωτερικών απείλησε με 
δεκαετή κάθειρξη όσους έκαναν ότι έπραξε ο Α. Τσίπρας στην Βουλή και μίλησε 
και για πράκτορες. Πολλοί νοστάλγησαν τον αείμνηστο Ε. Γιαννόπουλο που 
έλεγε καμιά φορά «μην ανοίξω το στόμα μου»!

-  Ο κ. Τσίπρας συμβουλεύει τον Σουλτς να συμπράξει σε Κυβέρνηση με την 
Μέρκελ. Προφανώς σκοπεύει να κάνει και ο ίδιος αυτό που συστήνει αποδεχό-
μενος συνεργασία με τον Κ. Μητσοτάκη. Ωστόσο αν είναι να κάνει κάτι τέτοιο, 
πως και κατηγορεί το Κίνημα Αλλαγής και ιδιαίτερα κάποια στελέχη του για τάση 
συνεργασίας με την Ν.Δ., αν χρειαστεί για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα; 
Μήπως και τσιμπήσει κανένας ξεχασμένος αντιδεξιός της δεκαετίας του ΄80; 
Μάλλον μας περνάει για ιθαγενείς ο κ. Τσίπρας. Το δε τραγικό γι’ αυτόν είναι ότι 
την ίδια στιγμή κυβερνάει τρία χρόνια με την ακροδεξιά. Να νομίζει άραγε ότι 
δεν το έχουμε καταλάβει;

- Πανηγυρίζει για το γρήγορο κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης, κάνοντας κουρέλια 
και τις υποτιθέμενες κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράει σε χιλιάδες 
πλειστηριασμούς και κοροϊδεύει ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία, ενώ 
στελέχη του φτάνουν στο σημείο να κατηγορήσουν την Κυβέρνηση Σαμαρά 
που δεν προχώρησαν γρήγορα σε πλειστηριασμούς! Μα αν αυτό δεν είναι 
χυδαιότητα, τότε το είναι; Ξεχνάνε ότι τότε ως πολύ αγωνιστές φώναζαν το 
περίφημο «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Οι στόχοι που είχαν θέσει για 
ρυθμούς ανάπτυξης πάνε περίπατο και το μόνο που κάνουν είναι η αναδιανομή 
της φτώχειας μέσα από μια υπερφορολόγηση δίχως όρια. Ξεπουλάει την ΔΕΗ 
το 2018, βγάζοντας στο σφυρί ένα επιπλέον 17% της εταιρείας που ανήκει στο 
ΤΑΙΠΕΔ στην εξευτελιστική τιμή των 100 εκατ. ευρώ. Φαίνεται ότι εκτιμούν ότι 
η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία που το 2014 είχε χρηματιστηριακή αξία 2,5 
δις. ευρώ δεν αξίζει σήμερα πάνω από 500- 600 εκατ. ευρώ. Φαίνεται ότι αυτή 
είναι μια αριστερή τακτική. Απαξιώνει κι άλλο εταιρείες και τις πουλάει μετά στο 
τσάμπα. Το ίδιο δεν έκανε και με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ; Όλα εδώ πληρώνονται όμως...

Αυτή είναι η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μια Κυβέρνηση που δεν μπορεί να 
διαχειριστεί ακόμα τους μετανάστες στα νησιά, τους πλημμυροπαθείς στην 
Μάνδρα και κρύβεται ο Πρωθυπουργός όταν προκύπτει πρόβλημα (πυρκαγιές, 
καταστροφή Σαρωνικού, πλημύρες). Υποστηριζόμενη από ένα δημοσιογραφικό 
υπόκοσμο καμώνεται την Κυβέρνηση που την χτυπάνε όλοι, ενώ έχει γίνει 
«ο Τζανετάκος» των ευρωπαίων και του μεγάλου κεφαλαίου στην ταινία που 
του έριχνε συνέχεια σφαλιάρες ο Βουτσάς. Είναι τυχερή που απέναντί της έχει 
αντιπολίτευση που δεν κάνει τις πολιτικές αλητείες που γίνονταν από το 2010 
μέχρι που έγινε Κυβέρνηση.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Ψηφίστηκε την περασμένη Δευτέρα στη Βουλή ο νόμος για τη διανομή του 
κοινωνικού μερίσματος, για το «υπερσυσσίτιο». Το ψηφίσαμε κι εμείς, η Νέα 
Δημοκρατία, παρά την κριτική που ασκήσαμε στην κυβέρνηση για τα δημοσι-
ονομικά. Γιατί, αλήθεια, ποιος μπορεί να αρνηθεί την όποια οικονομική συν-
δρομή στους  Έλληνες πολίτες που τα τελευταία τρία χρόνια, εκτός των άλλων 
συνεπειών λόγω κρίσης, βλέπουν το εισόδημά τους να μην επαρκεί για να 
ανταποκριθούν στην υπερφορολόγηση την οποία έχει επιβάλλει η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Σταθερή θέση μας, την οποία διακηρύττει και ο πρόεδρος του 
κόμματός μας Κυριάκος Μητσοτάκης στα προσυνέδριά μας, είναι ότι χωρίς 
οικονομική ελευθερία δεν παράγεται πλούτος, αλλά και χωρίς αλληλεγγύη δεν 
υπάρχει κοινωνική συνοχή.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι ποια πολιτική υπηρετεί το «υπερσυσσίτιο»; Ποιο 
είναι το πολιτικό σχέδιο μιας κυβέρνησης η οποία από τη μια παίρνει τα πάντα 
από τους  Έλληνες (μέχρι και τα αναπηρικά επιδόματα έκοψε…) κι από την 
άλλη επιστρέφει με τυμπανοκρουσίες το 5% από αυτά που πήρε. Που θριαμ-
βολογεί μοιράζοντας παιδικά γεύματα σε 300.000 μαθητές την ώρα που κόβει 
της συντάξεις χηρείας και έχει «θεσμοθετήσει» τον εργαζόμενο των 350 ευρώ; 

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, την πρώτη χρονιά της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το ποσοστό εκείνων που ζουν σε νοικοκυριά με 
διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας αυξήθηκε κατά 
8%. Το 2014 είχε μειωθεί κατά 7,1%. Την ώρα που η ιδεοληπτικές αγκυλώσεις 
της κυβέρνησης διώχνουν τους επενδυτές, τι σημαίνει η χαρά της κυβέρνησης 
του κ. Τσίπρα για την καθιέρωση συσσιτίων παντού;

Αυτό είναι ένα ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε εμείς ως πολιτικό 
προσωπικό και ως μεγάλη δημοκρατική φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. 
Είναι ένα ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ίδιοι οι πολίτες. Διότι 
οι ατελείωτες ουρές εξαθλιωμένων Ελλήνων δεν είναι για όλους μια αθώα 
εικόνα οικονομικής κρίσης. Καμιά φορά κρύβει πολιτική στρατηγική, όπως 
έχει αποδείξει η ιστορία σε σοβιετικού τύπου καθεστώτα, παλαιότερα και σύγ-
χρονα, τα οποία αποτελούν τα πρότυπα του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του. 

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι ο στόχος της κυβέρνησης που λατρεύει τα συσσίτια 
είναι να μεταλλάξει τους ελεύθερους και αυτάρκεις πολίτες σε εξαρτημένους 
πολιτικούς πελάτες. Σε ανθρώπους που θα έχουν ανάγκη τα ψίχουλα μιας και 
θα τους έχει υφαρπάξει ολόκληρο το καρβέλι. 

Είναι αλήθεια ότι πολλοί συμπολίτες μας έχουν ανάγκη και την ελάχιστη 
βοήθεια μιας και η αναίτια παράταση της κρίσης λόγω των κυβερνητικών 
επιλογών τα τελευταία 3 χρόνια, έχει οδηγήσει περίπου 1 στους 4 Έλληνες 
πολίτες στη φτώχεια, στην απελπισία και στην έλλειψη προοπτικής. Για τη Νέα 
Δημοκρατία ωστόσο η φτωχοποίηση και η διεύρυνση των κοινωνικών ανι-
σοτήτων αποτελεί βασικό εμπόδιο στην επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη 
και την ομαλότητα. Και αυτή δεν είναι μια περιστασιακή και προσχηματική 
προσέγγιση. Είναι πάγια, διαχρονική, σταθερή θέση και πολιτική αντίληψη. 

Ο δικός μας στόχος δεν είναι να διευρύνουμε τα συσσίτια και τα επιδόματα… 
γιάγμα, συντηρώντας τη φτώχεια, αλλά να την αντιμετωπίσουμε με συγκεκρι-
μένες πολιτικές. 

Γι’ αυτό και προτείνουμε μέτρα όπως η μείωση της γραφειοκρατίας και της 
φορολογίας στο επιχειρείν ώστε να βάλουμε μπροστά τη μηχανή της οικονομί-
ας και να δημιουργηθούν δουλειές που δεν θα είναι των 360 ευρώ. 

Γι’ αυτό και προτείνουμε μέτρα άμεσης εισοδηματικής ενίσχυσης όπως το 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με πολιτικές για τη σταδιακή επανένταξη στην 
αγορά εργασίας και την επιστροφή στην οικονομική αυτονομία. 

Γι’ αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν 
ανθρωπιά και αξιοπρέπεια στην Υγεία, δίκαιη κοινωνική ασφάλιση αλλά και 
ανταποδοτικά ασφαλιστικά ταμεία. 

Το δίλημμα επομένως είναι αν επιθυμούμε μια κυβέρνηση που τα μέλη 
της στέλνουν «στα τσακίδια» τους επενδυτές και έχουν ως πρότυπο τον 
λατινοαμερικάνο συσσιτιάρχη «κομαντάντε Μαδούρο», που χρησιμοποιεί 
απροκάλυπτα τη φτωχοποίηση ως εργαλείο εξάρτησης από την εξουσία. Ή μια 
κυβέρνηση που πρεσβεύει τη βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών μέσα 
από τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την οικονομική 
ανάπτυξη και την αύξηση του πλούτου με παράλληλη ενίσχυση των αδυνάτων 
μέσα από συγκροτημένες πολιτικές στήριξης.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ 

«Ας το γνωρίζουν καλά τα κοράκια της Τρόικας και τα πολιτικά 
τους τσιράκια στην Ελλάδα. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πλειστηρια-
σμός πρώτης κατοικίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα… Θα είμαστε 
όλοι εκεί μπροστά για να υπερασπιστούμε την κατοικία του 
μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χα-
μηλόμισθου». Ποιος μπορεί να έχει πει την παραπάνω φράση; 
Μα φυσικά ο άνθρωπος, που έχει πει τα πάντα και συνάμα τα 
αντίθετά τους, ο Αλέξης Τσίπρας, που κατά τη διάρκεια της 
θητείας του αρχίζουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.

Φυσικά η Κυβέρνηση ισχυρίζεται πως υπάρχει προστασία 
της Ά κατοικίας αξίας έως 300.000. Ουδέν ψευδέστερον 
αυτού: Δεν υπάρχει καμία διάταξη νόμου, πλην του «νόμου 
Κατσέλη», ούτε καμία συμφωνία με τις τράπεζες. Ψέματα 
είναι και τα διάφορα για «συμφωνία κυρίων» με τις τράπεζες, 
προκειμένου να μην πλειστηριάζονται ακίνητα αντικειμενι-
κής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών κ. Ν. Καραμούζης, σε συνέντευξη του 
στη Handelsblatt, τόνισε ότι τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει. 
Δυστυχώς για τους Έλληνες πολίτες η Κυβέρνηση θα δια-
ψευστεί από την πραγματικότητα καθώς οι πλειστηριασμοί θα 
φτάσουν συνολικά τους 18.000 τους επόμενους 12 μήνες.

Υπάρχει λύση, όμως στο πρόβλημα των «κόκκινων δανείων»; 
Φυσικά. Αρχικά, επιβάλλεται η αποκάλυψη των στρατηγικών 
κακοπληρωτών και η εκκίνηση των πλειστηριασμών από 
μεγάλης αξίας ακίνητα που είναι και πιο εύκολα εμπορεύσιμα. 
Παράλληλα, οφείλουμε να επιβραβεύουμε τους συνετούς 
δανειολήπτες, όπως για παράδειγμα πρόταση που έχει 
υποβάλει η Ν.Δ. για το «λευκό μητρώο» επιχειρήσεων. Τέλος 
χρειάζεται μία ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος με 
το σχέδιο της «δεύτερης ευκαιρίας» π.χ. για τα νοικοκυριά 
όπου περιλαμβάνει: Διαχωρισμό όλων των υποθέσεων σε 3 
βασικές κατηγορίες: Οφειλέτες χωρίς περιουσιακά στοιχεία, 
οφειλέτες με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την κύρια κατοι-
κία τους, οφειλέτες με περιουσιακά στοιχεία πέραν της κύριας 
κατοικίας και εκδίκαση κατά προτεραιότητα των υποθέσεων 
της τρίτης κατηγορίας, όπου ενδεχομένως βρίσκονται οι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Με τα παραπάνω, επιταχύνεται η διαδικασία διευθέτησης 
καθυστερούμενων οφειλών ενώ παρέχεται η δυνατότητα 
ουσιαστικής ελάφρυνσης χρεών για νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις που επλήγησαν από την κρίση. Επιπρόσθετα, αντιμετω-
πίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που λειτουργούν σε 
βάρος όσων συναλλάσσονται με συνέπεια. Τέλος, τονώνεται η 
ρευστότητα στην αγορά και διοχετεύεται κατά προτεραιότητα 
σε όσους παραμένουν συνεπείς κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το πρόβλημα είναι σύνθετο και οι παράγοντες πολλοί. Δεν 
μπορούμε να υποκύψουμε σε αφορισμούς και λαϊκίστικες 
υποσχέσεις. Όμως η οδός, που ακολουθεί η Κυβέρνηση είναι 
λίαν λανθασμένη και θα καταστήσει την Ελλάδα... Ισπανία στο 
θέμα των πλειστηριασμών. Αυτό, που χρειάζεται είναι η συνο-
λική στρατηγική και η επιβράβευση αυτών, που προσπαθούν.

*Ο κ. Παπαγεωργίου είναι Οικονομολόγος Msc HR 
Management και Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρα-
τίας

Κυβέρνηση ανυποληψίας, 
ασυνέπειας, ψεμάτων

Η κυβέρνηση  
που λατρεύει τα συσσίτια Υπάρχει σχέδιο για λύση 

στο πρόβλημα των 
πλειστηριασμών;

ΖΑΧΑΡΊΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗΣ

ΓΊΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΊΟΥ*
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«Τώρα να φωνάζουμε δεν έχει νόημα και δεν χρειάζεται 
κι όλη η Ευρώπη να μάθει τα προβλήματά μας…» λέει ο 
πρόεδρος των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Ανδρέας Μαν-
δρίνος. «Θα παρακαλάμε να μας φέρουν πτήσεις, μια μια. 
Αν όμως υπήρχε οργάνωση και προγραμματισμός, κι οι 
εταιρείες θα είχαν κάνει τα κουμάντα τους. Ίσως αν ανα-
βαλλόταν ένα χρόνο ακόμα, αν μπορούσε να λειτουργήσει 
ο βοηθητικός αεροδιάδρομος με ILS, να μπορούν να κα-
τεβαίνουν τα αεροπλάνα…» πρόσθεσε μιλώντας στο focus 
fm και στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

Τι έγινε τελικά, επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες και οι 
φόβοι σας για τον αερολιμένα της δεύτερης μεγαλύτε-
ρης πόλης της χώρας;
Αυτό το θέμα είναι γνωστό από τον Ιούλιο και το θέσαμε  
την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ. Τώρα, το θέμα είναι ότι 
δεν υπήρχε προγραμματισμός για τα προβλήματα που θα 
προέκυπταν. Ενώ γνώριζαν όλοι ότι ένα τέτοιο μέτρο θα 
παρουσιάζει δυσκολίες δεν προέβλεψαν να χρησιμοποιή-
σουν έναν άλλον διάδρομο που να μην έχει τέτοια ζητή-

ματα. Όταν μπαίνεις σε διαδικασίες τέτοιων έργων χωρίς 
προγραμματισμό αυτή είναι η κατάληξη. Τώρα να φωνά-
ζουμε δεν έχει νόημα και δεν χρειάζεται κι όλη η Ευρώπη 
να μάθει τα προβλήματά μας…

Τις δικές σας φωνές ποιος τις άκουσε;
Το αποτέλεσμα μετράει. Να μην ταλαιπωρείται όλη η πόλη, 
όχι μόνο εμείς οι ξενοδόχοι (γιατί καθένας στον τομέα του 
βγάζει κέρδος με κάθε προσγείωση). Εδώ ανεξάρτητα ο 
εργολάβος έπρεπε να κάνει το έργο. Δεν υπάρχει οργά-
νωση. Ούτε την πληροφόρηση δεν είχαν οι εταιρείες μέχρι 
αρχές Νοέμβρη. Είναι δυνατόν οι εταιρείες να περιμένουν 
μέχρι τον Μάρτιο να ξαναλειτουργήσει ο αεροδιάδρομος 
και να κάνουν τις πτήσεις τους; Θα παρακαλάμε να μας φέ-
ρουν πτήσεις. Αν όμως υπήρχε οργάνωση και προγραμ-
ματισμός, κι οι εταιρείες θα είχαν κάνει τα κουμάντα τους. 
Ίσως αν αναβαλλόταν ένα χρόνο ακόμα, να μπορούσε να 
λειτουργήσει ο βοηθητικός αεροδιάδρομος με ILS, για να 
κατεβαίνουν τα αεροπλάνα. Αποφάσισαν να κάνουν το 
έργο. Ο καθένας κάνει ότι θέλει.

Υπήρχαν οι δικές σας ανησυχίες, του δήμου, της περι-
φέρειας, του κόσμου για τον τουρισμό που χάνεται. Ο κ. 
Σπίρτζης δεν έδωσε σημασία;
Δεν μιλάω μόνο για το υπουργείο. Μιλάω για μια πόλη 
ολόκληρη. Τώρα να κατονομάσουμε; Όλοι ξέρουμε λίγο 
πολύ ότι αυτά θέλουν πολλή οργάνωση, προγραμματισμό. 
Το πιο απλό, κάθε μηνά ρωτούσαμε τις εταιρείες αν είχαν 
ενημέρωση αν θα πετάξουν ή όχι. Δεν είχαν καμία ενημέ-
ρωση. Τώρα η ζημιά έχει γίνει δεν έχει νόημα να φωνάζου-
με. Η ζημιά είναι μετρήσιμη όσον αφορά στις πτήσεις που 
θα ακυρωθούν. Με τη φήμη όμως του αεροδρομίου της 
Θεσσαλονίκης ότι δεν μπορούν να φύγουν οι πτήσεις, είναι 
τεράστια η ζημιά…

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας υποστηρίζει ότι οι 
εταιρείες είχαν λάβει σχετική ανακοίνωση… 
Εμείς τότε μιλούσαμε με αεροπορικές εταιρείες που δεν 
γνωρίζανε ή είχαν ξεχάσει αυτήν την ανακοίνωση. Θα έγι-
νε κάποια παρεξήγηση…

«Δεν υπήρχε προγραμματισμός για το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

πόλη

Πάλι με λεωφορεία… πτήση
Συγγνώμη για την αναστάτωση που 
προκάλεσε η ακύρωση της πτήσης 
FR 1010 της Ryanair, από Αθήνα 
προς Θεσσαλονίκη, το βράδυ της 
Τρίτης ζήτησε η αεροπορική εται-
ρεία Rynair.  Οι επιβάτες της πτή-
σης μεταφέρθηκαν με …  λεωφο-
ρεία μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Όπως 
τονίζουν  πηγές, «η Ryanair ζητά 
συγγνώμη από όλους τους επιβάτες 
που επηρεάστηκαν από αυτήν την 
ακύρωση που σχετίζεται αποκλει-
στικά με τις καιρικές συνθήκες και 
η οποία ήταν εξ ολοκλήρου εκτός 
ελέγχου μας».Η εταιρεία  διαβε-
βαιώνει ότι οι πτήσεις της από και 
προς Θεσσαλονίκη εκτελούνται 
και θα εκτελούνται κανονικά και 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, ωστό-
σο συνεχίζει να παρακολουθεί 
την κατάσταση που επικρατεί στο 
αεροδρόμιο με την εκτέλεση των 
εργασιών στο διάδρομο προσαπο-
γειώσεων.
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«Ελπίζω να μην είναι… τραύμα μόνιμο αυτό που συμβαί-
νει τώρα στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και να το ξεπε-
ράσουμε. Από το 2011 έχουμε μάθει να κάνουμε μόνο 
διαχείριση κρίσης…», λέει ο αντιδήμαρχος τουρισμού του 
δήμου Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας.

Πετάει, πετάει το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με… λεω-
φορεία, με «ΚΤΕΛ»; 
Με ΚΤΕΛ κι ότι μπορούμε και διαθέτουμε. Το κράτος 
μόνο εμπόδια βάζει παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι. Αν 
και έχουμε μεγάλες δυσκολίες στο αεροδρόμιο, ακυρώ-
σεις, οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες δυσανασχετούν, 
εμείς είμαστε σε επαφή μαζί τους.

Δεν τους είπε κάποιος ότι θα κλείσει ο διάδρομος με 
το σύστημα ILS, δεν το γνώριζαν; 
Είχαν ενημερωθεί αλλά προφανώς δεν γνώριζαν την 
δυσκολία αυτού του διαδρόμου, την κατάσταση ακριβώς 
και τη... μη βοήθεια από τα μηχανήματα.

Εδώ έχω ανακοίνωση μιας εταιρείας η όποια αναφέρει 
ότι δεν γνώριζε τίποτα… 
Αυτό δεν γίνεται, έγινε μεγάλη συζήτηση, στείλαμε κι 
εμείς αλλά και ο δήμος μαζί με την περιφέρεια (Μπουτά-
ρης – Τζιτζικώστας) επιστολή στον κ. Σπίρτζη ζητώντας 

διευκρινίσεις και απαντώντας ότι ήταν απαραίτητο να γίνει 
αυτό το έργο.

Δεν πίστεψαν ότι έχουμε έντονη την ομίχλη; 
Δεν είναι αυτό. Προφανώς αποφάσισε η υπηρεσία πολι-
τικής αεροπορίας και το υπουργείο, ότι πρέπει να γίνει το 
έργο, το έργο εκτελείται κι αυτό που ελπίζουμε είναι να 
γίνει γρήγορα και σωστά και μετά τις 15 Μαρτίου να έχου-
με μια εντελώς καινούρια κατάσταση στο αεροδρόμιο. 
Χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή.

Εσείς λοιπόν, γνωρίζατε ότι θα κλείσει ο συγκεκριμέ-
νος διάδρομος; 
Ναι, ενημερωθήκαμε. Ξέραμε ότι θα γίνει. Δεν γνωρίζω 
για τις εταιρείες διότι δεν είμαστε οι διαχειριστές του 
αεροδρομίου όμως εμείς ήμασταν ενήμεροι για το θέμα 
αυτό και κάναμε αυτές τις κινήσεις για να ξέρουμε αν 
ήταν πράγματι αναγκαίο αυτό το έργο.

Με τις ακυρώσεις των πτήσεων το αεροδρόμιο Μα-
κεδονίας θυμίζει Λιανοκλάδι, κατεβαίνουν εκεί και 
πηγαίνουν στα λεωφορεία οι επιβάτες για να πάνε 
στην Αθήνα. Η εικόνα αυτή βοηθάει τον τουρισμό; Γε-
νικά δεν βοηθά τον τουρισμό, αλλά γίνεται σε μία περίοδο 
που ο τουρισμός δεν βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, κι αυτό 

είναι ένα θετικό αν κανείς ψάχνει να βρει κάποιο θετικό 
στοιχείο. Μετά τον Μάρτιο που έχουμε ενδιαφέρον κι 
από περισσότερες εταιρείες, ελπίζω ότι θα επανέλθει η 
κατάσταση με πιο καλό και δυναμικό τρόπο. Ελπίζω να 
μην μείνει τραύμα μόνιμο αυτό που συμβαίνει τώρα στο 
αεροδρόμιο και να το ξεπεράσουμε. Όπως είπα, συνέ-
χεια αντιμετωπίζουμε δυσκολίες κι εμείς εδώ στον Δήμο 
από το 2011 έχουμε μάθει να κάνουμε μόνο διαχείριση 
κρίσης.

Με τον κύριο υπουργό μεταφορών και υποδομών κ. 
Χρήστο Σπίρτζη αυτή τη στιγμή τι είδους σχέση έχει ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης;
Αλληλοενημέρωσης θα το πω, κάποιες φορές συμπόρευ-
σης κάποιες φορές αντίθεσης.

Χωρίς υποδομές γίνεται… τουρισμός; 
Είναι γεγονός ότι έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. 
Υπάρχει καινούριος διαχειριστής και γίνονται έργα είναι 
θετική εξέλιξη, το ότι υπάρχει στο λιμάνι μια καινούρια 
κατάσταση είναι επίσης πολύ θετική εξέλιξη, το ΜΕΤΡΟ 
εξελίσσεται με πιο γρήγορους ρυθμούς και πιστεύω ότι 
μετά το 2021 η Θεσσαλονίκη θα είναι τελείως διαφορε-
τική. Δεν θα μιλάμε για διαχείριση κρίσης αλλά μόνο για 
διαχείριση πολιτική…

«Τουριστική πολιτική μετ’ εμποδίων»

οικονομία

THΣ @KARAPANAGIOTIDU

«Η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς…»
Νέα κατεπείγουσα ερώτηση προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η ευρω-
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του 
Ε.Λ.Κ. κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυω-
νίδη, με αφορμή τους εκτεταμένους πλέον 
ελέγχους που διενεργούνται σε κεντρικά 
αεροδρόμια της Ευρώπης σε όλους τους 
επιβάτες που φτάνουν με πτήσεις από την 
Ελλάδα. Σε συνέχεια της πρόσφατης από 
22/11/2017 ερώτησής της για το θέμα αυτό, 
η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι 
αν και τα Κράτη - μέλη έχουν το δικαίωμα 
δειγματοληπτικών ελέγχων εντός Σένγκεν, 
οι έλεγχοι που διενεργούνται το τελευταίο 
χρονικό διάστημα σε όλους τους επιβαίνο-
ντες των πτήσεων από Ελλάδα δεν διαφέ-
ρουν από τους συστηματικούς ελέγχους στα 
εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να απομονώνεται η Ελλάδα 
από το χώρο Σένγκεν και να διασύρεται 
διεθνώς, ενώ παράλληλα ταλαιπωρούνται 
με χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου οι 
επιβάτες για πιθανή κατοχή πλαστών ταξι-
διωτικών εγγράφων. Η κυρία Βόζεμπεργκ 
ζητά να πληροφορηθεί τις αδυναμίες στον 
έλεγχο των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνό-
ρων και την ταυτοποίηση προσώπων από τις 
ελληνικές Αρχές, καθώς και την παράνομη 
δράση κυκλωμάτων παραποίησης ταξιδιωτι-
κών εγγράφων στην Ελλάδα.
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■ Τι έκανε πριν το 
προσυνέδριο ο πρό-
εδρος της ΝΔ… Στο 
θωρηκτό Αβέρωφ, 
που ήταν αγκυρο-
βολημένο στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, 
ξεναγήθηκε ο πρό-
εδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Ο κ. 
Μητσοτάκης, συνο-
δευόμενος από τον 

κυβερνήτη Σωτήριο Χαραλαμπόπουλο σημείωσε πως 
το Αβέρωφ ξεπέρασε κάθε ιστορία ναυτικής καταδί-
ωξης. Να σημειωθεί ότι η επίσκεψη αυτή ήταν από 
τις τελευταίες αφού, καιρού επιτρέποντος, σύντομα 
θα σηκώσει άγκυρα … Το πλοίο ξεκίνησε τη διαδρο-
μή του από τη μαρίνα Φλοίσβου στις 5 Οκτωβρίου, 
διέπλευσε το Αιγαίο και για πρώτη φορά μετά από 
72 χρόνια, έδεσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 
Οκτωβρίου 2017. Από τότε μέχρι σήμερα το επισκέ-
φθηκαν συνολικά περίπου 130.000 άτομα, μεμονω-
μένα ή σε οργανωμένες ομαδικές επισκέψεις. Κατά 
μέσο όρο, το πλοίο επισκέπτονταν περίπου 2.500 
άτομα κάθε ημέρα, στη διάρκεια των 53 ημερών όπου 
το πλοίο ήταν επισκέψιμο στη Θεσσαλονίκη. Παράλ-
ληλα, πραγματοποιήθηκαν 53 προγραμματισμένες 
δημοσιογραφικές επισκέψεις, που συνέβαλαν στην 
προβολή και την επικοινωνία της παρουσίας του πλοί-
ου, καθώς και 7.000 οργανωμένες επισκέψεις από 
ομάδες όπως σύλλογοι, πρόσκοποι και κατηχητικά.

■ Με ένα θερμό εναγκαλισμό ο πρώην πρόεδρος 
και ο νυν πρόεδρος της ΝΔ ουσιαστικά έκλεισαν 
τις εργασίες του προσυνεδρίου στη Θεσσαλονί-
κη… Όπως είχε προαναγγελθεί  ο πρώην πρωθυ-
πουργός και νυν βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Κώστας Καραμανλής παρακολούθησε 
μέρος των εργασιών του προσυνεδρίου για «ένα 
νέο πατριωτισμό» στην εκλογική του περιφέρεια. 
Kάθισε στις πρώτες θέσεις της αίθουσας, δίπλα 
στον αντιπρόεδρο της ΝΔ κ. Χατζηδάκη και στον 
πρόεδρο της ΝΔ κ. Μητσοτάκη και άκουσε τον 
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει 
για την Ελλάδα του μέλλοντος… Kατά την είσοδο 
του στην αίθουσα του προσυνεδρίου ο πρώην 
πρωθυπουργός καταχειροκροτήθηκε με αποτέ-
λεσμα να διακοπεί για λίγο η συζήτηση στο πάνελ. 
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι γνωστοί 
«Καραμανλικοί» του βορρά δεν τηλεφώνησαν σε 
φίλους – όπως άλλες φορές – ώστε να κινητοποι-
ηθούν και να συσπειρωθούν με αφορμή την έλευ-
ση του πρ. πρωθυπουργού. Ορισμένοι θεωρούν 
ότι «δεν ήθελαν να… προκαλέσουν στην έδρα του 
Κώστα Καραμανλή όπου  άλλωστε δεν χρειάζο-
νται αποδείξεις για την… «Καραμανλικότητα».

karfitsomata

■ Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλι-
κού Κέντρου Θεσσαλονίκης εκφρά-
ζει τη συμπαράστασή της στους εν-
νέα εναπομείναντες εργαζόμενους 
του καταργηθέντος Συμβουλίου 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης (ΣΑΣΘ) και νυν… ΟΣΕΘ «οι οποί-
οι τον τελευταίο καιρό βρίσκονται 
‘βυθισμένοι’ στην αβεβαιότητα και 
το αδιέξοδο καθώς η μεταφορά στο 
νέο φορέα δεν έχει πραγματοποιη-
θεί για το σύνολο των εργαζομένων, 
με αποτέλεσμα παρά τις διαβεβαιώ-
σεις και πολλαπλές υποσχέσεις από 
κυβερνητικά χείλη αλλά και από 
τον ίδιο τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, η 
μετάβαση του προσωπικού στο νέο 
φορέα έμεινε στη μέση και οι συγκε-
κριμένοι εργαζόμενοι μετέωροι…».

■ Ο Στάθης Κουτσοχήνας (‘Η δικη-
γορία Μπροστά’) είναι ο νέος πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό ο 
επικεφαλής της ‘Δικηγορίας Μπρο-
στά’, κατάφερε να επικρατήσει του 
συνυποψηφίου του Χρήστου Ράπτη 
(‘Δικηγορική Πρωτοπορία’) με πο-
σοστό 51,87%  και 1.292 ψήφους. 
Από την άλλη πλευρά ο κ. Ράπτης 
συγκέντρωσε  1.199 ψήφους και 
ποσοστό 48,13%.

■ Θερμή υποδοχή στον πρόεδρο 
της ΝΔ επεφύλαξαν τα στελέχη 
της… ΝΔ στο προσυνέδριο του κόμ-
ματος  στη Θεσσαλονίκη. Τις εργασί-
ες του προσυνεδρίου άρχισε ο αντι-
πρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης και 
ακολούθησε ο έτερος αντιπρόεδρος 
Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Χατζηδά-
κης είπε πως στα ερωτηματολόγια 
των επτά προσυνεδρίων της ΝΔ 
απάντησαν περισσότεροι από 90.000 
πολίτες. Ο δε κ. Γεωργιάδης πρόσθε-
σε ότι «Θα μιλήσουμε για την άμυνα, 
αλλά όχι για τον Πάνο Καμμένο, γιατί 
σήμερα θα μιλήσουμε για σοβαρά 
πράγματα. Όχι βέβαια ότι θα μας τη 
γλυτώσει…». Ο έλεγχος στην είσοδο 
του ξενοδοχείου όπου φιλοξενήθη-
κε  το προσυνέδριο ήταν αυστηρός 
γεγονός που ενόχλησε αρκετούς… 

«Θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια η 
παρέμβασή μας να βελτιωθεί με πιο ενεργό τρόπο στο 
διάλογο προτείνοντας λύσεις σε επαφή με τις ομά-
δες, τα κινήματα, τους θεσμούς, τις συλλογικότητες 
και άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα επόμενο διάστημα 
συναντήσεων» λέει ο νέος συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Α΄ Νομαρχιακή Θεσσαλονίκης Χρήστος Δουίτσης 
ο οποίος απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στις 
γκρίνιες για... αφωνία του κυβερνώντος κόμματος, για 
το αν έχουμε μπει σε... προεκλογική περίοδο και για το 
ποιο είναι το σχέδιο του για τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα με την ανάληψη των καθηκόντων σας 
βλέπουμε ήδη μια εντατικοποίηση της παρουσίας 
του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη... (ανακοίνωση για Άνθιμο 
κλπ). Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε εθνικές εκλογές 
και ανεβαίνουν οι τόνοι;

Καμία σχέση με εκλογές. Η 3η συνδιάσκεψη του 
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης ήταν προγραμματισμένη, έγινε 
σε προγραμματισμένο χρόνο, η 2η είχε γίνει τέλη 
Οκτώβρη αρχές Νοέμβρη του 2015 οπότε τώρα έπρε-
πε να γίνει η επόμενη. Αυτή η διαδικασία δεν έχει καμία 
σχέση με εκλογές...

Υπήρχαν παράπονα για... αφωνία του κόμματος στη 
Θεσσαλονίκη, θα έχετε κάποια γνώση επ’ αυτού. Το 
κόμμα σας, λένε οι επικριτές σας, δεν είχε παρέμ-
βαση στα προβλήματα και στην καθημερινότητα της 
πόλης...

Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις 
και η δημόσια εικόνα χρήζει παρέμβασης. Το έχουμε 
επισημάνει. Εμπεριέχεται και στο σχέδιο της πολιτικής 
απόφασης. Κι αυτό μου δίνει την δυνατότητα να μιλή-
σω για το θέμα προτεραιοτήτων που θέσατε. Τι προτι-
θέμεθα να κάνουμε... Υπάρχει η πολιτική απόφαση της 
συνδιάσκεψης η οποία προδιαγράφει σε μεγάλο βαθμό 
αυτό που εσείς ονομάζετε σχέδιο. Σ’ αυτό το σχέδιο 
μια από τις προτεραιότητες μας είναι η αντιστοίχηση 
του οργανωμένου ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνική επιρροή 
που αυτός έχει. Είναι μια συζήτηση περίπου από το 
2012. Πρέπει με ένα τρόπο αυτή η αντιστοίχηση να 
υπάρξει. Ένα δεύτερο είναι η βελτίωση της δημόσιας 
εικόνας του ΣΥΡΙΖΑ και η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στον 
δημόσιο διάλογο της πόλης και θεωρούμε ότι υπάρ-
χουν αρκετά περιθώρια η παρέμβασή μας να βελτιωθεί 
με πιο ενεργό τρόπο στον διάλογο προτείνοντας λύσεις 
σε επαφή με τις ομάδες, τα κινήματα, τους θεσμούς 
και άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα επόμενο διάστημα 
συναντήσεων. Ένα τρίτο, πολύ σημαντικό, έχει να κάνει 
με την οργάνωση του αναπτυξιακού συνεδρίου για την 
κεντρική Μακεδονία. Είναι σε εξέλιξη, έχουν γίνει ήδη 
επτά και το δικό μας μετά τα Χριστούγεννα… 
 Μελ. Καρ.

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ 
Θεσσαλονίκης ■ Την ετήσια 

έκθεσή του 
για το 2016 
παρουσίασε 
κατά την 
τελευταία 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Δέλτα ο Συμπαραστά-
της του Δημότη και της Επιχείρησης 
Αθανάσιος Κομκούδης. «Έχουμε μια 
πολύ δημιουργική συνεργασία προς 
όφελος των δημοτών μας με τον 
Συμπαραστάτη του Δημότη και της 
Επιχείρησης. Η εξυπηρέτηση του πο-
λίτη είναι πλέον πρώτη προτεραιότητα 
της διοίκησής μας και ακριβώς γι’ αυτό 
το λόγο είναι πολύτιμη η διαμεσολάβη-
ση και η συμβολή του Συμπαραστάτη 
για την επίλυση των προβλημάτων. 
Βεβαίως, όπως είναι πλέον γνωστό, 
εμείς έχουμε θέσει σε λειτουργία τη 
Γραμμή Νοιάζομαι για το Δήμο Δέλτα 
όπου μπορεί κάθε πολίτης να αναφέρει 
κάποιο πρόβλημα που εντοπίζει. Οι 
Υπηρεσίες μας παρεμβαίνουν άμεσα 
και σε ποσοστό που ξεπερνά το 80% 
ανταποκρίνονται θετικά και άμεσα 
στα αιτήματα» δήλωσε σχετικά ο 
δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος. «O 
θεσμός του δημοτικού συμπαραστάτη, 
δημιουργήθηκε έχοντας ως αποστολή 
την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης 
και την διαμεσολάβηση προκειμένου 
να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα» 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος 
Δέλτα. 

■ Τη μείωση των Ανταποδοτικών 
Τελών για το 2018, ανακοίνωσε στους 
δημότες του ο δήμαρχος Κορδελιού- 
Ευόσμου Πέτρος Σούλας. «Συμβάλλο-
ντας στη στήριξη των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων που πλήττονται από 
την οικονομική κρίση, προχωρούμε 
σε νέες μειώσεις των ανταποδοτικών 
τελών ύψους 3% σε οικίες - κα-
ταστήματα και στις δύο Δημοτικές 
Κοινότητες, Ευόσμου και Ελευθερίου 
Κορδελιού. Πρόκειται για τη δεύτερη 
μείωση που συντελείται από την έναρ-
ξη της θητείας της δημοτικής αρχής, 
με την πρώτη (2015) να αφορά σε 
μειώσεις ύψους 7% στις κατοικίες της 
Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου και κατά 
28% σε καταστήματα της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού. Ο 
στόχος που έθεσε εξαρχής η δημοτική 
μας αρχή για τη στήριξη της τοπικής 
κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας 
που χειμάζονται από τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης, αναδεικνύει τη 
συντονισμένη προσπάθεια που κατα-
βάλλουμε από το 2015, προχωρώντας 
σε μειώσεις των ανταποδοτικών τελών 
για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, 
συμβάλλοντας στην ανακούφιση των 
συμπολιτών μας αλλά και προσβλέ-
ποντας στην ενίσχυση και στήριξη 
της τοπικής επιχειρηματικότητας», 
δήλωσε ο κ. Σούλας. 
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Μετά τις διαβεβαιώσεις των 
Αλέξη Τσίπρα και Πάνου 
Καμμένου ότι η κυβέρνηση δεν 
έχει τίποτε να κρύψει, ο Νίκος 
Φίλης έρχεται να θέσει τον 
ανθρωπιστικό παράγοντα στην 
αγοραπωλησία όπλων στην 
Σουηδική Αραβία, ο οποίος και 
απασχολεί πολλούς στις τάξεις 
του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ερώτηση για το εάν η συμ-
φωνία χρεώνεται πολιτικά σε 
κάποιους ο κ. Φίλης σημείωσε: 
«κανείς δεν βγάζει την ουρά 
του απ’ έξω από τη συγκεκρι-
μένη κατάσταση. Όλοι τα έχουν 
ψηφίσει. Πιθανόν κι εγώ να 
ψήφιζα υπέρ πριν τα γεγονότα. 
Να πουλήσει αλλού η χώρα 
μας τα όπλα και όχι εκεί που 
σκοτώνουν αμάχους. Τα όπλα 
τα χρειάζονται οι χώρες όχι για 
να σκοτώνουν αμάχους αλλά 
για να στήσουν το οπλοστάσιό 
τους. Το δικό μας δόγμα είναι 
η αποτροπή επίθεσης. Το να 
πουλάμε όπλα σε χώρες με 
επιθετικό δόγμα είναι έξω από 
τα δεδομένα της χώρας μας».
Όλα τα ωραία που είπε ο κ. 
Φίλης αποδεικνύουν περίτρανα 
πόσο δυνατή είναι η έλξη της 
καρέκλας εξουσίας. Ο κ. Φίλης 
παραδέχθηκε πως ίσως να 
συμφωνούσε με την πώληση 
όπλων σε χώρα που σκοτώνει 
αμάχους, αλλά τελικά δεν το 
κάνει «μετά τα γεγονότα». 
Ποια είναι τα γεγονότα; Μα 
φυσικά το ότι η αγοραπωλησία 
πήρε διαστάσεις.
Και τι κάνει ένας ΣΥΡΙΖΑίος 
στην εξουσία όταν τον «κοιτά» 
ο κόσμος; Φορά το αριστερό 
προσωπείο και ρητορεύει για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απο-
δεικνύουν πόσο χαμηλά έχουν 
στην εκτίμησή τους τον Έλληνα 
πολίτη, ψηφίζουν τα πάντα 
προκειμένου να διατηρήσουν 
τα προνόμια της εξουσίας.

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

Τα βλήματα 
του Πάνου Καμμένου

■ Kατά 8,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 
σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata για την Εφημερίδα 
των Συντακτών. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ProRata ο ΣΥΡΙΖΑ 
συγκεντρώνει ποσοστό 24,5% και η Νέα Δημοκρατία 33%. Τρίτο κόμμα 
το Κίνημα Αλλαγής με ποσοστό 18%. Tα ποσοστά δυνητικής επιρροής 
των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ: 33% ΣΥΡΙΖΑ: 24,5% Κίνη-
μα Αλλαγής: 18% ΚΚΕ: 14,5% Ενωση Κεντρώων: 7,5% Χρυσή Αυγή: 7% 
Πλεύση Ελευθερίας: 6% ΑΝΕΛ: 5% ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 4,5% Λαϊκή Ενότητα: 
3,5%

ραλίας που δεν έχουν περάσει στα 
«χέρια του δήμου» . Όπως είπε ο δή-
μαρχος «Ο χώρος από το άγαλμα του 
Βότση έως το άγαλμα του Καραμαν-
λή δεν ανήκει στον δήμο» και τώρα 
αναμένει την απάντηση του ΤΑΙΠΕΔ 
ώστε να περάσει στα χέρια του…

■ Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε κλι-
μάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας για 
την αντισεισμικότητα των σχολικών 
κτιρίων. Η επίσκεψη έχει στόχο την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων 
που ξεκίνησαν το 2016 με τη σύνα-
ψη του μνημονίου συνεργασίας ανά-
μεσα στον δήμο Θεσσαλονίκης και 
την Παγκόσμια Τράπεζα, ως ειδικού 
συνεργάτη των «100 Ανθεκτικών 
Πόλεων». Το κλιμάκιο θα παραμείνει 
στη Θεσσαλονίκη έως τις 15 Δεκεμ-
βρίου και η επόμενη εβδομάδα θα εί-
ναι αφιερωμένη στο θέμα της διαχεί-
ρισης του παραλιακού μετώπου, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας που έχει 
εγκαινιαστεί για την εκπόνηση ενός 
αναπτυξιακού σχεδίου, καθώς και 

του ενδιαφέροντος εκ μέρους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο 
του παραλιακού μετώπου.

■ Συνάντηση είχαν, μετά τη Θεσ-
σαλονίκη, στην Αθήνα ο πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον 
πρώην πρωθυπουργό Κώστα 
Καραμανλή. Η συνάντηση έλαβε 
χώρα στο πλαίσιο των τακτικών 
επαφών που έχουν οι δύο άντρες 
με πρωτοβουλία του Κ. Μητσο-
τάκη. Γι’ αυτό το λόγο ο πρόε-
δρος της ΝΔ μετέβη στο πολιτικό 
γραφείο του Κ. Καραμανλή, στην 
Παναγή Κυριακού, όπου οι δυο 
τους είχαν συνομιλία για θέματα 
ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, 
αναφέρθηκαν στους στόχους 
του επικείμενου συνεδρίου (16-
17 Δεκεμβρίου) του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
αλλά και στις τρέχουσες πολιτικές 
εξελίξεις.

■ Στην ομολογία ότι η κυβέρνη-
ση δεν δύναται να νομοθετήσει για 
τους πλειστηριασμούς, λόγω αντί-
δρασης των θεσμών, προχώρησε 
ο Δημήτρης Μάρδας. Μιλώντας 
στο Atlas tv της Κεντρικής Μακε-
δονίας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
που έχει διατελέσει υφυπουργός 
Οικονομικών και Εξωτερικών, 
παραδέχθηκε ευθαρσώς ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα νομοθέτησης 
λόγω μνημονίου, παρά τα περί του 
αντιθέτου φημολογούμενα. «Από 
τη μια πλευρά έχουμε το “δεν πρέ-
πει”, αλλά από την άλλη έχουμε και 
το “δεν μπορούμε” όπως δεν μπο-
ρούσε κανείς προηγουμένως» είπε 
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως 
«ούτε και οι τράπεζες μπορούν 
να κάνουν κάτι». Έσπευσε να πει 
ωστόσο ότι μπορεί να λειτουργήσει 
με το καθεστώς της «άτυπης συμ-
φωνίας» μεταξύ των δύο πλευρών.

■ Στο πλαίσιο των εργασιών κοι-
νοβουλευτικού ελέγχου η Βου-
λευτής της Α΄Θεσσαλονίκης Έλενα 
Ράπτη κατέθεσε ερώτηση προς τον 
Υπουργό Εξωτερικών για τον απο-
κλεισμό ατόμων με αναπηρία και 
χρόνιες παθήσεις από προκήρυξη 
θέσεων στο ΥΠΕΞ. Η Έλενα Ράπτη 
ρωτά τον Υπουργό: «Υπάρχουν οι 
ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν 
και διατάξεις που δικαιολογούν την 
εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία 
και χρόνιες παθήσεις από το συ-
νταγματικό και ανθρώπινο δικαί-
ωμα διεκδίκησης των παραπάνω 
θέσεων με ίσους όρους και ποιες 
είναι αυτές; Αν όχι, μπορεί να διορ-
θωθεί η συγκεκριμένη προκήρυ-
ξη, ώστε να μην παράγει κοινωνική 
αδικία και να μη συνιστά διάκριση 
σε βάρος των συμπολιτών μας που 
έχουν προβλήματα υγείας;»

■ Στην αναβάθμιση των εργαστη-
ρίων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσ-
σαλονίκης, με συνολικό προϋπο-
λογισμό 1,5 εκ. ευρώ, προχωρά η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο 
ΕΣΠΑ, μετά την υπογραφή της από 
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα 
και στο πλαίσιό της προβλέπεται η 
προμήθεια επιστημονικού εξοπλι-
σμού για την αναβάθμιση των ερ-
γαστηριακών υποδομών του ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης. « Ο εξοπλισμός 
των εργαστηρίων αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της έρευνας και της τε-

χνολογικής εκπαίδευσης και στην 
παροχή όλων των απαραίτητων 
γνώσεων στους σπουδαστές για να 
μπορέσουν να αποκτήσουν πτυχία 
με αντίκρισμα και την απαιτούμε-
νη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές 
τους, ώστε να διεκδικήσουν μια 
θέση εργασίας, σε μια ολοένα και 
πιο δύσκολη αγορά», τόνισε ο Πε-
ριφερειάρχης Τζιτζικώστας.

■ Μετά από επίσκεψη στις δομές 
της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπό-
λεως και Σταυρουπόλεως ο Πρό-
εδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού 
Συμβουλίου Ελλάδος και Πρόε-
δρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας 
Θεσσαλονίκης κ. Σαλτιέλ, προ-
χώρησε σε δωρεά δύο παλετών 
ρυζιού  Η δωρεά των τροφίμων, 
συνολικού βάρους τριών τόνων, 
δόθηκε υπέρ του κοινωνικού πα-
ντοπωλείου αλλά και του ευρύτε-
ρου έργου του κοινωνικού δικτύου 
της Μητρόπολης Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως με στόχο τη στή-
ριξη των πολύπλευρων δράσεων 
που υλοποιούνται για την αρωγή 
των συμπολιτών μας που έχουν 
ανάγκη. Η  Ισραηλιτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης θα συγκεντρώσει, 
για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, 
τρόφιμα – προσφορά των μελών 
της – που θα διανεμηθούν μέσω 
του δήμου Θεσσαλονίκης σε ευ-
παθείς οικογένειες δημοτών που 
έχουν ανάγκη…

■ «Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι ψηφοφόροι παντός καιρού», 
σημείωσε μιλώντας στο focus 
press ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Απα-
ντώντας σε ερώτηση για την ιδι-
ωτικοποίηση λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ ο κ. Μηταφίδης συμπλή-
ρωσε: «Οι βουλευτές δίνουμε μάχη 
και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε 
διορθώσει την κυβερνητική πολι-
τική. Στη συγκέντρωση στη Φλώ-
ρινα κατά της ιδιωτικοποίησης  θα 
συμμετάσχουν και βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ καθώς και οι κομματικές 
οργανώσεις. Θα δώσουμε μάχη, 
μέχρι αυτά να γίνουν νόμοι και να 
περάσουν από τη Βουλή, για να 
μην πάμε στα χειρότερα».

■ Σειρά επαφών είχε στη Θεσσα-
λονίκη ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, 
Άρης Ξενόφος. Μεταξύ άλλων συ-
ναντήθηκε με τον δήμαρχο Γιάννη 
Μπουτάρη για το ζήτημα της από-
δοσης των εκτάσεων της Νέας Πα-

karfitsomata

■ Ποιος δήμαρχος της δυτικής Θεσσαλονίκης δεν απαντάει σε εκ-
προσώπους των ΜΜΕ ενώ προεκλογικά ήταν λαλίστατος; 

ΚΟΥΙΖ

(φωτο από το προσυνέδριο 
της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη)
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■ Οι πρώτες κλήσεις άρχισαν να… «πέ-
φτουν» στους παραβάτες των δρόμων της 
Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της 
πιλοτικής φάσης του νέου συστήματος 
της ελεγχόμενης στάθμευσης «Thesi». 
«Η αστυνόμευση θα ενταθεί και θα επι-
κεντρωθεί στις θέσεις των μόνιμων κα-
τοίκων, καθώς εκεί βρίσκεται το μεγάλο 
στοίχημα του συστήματος. Αυτός είναι ο 
κύριος στόχος που πρέπει να προστατευ-
τεί» είπε σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής 
προϊστάμενος Διεύθυνσης της Δημοτι-
κής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Πέτρος 
Παπαφίλης. Οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν 
να παρκάρουν δωρεάν στους χώρους με 

τη μπλε διαγράμμιση, ενώ οι επισκέπτες 
-έναντι αντιτίμου και με χρέωση ανά λε-
πτό- στις θέσεις με τη λευκή διαγράμμιση. 
Σύμφωνα με τον κ. Παπαφίλη, θα χρεια-
στεί επιπλέον μία περίοδος ενημέρωσης 
για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου 
και της Άνω Πόλης, όπου ξεκίνησε η ελεγ-
χόμενη στάθμευση, στους οποίους απηύ-
θυνε έκκληση εάν διαπιστώσουν πως 
υπάρχουν στη γειτονιά τους αυτοκίνητα 
χωρίς την κάρτα μόνιμου κατοίκου στα 
παρμπρίζ να καλούν τη Δημοτική Αστυ-
νομία για τον απαραίτητο έλεγχο. Οι δη-
μοτικοί αστυνόμοι με ψηφιακές συσκευές 
στα χέρια, θα σκανάρουν την πινακίδα του 

Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό οι μαθητές, η 
τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, οι βιβλιόφιλοι 
και οι κάτοικοι του ιστορικού Ασβεστοχωρίου, 
υποδέχθηκαν την παράδοση του νέου κτιρίου 
που στεγάζει τη Βιβλιοθήκη και την Σκηνή Θεά-
τρου των δημοτικών σχολείων Ασβεστοχωρί-
ου (επί των οδών Καποδιστρίου και Πεσόντων 
Ηρώων) που αλλάζει τα δεδομένα στην καθη-
μερινότητα και στην εκπαίδευση της νέας γε-
νιάς στην περιοχή. Την κορδέλα των εγκαινίων 
έκοψε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης παραδίδοντας και επισήμως το έργο 
στους δημότες, παρουσία του αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σω-
κράτη Φάμελλου. Όπως ανέφερε στον χαιρε-
τισμό του ο δήμαρχος κ. Καϊτεζίδης, το έργο 
-συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυ-
ρίων ευρώ- αποτελούσε όραμα της δημοτι-
κής αρχής από το 2005 όταν ο πρώην δήμος 
Χορτιάτη και ο τότε δήμαρχος Μιχάλης Γεράνης 
είχαν ξεκινήσει τη σύνταξη των απαιτούμενων 
μελετών, αλλά η κατασκευή του χρειάστηκε να 
περάσει μέσα από τις συμπληγάδες της γραφει-
οκρατίας. 

 «Είναι μία νίκη της τοπικής κοινωνίας που 
ικανοποιεί ένα πνευματικό αίτημα των συν-
δημοτών μας, κατοίκων του ιστορικού αυτού 
τόπου.  Είναι ένας ακόμη υπερσύγχρονος  χώ-
ρος Πολιτισμού και Παιδείας που προστίθεται 
στην υπάρχουσα υποδομή του δήμου μας. Με 
το έργο αυτό το ιστορικό Ασβεστοχώρι μας, 
αλλάζει σελίδα στην καθημερινότητα και στην 

εκπαίδευση της νέας γενιάς. Γιατί ο νέος χώρος 
πολιτισμού μαζί με την Κοινοτική Αίθουσα  Πο-
λιτισμού και το νέο μας Γυμνάσιο-Λύκειο στα 
Μπουλοβάνια, προωθούν νέους, σύγχρονους 
και λειτουργικούς χώρους εκπαίδευσης και 
πολιτισμού αναβαθμίζοντας και ενισχύοντας 
συνολικά τις υποδομές στην περιοχή» σημεί-
ωσε ο κ. Καϊτεζίδης. Επιπλέον  ευχαρίστησε 
τα στελέχη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρί-
ων, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
Πυλαίας - Χορτιάτη, πρώην δήμαρχο Χορτιά-
τη, Μιχάλη Γεράνη, τον ιστορικό πρόεδρο της 
Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, Γιάννη Γα-
ρυφάλλου, όλους τους γονείς και τον πρώην 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο 
Σιμόπουλο που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση 
του έργου και παρέστησαν στην τελετή των 
εγκαινίων 

Το νέο κτίριο που ανήκει στο υπάρχον σχο-
λικό συγκρότημα  διαθέτει συνολικές επι-
φάνειες περίπου 1.000 τ.μ., με 320 τ.μ. για 
χώρους βιβλιοθήκης, αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων, καμαρίνια  και σκηνή, με 190 τ.μ. 
για βοηθητικούς χώρους υποδοχής και με 
120 τ.μ. για χώρους υπογείων αποθηκών και 
λεβητοστασίου. Πρόκειται για μια κατασκευή 
που ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες ενερ-
γειακές απαιτήσεις, με ηλιακούς συλλέκτες 
για ζεστό νερό και εξοικονόμηση ενέργειας, 
με θερμοπροσόψεις και αντλίες θερμότητας 
και με ένα κτίριο σχεδιασμένο με όλες τις τε-
χνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης:  
«Κυψέλη Πολιτισμού το ιστορικό Ασβεστοχώρι» 

αυτοκινήτου και μέσα σε δευτερόλεπτα 
θα γνωρίζουν εάν ο κάτοχος του ΙΧ είναι 
μόνιμος κάτοικος ή εάν έχει πληρώσει το 
αντίτιμο σε περίπτωση που είναι επισκέ-
πτης.

■ Πασαλάκια που θα εμποδίζουν την πα-
ράνομη στάθμευση των ΙΧ αυτοκινήτων 
και θα διευκολύνουν την κυκλοφορία 
των αστικών λεωφορείων, σχεδιάζονται 
να τοποθετηθούν στους λεωφορειοδρό-
μους του ιστορικού κέντρου της Θεσσα-
λονίκης. Πρόκειται για τεχνητά εμπόδια, 
παρόμοια με αυτά που έχει τοποθετήσει ο 
δήμος Θεσσαλονίκης σε δρόμους όπως η 
Ερμού και η Λέοντος Σοφού, τα οποία δεν 
θα επιτρέπουν τη στάση και τη στάθμευ-
ση των ΙΧ οχημάτων. «Η λογική είναι να 
τοποθετηθούν εμπόδια στους λεωφορει-
οδρόμους όλου του ιστορικού κέντρου, 
ώστε να μην έχουμε σταθμευμένα αυτο-
κίνητα που θα εμποδίζουν την κίνηση των 
αστικών λεωφορείων, προκαλώντας την 
αγανάκτηση του επιβατικού κοινού» ση-
μείωσε η πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης, Κα-
λυψώ Γούλα. Η κ. Γούλα είναι μέλος της 
ομάδας εργασίας που συστάθηκε για τον 
εντοπισμό των λεωφορειολωρίδων που 
βρίσκονται στο «κόκκινο» και την αστυνό-
μευση τους, με στόχο τη γρηγορότερη με-
τακίνηση των πολιτών με τα αστικά λεω-
φορεία. Στην ίδια επιτροπή συμμετέχουν, 
επίσης, εκπρόσωποι της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΕΔΚΜ), του ΟΑΣΘ, της αστυνομίας και 
της τροχαίας. 

■ Στο πλαίσιο της συνεργασίας του δή-
μου Νέας Προποντίδας με το πρόγραμμα 
«Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, 
όχι απροστάτευτα» της κοινωφελούς μη 

κερδοσκοπικής οργάνωσης «Αποστο-
λή Άνθρωπος» και το Κέντρο Υγείας Ν. 
Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε  δωρε-
άν εμβολιασμός ανασφάλιστων παιδιών.  
«Συνολικά εμβολιάστηκαν 20 παιδιά με 33 
πολυδύναμα εμβόλια που τα προστατεύ-
ουν από 51 ασθένειες. Τα συγκεκριμένα 
παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν στον 
επόμενο εμβολιασμό μαζί με παιδιά που 
θα έρθουν για επαναληπτικές δόσεις και 
όσα καινούρια παιδιά δηλώσουν συμμε-
τοχή, τα οποία δεν έχουν καμία πρόσβαση 
σε κρατικό φορέα υγείας προκειμένου να 
εξασφαλίσουν δωρεάν τα εμβόλιά τους», 
ανακοίνωσε ο δήμαρχος Εμμανουήλ 
Καρράς. 

■ Τα προβλήματα που προκύπτουν από 
τη λειτουργία των υφιστάμενων και των 
υπό κατασκευή σταθμών διοδίων για 
τους μόνιμους κατοίκους των περιο-
χών τους καθώς και των εργαζόμενων 
σε βιομηχανικές περιοχές, είχαν την ευ-
καιρία να εκθέσουν οι Δήμαρχοι Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) κ. Λάζαρος 
Κυρίζογλου, Ωραιοκάστρου κ. Αστέριος 
Γαβότσης, Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντε-
νούδης, Κορδελιού-Ευόσμου κ. Πέτρος 
Σούλας, Δέλτα κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος, 
Χαλκιδόνας κ. Ιωάννης Τσουκνιδάς και 
Παύλου Μελά κ. Δημήτριος Δεμουρτζί-
δης στον Πρόεδρο του Ταμείου Αξιοποί-
ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) κ. Άρη Ξενόφο καθώς και στον 
Πρόεδρο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. κ. Από-
στολο Αντωνούδη σε συνάντηση που εί-
χαν τη Δευτέρα 04/12. Κατά τη συνάντη-
ση έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις και 
αναμένεται η τελική απόφαση, με θετική 
ανταπόκριση, από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ…

Σας προσκαλούμε
να περάσουμε όλοι μαζί τις γιορτινές αυτές μέρες

με πλήθος εκδηλώσεων 
σε όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα 

του δήμου μας!!!

στον Δήμο μας
Εορταστικές 

εκδηλώσεις

Περισσότερες πληροφορίες στο site του δήμου μας:
www.pilea-hortiatis.gr
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Ε
να στα τρία κορίτσια και ένα στα πέντε αγόρια, 
θα κακοποιηθούν σεξουαλικά πριν την ηλικία 
των 18 ετών. 150 εκατομμύρια κορίτσια και 
73 εκατομμύρια αγόρια βιάζονται ή πέφτουν 
θύματα σεξουαλικής βίας κάθε χρόνο, σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Τα παιδιά με αναπηρία, δια-
τρέχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο 
να πέσουν θύματα βίας. Μάλιστα, το 70% έως 

80% των περιστατικών σεξουαλικών υποθέσεων, ο θύτης εί-
ναι κάποιο άτομο που το θύμα γνωρίζει και εμπιστεύεται. Τα 
στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Διεθνές Κέντρο για Εξα-
φανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά καθώς και από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

«Δυστυχώς οι άνθρωποι που κακοποιούν σεξουαλικά ανή-
λικα παιδιά, προέρχονται από το οικείο περιβάλλον και είναι 
υπεράνω πάσης υποψίας», λέει ο πρόεδρος του οργανισμού 
στο «Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος. Σύμφω-
να με τον ίδιο, μέσα σ’ ένα χρόνο το «Χαμόγελο του Παιδιού» 
δέχτηκε καταγγελίες από 1.700 παιδιά για κακοποίηση και 
μόλις τέσσερις για σεξουαλική κακοποίηση. «Πρέπει να σπά-
σουν τη σιωπή τους και να καταγγέλλουν τα περιστατικά. 

Σκοπός μας είναι να θωρακίσουμε την κοινωνία και να συ-
νεργαστούμε με τους θεσμούς, την αστυνομία, τους εισαγγε-
λείς, τους δικαστές, τους ανακριτές, την πρόνοια και τη σχολι-
κή κοινότητα. Πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία όπου το παιδί 
που κακοποιείται σεξουαλικά, δε θα χρειάζεται να καταθέσει 
12 φορές και να καταστρέφεται η ψυχή του», υπογραμμίζει ο 
κ. Γιαννόπουλος. Ο ίδιος μάλιστα επιμένει πως αυτό που πρέ-
πει να γίνει οπωσδήποτε είναι η θωράκιση στα σχολεία, με 
γνώσεις προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και προς τα ίδια 
τα παιδιά. «Κατά καιρούς η αστυνομία συλλαμβάνει άτομα 
που κατέχουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης μέσα από το 
διαδίκτυο. Δεν πρόκειται για παιδική πορνογραφία αλλά για 
κακοποίηση, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τη Δευτέρα 
θα συναντηθούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με σκοπό 
να γίνει μία συνάντηση με τους υπεύθυνος των θεσμών και να 
καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε πιο συντονισμένα αυτό το 
φαινόμενο. Λύσεις υπάρχουν, νομοθεσία υπάρχει».

«Δεν παίρνουν το ζήτημα στα σοβαρά» 
«Ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η ασφάλεια ανηλίκων 
καθώς και αρμόδιοι φορείς. Σε άλλες περιοχές όμως, το πρό-
βλημα είναι τεράστιο. Κρατάμε το παράδειγμα της Κρήτης 
όπου η Περιφέρεια αποφάσισε να δημιουργήσει ένα συντονι-
στικό όργανο μέσω του οποίου θα υπάρχει άμεση επικοινω-
νία των αρμόδιων υπηρεσιών της αστυνομίας, της πρόνοιας 
κ.ο.κ., έτσι ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος. Από τον 
Οργανισμό Υγείας, το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης 
έχει αναδειχτεί πλέον ως θέμα δημόσιας υγείας», αναφέρει 
ο κ. Γιαννόπουλος. «Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δύο 
στα πέντε παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, 
ξέρουμε όμως πως αυτά δεν είναι τα πραγματική στοιχεία. 
Πρόκειται για μία φρίκη που δεν καταγγέλλεται». Ο πρόεδρος 
του οργανισμού στο «Χαμόγελο του Παιδιού» καταγγέλλει  
πως κατά καιρούς αξιωματικοί υπηρεσίας, αντιμετωπίζουν 
το θέμα πολύ πρόχειρα και δεν ενημερώνουν τους αρμό-
διους και τους ειδικούς. «Είχαμε περιστατικό όπου υποχρέ-
ωσαν μία κοπέλα να καταθέσει, ενώ δεν ήταν έτοιμη η ίδια 
και μπορούσαν να καταθέσουν οι γονείς της, με αποτέλεσμα 
να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, είχαμε 
πολύ πρόσφατα καταγγελία ενός αγοριού όπου οι άνθρωποι 
της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος δέχτηκαν την κατάθε-
ση των παιδαγωγών, προκειμένου να μη βάλουν το παιδί να 
περάσει από αυτήν την φρικτή διαδικασία. Πρέπει να υπάρ-
ξει ένα πρωτόκολλο διαδικασιών και να υπάρξει επιτέλους 
σωστή ενημέρωση μέσα στα σχολεία. Τα αδικήματα αυτά, 
βάσει νόμου, τιμωρούνται παραδειγματικά. Όμως, δε μπορεί 
οι άνθρωποι αυτοί να αφήνονται ελεύθεροι, γιατί θα πρέπει 
για παράδειγμα να αποσυμφορηθούν οι φυλακές! Στο εξω-
τερικό υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει ο κόσμος ποιοι είναι 
αυτοί οι λεγόμενοι παιδόφιλοι έτσι ώστε όταν κάποια υπη-
ρεσία λαμβάνει ένα σήμα, να ξέρει πώς να προφυλαχτεί και 
να δράσει. Έχουμε περίπτωση όπου παιδί πέρασε την φρίκη 
της κακοποίησης από τον πατέρα της στα επτά της χρόνια, 14 
ετών το κατήγγειλε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», έγινε όλη η 
διαδικασία, κατέθεσε, έφτασε να γίνει φοιτήτρια, ο πατέρας 
καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης και η μητέρα σε τέσ-
σερα, αλλά όλη η οικογένεια της την κυνηγάει γιατί, έβαλε τον 

πατέρα της φυλακή. Αυτό πρέπει να σταματήσει», τονίζει ο κ. 
Γιαννόπουλος.  

«200 καταγγελίες στο νομό Θεσσαλονίκης»
Η τμηματάρχης του τμήματος προστασίας ανηλίκων της δι-
εύθυνσης ασφαλείας Θεσσαλονίκης Σοφία Κουσίδου, επιση-
μαίνει πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν αυξηθεί τα 
περιστατικά που φτάνουν τελικά στο αστυνομικό τμήμα. «Η 
αίσθηση μας είναι πως έχει αυξηθεί η ευκολία με την οποία 
μιλάνε τα παιδιά και σ’ αυτό έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθ-
μό η ενημέρωση. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι δε φοβού-
νται πλέον να σπάσουν τη σιωπή τους και μιλάνε πιο εύκολα 
στους γονείς και στους δασκάλους τους». Όπως περιγράφει η 
κ. Κουσίδου τα περιστατικά κακοποίησης μπορούν να αφο-
ρούν σε  προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέχρι και 
βιασμού. «Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε 200 καταγγελίες 
στο νομό Θεσσαλονίκης. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν 
προφυλακιστεί  18 άτομα. Από το σύνολο όμως των καταγγε-
λιών, ήδη πολλές υποθέσεις είναι σε εξέλιξη στις δικαστικές 
αίθουσες, ενώ οι ποινές που επιβάλλονται είναι πολύ βαριές. 
Δηλαδή, μπορεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης που να φτάνει 
τα 70 έτη», σημειώνει η ίδια. Μάλιστα, επισημαίνει ότι «εκ των 
πραγμάτων είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, από τη στιγμή 
που ένα παιδί πρέπει να έρθει στην υπηρεσία για να μας πει το 
πρόβλημά του. Όμως είμαστε μία πολύ φιλική υπηρεσία, όπου 
δε φοράμε στολές και το περιβάλλον μας είναι ευχάριστο. Φυ-
σικά, πάντα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρίσταται 
ψυχολόγος. Δυστυχώς οι ηλικίες των παιδιών που δέχονται 
σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να ξεκινούν από τα τέσσερα 
έτη και να φτάνουν μέχρι και την εφηβεία». Η κ. Κουσίδου 
περιγράφει πως συνήθως ο δράστης προέρχεται από το οι-
κογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. «Πρόκειται για 
άτομα που συνήθως είναι γνωστά στην οικογένεια κι έχουν 
την εμπιστοσύνη της. Παλαιότερα οι γονείς ήταν πιο δύσπι-
στοι στις καταγγελίες που άκουγαν από τα παιδιά τους. Πλέ-
ον αμέσως ψάχνουν να δούνε τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάποιο 
κριτήριο… είναι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά επίπεδα και 
από όλες της κοινωνικές τάξεις», καταλήγει η κ. Κουσίδου.

«Δύο στα πέντε παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης»
ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΊΛΗ 

ΣΤΌ 70% ΕΩΣ 80% ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΌΎΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΌΠΌΙΗΣΗΣ, Ό ΘΎΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΌΙΌ ΑΤΌΜΌ ΠΌΎ ΤΌ ΘΎΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
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Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτηματολόγιο της ΚΕΔΕ προ-
κύπτει ότι 8 στους 10 διαφωνούν με την καθιέρωση απλής αναλογι-
κής στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης…

Η παρουσίαση του ερωτηματολογίου σε αιρετούς σχετικά με τα κρί-
σιμα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, καθώς και η μελέτη του ΙΤΑ για τα 
εκλογικά  συστήματα που εφαρμόζονται στην Αυτοδιοίκηση βρέθη-
καν στο επίκεντρο του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Στους 
2.087 έφτασαν οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο που απεύθυνε 
η ΚΕΔΕ σε αιρετούς, στελέχη της Αυτοδιοίκησης αλλά και απλούς 
πολίτες, με αντικείμενο όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 9 στους 10 χαρακτήρισαν ορθή 
την πρόταση της ΚΕΔΕ να μην καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους 
διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ στην αλλαγή του Καλλι-
κράτη, κρίνεται ως προτεραιότητα, η διασφάλιση της οικονομικής αυ-
τοτέλειας των Δήμων. Η διεξαγωγή του ερωτηματολογίου ξεκίνησε 
στις 26 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου. 

Βασικά συμπεράσματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου. 
Διατυπώνεται η απαίτηση να αποδοθούν στους Δήμους το σύνολο 
των πόρων που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία. Εκφράζεται η 
γνώμη να μπορούν να αξιοποιούν οι Δήμοι τα ανταποδοτικά τέλη και 
για άλλους σκοπούς.

Η συντριπτική πλειοψηφία, το 87%, θεωρεί σωστή την πρόταση του 
Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., να μην καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους δι-
αθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σχεδόν 8 στους 10 διαφωνούν 
με την απλή αναλογική. Κρίνεται ότι βασικό στοιχείο της αλλαγής του 
Καλλικράτη θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα η ενίσχυση της οι-
κονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, η αναβάθμιση της καταστατικής 
θέσης των αιρετών και η ανάληψη του κοινωνικού κράτους από τους 
Δήμους. Συνδέεται η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών 
με την καθιέρωση αποζημίωσης για κάθε αιρετό που συμμετέχει σε 
όργανα Δήμων. Κρίνεται ότι μπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια στη λει-
τουργία των Δήμων με τη θέσπιση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής εξω-
τερικών ελέγχων. Υποστηρίζεται η δημιουργία αναπτυξιακού προ-
γράμματος για την αυτοδιοίκηση. Εκφράζεται η βούληση να έχουν 
οι Δήμοι τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους με 
βάση τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε Δήμου. 
Προτείνονται συγκεκριμένες πολιτικές για την ενεργό συμμετοχή των 
Δήμων στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ζητείται 
η απόδοση πρόσθετων αρμοδιοτήτων, αναδιοργάνωση κι αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τα εκλογικά συστήματα που ισχύουν στην Ε.Ε. είναι το αναλογικό σύ-
στημα εκπροσώπησης και το πλειοψηφικό σύστημα. Υπάρχουν χώρες 
που έχουν υιοθετήσει την εκδοχή του μικτού συστήματος, το οποίο 
συνδυάζει χαρακτηριστικά και των δύο κλασσικών εκλογικών συστη-
μάτων. Το πιο σύνηθες αναλογικό εκλογικό σύστημα είναι το σύστημα 
D’Hondt. Το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχει επιλέξει για δεκαετίες να έχει σταθερό εκλογικό σύστημα και να 
αποφεύγει συγκυριακές μεταβολές. Δεν υπάρχει κοινή αντιμετώπιση 
της εκλογικής διαδικασίας στους δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Διαφοροποίηση του εκλογικού συστήματος που ισχύει στους δή-
μους στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών, υιοθετώντας κριτήρια 
όπως είναι το πληθυσμιακό μέγεθος ή ο γεωγραφικός χαρακτήρας 
π.χ. νησιωτικό στοιχείο ή ορεινός χαρακτήρας Τα κράτη-μέλη, για την 
αποφυγή του κατακερματισμού της εκπροσώπησης, έχουν θεσπίσει 
εκλογικό όριο για την κατανομή των εδρών στα αιρετά συλλογικά όρ-
γανα. Ισχύει «majority bonus» και κατακύρωση των 3/5 των εδρών 
του δημοτικού συμβουλίου σε όσες χώρες έχουν εκλογικό σύστημα 
διαφορετικό από την αναλογική εκπροσώπηση 

Το μέλλον των δήμων στα 
χέρια 2.087 αιρετών

κοινωνία

«Το 95% των δήμων σήμερα λειτουργούν γιατί δεν έδωσαν τα αποθεματι-
κά τους…» είπε στο focus fm και στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης  ο οποίος σε σχετική ερώτηση για το δήμο 
Θεσσαλονίκης (που τα έδωσε) απάντησε «Είναι ένας στους 325… Έχει την 
δική του πορεία. Δεν μπόρεσε να έρθει και στο ετήσιο τακτικό συνέδριο. 
Ο κ. Μπουτάρης ενημέρωσε ότι θα έρθει την τελευταία μέρα αλλά δεν τον 
είδα…»

Είπατε στο συνέδριο των Ιωαννίνων «Αλλάζουμε το κράτος, τις ζωές 
μας, την Ελλάδα» Δηλαδή;
Στην πολυεπίπεδη Ελλάδα η νομοθετική εξουσία έχει έναν συγκεντρωτι-
σμό, να πράξει όπως κάνουν κι οι άλλοι χώρες. Αντιθέτως τι βλέπουμε; 
Ένα  συγκεντρωτικό κράτος να εισπράττει από όλους και όλα έχοντας δη-
μιουργήσει 8 χρόνια κρίσης. Δεν την δημιούργησα ούτε εγώ ούτε εσείς. Σε 
αντίθεση λοιπόν με την Ευρώπη ούτε υπάρχει αποκέντρωση ώστε ο καθέ-
νας να αποφασίζει για τον τόπο του για να μην χάνεται καμία ευκαιρία και 
να δημιουργείται έτσι πλούτος και θέσεις εργασίας. Άρα το κράτος πρέπει 
να αλλάξει ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και στους δήμους. Όταν αυτή τη 
στιγμή, η περιφέρεια θέλει να βρίσκεται στο μοίρασμα των πορτοκαλιών, 
στις περιφράξεις των παιδικών χαρών, να θέλει να κάνει ασφαλτοδρομή-
σεις, στις πλημμύρες κ.λ.π. πρέπει να γίνει καταμερισμός αρμοδιοτήτων σε 
πολύ-επίπεδο σημείο αλλιώς βουλιάζουμε…

Ζητάτε μεταρρύθμιση με αυτοτέλεια δήμων, όμως διαχρονικά το κέ-
ντρο δεν δίνει εξουσίες στην περιφέρεια… Τα υπουργεία στους δή-
μους… 
Η κεντρική εξουσία τι έχει δημιουργήσει  μέχρι σήμερα; Μια χώρα χρε-
ωμένη και κατάπτυστη στην Ευρώπη και αδυναμία να μιλήσει κανείς για 
ανάπτυξη. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα του συγκεντρωτισμού. Πρέπει να 
γίνει κάτι άμεσα διότι αλλιώς θα έχουν πλέον όλοι ευθύνη. Κι αυτοί που 
δημιούργησαν το μνημόνιο κι αυτοί που λένε ότι κάνουν κάτι για το μνη-
μόνιο κι αυτοί που φρόντισαν να έχουν την βουλευτική τους ασυλία και να 
βγάζουν τα περισσότερα από όλους τους φορείς, να συγκεντρώνουν τα 
χρήματα, να μην κάνουν όσα πρέπει και να είμαστε ο περίγελος της Ευρώ-
πης. Αυτά μπορούν να αλλάξουν μόνο με μεταρρύθμιση αποκέντρωσης 
αρμοδιοτήτων και φόρων. Κι όταν συμβεί αυτό θ’ αλλάξει η χώρα και η 
ζωή μας, δημιουργούμε ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω τα παιδιά μας και δεν 
φεύγουν κι άλλα…

Οι περιφέρειες  λένε ότι δεν έχουν πόρους και τα υπουργεία είναι 
αρμόδια γι’ αυτήν την κατάσταση…
Μας λένε δεν έχουν χρήματα. Που πάνε όλα αυτά τα χρήματα από τα προ-
γράμματα, από τις μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων; Ετησίως μόνο η Αττική 
εισπράττει 35 εκατ. ζεστό χρήμα. Που βρίσκονται αυτά τα λεφτά; Οι υπάλ-
ληλοί τους δεν πληρώνονται από τους ίδιους φορείς αλλά από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Ποια τα έξοδα τους; Εδώ θα πρέπει να σοβαρευτούμε. 
Όπως είδατε και την κα Δούρου την πήραν στο κατόπι γιατί δεν κάνανε 
αναδασώσεις και να δείτε πως και για τα σκουπίδια το ίδιο θα συμβεί. Αυτό 
λοιπόν, με ελάχιστες  εξαιρέσεις συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και γίνεται 
άδικος καταμερισμός χρημάτων και προφανώς με αδυναμία να μπορέσου-
με να διορθώσουμε από το πιο απλό ως το πιο σύνθετο…

Στο παρελθόν όμως οι δήμοι και οι δήμαρχοι κατηγορήθηκαν για δια-
φθορά. Πως θα εμπιστευτούμε και πάλι τους δήμους;
Είναι πάρα πολύ ωραίο… ψευτοδίλημμα αυτών που κρύβονται πίσω από 
την βουλευτική και την υπουργική ασυλία. Αφού έχουμε τόσο αγνούς πο-
λιτικούς γιατί δεν έχουν άρει την ασυλία; Και γιατί οι δήμοι και οι δήμαρ-
χοι για οποιοδήποτε θέμα είναι μπροστά και πηγαίνουν στα δικαστήρια; 
Πρέπει να σοβαρευτούμε. Αυτά τα ψέματα δεν πιάνουν πλέον διότι για τα 
περισσότερα που κατηγορούνται όταν πάνε στα δικαστήρια κατά 90% δι-
καιώνονται. Γιατί δεν τα λένε αυτά; Διότι θέλουμε να δημιουργήσουν την 
εικόνα ότι η ηθική βρίσκεται στο συγκεντρωτικό κράτος για να συντηρούν 
το κομματικό τους προσωπικό κι όχι αυτό να δημιουργείται από άξιους 
των τοπικών κοινωνιών. Κι αυτό είναι που κατέρρευσε την χώρα. Όταν 

βλέπουμε τα Βαλκάνια να προάγονται μέσα από την αποκέντρωση, φτά-
νουμε στο σημείο να με ρωτάτε αν οι δήμοι είναι ανήθικοι. Σοβαρά; Ανή-
θικοι είναι αυτοί που κάνουν εκλογές βουλευτικές για να μπορέσουν να 
φύγουν οι ευθύνες από πάνω τους. Ο υπουργός εσωτερικών θα πρέπει 
να πει στους δήμους αν χρειάζεται πέντε μηχανισμούς για να κάνουν μια 
μελέτη εφόσον  πληρώνουν οι ίδιοι; Να πάρουμε άδεια από τον υπουργό 
εσωτερικών αν η Γαύδος θα καθαριστεί; Που υπάρχουν αυτά; Αν δεν κα-
ταλάβουμε όλοι τι πρέπει να γίνει για το αύριο, η χώρα καταρρέει. Τώρα 
έχουμε τους πλειστηριασμούς. Ποιος κλαίει; Οι βουλευτές που παίρνουν 
αναδρομικά τις συντάξεις τους  και ζητάν από κοινοτάρχες να επιστρέψουν 
αναδρομικά ποσά. Αυτό λέγεται Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει…

Στο ερωτηματολόγιο της ΚΕΔΕ βλέπω ότι οι περισσότεροι αιρετοί δι-
αφώνησαν με τη διάθεση των αποθεματικών αλλά αρκετοί νομίζω ότι 
τα έδωσαν…  
Έχετε λάθος πληροφόρηση. Το 95% των δήμων λειτουργούν γιατί δεν 
έδωσαν τα διαθέσιμα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τα έδωσε πάντως…
Είναι ένας στους 325. Έχει την δική του πορεία. Δεν μπόρεσε να έρθει και 
στο ετήσιο πρακτικό συνέδριο. Ο κ. Μπουτάρης ενημέρωσε ότι θα έρθει 
την τελευταία μέρα αλλά αυτόν δεν το είδα…

Τις προτάσεις σας – έτσι όπως τις οργανώσατε και τις ψηφίσατε στο 
τακτικό σας συνέδριο – θα τις στείλετε στον υπουργό εσωτερικών;
Κοιτάξτε, τα έχουμε πει. Η κυβέρνηση για το μόνο για το οποίο μιλάει κα-
θαρά είναι η απλή αναλογική. Δηλαδή τα οκτώ χρόνια κρίσης και το 30% 

Γ. Πατούλης «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει…»
ΤΙ ΛΕΕΙ Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΌΎΣ ΎΠΌΎΡΓΌΎΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΌΎΣΙΑ
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βλέπουμε τα Βαλκάνια να προάγονται μέσα από την αποκέντρωση, φτά-
νουμε στο σημείο να με ρωτάτε αν οι δήμοι είναι ανήθικοι. Σοβαρά; Ανή-
θικοι είναι αυτοί που κάνουν εκλογές βουλευτικές για να μπορέσουν να 
φύγουν οι ευθύνες από πάνω τους. Ο υπουργός εσωτερικών θα πρέπει 
να πει στους δήμους αν χρειάζεται πέντε μηχανισμούς για να κάνουν μια 
μελέτη εφόσον  πληρώνουν οι ίδιοι; Να πάρουμε άδεια από τον υπουργό 
εσωτερικών αν η Γαύδος θα καθαριστεί; Που υπάρχουν αυτά; Αν δεν κα-
ταλάβουμε όλοι τι πρέπει να γίνει για το αύριο, η χώρα καταρρέει. Τώρα 
έχουμε τους πλειστηριασμούς. Ποιος κλαίει; Οι βουλευτές που παίρνουν 
αναδρομικά τις συντάξεις τους  και ζητάν από κοινοτάρχες να επιστρέψουν 
αναδρομικά ποσά. Αυτό λέγεται Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει…

Στο ερωτηματολόγιο της ΚΕΔΕ βλέπω ότι οι περισσότεροι αιρετοί δι-
αφώνησαν με τη διάθεση των αποθεματικών αλλά αρκετοί νομίζω ότι 
τα έδωσαν…  
Έχετε λάθος πληροφόρηση. Το 95% των δήμων λειτουργούν γιατί δεν 
έδωσαν τα διαθέσιμα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τα έδωσε πάντως…
Είναι ένας στους 325. Έχει την δική του πορεία. Δεν μπόρεσε να έρθει και 
στο ετήσιο πρακτικό συνέδριο. Ο κ. Μπουτάρης ενημέρωσε ότι θα έρθει 
την τελευταία μέρα αλλά αυτόν δεν το είδα…

Τις προτάσεις σας – έτσι όπως τις οργανώσατε και τις ψηφίσατε στο 
τακτικό σας συνέδριο – θα τις στείλετε στον υπουργό εσωτερικών;
Κοιτάξτε, τα έχουμε πει. Η κυβέρνηση για το μόνο για το οποίο μιλάει κα-
θαρά είναι η απλή αναλογική. Δηλαδή τα οκτώ χρόνια κρίσης και το 30% 

προέκυψαν με το εάν ο δημοτικός σύμβουλος θα εκλέγεται με την απλή 
αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάπου τα πράγματα έχουν ευτελι-
στεί. Πρέπει να γίνει η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της χώρας. 

Το είπατε, αλλά δεν θα γίνει. Η κυβέρνηση θέλει να ελέγχει τους δή-
μους,  δεκαετίες τώρα…
Ναι, αλλά εσείς με τον έγκριτο λόγο θα πρέπει να ρωτήσετε γι’ αυτή την 
εμμονή ενώ όλη η Ευρώπη και μάλιστα το Κογκρέσο στον αυτοδιοικητικό 
φράχτη μιλάει για άλλα πράγματα; Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα ή το κόμμα 
μας; Μας ενδιαφέρει να πάμε μπροστά ή να δημιουργήσουμε έναν κομμα-
τικό στρατό κι ας βουλιάξει η χώρα; Αυτός ο έρωτας είναι αντίθετος στην 
ανάπτυξη της χώρας. Κι αυτές οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι καθαρές 
για να προχωρήσουμε. 

Μιλήσατε για την ασυλία των βουλευτών σε αντίθεση με τους αυτοδιοικη-
τικούς  που πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Πόσοι 
αιρετοί έχουν προβλήματα με τα δικαστήρια;
Μιλάμε για υποθέσεις όπως γιατί με δάγκωσε ο σκύλος, γιατί έσπασε κά-
ποιος το πόδι του από το πεζοδρόμιο που ήταν στραβό και αντίστοιχα ο 
δήμος δεν έχει λεφτά για να αντικαταστήσει την πλάκα γιατί του τα πήρανε 
άλλες πολύ-επίπεδες διοικήσεις και ατέλειωτες χρονοβόρες αποφάσεις. 
Είναι βεβαίως αρκετά. Βλέπουμε όμως ότι το 90% είναι αθώοι. Το σημαντι-
κότερο όμως είναι πως ο αιρετός για ασήμαντους λόγους είναι αντιμέτω-
πος της δικαιοσύνης ενώ στα ανώτερα κλιμάκια, λες και είναι αμόλυντοι, 
υπάρχουν πολλά αναχώματα και δυσκολίες ώστε να μην βρεθούν ποτέ. 

Χρησιμοποιούν δηλαδή τους δήμους και δημάρχους για να… αποπρο-

σανατολίσουν την κοινή γνώμη (από τα δικά τους); 
Προφανώς. Θέλουν συγκεντρωτισμό γιατί θέλουν ένα κεντρομόλο, κομ-
ματικό, πολιτικό και προσωπικό σχηματισμό. Στην βουλή πλέον δεν υπάρ-
χουν τοπικοί άρχοντες, άξιοι μεταξύ αξίων, αλλά αυτοί που είναι κοντά στο 
κόμμα. Άρα το κόμμα θέλει να κρατάει στα χέρια του το ψευτοδίλημμα 
ότι κρατάει όλες τις μορφές εξουσίας. Από τις προσλήψεις και τη διαχείρι-
ση των χρημάτων του κράτους μέχρι την οποιαδήποτε διαδικασία κινείται 
στην χώρα. 

Αιρετοί της ΤΑ που είναι και κομματικοί των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τους έχουν 
τοποθετήσει σε κυβερνητικές θέσεις για να «ελεγχθούν» και να «σι-
ωπήσουν» οι τοπικές κοινωνίες; Αυτό πρέπει να το λέτε εσείς… Εγώ δεν 
κάνω τον ελεγκτή. Αυτό που λέω είναι ότι αυτοί που μας κατέστρεψαν και 
βύθισαν την χώρα δεν είναι αμόλυντοι. Οι Έλληνες πρέπει να σκέφτονται 
εθνικά. Η αυτοδιοίκηση και  η αγάπη για τη χώρα πρέπει να είναι μπροστά. 

Και σε παλαιότερα χρόνια όμως χωρίς κρίση, πρώτα το κόμμα ήταν. 
Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο…
Ε δεν πρέπει πλέον να αλλάξει αυτό; Πρέπει να πάμε στο μέλλον. Ο φτωχός 
και ο άνεργος δεν έχει κομματική ταυτότητα. Είναι συμπολίτης μας. 

Άρα λοιπόν μας λέτε ότι αλλάζετε το κράτος αφού πρώτα το κράτος 
αλλάξει. Για το σύνθημα σας λέω…
Πρέπει να γίνει και το δικό σας σύνθημα. Αλλιώς λέγεται και επανάσταση 
του αυτονόητου. Όλοι πρέπει να πιέζουμε και να μιλάμε για τον τόπο μας. 
Για να προχωρήσουμε μπροστά…

Γ. Πατούλης «Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει…»
ΤΙ ΛΕΕΙ Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΌΎΣ ΎΠΌΎΡΓΌΎΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΌΎΣΙΑ
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Φ
άρμακα με το σταγονόμετρο ανα-
γκάζονται να δίνουν στους ασθε-
νείς οι φαρμακοποιοί της Θεσ-
σαλονίκης λόγω των σοβαρών 
ελλείψεων σκευασμάτων. Σε πολ-
λές περιπτώσεις καταφέρνουν να 
εξασφαλίσουν μόνο ένα σκεύασμα, 
με αποτέλεσμα να μοιράζουν ανά 

10 τα χάπια που έχει μέσα έως και σε τρεις ασθενείς, προ-
σπαθώντας με τον τρόπο αυτό να μην τους αφήσουν χωρίς 
την αναγκαία θεραπευτική αγωγή τους.

Πολλές φορές, παρά την εναγώνια αναζήτηση από φαρ-
μακείο σε φαρμακείο, αδυνατούν να βρουν το σκεύασμα 
που χρειάζεται ο ασθενής τους. Συνεπώς του επιστρέφουν 
τη συνταγή και του προτείνουν να συμβουλευτεί το γιατρό 
του, ώστε να αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή που ακο-
λουθεί, για να μη χρειαστεί να την καθυστερήσει ή να τη 
διακόψει. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα εφικτό, ειδικά όταν 
πρόκειται για διαβητικούς που κάνουν ινσουλίνη ή για 
ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα. «Υπάρχουν κά-
ποια φάρμακα που είναι μόνιμα σε έλλειψη. Αυτό σημαίνει 
ότι εδώ και τριάμισι χρόνια είτε δεν τα έχω βρει ποτέ είτε 
κατάφερα να τα βρω πολύ δύσκολα. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα τα forsteo και prolia για την οστεοπόρωση αλλά 
και το αντιπηκτικό xarelto των 15 και 20 mg. Μάλιστα 
για το τελευταίο η φαρμακευτική εταιρεία ζητά να κάνω 
παραγγελία ύψους 300 ευρώ, για να μπορέσει να μου το 
προμηθεύσει», λέει χαρακτηριστικά η Μαρία Οικονομο-
πούλου, που διατηρεί φαρμακείο στην Καλαμαριά.

Παράλληλα αναφέρει ότι σε έλλειψη είναι και φάρμακα για 
την ακράτεια, τη χοληστερίνη, τη στυτική δυσλειτουργία, 

ινσουλίνες αλλά και εμβόλια για την ιλαρά. «Στις περιπτώ-
σεις αυτές κάνουμε ανταλλαγή με τους συναδέλφους. Έχει 
συμβεί να πάρω φάρμακο από συνάδελφο της Χαλκιδικής 
και να στείλω φάρμακο σε συνάδελφο στην Καβάλα. Υπάρ-
χουν βέβαια και κάποιες εταιρείες που είναι πιο ελαστικές 
και μας προμηθεύουν ακόμη και ένα κουτί φαρμάκου, 
όταν το παραγγείλουμε. Οι κατηγορίες των ασθενών που 
δυσκολεύονται περισσότερο είναι οι διαβητικοί και οι καρ-
διοπαθείς, διότι δεν είναι εύκολο να αλλάξουν θεραπεία. 
Δεν έχουν πολλές εναλλακτικές. Επιπλέον και οι γιατροί 
δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τη θεραπεία των ασθενών 
τους», εξηγεί η κ. Οικονομοπούλου.

Για φάρμακο αξίας 15 ευρώ  
απαιτείται παραγγελία 150 ευρώ
Μάχη με τις ελλείψεις φαρμάκων δίνει καθημερινά και η 
Νικολίνα Μπιτζελή, που διατηρεί φαρμακείο στη Νεάπολη. 
«Έχω σοβαρό πρόβλημα με τα φάρμακα prolia για οστε-
οπόρωση, keppra των 500 mg για επιληψία και betmiga 
των 50 mg για ακράτεια. Αυτό το τελευταίο δεν έχει και 
αντίγραφο. Έχω ένα-δύο περιστατικά κάθε μήνα. Ψάχνω 
από φαρμακείο σε φαρμακείο, για να βρω το φάρμακο για 
τον ασθενή μου και στη χειρότερη περίπτωση δηλώνω 
πλήρη αδυναμία και του δίνω πίσω τη συνταγή, διότι δεν 
μπορώ να την εκτελέσω. Συνήθως τον έναν θα τον εξυπη-
ρετήσω. Φτάνω στο αμήν για να βρω το φάρμακο», λέει η 
κ. Μπιτζελή και εξηγεί: «Παίρνω στη φαρμακαποθήκη και 
δεν μου απαντά καν. Οπότε απευθύνομαι κατευθείαν στη 
φαρμακευτική εταιρεία, η οποία έχει άλλη τακτική. Βάζει 
όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, για να προμηθευτώ ένα 
φάρμακο που κοστίζει 15 ευρώ, με υποχρεώνει να κάνω 
παραγγελία 150 ευρώ, για να το πάρω. Αλλιώς δεν το φέρ-

νει. Έτσι αναγκάζομαι να αγοράσω και άσχετα πράγματα 
και τα πληρώνω τοις μετρητοίς. Αρκετές φορές έχω βρει 
φάρμακα που μου έλειπαν από συναδέλφους σε Σέρρες 
και Κατερίνη». Σύμφωνα με την κ. Μπιτζελή, «η κατάστα-
ση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς φάρμακα που οι 
φαρμακοποιοί τα θεωρούσαν δεδομένα δεν τα βρίσκουν. 
Φταίει η χαμηλή τιμή των φαρμάκων στη χώρα μας. Όσο 
πέφτει η τιμή τους, δεν υπάρχει όφελος για την εταιρεία, 
οπότε δεν τα διαθέτει στην ελληνική αγορά αλλά στο εξω-
τερικό, όπου τα πουλά ακριβότερα. Οι εταιρείες κοιτάζουν 
την τσέπη τους κι όχι το όφελος του ασθενούς. Επίσης η 
φαρμακαποθήκη θέλει να βγάλει κέρδος. Από το φαρμα-
κοποιό θα κερδίσει ένα 7%, ενώ, αν κάνει εξαγωγή φαρ-
μάκων, 100%. Συνεπώς τα εξάγει».

«Πρόβλημα οι εξαγωγές φαρμάκων»
Τραγική χαρακτηρίζει την έλλειψη φαρμάκων ο Παύλος 
Φωτιάδης, που διατηρεί φαρμακείο στην Περαία. Όπως 
αναφέρει, έχει μεγαλώσει η λίστα των φαρμάκων που λεί-
πουν, αλλά τα βρίσκεις, ενώ υπάρχουν και δύο-τρία φάρ-
μακα  που είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βρεθούν. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα το prolia για την οστεοπό-
ρωση και το betmiga για την ακράτεια. Σε έλλειψη είναι και 
τα εμβόλια για την  ιλαρά μετά τα αυξημένα κρούσματα στη 
χώρα μας, ενώ δυσεύρετο είναι και το ηρεμιστικό Xanax.
«Υπήρχε μήνας που είχα μόνο ένα κουτί betmiga. Το άνοι-
ξα και μοίραζα ανά 10 χάπια σε τρεις ασθενείς, για να μην 
τους αφήσω ακάλυπτους, μέχρι να βρω κι άλλο κουτί. Μά-
λιστα το συγκεκριμένο φάρμακο δεν είναι καν δηλωμένο 
στον ΕΟΦ ότι είναι σε έλλειψη», τονίζει ο κ. Φωτιάδης και 
προσθέτει ότι «η μεγαλύτερη βοήθεια είναι η συνεργασία 
μεταξύ των φαρμακοποιών. Εάν σε μια βδομάδα δεν βρω 
ένα φάρμακο, δεν θα το βρω με τίποτα. Οπότε ο ασθενής, 
εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, πρέπει να αλλάξει φαρμα-
κευτική αγωγή με συμβουλή γιατρού».

Σύμφωνα με τον ίδιο η πλειονότητα των φαρμακευτικών 
εταιρειών στέλνει φάρμακα απευθείας στο φαρμακοποιό 
που τα παραγγέλνει, διότι θέλει να αποφύγει το μεσολα-
βητή χονδρέμπορο-φαρμακέμπορο, ενώ μόνο μία με δύο 
εταιρείες έχουν πλαφόν. Η απευθείας εξυπηρέτηση των 
φαρμακείων δεν είναι κακή πρακτική, απλώς, από τη στιγ-
μή που θα σταλεί η παραγγελία, απαιτούνται τρεις μέρες 
για να εκτελεστεί, οπότε στο διάστημα αυτό το φάρμακο 
παραμένει σε έλλειψη. Αντίθετα η φαρμακαποθήκη, εάν το 
έχει, μπορεί να το προμηθεύσει άμεσα.

«Το σοβαρό πρόβλημα είναι οι εξαγωγές φαρμάκων που 
κάνουν εταιρείες και φαρμακαποθήκες και από τις οποίες 
κερδίζει και το κράτος, αφού εισπράττει το ΦΠΑ και δεν 
χρειάζεται να τον επιστρέψει», επισημαίνει ο κ. Φωτιάδης.

Η λύση
Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσης Ευγενίδης, για τις ελλεί-
ψεις φαρμάκων ευθύνονται οι μειωμένες εισαγωγές και 
οι αυξημένες εξαγωγές τους. «Η τακτική που εφαρμόζει ο 
ΕΟΦ με την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών συγκε-
κριμένων σκευασμάτων δεν αποδίδει. Κι αυτό διότι έχει 
έναν πολύ συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό ορίζοντα. 
Συνεπώς για το διάστημα που ισχύει η απαγόρευση, οι 
εξαγωγείς κρατάνε τα φάρμακα στις αποθήκες τους και, 
μόλις λήξει, τα εξάγουν μαζικά. Ο μόνος τρόπος να απο-
δώσει το μέτρο αυτό είναι να επιβάλει ο ΕΟΦ απαγόρευση 
παράλληλων εξαγωγών για πάνω από έναν χρόνο, γεγο-
νός που δεν θα επιτρέπει στους εξαγωγείς να αποθηκεύ-
ουν τα φάρμακα, αφού αυτά θα κινδυνεύουν να λήξουν και 
δεν θα μπορούν να τα εξαγάγουν», τονίζει ο κ. Ευγενίδης. 

υγεία

 «Μάχη» με τις ελλείψεις  
δίνουν φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης 

ΜΌΙΡΑΖΌΎΝ ΕΝΑ ΚΌΎΤΙ ΧΑΠΙΩΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ!
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Η χαλάρωση του πυελικού εδάφους οφείλε-
ται  στην απώλεια της στηρικτικής ικανότη-
τας (εξασθένηση) των συνδέσμων και των 
μυών της πυέλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
την πρόπτωση πυελικών οργάνων (μήτρα, 
ουροδόχος κύστη, έντερο) διαμέσου του κόλ-
που. Η κύρια  αρχική αιτία χαλάρωσης του 
πυελικού εδάφους είναι οι κολπικοί τοκετοί 
και ιδιαίτερα ο μεγάλος αριθμός τοκετών με 
μεγάλες βλάβες στον κόλπο. Η ατροφία του 
κόλπου (αυξάνεται ιδιαίτερα στην εμμηνό-
παυση) επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την 
χαλάρωση, καθώς επίσης και καταστάσεις 
που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση όπως 
ο βήχας και η συχνή άρση βάρους.

Πρόπτωση Μήτρας
Πρόπτωση μήτρας είναι η κάθοδος του 
τραχήλου και της μήτρας στον κόλπο και 
οφείλεται στη χαλάρωση των συνδέσμων της 
μήτρας. Διακρίνεται επίσης σε τρεις βαθμούς 
ανάλογα με τη βαρύτητα.

Ορθοκήλη είναι η προβολή του κατώτερου 
τμήματος του παχέως εντέρου (ορθό) μέσα 
στον κόλπο. Είναι λιγότερο συχνή και οφεί-
λεται στα ίδια αίτια με την κυστεοκήλη και την 

πρόπτωση μήτρας.

Οι τρεις αυτές μορφές πρόπτωσης είναι δυ-
νατό να συνυπάρχουν και προκαλούν συχνά 
πόνο, πίεση, αίσθηση πληρότητας ή αίσθηση 
ξένου σώματος στον κόλπο. Η παρατεταμένη 
ορθοστασία και η έντονη δραστηριότητα είναι 
δυνατό να επιδεινώσουν τα συμπτώματα 
αυτά.

Αρκετά συχνά σε γυναίκες με χαλάρωση του 
πυελικού εδάφους παρουσιάζεται ακράτεια 
ούρων. Οι ασθενείς έχουν απώλεια ούρων 
και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αύξησης της 
ενδοκοιλιακής πίεσης (βήχας, γέλιο, άρση 
βάρους). Γυναίκες ηλικίας έως 65 ετών 
παρουσιάζουν ακράτεια ούρων σε ποσοστό 
12%, ενώ άνω των 65 ετών το ποσοστό 
ανεβαίνει σε 18%.

Θεραπεία 
Οι σύγχρονες μέθοδοι της λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής δίνουν τη δυνατότητα της 
λαπαροσκοπικής αφαίρεσης της μήτρας και 
στη συνέχεια της ανάρτησης του κόλπου 
λαπαροσκοπικά (λαπαροσκοπική κολπο 
- ανάρτηση) με τοποθετηση πλεγματος. Η 

συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάζει ελάχιστα 
ποσοστά υποτροπής και άμεση αποκατάστα-
ση και κινητοποίηση της ασθενούς μετά από 
ένα 24ωρο. Προσφέρουν σε ποσοστό πάνω 
από 90% θεραπεία ή βελτίωση των συμπτω-
μάτων, με σαφώς μικρότερα από τις παλαιό-
τερες τεχνικές  ποσοστά υποτροπής.

Δρ Ανδρέας Καβαλλάρης 
Υφηγητής-Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Luebeck, Γερμανίας 

Γυναικολόγος-Μαιευτήρας 
Εξειδίκευση στη Χειρουργική Γυναικολογική 
Ογκολογία

Ιατρείο: Ανδριανουπόλεως 19, 2ος όροφος, 
55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ./Fax: 2310 402524 – Κιν.: 6977 140793 
e-mail: info@andreaskavallaris.gr   
e-mail: andreas.kavallaris@gmail.com  
website: www.andreaskavallaris.gr

Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης της χαλάρωσης πυελικού εδάφους 
(πρόπτωση μήτρας, ορθοκήλη, κυστεοκήλη)

υγεία

Τ
ην παύση λειτουργίας του τμήματος κλινι-
κής Ανοσολογίας, ως εξωτερικό ιατρείο της 
Β’ Παθολογικής κλινικής, του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου από τον Σεπτέμβριο καταγ-
γέλλει η ΠΟΕΔΗΝ. «Το τμήμα έκλεισε το 
Σεπτέμβριο του 2017 επειδή συνταξιοδο-
τήθηκε η καθηγήτρια ιατρικής κα Μπούρα. 
Οι δύο ιατροί Πανεπιστημιακοί υπότροφοι 

δεν έχουν δικαίωμα λειτουργίας του τμήματος. Στο τμήμα 
εξυπηρετούνταν 2.500 ασθενείς από όλη την Ελλάδα που 
αντιμετωπίζουν βαριά και χρόνια νοσήματα. Οι ασθενείς βρί-
σκονται σε απόγνωση», σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Τι απαντά η διοίκηση 
Ανακριβείς χαρακτηρίζει η διοίκηση του Ιπποκράτειου Νο-
σοκομείου Θεσσαλονίκης τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ περί 
παύσης λειτουργίας του Τμήματος Κλινικής Ανοσολογίας, ως 
εξωτερικό ιατρείο της Β’ Παθολογικής κλινικής, του νοσοκο-
μείου. «Για μία ακόμη φορά η ΠΟΕΔΗΝ εξέδωσε ανακριβές 
δελτίου Τύπου στηριζόμενο σε καταγγελία πολίτη χωρίς να 
προβεί σε διασταύρωση των πραγματικών στοιχείων και με 
βασικό στόχο να βάλλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και της 
όλης προσπάθειας που επιτελείται από αυτό» επισημαίνει σε 
ανακοίνωσή της η διοικήτρια του νοσοκομείου, Βασιλική Πα-
παχριστοδούλου. Στις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ η διοίκη-
ση του Ιπποκρατείου έδωσε τις εξής απαντήσεις:

1. Το χαρακτηριζόμενο ως Τμήμα Κλινικής Ανοσολογίας απο-
τελούσε Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο της Β΄Παθολογικής Κλι-
νικής, ένα από τα συνολικά 229 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 
που λειτουργούν στο νοσοκομείο. 2. Η πρώην διευθύντρια 
της Β΄Παθολογικής Κλινικής αποχώρησε λόγω συνταξιοδό-
τησης στις 31.08.2016 και όχι τον Σεπτέμβριο του 2017. 3. Ως 
υπεύθυνος των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων της Β΄Παθο-
λογικής Κλινικής ορίστηκε ο νέος διευθυντής αυτής και τα ια-
τρεία πραγματοποιούσαν οι δύο ακαδημαϊκοί υπότροφοι της 
κλινικής. 4. Στις 31.08.2017 έληξε η θητεία των δύο ακαδημα-

ϊκών υποτρόφων και για το λόγο αυτό και προς εξυπηρέτηση 
των ασθενών μεταφέρθηκαν τα προγραμματισμένα μέχρι και 
31.12.2017 ραντεβού στα αντίστοιχα ιατρεία της Δ’ Παθολο-
γικής Κλινικής. 5. Στο Ανοσολογικό Ιατρείο από 01.01.2016 
μέχρι 31.08.2017 καταχωρήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 
200 προσελεύσεις ασθενών. 6. Ο πολίτης που υπογράφει την 
καταγγελία ουδέποτε απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του νοσοκομείου προς διευθέτηση τυχόν προβλημάτων παρά 
μόνο κοινοποίησε στις 21.11.2017 επιστολή προς τον υπουρ-
γό Υγείας. 7. Η διεξαγωγή κλινικών μελετών και δη μη παρεμ-
βατικών, ρυθμίζεται από αυστηρό και ορισμένο νομοθετικό 
πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει σαφείς διοικητικές διαδικασί-

ες. Η πρώην διευθύντρια της Β΄Παθολογικής Κλινικής από 
την ημέρα της συνταξιοδότησης της συνέχισε τη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών ως κύρια ερευνήτρια του ΑΠΘ για την ολο-
κλήρωση των οποίων ενημερώνει τη διοίκηση του νοσοκο-
μείου. 8. Σε συνέχεια της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότη-
σης της πρώην διευθύντρια της Β΄Παθολογικής Κλινικής, η 
εν λόγω κλινική συνεχίζει την επιτυχημένη λειτουργία της με 
πλούσιο κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο. «Δυστυχώς 
για την ΠΟΕΔΗΝ η τραγική πραγματικότητα των αναφερόμε-
νων στο δελτίο Τύπου «2.500 ασθενών» δεν υφίσταται» κατα-
λήγει η κ. Παπαχριστοδούλου.

 «Σε απόγνωση 2.500 ασθενείς»

«ΛΌΎΚΕΤΌ» ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΌΎ ΙΠΠΌΚΡΑΤΕΙΌΎ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΠΌΕΔΗΝ
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αυτό το μάθατε; 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΎΡΩ 
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΌ ΤΌΝ 
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ»  
ΣΤΌ ΔΗΜΌ 

JACK DANIEL’S TEBBESSEE HONEYΤΌ ΝΕΌ ΤΜΗΜΑ  
ΠΑΧΕOΣ ΕΝΤΕΡΌΎ  

ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΙΣ  
ΔΙΝΕΙ ΛΎΣΕΙΣ!

ΓΑΛΌΠΌΎΛΕΣ MADE IN… ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΌΛΗ 

ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΌΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ INTERAMERICAN

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής του για την ανάπτυξη 
της κοινωνικής πολιτικής του σε τοπικό 
επίπεδο  και στο πλαίσιο των δράσεων του 
για την στήριξη των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, έχει συνάψει συνεργασία με την Επι-
χείρηση «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.». Στο πλαίσιο 
της συνεργασίας, ο δήμος Θεσσαλονίκης παραλαμβάνει 
από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, επιταγές δώρου συνολικής αξίας 10.000,00 € κάθε μήνα, για την 
αγορά ειδών διατροφής, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προκειμένου να τα διαθέσει σε 
οικονομικά και κοινωνικά άπορες οικογένειες και άτομα που εξυπηρετούνται από το Κοινω-
νικό του Παντοπωλείο και τις Κοινωνικές του Δομές (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοιχτό Κέντρο 
Ημέρας Αστέγων, Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών, προγράμματα για πρόσφυγες). Ήδη, 
έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη παραλαβή και έχουν διατεθεί τα πρώτα είδη στους παραπάνω 
ωφελούμενους. «Στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, στεκόμα-
στε αρωγοί και αναλαμβάνουμε δράσεις, με στόχο την ανακούφιση όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων συμπολιτών μας, στην περίοδο κρίσης που διανύουμε», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Πέτρος Λεκάκης και συνέχισε: «Ευχαριστώ την Επιχείρηση «Ι. 
& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», που στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης και έχοντας πλήρη 
συναίσθηση των αυξημένων αναγκών των ευπαθών ομάδων του κοινωνικού συνόλου, ενδια-
φέρεται να βοηθήσει εμπράκτως, στηρίζοντας το έργο του δήμου Θεσσαλονίκης».

Μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημαντικής κοινωνικής συνεισφοράς ανέλαβαν 
το Ίδρυμα Π. Μπούμπουρα και ο αθλητικός όμιλος ΗΦΑΙΣΤΙΑ για τη Λήμνο, 
ως χορηγοί της ασφάλισης όλων των κατοίκων του νησιού με Άμεση Ιατρική 
Βοήθεια INTERAMERICAN. Η ασφαλιστική εταιρεία, που κατέχει ηγετική θέση 
στον ασφαλιστικό τομέα Βοήθειας, συμφώνησε με τους χορηγούς και την 
τοπική Αυτοδιοίκηση στην κάλυψη των Λημνίων με επείγουσα αεροδιακομιδή 
ασθενούς ή τραυματία, συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο σύστημα υγείας 
και μετά από ιατρική γνωμάτευση. Η ασφάλιση περιλαμβάνει συμβουλευτικές και 
άλλες υπηρεσίες που παρέχει η Άμεση Ιατρική Βοήθεια INTERAMERICAN, μέσω 
της τηλεφωνικής γραμμής 1010.

Στην Ελλάδα το όνομά της παραπέμπει στη Γαλατία, όμως υπάρχουν χώρες που την σχετί-
ζουν με την Ινδία, αν και γενικότερα είναι ταυτισμένη με την... Τουρκία. Όπως και να έχει, 
η... γαλοπούλα είναι η αδιαμφισβήτητη «ντίβα» του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού και για 
μία ακόμη φορά θα κλέψει τις εντυπώσεις στην πιο εορταστική οικογενειακή συγκέ-
ντρωση. Η «made in... Αμερικανική Γεωργική Σχολή» γαλοπούλα θεωρείται πασίγνωστη 
για την γεύση και την ποιότητά της. Η κατανάλωση της γαλοπούλας στο Ευρωπαϊκό Χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι καθιερώθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα. Αντικατέστησε τη 
χήνα, την πάπια αλλά και τον κύκνο, οι οποίες αποτελούσαν αγαπημένες γαστριμαργικές 

επιλογές των Ισπανών, των Άγγλων και των Γάλλων για την ημέρα των Χριστουγέννων. Η 
γαλοπούλα έλκει την καταγωγή της από την Αμερικανική Ήπειρο και οι πρώτοι Ευρωπαίοι 

που την αντίκρισαν ήταν οι Ισπανοί κατακτητές το 1500, οι οποίοι την ονόμασαν πουλί των... 
Ινδιών καθώς είχαν την ψευδαίσθηση ότι εκεί βρισκόταν.

Σε μια άκρως «απολαυστική» διάθεση, το 
Jack Daniel’s Tennessee Honey πραγμα-
τοποιεί δύο διήμερα θεματικά events σε 
κεντρικά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Στo 
Jack Honey Cocktails Tour οι λάτρεις των 
spirits θα ζήσουν την απόλυτη Jack Honey 
εμπειρία, με guest bartending από τον Jack 
Daniel’s Cocktail Master Γιάννη Πετρή 
αλλά και μοναδικές εκπλήξεις! H έναρξη 
έγινε στο Tribeca All Day Café-Bar, ενώ στη 
συνέχεια το Jack Honey Cocktails Tour θα 
μεταφερθεί στο Shelter Cocktail Bar την 
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

Στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, αναπτύσσοντας 
τη Γενική Χειρουργική, δημιουργήθηκε 
το Τμήμα Παθήσεων Παχέος Εντέρου 
& Πρωκτού, το πρώτο και μοναδικό 
στη Βόρεια Ελλάδα. Σκοπός του είναι 
η διάγνωση και θεραπεία των παθήσε-
ων του εντέρου από εξειδικευμένους 
ιατρούς με εμπειρία στον τομέα αυτό. 
Στo τμήμα αυτό, εκτός από τις συνήθεις 
εξετάσεις, όπως π.χ. ενδοσκοπήσεις, 
διενεργούνται και εξειδικευμένες 
όπως Αξονική Τομογραφία με το νέο 
CT Siemens Somatom 2017 με την 
ελάχιστη δυνατή ακτινοβολία, τρισδιά-
στατο υπερηχογράφημα πρωκτού και 
μανομετρία ορθοπρωκτικού σωλήνα, 
παρέχοντας τον πιο ολοκληρωμένο 
διαγνωστικό έλεγχο.   Στη Χειρουργική 
Κλινική της ΓΕΝΕΣΙΣ πραγματοποιού-
νται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις 
χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες 
τεχνικές για παθήσεις όπως αιμορρο-
ΐδες, συρίγγια, ραγάδα δακτυλίου και 
ακράτεια κοπράνων. Στο τμήμα Προηγ-
μένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 
με τεχνογνωσία ελάχιστα επεμβατικών 
τεχνικών και με τη χρήση υπερσύγ-
χρονων λαπαροσκοπικών 3D πύργων, 
πραγματοποιούνται επεμβάσεις εντέρου 
τόσο για καλοήθεις όσο και για κακο-
ήθεις παθήσεις, με μικρό χρόνο παρα-
μονής στην Κλινική, περιορίζοντας το 
κόστος, αλλά παρέχοντας υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας.
«Οι παθήσεις του εντέρου εκτός 
από το ότι είναι ενοχλητικές και 
επώδυνες, αν δεν αντιμετωπιστούν 
εγκαίρως, μπορεί να δημιουργήσουν 
ανεπανόρθωτες ζημιές στην υγεία. 
Γι αυτό αν έχετε συμπτώματα όπως 
αίμα κατά την κένωση, φουσκώματα, 
πόνους, ακράτεια, επίμονη δυσκοιλι-
ότητα ή διάρροια, απευθυνθείτε στους 
ειδικούς», σημειώνεται σε σχετικό 
ενημερωτικό δελτίο.
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ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ ισορροπεί ο κόσμος 
μας:  πόλεμοι, προσφυγιά, τρομοκρατία, εθνι-
κισμοί και συγκρούσεις, σκιάζουν καθημερινά 
τις ελπίδες όλων μας, παρά τις ραγδαίες 
τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές. Το κέ-
ντρο βάρους του παγκόσμιου συστήματος με-
τατοπίζεται, οι παλιές βεβαιότητες διαψεύδο-
νται, αξίες και ιδεώδη καταρρακώνονται και η 
αβεβαιότητα πολλαπλασιάζεται. Όλα αυτά, ενώ 
η Ελλάδα βασανίζεται ακόμη από την κρίση, 
που οδήγησε μισό εκατομμύριο Έλληνες και 
κυρίως νέα παιδιά να πάρουν ξανά το δρόμο 
της ξενιτιάς, στο κλείσιμο πάνω από 400.000 
επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την εκρηκτική 
αύξηση της ανεργίας, αλλά και πάνω από 4 
εκατ. Έλληνες να ζουν στα όρια της φτώ-
χειας! Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση 
της Τράπεζας της Ελλάδος, που τώρα είδε το 
φως της δημοσιότητας, αδιάψευστοι είναι οι 
αριθμοί της καταστροφής που πιστοποιούν το 
δράμα των Ελλήνων. Πάνω από 50% έχουν 
μειωθεί οι αποταμιεύσεις από το 2010 μέχρι 
σήμερα  επιστρέφοντας δηλαδή στο 2002 (!) 
ενώ ταυτόχρονα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
των Ελλήνων προς τις Τράπεζες, την Εφορία 
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μήνα - μήνα όλο 
και ανεβαίνουν κατά 1,5 - 3 δις και η γενική 
κατάσταση όλο και χειροτερεύει...

ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ οδεύουν 
εξαιτίας της παιδικής φτώχειας ένα στα τρία 
παιδιά στην Ελλάδα! Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eurostat η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα 
από 28% το 2010 αυξήθηκε κατά 10% περίπου 
το 2016 και έφτασε στο 37,5% με όσα δεινά 
συνεπάγεται μια τέτοιου είδους περιθωριο-
ποίηση.

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ βρίσκονται 16 
μόνιμοι υπάλληλοι της Βουλής που «προσελή-
φθησαν» με πλαστά πτυχία! Η Εισαγγελία κάνει 
λόγο για 16 υπαλλήλους που έχουν παραπεμ-
φθεί στη Δικαιοσύνη κι αν διαπιστωθεί ότι τα 
πλαστά στοιχεία είχαν καθοριστικό ρόλο για 
την πρόσληψή τους, θα απολυθούν. Δηλαδή, 
αν στη Βουλή βρέθηκαν τόσοι υπάλληλοι 
με πλαστά πτυχία, σκεφθείτε πόσες χιλιάδες 
απατεώνες θα βρεθούν σε όλον τον Δημόσιο 
τομέα, αφού επί δεκαετίες έμπαιναν από το... 
παράθυρο οι κομματικοί στρατοί όλων των 
χρωμάτων!  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ:  Ανέβασαν την φορολογία 
και τις εισφορές στον... Θεό (!) κι όλες οι άλλες 
χώρες, έγιναν φορολογικοί παράδεισοι!

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Με τη συμμετοχή… 30 εταιρειών παραγωγής τρο-
φίμων, ποτών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρε-
σιών του κλάδου, η Β & Β και «Ο κόσμος του super 
market», διοργάνωσαν το «Super market forum 2017 
συνάντηση λιανεμπορίου βιομηχανίας τροφίμων-πο-
τών & καταναλωτικών προϊόντων». «Το λιανεμπόριο 
θα εξακολουθήσει να αλλάζει. Θα γίνουν και άλλες 
συγχωνεύσεις και θα επιβιώσει αυτός που θα καταφέ-
ρει να διαφοροποιηθεί», υποστήριξε ο κ. Στ. Λιαδάκης, 
market manager της «ΑΒ Βασιλόπουλος», μιλώντας 
στην εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από την Β&Β 
Εκδοτική Διαφημιστική και το περιοδικό «Ο κόσμος 
του σούπερ μάρκετ». «Οι κανόνες αλλάζουν με πολύ 
ταχείς ρυθμούς πλέον. Απαιτείται διορατικότητα και 
ψυχραιμία. Θα επιβιώσουν όσοι έχουν χαρτογραφήσει 
την αγορά και μιλούν διαφορετικά σε κάθε καταναλωτή 
και όχι μόνο μέσω των μαζικών προσφορών», ανέφερε 
από την πλευρά του ο κ. Σταμάτης Δαυίδ, διευθυντής 
μάρκετινγκ της «Μασούτης Α.Ε.». Ο κ. Γιάννης Πηλί-
δης, γενικός διευθυντής της εταιρείας Συνεργαζόμενοι 
Παντοπώλες Α.Ε., εκτίμησε ότι οι μεσαίες αλυσίδες 
τείνουν προς εξαφάνιση, είτε διότι θα βάλουν λουκέτο 
είτε διότι θα ξεκουραστούν από τις μεγάλες. Ο λόγος; 
«Έχουν λειτουργικό κόστος μεγάλης αλυσίδας, αλλά 
παροχές μικρής αλυσίδας», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο 
ίδιος εκτίμησε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις του κλά-
δου, η λεγόμενη μικρή αγορά, θα επιβιώσει –όπως έχει 
γίνει και στις υπόλοιπες χώρες– αλλά υπό τη μορφή 
συνεργατικών σχημάτων, με μια κοινή ταυτότητα.

■ Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η 
υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, μέσω 
της πλατφόρμας του Taxis, ενώ τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται και η σχετική υπουργική απόφαση που θα 
ορίζει ακριβώς τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής 
του. Το επίδομα φέτος θα είναι κατά 50% περικομμένο, 
πράγμα που σημαίνει αυστηροποίηση των κριτηρίων, 
καθώς το κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται σε 47 
εκατ. ευρώ από 92 που ήταν πέρυσι. Θα έχει όμως και 
πάλι αναδρομική ισχύ, δηλαδή στον υπολογισμό του θα 
συμπεριληφθούν οι αγορές πετρελαίου απ’ την αρχή 
διάθεσής του για τη σεζόν. Η πρώτη δόση θα κατα-
βληθεί μέσα στον Ιανουάριο και η δεύτερη δόση θα 
καταβληθεί μέχρι τον Ιούνιο, ενώ οι σχετικές αιτήσεις 
θα μπορούν να υποβληθούν στο Taxis έως και τις 31 
Μαΐου.

■ Στο τιμόνι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, βρίσκεται, εκ νέου, μετά από μία θριαμβευτική 
νίκη ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο συνδυασμός του 
οποίου ‘Βιοτεχνική Συμμαχία’ συγκέντρωσε το 66,58% 
των ψηφισάντων στις εκλογές του ΒΕΘ. «Στοίχημα μας 
συνεχίζει να είναι η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση 
των μελών του επιμελητηρίου, η προώθηση θέσεων 
που θα συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση και στην 
επιστροφή στην ανάπτυξη και  παράλληλα το όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο άνοιγμα του επιμελητηρίου προς 
την επιχειρηματική κοινότητα» ανέφερε ο πρόεδρος 
του ΒΕΘ και α΄ αντιπρόεδρος της  ΚΕΕ Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος επισημαίνοντας πως «η νέα διοίκηση 
του ΒΕΘ, καθώς αποπνέεται από αέρα ανανέωσης, σα 
μία γροθιά θα συνεχίσει να προωθεί θέσεις και λύσεις 
προς όφελος του επιχειρείν». Μάλιστα ο κ. Παπαδό-
πουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στις επιχειρήσεις 
μέλη του ΒΕΘ που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικα-
σία. «Σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την αγορά, 
οι επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες 
του ΒΕΘ, απέδειξαν την εμπιστοσύνη τους στον επιμε-
λητηριακό θεσμό, γεγονός που μας δίνει τη δύναμη να 
συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά της προσπάθειές μας 
για το πέρασμα σε μια νέα εποχή, έξω από τα μνημόνια 
και με ένα καθαρά εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο».

■ Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 
μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του 
γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα. 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα 
βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr, με 
θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

■ Ο δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Θέρμης, που 
εδρεύει στη Θέρμη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: δήμος 
Θέρμης, Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν της κ. Βασιλικής 
Καραμούτσιου ή Μελίνας Ραμπίδου ή Άγγελου 
Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-300747, 
2313-300742, 2313-300743).

■ Προσλήψεις πραγματοποιεί η Ryanair σε όλη 
την Ελλάδα με νέες ημέρες καριέρας σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Η RyanAir προσφέρει πέρα από τον 
μηνιαίο μισθό και bonus έναρξης 1.200 ευρώ. Οι 
προσλήψεις πραγματοποιούνται μέσω των ημερών 
καριέρας στις 20/12 στη Θεσσαλονίκη. 

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη δύο ατόμων 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., 
μερικής απασχόλησης, διάρκειας δύο μηνών, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης του Κ.Δ.Α.Π. 
88 της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-2018, 
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν 
την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.
gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (3K.
Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΘΕΣEΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υ.Ε Καθαριότητας 
(μερικής απασχόλησης – 4ωρη 5μερη απασχόληση 
Δευτέρα – Παρασκευή ). Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας: 2311821722 κα. Παπαδοπούλου Άννα & τηλ. 
2311821723 κα Ζ.Χατζηαντωνίου) καθημερινά από 
9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

■ Σε εξέλιξη βρίσκεται, η διαδικασία πρόσληψης, 
που αφορά σε 177 νέες μόνιμες θέσεις νοσηλευτι-
κού και λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία όλων 
των Υγειονομικών Περιφερειών και στο ΕΚΑΒ, οι 
οποίες καλύπτονται από προστατευόμενους του 
ν. 2643/1998. Πρόκειται για τα εξής νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης «Γ. Παπανικολάου» και Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» και Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΊΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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ΤΌ ΚΛΗΡΌΔΌΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΕΑΣ
«Το Κληροδότημα της Ρέας» είναι το 
πρώτο μυθιστόρημα της Νατάσα Πιστο-
φίδου. Περίληψη: Ένα ταξίδι ξεκινά στην 
χαραυγή του 20ου αιώνα απ’ το Μπακού, 
τη πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, περνάει 
από την Μόσχα και την Κωνσταντινούπολη 
και τελειώνει -αν τελειώνει- στην Θεσσαλο-
νίκη στις μέρες μας. Με φόντο τα ιστορικά 
γεγονότα της δημιουργίας της Σοβιετικής 
Ένωσης, του B’ Παγκoσμίου Πολέμου και 
του Εμφυλίου που ακολούθησε στην χώρα 
μας, η ιστορία επικεντρώνεται στις εξαιρε-
τικά δυναμικές γυναίκες μιας οικογένειας 
Ελλήνων του Πόντου. Γυναίκες που έζησαν 
καλές και κακές εποχές αντιμετώπισαν 
διωγμούς, απώλειες, θριάμβους, λύπες και 
χαρές και εν τέλει επιβίωσαν ξεπερνώντας 
τις φυσικές και ψυχικές καταστροφές που 
έφερε η Ειμαρμένη στον δρόμο τους, κου-
βαλώντας τις πληγές τους με υπερηφάνεια 
και αξιοπρέπεια. Περιγράφονται γλαφυρά 
οι καταλυτικές μεταξύ τους σχέσεις, οι 
έρωτες, οι απογοητεύσεις τους και η στα-
θερή υποστήριξη στους άντρες της ζωής 
τους. Πάνω απ’ όλα υμνείται η αντοχή, η 
κατανόηση και η αγάπη τους που καταλήγει 
σε λυτρωτική συγχώρεση, χωρίς ούτε για 
μια στιγμή η αφήγηση να γίνεται διδακτική 
ή ακραία συναισθηματική. Tο βιβλίο ρίχνει 
φως σε όλες τις πλευρές της ζωής της 
περιόδου που περιγράφει και το κάνει αυτό 
τόσο ρεαλιστικά που νοιώθει κανείς ότι 
είναι κομμάτι εκείνης της εποχής.

ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ ΕΜΠΌΡΙΌΝ 
1870-1970ΑΠΤΕΣΌΠΕΣ

ΌΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΦΩΤΌΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΌΣΩΠΕΙΑ

ΕΦΤΑ ΛΕΎΚΑ ΠΌΎΚΑΜΙΣΑ ΌΡΛΑΝΤΌ ΤΌ ΤΎΧΕΡΌ

Η περιοδική έκθεση «Θεσσαλονίκης 
εμπόριον 1870-1970», παρουσιάζεται στο 
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, στη 
Θεσσαλονίκη. Διάρκεια: έως 31 Μαρτίου 
2018. Ελεύθερη είσοδος. 
Πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό 
ζωντανεύει την παραγωγική ιστορία του 
παλαιού εμπορικού κέντρου της πόλης. 
Από την ίδρυσή της έως τις μέρες μας, και 
παρά τις αναπόφευκτες ανακατατάξεις, η 
Θεσσαλονίκη υπήρξε, για μεγάλα διαστή-
ματα, οικονομικό κέντρο ενός εκτεταμένου 
παραγωγικού χώρου. Ακόμα και κατά την 
ταραγμένη εκατονταετία 1870-1970, η πόλη 
γνώρισε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης 
χάρη κυρίως στο εμπόριο.

Δύο εικαστικοί, η Βιργινία Μαστρογιαννάκη 
και ο Στρατής Ταυλαρίδης συνεκθέτουν, 
παρουσιάζοντας την παραγωγή τους στην 
γκαλερί Λόλα Νικολάου. Διάρκεια: έως 5 
Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη.

Πρόκειται αναμφίβολα για έργα που υπα-
γορεύουν αυτόματα τη μεταφορά από την 
οπτική στην απτική αίσθηση. Η Βιργινία το 
μάρμαρο, ένα σκληρό και ανθεκτικό υλικό 
που το ζωγραφίζει αποφασιστικά με έντονο 
φωσφορίζον κίτρινο του κρόκου, αλλά και 
με σφήνα και πέλεκυ, δημιουργώντας έτσι 
από-σπάσματα από παρτιτούρες θορύβων. 
Ο Στρατής επιλέγει το χαρτί, ένα ευαίσθητο 
υλικό στο οποίο επεμβαίνει με χειρουργικό 
νυστέρι, υπομονετικά, ψύχραιμα και με λε-
πτότητα για να δημιουργήσει τα δαντελωτά, 
μουσικά του fractals.

Έκθεση με τον τίτλο «Όψεις νέων φωτογρά-
φων», παρουσιάζει στην Υπόγεια Διάβαση 
της οδού Λαγκαδά (στο ύψος των Τραπεζών 
και της οδού Καλαβρύτων), η Φωτογραφική 
Λέσχη «Όψεις» του Δήμου Παύλου Μελά 
στη Θεσσαλονίκη. Διάρκεια: 9 Νοεμβρίου. 
Είσοδος ελεύθερη.

Φωτογράφοι: Ελένη Αθανασιάδου, Τρια-
ντάφυλλος Δάφτιος, Ορέστης Δημητρίου, 
Στυλιανός Δουλγερίδης, Δεβόρα Καζάκου, 
Παρασκευή Λαδά, Σεβαστή Μαμτσαδέλη, 
Νικολίνα Μαυρίδου, Μαρία Πάσχου, Ευμορ-
φία Στάμου, Κλεονίκη Φωσκόλου, Γεώργιος 
Χατζηγεωργίου.

Η Myrό Gallery παρουσιάζει την έκθεση 
της εικαστικού Νίνας Μιχαηλίδου υπό 
τον διακριτικό τίτλο «Προσωπεία» στην 
Θεσσαλονίκη. Την έκθεση επιμελείται 
ο Πάρης Καπράλος. Διάρκεια: έως 16 
Δεκεμβρίου. Είσοδος ελέυθερη.

Η καλλιτέχνης σε δήλωση (statement) 
της για την έκθεση της αναφέρει «Η 
έκθεσή μου στην Myrό Gallery απο-
τελείται από μια σειρά ζωγραφικών 
έργων μεγάλων διαστάσεων, αποτυπω-
μένα με κάρβουνο πάνω σε καφέ και 
λευκό στρατσόχαρτο. Σκοπό τους είναι 
να βάλουν τον θεατή να σκεφτεί την 
σχέση μεταξύ κτηρίων και μασκών, να 
προβληματιστεί και να ψάξει τι κρύβεται 
πίσω από αυτά τα άχρωμα και απόμακρα 
προσωπεία».

«Εφτά λευκά πουκάμισα» είναι ο 
τίτλος του βιβλίου του Θοδωρή Γκόνη. 
Περίληψη: Διηγήματα, μικρές ιστορίες 
που γράφτηκαν την περίοδο 2012-2017 
ανάμεσα σε Βορρά και Νότο. Ιστορίες 
που γράφτηκαν με το μολύβι και τη 
γομολάστιχα. Με το σφυγμό τους. Με το 
ρυθμό της καρδιάς ενός ναυτικού, ενός 
νομάδα που μετακινείται διαρκώς με το 
μικρό του κοπάδι, ψάχνοντας το χόρτο 
του. Ιστορίες που γράφτηκαν κυρίως 
σε αίθουσες αναμονής αεροπλάνων, 
λεωφορείων και τρένων. Κι αν όχι όλες, 
οι περισσότερες κρύβουν ζηλότυπα 
στις αποσκευές τους το εισιτήριο της 
οριστικής επιστροφής. Μιας επιστρο-
φής που διαρκώς αναβάλλεται. Εφτά 
λευκά πουκάμισα. Η καλή φορεσιά ενός 
σπιτιού, που προσπάθησε να μην την 
τσαλακώσει ποτέ και τη φόρεσε μονάχα 
στις μεγάλες του ώρες. Στα ταξίδια του 
στις στενές θάλασσες και στους χωματέ-
νιους δρόμους αυτού του βίου. 

Το «Ορλάντο» (1928) είναι από τα πιο 
εκκεντρικά έργα της Virginia Woolf 
(1882-1941). Περίληψη: Αφιερω-
μένο στη φίλη και ερωμένη της Vita 
Sackville-West, αποτυπώνει την 
πορεία του ανδρόγυνου Ορλάντο από 
τα τέλη του 16ου αιώνα έως τις αρχές 
του 20ού, ενσωματώνοντας πλήθος 
ευφυών λογοτεχνικών και ιστορι-
κών σχολίων. Οι κριτικοί, μένοντας 
αμήχανοι μπροστά σ’ αυτό το απρό-
βλεπτο έργο του μοντερνισμού, το 
χαρακτήρισαν αινιγματικό, «jeu d’ 
esprit», λογοτεχνική παρωδία, γνήσιο 
ρομάντζο, ελαφρώς μεταμφιεσμένη 
μυθιστορηματική βιογραφία αλλά και 
ως το «μακρύτερο και γοητευτικότερο 
ερωτικό γράμμα της λογοτεχνίας». 
Ο Jorge Luis Borges θεωρούσε το 
Ορλάντο, το οποίο και μετέφρασε στα 
ισπανικά, ως «το πιο δυνατό έργο της 
Γούλφ και ένα από τα αυθεντικότερα 
έργα της εποχής μας». 

Το «Τυχερό» είναι το νέο μυθιστόρη-
μα του Κώστα Καβανόζη. Περίλη-
ψη: Αφηγείται μια αληθινή, τραγική 
ιστορία. Η εκκένωση της Ανατολικής 
Θράκης το 1922 και η εγκατάσταση 
του νεαρού Βαγγέλη Βολοβότση στο 
χωριό Τυχερό του Έβρου, ο χωρισμός 
του από τον επτάχρονο γιο του εξαιτίας 
του Εμφυλίου, η ανοικοδόμηση από 
Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του 
ουγγρικού χωριού Μπελογιάννης και η 
επιστροφή στην πατρίδα συνθέτουν -με 
άξονα το πρώτο θανατηφόρο δυστύχη-
μα της Ολυμπιακής Αεροπορίας- έναν 
μυθιστορηματικό κόσμο δημιουργημένο 
αποκλειστικά από αυτούσια στοιχεία 
του υπαρκτού. Το Τυχερό εισχωρεί στην 
πραγματικότητα χρησιμοποιώντας ως 
αφηγηματικό υλικό πηγές, συμβάντα και 
μαρτυρίες και αναζητεί τη λογοτεχνική 
της διάσταση ενδίδοντας χωρίς δισταγμό 
στις ψευδαισθήσεις της Ιστορίας. 

ΒΙΒΛΙΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
πολιτισμός
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ΕΎΡΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΌΣ

ΘΕΑΤΡΌ

CINEMA

ΤΌ ΤΕΤΡΑΓΩΝΌ

ΜΑΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΑΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ

ΌΔΎΣΣΕΑΣ ΦΑΝΤΌ ΚΑΙ ΛΙΣ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΎΚΝΩΝ
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης θα παρουσιαστεί μια περι-
πατητική βιωματική performance 
που στόχο έχει να φέρει στο φως 
το... «εύρημα άνθρωπος», στις 9, 
13, 16, 23 και 30 Δεκεμβρίου. Τιμές 
εισιτηρίων: 5 ευρώ γενική είσοδος.
Σύνοψη: «Εύρημα Άνθρωπος», μια 
δράση με όχημα κείμενα ποίησης 
και πεζού λόγου από τον 7ο αιώνα 
π.Χ. μέχρι σήμερα. Προσωπικές 
αφηγήσεις, ηχοτοπία δομημένα 
και αυτοσχεδιαστικά, σωματικές 
δυναμικές, δημιουργούν ένα τελε-
τουργικό ταξίδι σε ανοιχτό διάλογο 
και διάδραση με τα ευρήματα του 
Μουσείου και το κοινό. Συμμετέ-
χουν οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ: Βασίλης 
Ισσόπουλος, Νίκος Ορτετζάτος, 
Πολυξένη Σπυροπούλου, Κική 
Στρατάκη.

Ο ευφυής και ωραίος Christian (Claes Bang) είναι καταξιωμένος επιμελητής σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. 
Διαζευγμένος και αφοσιωμένος πατέρας δύο παιδιών, οδηγεί ηλεκτρικό αυτοκίνητο και υποστηρίζει κοινωφελείς 
οργανισμούς. Η επόμενη έκθεση που επιμελείται, με τίτλο The Square, είναι μια εγκατάσταση που προσκαλεί τους 
περαστικούς στον αλτρουισμό, υπενθυμίζοντας την ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο. Αλλά καμιά φορά είναι 
δύσκολο να ανταποκριθείς στα ίδια σου τα ιδεώδη. Ο ίδιος ο Christian αντιδρά αλλόκοτα στην κλοπή του κινητού του 
και μπλέκεται σε ντροπιαστικές καταστάσεις. Σε παράλληλη δράση, η ομάδα δημοσίων σχέσεων του μουσείου έχει 
δημιουργήσει μια αναπάντεχη καμπάνια για το The Square. Η ανταπόκριση είναι υπερβολική και ο Christian, αλλά και 
το ίδιο το μουσείο, οδηγούνται σε υπαρξιακή κρίση.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ruben Östlund
Παίζουν οι: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Laesso

Το «Μαμάδες με Κακή Διαγωγή: Χριστούγεννα Εκτός Ελέγχου» ακολουθεί τις τρεις αγαπημένες, παραγνωρισμένες 
και υπερφορτωμένες γυναίκες/ μαμάδες, να επαναστατούν ενάντια στις προκλήσεις και τις προσδοκίες του αντίστοι-
χου Τσάμπιονς Λιγκ των μαμάδων: των Χριστουγέννων. Κι αν η δημιουργία των τέλειων γιορτών για τις οικογένειές 
τους δεν ήταν αρκετά δύσκολη δουλειά, τώρα θα πρέπει να κάνουν όλα αυτά, ενόσω φιλοξενούν τις δικές τους 
μαμάδες.

Σκηνοθεσία – σενάριο: Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ
Παίζουν οι: Μίλα Κούνις, Κάθριν Χαν, Κρίστεν Μπελ, Σούζαν Σάραντον, Κριστίν Μπαράνσκι, Τζέι Ερνάντες, Σέριλ 
Χάινς.

Ο «Οδυσσέας» του Τζέις Τζόυς, 
παρουσιάζεται στις 9, 10, 15, 16, 
17 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Σχήμα 
Εκτός Άξονα. Ώρα: 20:30. Είσοδος 
ελεύθερη.
Σύνοψη: 16η Ιουνίου 1904. Ο 
Μπλουμ ξεκινά τον πρωινό του πε-
ρίπατο στο Δουβλίνο θα περάσει από 
όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία 
της πόλης, θα αναλύσει τα πάντα στο 
μυαλό του δίχως ποτέ οι αναλύσεις 
αυτές να γίνουν πράξη, 16η Ιουνίου 
1904
ο σύγχρονος Οδυσσέας, θα συνα-
ντηθεί με τον Μακόυ, θα βρεθεί στο 
μπαρ του Πατ, θα πάει στην κηδεία 
του φίλου του, του Ντίγκναμ, θα 
περάσει για λίγο όπως πάντα, από 
την εργασία του, θα συναντηθεί με 
τον δάσκαλο Στήβεν Δαίδαλους, 
θα... θα... θα... ενώ κάπου, σε μια 
γωνιά, σε ένα μπαρ, ένας εθνικιστής 
καραδοκεί αργότερα, θα συναντηθεί 
με τον Στήβεν που μάταια προσπα-
θεί να μορφώσει τους μαθητές του 
προβάλλοντας αντίσταση για ένα 
καλύτερο αύριο.

Το Vis Motrix Performance Studio 
παρουσιάζει το αιρετικό έργο του 
πολυδιάστατου Ισπανού θεατρικού 
συγγραφέα Φερνάντο Αραμπάλ, 
«Φάντο και Λις», σε σκηνοθεσία 
Οδυσσέα Ζήκα. Παραστάσεις: Σάβ-
βατο, Κυριακή και Δευτέρα. Ώρα: 
21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 
γενική είσοδος, 8 ευρώ φοιτητών, 
ανέργων και ατέλειες.
Σύνοψη: Γραμμένο το 1958 στο Πα-
ρίσι, «την πολυαγαπημένη εξορία» 
του συγγραφέα και την πόλη στην 
οποία κατέφυγε την περίοδο της 
δικτατορίας του Φράνκο - και στην 
οποία ζει μέχρι σήμερα -, το «Φάντο 
και Λις» αποτελεί ένα από τα γνω-
στότερα έργα του Αραμπάλ. Εκφρα-
στής του Θεάτρου του Παραλόγου 
και συνιδρυτής του Θεάτρου του 
Πανικού, ένα κίνημα εμπνευσμένο 
από τον Θεό Πάνα και επηρεασμένο 
από τον Μπουνιουέλ και τον Αρτώ, 
ο Αραμπάλ αντλεί το «παράδοξό» 
του μέσα από την προσέγγιση της 
ανθρώπινης ύπαρξης υπό το πρίσμα 
μιας παιδικής απλοϊκότητας. 

Η «Λίμνη των Κύκνων» από τα 
Κρατικά Μπαλέτα Μόσχας έρχεται στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για  
μόνο τρεις παραστάσεις. Ώρα: 9/12 
στις 21:00, 10/12 στις 17:30 και στις 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 60 ευρώ, 
50 ευρώ, 40 ευρώ, 30 ευρώ, 20 ευρώ 
(φοιτητικά - παιδικά).
Σύνοψη: Η ιστορία της παράστασης 
αφηγείται τις αισθηματικές περιπέτειες 
ενός νέου πρίγκιπα και μιας όμορφης 
πριγκίπισσας που ένας κακόβουλος 
μάγος μεταμορφώνει σε λευκό κύκνο. 
Έτσι η πριγκίπισσα Οντέτ περνά τη ζωή 
της παγιδευμένη στη μορφή κύκνου. 
Τα μάγια μπορεί να λύσει μόνο ο 
έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη 
του ωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ που 
ορκίζεται να σώσει την Οντέτ. Ο μάγος 
προσπαθεί να τον ξεγελάσει και να τον 
παντρέψει με την κόρη του Οντίλ, το 
μαύρο κύκνο που μοιάζει εκπληκτικά 
με την Οντέτ. Ο Ζίγκφριντ όμως, ξε-
φεύγει από την παγίδα του μάγου, τα 
μάγια λύνονται, παίρνει στην αγκαλιά 
την αγαπημένη του και πετούν μαζί 
στον ουρανό. 
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Ε
κείνη, Έξω, Καθρέφτης, 
Η μπόσα Νόβα του Ησα-
ΐα, Το καλοκαίρι θα έρθει, 
Αυτή που περνάει, Θέλω 
να σε ξεπεράσω, Ένας 
σκύλος στο Κολωνάκι... 
και η λίστα είναι ατελεί-
ωτη με τα τραγούδια του 

Φοίβου Δεληβοριά που θα μπορούσαν 
να ακούγονται σε επανάληψη, ξανά και 
ξανά, χωρίς να τα βαριέσαι-ποτέ. 

Ο λόγος, απλός: κάθε του τραγούδι είναι 
μια συλλογή εμπειριών του, που δέθη-
καν μεταξύ τους, έγιναν τραγούδι και 
αγαπήθηκαν από το κοινό, από την πρώ-
τη στιγμή. Ο Φοίβος Δεληβοριάς είναι 
από τους καλλιτέχνες που δεν εφησυχά-
ζοντα με την επιτυχία, όπως περιγράφει, 
είναι… ανήσυχο πνεύμα. 

Συνέχεια ψάχνει νέους τρόπους έκφρα-
σης και επικοινωνίας με το κοινό του. 
Ένα απλό παράδειγμα είναι «Η ταράτσα 
του Φοίβου» που στήθηκε το περασμέ-
νο καλοκαίρι στην Αθήνα, ανέτρεψε τα 
συναυλιακά δεδομένα της Ελλάδας και 
έγινε αμέσως το στέκι των μουσικόφι-
λων. Πιο συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης 
δημιούργησε ένα «αναψυκτήριο» πα-
ρουσιάζοντας ένα μουσικοθεατρικό θέα-
μα παρέα με έναν μόνιμο θίασο που απο-
τελείται από τέσσερις μουσικούς. Εκεί ο 
Φοίβος υποδεχόταν ξεχωριστούς καλε-
σμένους από τον κόσμο της μουσικής, 
του θεάτρου και του stand up comedy, 
κάθε εβδομάδα, οι οποίοι έκαναν κάτι δι-
αφορετικό από αυτό που συνηθίζουν να 
παρουσιάζουν στο δικό τους πρόγραμ-

μα. O Φοίβος Δεληβοριάς σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στην Karfitsa ανέφε-
ρε ότι μόλις βρεθεί η κατάλληλη «στέγη» 
στη Θεσσαλονίκη θα μεταφέρει την «Τα-
ράτσα» του κι εδώ.

Η Ταράτσα του Φοίβου θα μετακομίσει 
κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη;
Aμέ! Ψάχνουμε τον κατάλληλο χώρο. 
Ξέρετε εσείς καμιά ωραία; Εμείς βάζου-
με τα λαμπιόνια και τα πολύχρωμα μα-
ντήλια, τις γρανίτες και τα «υποβρύχια».

Η εποχή που διανύουμε σας επιτρέπει 
να είστε καλλιτέχνης που δημιουργεί, 
χωρίς να σκέφτεται την εμπορικότητα; 
Και τι επιπτώσεις έχει αυτό στη δου-
λειά σας;
Σε κάθε εποχή σκέφτεσαι το εμπορικό 
κομμάτι, με την έννοια του να μπορέ-
σουν να «βγουν» οι παραγωγές σου, να 
μην καταστραφείς, να πληρωθούν καλά 
οι συνεργάτες σου. Τη στιγμή όμως της 
δημιουργίας πρέπει όλα αυτά να τα ξε-
χνάς. Να κάνεις κάτι με πολλή αγάπη και 
να σου αρέσει τόσο που θα το δώσεις με 
όλη σου την καρδιά στους άλλους.

Τι θα αλλάζατε στο χώρο της μουσικής 

στην Ελλάδα; Και ποια θεωρείτε ότι εί-
ναι η μεγαλύτερη «πληγή» της;
Θα δημιουργούσα... δημιουργούς! Όλοι 
σχεδόν τραγουδάνε, ελάχιστοι όμως 
γράφουν καινούργια πράγματα. Το θε-
ωρώ αυτοκαταστροφικό αυτό με τις δι-
ασκευές. Όχι άλλα cover bands. Μας πί-
νει το αίμα το καθιερωμένο-θέλουμε να 
ανακαλύψουμε και κάτι.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σας 
τραγούδια είναι το «Θέλω να σε ξε-
περάσω». Τελικά ο Φοίβος τι δεν έχει 
ξεπεράσει ακόμα ή δυσκολεύτηκε πολύ 
για να το κάνει;
Δύο συγκεκριμένους έρωτες, έναν που 
δεν τον έζησα κι έναν που τον έζησα. 
Επίσης, όλους τους συνθέτες που μου 
αρέσουν. 

Η σύγχρονη κοινωνία έχει νέες μορφές 
επικοινωνίας. Πλέον οι περισσότεροι, 

γνωρίζουν, φλερτάρουν, κάνουν φι-
λίες, εξωτερικεύουν συναισθήματα… 
online. Εάν ξεκινούσατε τώρα την κα-
ριέρα σας πιστεύετε θα είχατε την ίδια 
πορεία;
Πιστεύω πως έχω τέτοια ανάγκη να ανέ-
βω σε μια σκηνή και να εκφραστώ, που 
πάλι θα το έκανα. Το live ποτέ δεν πεθαί-
νει άλλωστε. Έχει πάντα πολύ μεγάλη δύ-
ναμη, παρά τον θρίαμβο του εικονικού.

Όταν ακούτε την λέξη «Θεσσαλονίκη» 
τι σας έρχεται στο μυαλό;
Μια βραδιά που ο Λέοναρντ Κοέν μπήκε 
ανάμεσα σε μένα και σε ένα κορίτσι. Και 
κάποια στιγμή του ζήτησα να αποχωρή-
σει ευγενικά για να μείνουμε μόνοι. Αυ-
τός έφυγε, υποτίθεται για πάντα, αλλά για 
μένα είναι για πάντα στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν έχω ξεπεράσει δύο έρωτες…»
ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΊΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Ό ΦΌΙΒΌΣ ΔΕΛΗΒΌΡΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA 

συνέντευξη

Η αλήθεια 
πίσω από 

την είδηση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

μ α ζ ί  τ ο  έ ν θ ε τ ο . . . 
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COLDCUT

ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΣΎΝΑΎΛΙΑ ΜΙΚΤΗΣ 
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΌΡΩΔΙΑΣ

ΕΎΗ ΣΙΑΜΑΝΤΑ

LONGSHOTS ΚΑΙ RIP

6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΌΎ 
ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ

PACO OSUNA FIREWIND CHICO FREEMAN TRIO
Στις 9 Δεκεμβρίου, τα indie, folk, 
pop, jazz και soul samples των 
Coldcut θα ακουστούν ζωντανά στο 
Principal Club Theater. Ώρα: 22:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 15 και 18 ευρώ 
στην προπώληση και 22 ευρώ  στο 
ταμείο.
Οι Coldcut, το μουσικό δίδυμο των 
Matt Black και Jonathan More, 
είναι ένα από τα πρώτα διαμάντια 
της βρετανικής ηλεκτρονικής 
σκηνής. Για την ακρίβεια, είναι ένα 
από τα πρώτα μουσικά σχήματα 
που αξιοποίησε τις –πρωτόγονες 
ακόμα− δυνατότητες των synths για 
να παραγάγει samples που έμελλε 
να μείνουν χαραγμένα στο μυαλό 
χιλιάδων ανθρώπων. Όλα ξεκίνησαν 
το 1986, όταν o Black αξιοποίησε τις 
γνώσεις που είχε ως προγραμματι-
στής υπολογιστών για να δημιουρ-
γήσει μίξεις παρέα με τον More, τον 
οποίο είχε γνωρίσει σε ένα δισκο-
πωλείο. H μουσική τους αφετηρία 
ήταν το single Say Kids What Time 
Is It, το πρώτο κομμάτι στην ιστορία 
της μουσικής που ήταν φτιαγμένο 
αποκλειστικά από samples. Οι ρίζες των καλάντων φτάνουν 

ως την εποχή του Ομήρου και την 
αρχαιότητα, θα παρουσιαστούν στις 
11 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης. Ώρα: 20:00.  
Τότε είχαμε το έθιμο της Ειρεσιώνης, 
κατά το οποίο τα παιδιά έφερναν στα 
σπίτια το μήνυμα της καλής τύχης και 
γονιμότητας, τραγουδώντας ευχές και 
παινέματα. Τότε, μεταξύ 15 Δεκεμβρί-
ου και 15 Ιανουαρίου, που συμπίπτει 
με τον αρχαίο μήνα Ποσειδεώνα, τα 
παιδιά τραγουδούσαν στους δρόμους 
κρατώντας την Ειρεσιώνη, κλαδί ελιάς 
ή δάφνης στολισμένο με καρπούς 
και μάλλινα νήματα (είρος ή έρειον = 
μάλλινο νήμα). Παρόμοια τραγούδια 
συναντάμε και στους ρωμαϊκούς χρό-
νους όταν γιόρταζαν οι Ρωμαίοι και 
οι Έλληνες τα Σατουρνάλια ή Κρόνια 
και τις καλένδες. Όπως ήταν φυσικό 
η επίσημη Χριστιανική εκκλησία αντέ-
δρασε έντονα στα ειδωλολατρικά αυτά 
κατάλοιπα. Έτσι, μεταφέρθηκαν στις 
Χριστιανικές εορτές και έθιμα παλαι-
ότερα του Χριστιανισμού, δηλαδή τα 
κάλαντα, αναπόσπαστο και κύριο στοι-
χείο των εορταστικών εκδηλώσεων 
του 12ημέρου, παραμονή Χριστουγέν-
νων έως Φώτα, περιγράφεται για την 
παράσταση.

Η μοναδική Εύη Σιαμαντά επιστρέφει 
στο French Keys σε ενα πρόγραμμα 
που αναδεικνύει την χαρισματική 
φωνή της, στις 15 Δεκεμβρίου. Ώρα: 
22:00. Τιμή εισόδου: 5 ευρώ.
Η ερμηνεύτρια υπόσχεται νοσταλγία 
και πολύ στυλ, ενώ κλείνει το μάτι 
σε όλους όσους αγαπούν το glam 
μιας άλλης εποχής που το ξαναφέρ-
νει στο σήμερα με νέα ματιά υπό 
τις ενορχηστρώσεις του Σπύρου 
Ρασσιά. Κλασσικές jazz μελωδί-
ες, επιτυχίες του ευρωπαϊκού και 
αμερικάνικου ρεπερτορίου και 
αθάνατα ελληνικά τραγούδια σε ένα 
πρόγραμμα έκπληξη! Μαζί της οι: 
Σπύρος Ρασσιάς: Piano, Δημήτρης 
Γιαλαμάς: Bass, Νίκος Βαργιαμίδης: 
DRUMS.

Οι Longshots και οι RIP θα εμφανι-
στούν στο Υπόγειο στις 13 Δεκεμβρί-
ου. Ώρα: 21:00. Τιμή εισόδου: 3 
ευρώ.
Οι Longshots είναι μια Hard Rock 
μπάντα από την Θεσσαλονίκη, η οποία 
αν και έχει λίγους μήνες ζωής είναι μια 
συνεργασία από μουσικούς διαφόρων 
μουσικών σχημάτων της πόλης (και 
μη) οι οποίοι ενώθηκαν κάτω από 
τους ρυθμούς της δυνατής μουσικής. 
Την Τετάρτη στις 13 του μηνός , λίγες 
μέρες πριν τις γιορτές , θα δώσουν 
την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση 
,μαζί με τους Θεσσαλονικείς R.I.P. στη 
μουσική σκηνή του Υπογείου. 

Μια αγαπημένη παρέα μουσικών κατα-
πολεμά τη μοναχικότητα του πιανίστα, 
δημιουργεί μια ορχήστρα πιάνων και 
επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει μέσα σε ένα 
νέο πλαίσιο τον παραδοσιακό πιανιστικό 
ήχο, στο 6ο Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονί-
κης, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
9 και 10 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 15 ευρώ το κανονικό και 
10 ευρώ το μειωμένο. Πρόγραμμα : G. 
Gershwin Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι σε 
διαμόρφωση - μεταγραφή του Θ. Κοτεπά-
νου για 12 πιανίστες - 6 πιάνα, Α. Ανισέ-
γκος Styx για 12 πιανίστες - 6 πιάνα, Ν. 
Αναδολής Old Jazz memories (a little suite) 
για 12 πιανίστες - 6 πιάνα, διάλειμμα, G. 
Bizet - Μ.Wilberg Φαντασία σε θέματα της 
όπερας Carmen για 4 πιανίστες - 2 πιάνα,  
Χ. Παπαγεωργίου The Musical Suite για 12 
πιανίστες - 6 πιάνα. Συμμετέχει η Μικτή Χο-
ρωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας υπό 
τη διεύθυνση του Δ. Καρβούνη. Στη σύν-
θεση του Piandaemonium συμμετέχουν 
αλφαβητικά οι Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, 
Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Δόμνα 
Ευνουχίδου, Νίκος Ζαφρανάς, Χρήστος 
Λενούτσος, Ειρήνη Μαύρου, Μαρία Μυλα-
ράκη, Στέφανος Νάσος, Χρήστος Νούλης, 
Διονύσης Παντής, Αντώνης Σελεμίδης, 
Θοδωρής Τζοβανάκης, Κώστας Χάρδας.

Στις 9 Δεκεμβρίου στο Block 33, έρ-
χεται ο Ισπανός master της Techno: 
PACO OSUNA. Ώρα: 23:55. Τιμές 
εισιτηρίων: 15 και 12 ευρώ στην 
προπώληση και 18 ευρώ στο ταμείο.
 Με μια καριέρα που εκτείνεται 
πέρα από 20 χρόνια, ο Paco Osuna 
είναι ένας από τους πιο γνωστούς 
καλλιτέχνες της βιομηχανίας. Η 
δημιουργικότητα, το θάρρος και 
η αδυσώπητη αναζήτηση νέων 
μορφών έκφρασης είναι μερικές 
από τις κύριες και συνεπείς αρετές 
του, όταν πρόκειται για μουσική. Στο 
χορό, είναι ζωντανός, έξυπνος και 
εκλεπτυσμένος, με βαθιά συνειδη-
τοποίηση για την καλή αισθητική. 
Κάθε περίοδος είναι σημαντική για 
τον Paco και ο ίδιος επιδιώκει να 
επινοήσει και να ανανεώσει κάθε 
φορά που μπαίνει στη σκηνή.

Oι Firewind έρχονται στο Principal 
Club Theater στις 15 Δεκεμβρίου. 
Ώρα: 20:00. Τιμές εισιτηρίων: 15 
και 18 ευρώ στην προπώληση και 
20 ευρώ στο ταμείο.
Oι Firewind επιστρέφουν στις 
συναυλιακές σκηνές μετά από 
διάλειμμα πέντε ετών με το φοβερό 
νέο τους άλμπουμ Ιmmortals. Το 
άλμπουμ έλαβε διθυραμβικές κρι-
τικές σε τέτοιο βαθμό, που πολλοί 
μιλάνε για τον κορυφαίο δίσκο της 
καριέρας τους, ενώ έφτασε και στο 
νούμερο 2 των charts στη χώρα 
μας, όπως και στο εξωτερικό , 
δείγμα ότι έλειψαν πολύ στον κόσμο 
και υπήρχε ανάγκη για νέο υλικό 
που θα σβήσει τη δίψα των οπαδών. 
Με γεμάτες τις μπαταρίες τους και 
με ισχυρό κίνητρο όσο ποτέ να 
βγουν και να δείξουν πόσο φοβε-
ρά λειτουργούν τα νέα κομμάτια 
σε συνδυασμό με τα παλιότερα, οι 
Firewind θα παρουσιάσουν για άλλη 
μία φορά ένα χορταστικό σόου.

Ένα από τα πιο δυναμικά σαξόφωνα 
της τζαζ τις τελευταίες δεκαετίες, o 
μουσικός, συνθέτης και παραγωγός 
Chico Freeman έρχεται στο Ξέφωτο, 
στις 14 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ καθή-
μενοι και 15 ευρώ όρθιοι.
 
Γιός του τενόρου σαξοφωνίστα 
Von Freeman, πέρασε από το hard 
bop στην avant garde ή την afro 
latin jazz και το blues έχοντας ήδη 
συμπληρώσει 45 χρόνια στην καρδιά 
της μεγάλης jazz δημιουργίας. Έχει 
πραγματοποιήσει εμφανίσεις και 
ηχογραφήσεις με τους πιο πρωτο-
ποριακούς μουσικούς στον κό-
σμο. Οι μουσικές συνεργασίες του 
περιλαμβάνουν θρυλικά ονόματα 
όπως οι Dizzy Gillespie, McCoy 
Tyner, Elvin Jones, Charles Mingus, 
Art Blakey, Wynton Marsalis, 
Branford Marsalis, Joe Henderson, 
Roy Haynes, Lester Bowie, Earth, 
Wind & Fire, The Eurythmics, The 
Temptations, The Four Tops, Tito 
Puente, Arturo Sandoval, Celia Cruz 
και πολλοί άλλοι.

πολιτισμός
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Ο 
Τheodore επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη 
και παίζει για πρώτη φορά με την μπάντα 
του στο Υπόγειο, το Σάββατο 9 Δεκεμβρί-
ου. Αμέσως μετά την σύντομη περιοδεία 
του σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βαρ-
κελώνη, Βερολίνο, Κολωνία, Αμβούργο, 
Παρίσι, Λονδίνο) και με εξαιρετικές κριτι-
κές στις αποσκευές του για τις εμφανίσεις 

του στα Live at Heart (Örebro/Σουηδία) και Reeperbahn 
Festival (Αμβούργο/Γερμανία*) ο Theodore παρουσιάζει 
το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό σόου του στο κοινό της 
Θεσσαλονίκης. Επηρεασμένες από την φύση των αντιθέ-
σεων μεταξύ φωτός και σκιάς, οι εμφανίσεις του Theodore 
χαρακτηρίζονται από την εναρμόνιση του ατμοσφαιρικού 
και κινηματογραφικού ήχου με την σκηνοθεσία των φωτι-
στικών εγκαταστάσεων. Στην παράστασή του στην Θεσσα-
λονίκη, ο Theodore θα παρουσιάσει υλικό από τον νέο του 
δίσκο, ο οποίος θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018, μαζί με 
κομμάτια από τους δύο προηγούμενους δίσκους του, ‘7’ και 
‘It Is But It’s Not’…

Στις 9 Δεκεμβρίου παίζεις για πρώτη φορά στο Yπόγειο. 
Τι θα παρουσιάσεις στον χώρο αυτό; 
Για την εμφάνισή μας στο Υπόγειο, θα προσαρμόσουμε το 
σόου με το οποίο περιοδεύαμε και στο εξωτερικό. Είμαι 
πολύ χαρούμενος που σε αυτή την παράσταση θα παρου-
σιάσουμε και δύο καινούρια κομμάτια από τον νέο μου δί-
σκο που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018. Μάλιστα, αυτά 
τα κομμάτια τα παίξαμε για πρώτη φορά στην περσινή μας 
εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη (Μάιος 2017). Από τότε, αυτά 
έχουν ωριμάσει και βρίσκομαι λίγο πριν την ολοκλήρωσή 
τους.

Πώς βιώνεις τη μουσική σου πορεία στην Ελλάδα σε 
σχέση με το Εξωτερικό;
Δεν ξεχωρίζω την Ελλάδα από τις χώρες του εξωτερικού 
στις οποίες προσπαθώ να επικοινωνήσω τη μουσική μου. 
Κάνω την ίδια προσπάθεια, έχω τις ίδιες αγωνίες και χαίρο-
μαι εξίσου και στις δύο περιπτώσεις όταν συνδιαλέγομαι με 
τον κόσμο μέσω της μουσικής μου.

Το 2018 σε βρίσκει να συμμετέχεις σε δύο κορυ-
φαία μουσικά φεστιβάλ παγκοσμίως, το SXSW και το 
Eusoronic. Τι νιώθεις ότι είναι το πιο σημαντικό σε αυτές 
σου τις συμμετοχές;
Όταν δημιουργώ μουσική ή μια live παράσταση το κάνω 
και για να ικανοποιήσω τις προσωπικές καλλιτεχνικές μου 
ανάγκες, αλλά κυρίως για να μοιραστώ αυτό που νιώθω με 
ολοένα περισσότερο και διαφορετικό κόσμο. Σε φεστιβάλ 
αυτού του είδους, έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς και να πατήσω το πόδι μου σε 
διαφορετικές μουσικές περιοχές.

Οι τίτλοι των άλμπουμ σας και κάποιων τραγουδιών σας 
είναι αινιγματικοί. «7, It is but It’s Not, Are We There 
Yet?». Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σκέψη πίσω από αυτήν 
την επιλογή;
Προσπαθώ ώστε το σύνολο της δουλειάς μου (από την 
μουσική, τους στίχους, μέχρι το artwork και τους τίτλους) 
να εξυπηρετεί το θέμα που επέλεξα να εξερευνήσω δη-
μιουργικά κάθε φορά. Ο τίτλος του πρώτου μου δίσκου, 
«7», σχεδόν μου επιβλήθηκε συμβολικά, καθώς κατά την 
δημιουργία του δίσκου, συναντούσα διαρκώς τον αριθμό 
7 μπροστά μου. Προφανώς, τα τραγούδια του δίσκου είναι 
επτά σε αριθμό. Επίσης, τα εγκώμια από το Συμπόσιο του 
Πλάτωνα, τα οποία στην πορεία της δημιουργίας του δίσκου 
συνειδητοποίησα ότι με έχουν επηρεάσει πολύ, είναι επίσης 
επτά. Ακόμη, το τελευταίο τραγούδι του δίσκου («7.AΡΧΗ») 
αποτελούσε μια γέφυρα μεταξύ του δίσκου αυτού και εκεί 
όπου ονειρευόμουν να φτάσω μελλοντικά. «Με το Are We 
There Yet?», ως πρώτο τραγούδι του δίσκου που ακολού-
θησε, προσπαθούσα να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα με το 

τελευταίο τραγούδι του προηγούμενου δίσκου, αλλά και να 
εκφράσω την ανυπομονησία του να πιάσεις τα όνειρά σου. 
Με το «It Is But It’s Not”, που είναι ο τίτλος του δεύτερου 
μου δίσκου, προσπαθούσα να εξερευνήσω το πώς τα αντί-
θετα αλληλοεξουδετερώνονται, το πώς το ένα αναδεικνύ-
ει το άλλο, αλλά και το πώς αντίθετες έννοιες (καλό-κακό, 
φως-σκοτάδι, τάξη-χάος) είναι απόλυτα σχετικές.

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου Special Guest: Jack Heart
Special guest της βραδιάς ο Jack Heart. Οι δύο καλλιτέχνες που έχουν ξα-
νασυνεργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν (το καλοκαίρι σε μία σειρά από live 
gigs σε επιλεγμένα νησιά) ενώνουν τις δυνάμεις τους ξανά και παρουσιάζουν 
ένα ιδιαίτερο και άκρως ατμοσφαιρικό live. * Η παράσταση του Theodore στο 
Reeperbahn Festival βραβεύτηκε ως “best performance at Reeperbahn 2017”

life

Ο «best performance  
at Reeperbahn 2017» 
στη Θεσσαλονίκη

Ο Theodore είναι ένας συνθέτης, performer και πολυοργανίστας 
με αξιοσημείωτη πορεία. Σε μια ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικής, 
ψυχεδελικής και ambient υπόστασης, ο εξαιρετικά ταλαντούχος 
μουσικός δίνει μια ιδιάζουσα, δική του ηλεκτρονική post-rock 
τεχνοτροπία και αντίληψη στη σύνθεση και υλοποίηση της μου-
σικής του, αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομα-
ντισμό. Έχει ήδη δύο άλμπουμ στο ενεργητικό του, το «7» και 
το «Ιt Is But It’s Not” ενώ η κυκλοφορία του τρίτου προσωπικού 
του δίσκου αναμένεται μέσα στο 2018. Οι live εμφανίσεις του 
είναι επιλεκτικές και τόσο ξεχωριστές όσο και οι συνθέσεις 
του. Σε αυτές συγκαταλέγονται η πρώτη του εμφάνιση στο Fuzz 
Club (2016) με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ 
του, το opening act στο live των Sigur Ros στην Αθήνα (2016 
@ Release Athens Festival), η παράσταση στον αρχαιολογικό 
χώρο στους Στύλους του Ολυμπίου Διός (2015) όπου έντυσε 
μουσικά την ταινία του Buster Keaton ‘The Cameraman’ παί-
ζοντας ζωντανά, η οπτικοακουστική παράσταση στα σκαλιά 
του Δημαρχείου Ερμούπολης για τη λήξη του Animasyros 10 
(2017) καθώς και οι live εμφανίσεις του σε clubs & φεστιβάλ 
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης (Reeperbahn 
Festival, Live at Heart, Uberjazz) για τις οποίες κέρδισε δια-
κρίσεις και διθυραμβικές κριτικές. Στα μελλοντικά του σχέδια 
περιλαμβάνονται η κυκλοφορία του τρίτου του άλμπουμ (φθι-
νόπωρο του 2018) και δύο σημαντικές εμφανίσεις, η πρώτη 
στο ευρωπαϊκό showcase festival Eurosonic Noordeslag (Ολ-
λανδία) τον ερχόμενο Ιανουάριο και η δεύτερη στο κορυφαίο 
διεθνές πολυθεματικό φεστιβάλ, το SXSW (Texas, HΠΑ) τον 
Απρίλιο του 2018.

Info
Theodore live

Θεσσαλονίκη – Υπόγειο
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου

Special Guest: Jack Heart
Εισιτήρια: 6 € γενική είσοδος

Ώρα Έναρξης: 21:30
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ΜΟ
ΔΑ

γυναίκα

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Αυτό που καθορίζει το στυλ και την τελική εμφά-
νιση μίας γυναίκας είναι σαφώς η επιλογή των 
αξεσουάρ που θα ολοκληρώσουν ένα outfit. Ως 
φανατική οπαδός των αξεσουάρ ανακάλυψα μία 
απίθανα ευφάνταστη και ποιοτική συλλογή με-
ταξωτών φουλαριών που μπορούν να μεταμορ-
φώσουν και να δώσουν έναν κοσμοπολίτικο αέρα 
στο ντύσιμό σας ανάλογα με τον τρόπο που θα τα 
φορέσετε. 
Το συγκεκριμένο αξεσουάρ ταιριάζει σε όλες τις 
γυναίκες ανεξαρτήτου στυλ και ηλικίας, αναβαθ-
μίζοντας ακόμη και το πιο απλό outfit. 
Η σειρά “Emmanuelle, fashion made of silk” δεν 
είναι απλώς μια μάρκα. Αποτελεί την υλοποίηση 
του οράματος μιας οικογένειας να παράγει και να 
παραδίδει στους πελάτες της τα καλύτερα αξε-

σουάρ φτιαγμένα από ελληνικό μετάξι.
Οι συλλογές “Emmanuelle, fashion made of silk” 
δημιουργήθηκαν το 2015. Μια ομάδα από γραφί-
στες και illustrators, επιστρατεύονται κάτω από 
την επίβλεψή της Εμμανουέλας Κουρούδη, δη-
μιουργώντας εντυπωσιακά σχέδια που ακολου-
θούν τις διεθνείς τάσεις της μόδας: από animal 
prints μέχρι φυτικά και γραμμικά μοτίβα.
Με έμπνευση που αντλείται από την τέχνη και 
την φύση, η “Emmanuelle, fashion made of silk” 
σχεδιάζει και παράγει μοναδικά αξεσουάρ για τις 
γυναίκες που θέλουν να κάνουν τη διαφορά με 
διακριτικό και κομψό τρόπο.

Enjoy!

THE ART OF SILK by Emmanuelle!
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Αγώνας από αυτούς που το αποτέλεσμά τους 
έχει μεγάλη σημασία για τον ΠΑΟΚ, είναι ο 
αυριανός με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Εάν 
ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρητικά είναι το φαβο-
ρί καταφέρει να κερδίσει τον αγώνα θα έχει 
κατακτήσει τους πολύτιμους βαθμούς, θα δια-
τηρήσει την επαφή του με την πρώτη θέση του 
βαθμολογικού πίνακα και θα έχει καλύτερη 
ψυχολογία για τη συνέχεια. Υπάρχει όμως και 
κάτι ακόμη πιο σημαντικό: θα έχει ικανοποιή-
σει το θυμικό του κόσμου του ο οποίος θα δει 
«ζωντανά» την ομάδα φέτος στην Τούμπα, σε 
αγώνα Πρωταθλήματος, μετά από επτά αγωνι-
στικές. Αυτή κι αν είναι σημειολογία. Ο ΠΑΟΚ 
«ανοίγει» τις πόρτες της Τούμπας για τον κό-
σμο του πρώτη φορά φέτος. Χρονιά που έχει 
βάλει έναν και μοναδικό στόχο: την κατάκτηση 
του Πρωταθλήματος. Οπότε η νίκη στον αγώ-
να με τον Παναθηναϊκό φαντάζει περίπου ως 
μονόδρομος. Επειδή όμως στο ποδόσφαιρο τη 

χαρά με τη λύπη τη χωρίζει μία λεπτή γραμμή 
θα έχει μεγάλη αξία ο τρόπος που θα προσεγ-
γίσει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ. 
Ο Δικέφαλος είναι αλήθεια ότι δεν έχει φέτος 
σταθερή απόδοση. Μέχρι τώρα έδειξε ότι 
είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. 
Εχασε βαθμούς σε έδρες όπως η Λάρισα, 
η Ριζούπολη και η Λιβαδειά και κέρδισε για 

πρώτη φορά εκτός έδρας, την προηγούμενη 
αγωνιστική, στην Ξάνθη. Η αγωνιστική του 
πορεία προκάλεσε αναταράξεις στον οργανι-
σμό ΠΑΟΚ και αντιδράσεις από τους οργανω-
μένους οπαδούς οι οποίοι εξαπέλυσαν βολές 
προς τον προπονητή και τους παίκτες. Μετά 
τη νίκη επί της Ξάνθης ηρέμησε το κλίμα, αλλά 
για τον κόσμο η νίκη επί του Παναθηναϊκού 
είναι ένα αδιαπραγμάτευτο αποτέλεσμα. Τόσο 
γιατί ο ΠΑΟΚ, ομάδα που κάνει πρωταθλητι-
σμό θα πρέπει για περισσότερους από έναν 
λόγους να κερδίζει και τα ντέρμπι, όσο και 
γιατί ο αντίπαλος του βρίσκεται σε αγωνιστική 
και διοικητική περιδίνηση. Δεν παύει όμως να 
είναι ομάδα με αξιοπρεπές ρόστερ και παίκτες 
που δεν έχασαν τον επαγγελματικό τους εγω-
ισμό. Ο οποίος πολλές φορές μεταμορφώνει 
μία ομάδα. Οπότε εάν ο ΠΑΟΚ πιστέψει ότι έχει 
απέναντι του ένα σάκκο του μποξ, κινδυνεύει 
να μπει σε περιπέτειες.  

Η περιδίνηση του ΠΑΟ και ο στόχος του ΠΑΟΚ

ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗ
αθλητικά

m Συγκεκριμένη πρόταση, κοστολογημένη 
σε κάθε σημείο της έχει κατατεθεί από τη 
διοίκηση του Καυτανζογλείου σταδίου στην 
πλευρά του ΠΑΟΚ για την χρήση του γηπέ-
δου από τη νέα σεζόν ως έδρα της ομάδας. 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Sport24», το 
συνολικό κόστος της για την ενοικίαση και 
τις εργασίες που πρέπει να γίνουν (υπάρχει 
αναλυτική κατάσταση με τα ποσά για κάθε 
μία από αυτές) φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια 
ευρώ για την τριετία στην οποία το στάδιο θα 
είναι έδρα του «Δικεφάλου». Οι εργασίες που 
ζητά η διοίκηση του Καυτανζογλείου είναι 
συγκεκριμένες (προβολείς, πυρασφάλεια, 
λίφτινγκ των δημοσιογραφικών θεωρείων) 
και από εκεί και πέρα, ό,τι παραπάνω θέλει 
η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να κάνει στο γήπεδο 
αφορούν εξτρά έξοδο γι’ αυτή. Σε σχέση με 
αυτά που είχε προϋπολογίσει η πλευρά του 
ΠΑΟΚ υπάρχει διαφορά (όχι σημαντική πά-
ντως). Όπως και να ‘χει, οι τελικές αποφά-
σεις θα παρθούν στη σύσκεψη που θα γίνει 
παρουσία του Ιβάν Σαββίδη με θέμα τη «Νέα 
Τούμπα». Ο ομογενής επιχειρηματίας είναι 
αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση 

m Eκτός από τη μεγάλη διοργάνωση θα 
μείνει το Βέλγιο καθώς έχουν καθυστε-
ρήσει οι εργασίες για την κατασκευή του 
«Eurostadium» στις Βρυξέλλες. Τις έδρες 
και τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Euro 
2020 ανακοίνωσε η UEFA. Αξίζει να σημειω-
θεί πως εκτός από τη μεγάλη διοργάνωση θα 
μείνει το Βέλγιο καθώς έχουν καθυστερήσει 
χαρακτηριστικά οι εργασίες για την κατα-
σκευή του «Eurostadium» στις Βρυξέλλες. 
Συνεπώς τα παιχνίδια που ήταν να διεξα-
χθούν στη βελγική πρωτεύουσα μεταφέρο-
νται στο Λονδίνο και στο «Γουέμπλεϊ», στο 
οποίο και θα διεξαχθούν τα ημιτελικά και ο 
τελικός. Η τελετή έναρξης θα γίνει στο «Ολί-
μπικο» της Ρώμης. Αναλυτικά, οι πόλεις του 
EURO 2020: 1ος όμιλος: Ρώμη (Ιταλία), Μπα-

κού (Αζερμπαϊτζάν) 2ος όμιλος: Άμστερνταμ 
(Ολλανδία), Βουκουρέστι (Ρουμανία) 3ος 
όμιλος: Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), Κοπεγ-
χάγη (Σουηδία) 4ος όμιλος: Λονδίνο (Αγγλία), 
Γλασκώβη (Σκωτία) 5ος όμιλος: Μπιλμπάο 
(Ισπανία), Δουβλίνο (Ιρλανδία) 6ος όμιλος: 
Μόναχο (Γερμανία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία) 
Φάση των «16»: Λονδίνο (Αγγλία), Κοπεγχά-
γη (Σουηδία), Βουκουρέστι (Ρουμανία), Άμ-
στερνταμ (Ολλανδία), Δουβλίνο (Ιρλανδία), 
Μπιλμπάο (Ισπανία), Βουδαπέστη (Ουγγα-
ρία), Γλασκώβη (Σκωτία) Προημιτελικά: Γλα-
σκώβη (Σκωτία), Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), 
Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), Ρώμη (Ιταλία) Τα 
ημιτελικά και ο τελικός θα διεξαχθούν στο 
«Γουέμπλεϊ».

m Για τις συνήθειες που είχε ως παίκτης 
αλλά και για τον Νίκο Γκάλη μίλησε στo Μα-
κεδονία TV, ο Παναγιώτης Γιαννάκης υπο-
γραμμίζοντας πως αυτός και ο «Γκάνγκστερ» 
είναι «νοητά αδέρφια». Αναλυτικά τα όσα 
δήλωσε ο προπονητής του Άρη: Σχετικά με 
το προσωνυμίο «Δράκος»: «Όταν βρισκόταν 
σε δύσκολη θέση η ομάδα, δεν φοβόμουν να 
πάρω την ευθύνη να εκτεθώ. Η εικόνα μου 
θύμιζε κάτι με φωτιές και ενέργεια». Για την 
μοναδική σχέση του με το μπάσκετ και την 
ζωή του: «Απλά έκανα κάτι που μου αρέ-
σει πολύ. Θεωρώ ότι βοήθησα στο να ανα-
δειχθούν τα θετικά που έχει αυτό το σπορ. 
Από μικρό παιδί, παρότι δεν μπορώ να πω 
πως δεν γεύτηκα πράγματα, αυτό που με 
βοήθησε ήταν πως όταν έλεγα οτι θα φύγω, 
έφευγα. Όταν έλεγα δεν θα πιω, δεν έπινα. 
Δεν μπορώ να πω ότι ξέφυγα». Για την σχέση 
του με τον Νίκο Γκάλη: «Ο Νίκος πάντα έκανε 
απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Έξω 
από το γήπεδο ήταν λιγόμιλητος και παραμέ-
νει στην ίδια λογική. Με τον Νίκο πάντα θα εί-
μαστε νοητά αδέρφια. Είμαστε διαφορετικοί 
σαν χαρακτήρες και είναι φυσιολογικό γιατί 
μεγαλώσαμε σε διαφορετικές κοινωνίες».

m Μετά τις καταγγελίες του Απόλλω-
να Πόντου ότι «στήνονται» παιχνίδια στη 
Football League, στην ΕΠΟ σκέφτονται 
να συστήσουν επιτροπή… εμπειρογνω-
μόνων, όπως στην Αγγλία και την Ισπανία. 
Ποιοι θα είναι αυτοί οι εμπειρογνώμονες; 
Παλιοί προπονητές και παράγοντες. Θα 
μελετούν, λέει, τα βίντεο και θα σχηματί-
ζουν άποψη. Μήπως χαλάρωναν…

m Στο 79΄ του αγώνα Ολυμπιακός - Γιου-
βέντους, 0-2, ο εκφωνητής ανακοίνωσε 
από τα μεγάφωνα στα ελληνικά, αλλά και 
στα ιταλικά, ότι στο άλλο ματς του ομίλου 
η Μπαρτσελόνα νικάει 1-0 τη Σπόρτινγκ 
Λισαβόνας. Γιατί; Μήπως και χαλάρωναν 
οι Ιταλοί κι έβαζε ένα γκολ ο Ολυμπιακός, 
για ν’ απέφευγε το αρνητικό ρεκόρ στο 
Champions League. Τελικά, η Γιουβέ-
ντους έβαλε και δεύτερο γκολ, μετά την 
ανακοίνωση.

m Ο Αλ. Τσίπρας πήγε με τους φρουρούς 
του να παίξουν μπάσκετ και βγήκε νικη-
τής. Καλά πληροφορημένες πηγές ανέ-
φεραν ότι οι αντίπαλοί του, αστυνομικοί 
φρουροί κ.λπ., τον μάρκαραν με τα… μά-
τια. Είχαν τον φόβο ότι, αν τον κέρδιζαν, 
μπορεί να έπαιρναν μετάθεση για το… 
Σουφλί. Εντάξει, ένα αστείο είπαν. Η Αρι-
στερά δεν κάνει τέτοια πράγματα.

m Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο των Μιλγου-
όκι Μπακς, που συναρπάζει (δεν παίζει, 
απλώς), πάντα κοιτάει προς την κερκίδα 
και μετράει πόσες ελληνικές σημαίες ανε-
μίζουν γι’ αυτόν. Στο ματς της Βοστώνης 
μέτρησε 15 και ευχαρίστησε τους 2.000 
Έλληνες που ήταν εκεί. Πριν από το ματς, 
οι Σέλτικς διοργάνωσαν ελληνική βρα-
διά στο γήπεδό τους για να τιμήσουν τον 
(αντίπαλο) Γιάννη. Χόρεψαν τσολιάδες 
στο παρκέ και καταχειροκροτήθηκαν. Και 

όταν ο Γιάννης βγήκε στον δρόμο, ανα-
γκάστηκε να υπογράψει αυτόγραφα ακό-
μα και σε… τηγάνια!

m Ο διεθνής Ελβετός, αλβανικής κατα-
γωγής, μέσος Μπλερίμ Τζεμαϊλί έδιωξε 
αμέσως τη σύζυγό του, Αλβανίδα μο-
ντέλο Ντανίλεα Μισάλια, γιατί μιλώντας 
εκείνη σε τηλεοπτική εκπομπή… σκου-
πιδιών είπε ότι οι ποδοσφαιριστές πριν 
από τους αγώνες προτιμούν να… αυ-
τοϊκανοποιούνται αντί να κάνουν σεξ! 
 «Παρασκήνιο»
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ζώδια & social life

Αυτές τις μέρες θα μπορέσετε να βάλετε σε μία σειρά επαγγελματικά 
σας σχέδια και να βρείτε νέες λύσεις σε προβληματισμούς σας. Πολύ 
πιθανόν να έρθει κοντά σας ένα πρόσωπο από το παρελθόν και να 
θελήσει να σας εξηγήσει τους λόγους της απουσίας του από τη ζωή 
σας. 

Οικονομικά θέματα έχουν αρχίσει να σας απασχολούν με ένταση. Ίσως 
να πρέπει να φροντίσετε κάποια παλιά σας χρέη ή να ασχοληθείτε με 
ένα ακίνητο. Ό,τι και να συμβεί αυτές τις μέρες, θα έχετε ξαφνικές 
ιδέες που θα σας βγάζουν από τη δύσκολη θέση αν πάσα στιγμή. 

Επαγγελματικές διεκδικήσεις και ανατροπές σάς περιμένουν το 
επόμενο διάστημα. Αν πρέπει να αλλάξετε τις επαγγελματικές σας 
επιλογές, είναι πολύ πιθανόν να γίνει τώρα. Η προσωπική σας ζωή 
θα ανανεωθεί και θα φανερωθούν πολλά θετικά στοιχεία που θα σας 
επιτρέπουν να προχωρήσετε ουσιαστικά στις επιλογές σας.

Επαγγελματική άνοδος και σίγουρη επιτυχία θα υπάρξουν το επόμενο 
διάστημα για σας. Θα αμφιβάλλετε για τα λεγόμενα και τις υποσχέσεις 
κάποιων, αλλά να ξέρετε ότι πολύ σύντομα η ζωή σας θα έχει 
προστασία από οτιδήποτε σας δημιουργεί εμπόδια. 

Η προσωπική σας ζωή σάς απασχολεί πολύ έντονα και ίσως να πρέ-
πει να πάρετε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις που θα παίξουν 
καθοριστικό ρόλο. Η εργασία θα έχει πολύ πιθανόν μία εξέλιξη που 
δεν θα έχετε χρόνο να την προγραμματίσετε όπως θα επιθυμούσατε. 

Η εβδομάδα αυτή θα έχει πολλά γεγονότα και καταστάσεις που δεν 
μπορείτε από την αρχή να καταλάβετε και να ρυθμίσετε. Ο Άρης από 
τις 9/12 θα κάνει την είσοδό του στο δικό σας ζώδιο, βάζοντας σε 
ενέργεια το δυναμικό σας, προς κάθε κατεύθυνση. 

Έχετε την πεποίθηση ότι θα πάνε όλα καλά και αυτό είναι μία μεγάλη 
αλήθεια. Έχετε σιγά-σιγά νιώσει ότι τα θέματα που σας πίεζαν 
υπερβολικά τώρα έχουν αρχίσει να σας αφήνουν να πάρετε τις ανάσες 
σας και να συνεχίσετε. Η εβδομάδα αυτή έχει επίσης και ένα καλό νέο 
που αφορά τα οικονομικά σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Θα έχετε πολύ θάρρος και ευέλικτη σκέψη, για να τακτοποιήσετε 
θέματα που αφορούν οικονομικά κυρίως ζητήματα. Οι μέρες αυτές 
θα είναι πολύ ιδιαίτερες για σας και θα δημιουργήσετε μία ασπίδα 
προστασίας και εύνοιας με τις σωστές επιλογές που θα κάνετε.

Επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα. Δεν 
θα είναι λίγες οι φορές που θα αποζητήσετε ένα ήρεμο καταφύγιο 
για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Στις 10/12, θα έχετε μία εύνοια της 
τύχης και θα πρέπει να την εκμεταλλευτείτε χωρίς καθυστέρηση. 

Θα περάσετε σε μία περίοδο που οι προσωπικές σας σχέσεις θα 
αποκτήσουν περισσότερη ουσία. Οι συνθήκες δεν θα είναι πάντα οι 
καλύτερες, αλλά θα είναι καθοριστικές για την πορεία μιας σχέσης ή 
μίας συναισθηματικής επιλογής σας. Μην προσπαθήσετε να επιβάλλε-
στε στους άλλους μέσα από το πείσμα και τις εμμονικές ιδέες. 

Η προσωπική σας ζωή αποκτά ενδιαφέρον, μετά από μία περίοδο που 
είχατε πέσει σε συναισθηματική αδράνεια. Μπορεί να έχετε αρκετή 
υπομονή και αντοχή σε πολλά που σας συμβαίνουν, αλλά λαχταράτε 
να βρεθείτε σε μία γαλήνη, που σας έχει λείψει αρκετό καιρό.

Η οικογένεια και οι σχέσεις σας με τους άλλους μπαίνουν σε μία 
πολύ έντονη περίοδο που οφείλετε να διαχειριστείτε σωστά. Αν έχετε 
απομακρυνθεί από ένα δικό σας άτομο, λόγω απόστασης ή άλλων 
συνθηκών, πολύ σύντομα θα έχετε νέα του. Τα οικονομικά σας θα 
έχουν μία ξαφνική εύνοια. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Τις μέρες αυτές θα υπάρξουν  
δυναμικές εξελίξεις σε κοινωνικά θέματα 

και ξαφνικά γεγονότα έρχονται  
να αναθεωρήσουν τα κατεστημένα. 

ΣΎΝΕΔΡΙΌ ΤΌΎ… ΜΕΛΛΌΝΤΌΣ
Μία μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος όσα συμβαίνουν σε ένα παγκό-
σμιο πλαίσιο στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, είχαν οι 400 περίπου 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 
τη διάρκεια του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου  Επιστήμης και Τεχνολογίας/ Anatolia 
College Science and Technology Annual Conference (ACSTAC) 2017. Το Συνέδριο 
διοργάνωσε το Κολλέγιο Ανατόλια στις εγκαταστάσεις του στα τέλη Νοεμβρίου, 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του ΑΠΘ, του 
CERN (European Organization for Nuclear Research), του EPS (European Physical 
Society) και του δήμου Θεσσαλονίκης.
Στα ζητούμενα αυτής της εκπαιδευτικής προσομοίωσης είναι η προαγωγή τόσο της 
δημιουργικότητας όσο και του επιστημονικού τρόπου σκέψης, καθώς οι συμμετέ-
χοντες μαθαίνουν βιωματικά την επιστημονική προσέγγιση και έρευνα. Οι μαθητές 
παρουσίασαν εργασίες Βιολογίας, Χημείας, Πληροφορικής, Μαθηματικών και Φυσι-
κής, όπως και διαθεματικές εργασίες που συνδυάζουν Θετικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες. Το φετινό Συνέδριο εμπλουτίστηκε, όπως και κάθε χρόνο, με ομιλίες 
διακεκριμένων επιστημόνων, όπως ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, αναπληρωτής 
καθηγητής του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του ΑΠΘ και ο 
Νικόλαος Φαχαντίδης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονία και ιδρυτής της Ρομποτικής Ακαδημίας 
του ΠαΜακ. 
Στην τελετή λήξης στο βήμα η κεντρική ομιλήτρια η Δρ Ναυσικά  Σταυρίδου μίλησε 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και τις ανεμογεννήτριες στις οποίες κάνει 
μεταδιδακτορική έρευνα στο πανεπιστήμιο του Birmingham με υποτροφία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Marie Sklodowska-Curie. Η ομιλήτρια περιέγραψε τους σταθ-
μούς της διαδρομής της που ξεκίνησε από το Κολλέγιο Ανατόλια και συνδυάζει και 
τον πρωταθλητισμό, καθώς αγωνίζεται με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Η Ναυσικά 
Σταυρίδου αναφέρθηκε στον ρόλο του επιστήμονα, και στην ανάγκη προετοιμασίας 
της κοινωνίας ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί τις αλλαγές. Κλείνοντας έστειλε ένα 
ξεχωριστό μήνυμα προς το γυναικείο ακροατήριο τους δανειζόμενη μία ρήση του 
Μάικλ Τζόρνταν: «Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και εύχονται να συμβεί κάτι. 
Κάποιοι το κάνουν να συμβεί».

Από αριστερά: Δρ Πάνος Βλάχος, Πρόεδρος Κολλεγίου Ανατό-
λια, Δρ Χάιδω Σαμαρά, Διευθύντρια του Τμήματος Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Κολλεγίου Ανατόλια, ο ερευνητής 
Γιάννης Ασσαέλ, κεντρικός ομιλητής του ACSTAC 2017, Δρ Μαρία 
Τσαουσίδου, Συντονίστρια του ACSTAC 2017, Μάρκος Ασσαέλ, κα-
θηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Δώρα Ασσαέλ.

Οι κεντρικοί ομιλητές του ACSTAC 2017, Δρ Ναυσικά Σταυρίδου, 
μεταδιδακτορική έρευνα στο πανεπιστήμιο του Birmingham με 
υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Marie Sklodowska-Curie, 
και Γιάννης Ασσαέλ, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης και ερευνητής επιστήμονας στην Google DeepMind. 

Ο Νίκος Φαχαντίδης επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευ-
τικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονία 
και ιδρυτής της Ρομποτικής Ακαδημίας του ΠαΜακ μίλησε για τα 
κοινωνικά ρομπότ.
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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
ΒΑΚΌΎΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
ΔΕΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Θέατρο Αυλαία  
Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Όνείρου  
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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