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και τα... βουλευτικά γραφεία

Όλες οι εκδηλώσεις  
όπου -χωρίς πορτοφόλι-  
κάνουμε... γιορτές
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Θα καταφέρει ο πρόεδρος της ΝΔ, στο 11ο Συνέδριο του κόμματος,  
να περάσει τα μηνύματα που θέλει σε στελέχη και πολίτες;

editorial

#είχε_και_μία_κίνηση
SocialismataΠροκλήσεις και «αγκάθια» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Η φράση που χρησιμοποίησε ο Κωστής Χατζηδάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Συ-
νεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, είναι ενδεικτικό της στόχευσης που υπάρχει στην κεντροδεξιά παράταξη. 
«Η αντιπολίτευση δεν μας αρκεί για να αλλάξουμε την Ελλάδα προς το καλύτερο, το 11ο Συνέδριο είναι 
βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο αντιπρόεδρος του κόμματος. Το 2018 θα είναι μία κομβι-
κή χρονιά για τον τόπο, με κορυφαία στάση τον Αύγουστο όταν –επισήμως τουλάχιστον– ολοκληρώνεται 
το τρίτο μνημόνιο, καθώς η Ελλάδα θα εισέλθει σε μία νέα περίοδο με εξίσου αυξημένες προκλήσεις. 

Είναι πρόδηλο πως στη Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζουν το 2018 ως εκλογική χρονιά, γι’ αυτό και –όπως 
διαφαίνεται από σειρά δηλώσεων– το Συνέδριο, που ξεκινάει σήμερα, αντιμετωπίζεται ως μία ευκαιρία για 
να διευρυνθεί η εκλογική βάση του κόμματος, να ανοίξει η «ψαλίδα» από τον ΣΥΡΙΖΑ και να εμπεδωθεί 
από την κοινωνία το μήνυμα ότι η ΝΔ όχι απλά είναι έτοιμη να επανέλθει στην εξουσία, αλλά ότι μπορεί 
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της επόμενης –μεταμνημονιακής– ημέρας. Στον Αμερικανό φιλόσοφο, 
Ραλφ Ουάλντο Έμερσον, ανήκει η φράση: «Αυτή η εποχή –όπως όλες οι εποχές– είναι μια καλή εποχή, 
αλλά μόνο αν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτήν», που αποτυπώνει τις σκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γι’ αυτό, παρότι το 11ο Συνέδριο της ΝΔ δεν είναι εκλογικό, θα στηθούν κάλπες προκειμένου οι 2.800 
σύνεδροι να τοποθετηθούν σε βασικά διλήμματα πολιτικής. Εύστοχα, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ δήλωσε 
πριν από μερικές ημέρες ότι «πρέπει να πείσουμε τους πολίτες, όχι μόνο ότι είμαστε διαφορετικοί και κα-
λύτεροι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα οδηγήσουμε την Ελλά-
δα στην έξοδο από την κρίση». Αυτή ακριβώς είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει 
σε αυτό το Συνέδριο, ιδιαίτερα σε μία εποχή που η καχυποψία –ίσως και η απαξία– των πολιτών απέναντι 
στην πολιτική έχει γιγαντωθεί και μάλιστα την ώρα που ακούγεται και περισσότερο ότι «όλοι ίδιοι είναι». 

Εξίσου σημαντική πρόκληση, μετά και την ανακοίνωσή του για την Ντόρα Μπακογιάννη, είναι να ελέγξει 
τυχόν γκρίνιες και αντιδράσεις που θα υπάρξουν εντός του κόμματος ή από βουλευτές, εάν νιώσουν ότι 
παραγκωνίζονται. Αυτό, βέβαια, εκτός από πρόκληση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «αγκάθι» που 
μπορεί να πληγώσει τη συνοχή της παράταξης.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, που δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει, είναι πως η πρωτοβουλία των κινήσε-
ων –άρα και χρόνος των εκλογών– ανήκει πάντα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας 
δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τα «όπλα» αμαχητί, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε εάν και πώς μπορεί 
η Νέα Δημοκρατία να προκαλέσει εξελίξεις. Τέλος, κάτι που γνωρίζει καλά και ο κ. Μητσοτάκης είναι πως 
το τέλος του τρίτου μνημονίου δεν σημαίνει τέλος της λιτότητας και της επιτροπείας, σε έναν λαό «κουρα-
σμένο» και χωρίς διάθεση για πίστωση χρόνου σε κανέναν.

▶ «Επιτέλους, πηγαίνεις να διαμαρτυρηθείς έξω από πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης, 
με... πρωθυπουργό μέσα! #υπουργείο_Μακεδονίας_Θράκης. Να  ξελαρυγγιστείς με συν-
θήματα, να πετάξεις φυλλάδια διαμαρτυρίας και να γεμίσεις τον τόπο και… «να πιάσει τόπο» 
#στάση_κατέβα #κλείσιμο_δρόμων #γεύση_από_πρωτεύουσα
▶ Δυτικές συνοικίες τις «ανέβαζε» δυτικές συνοικίες τις «κατέβαζε»! Μάλλον –ως νέος που 
είναι - άκουγε το συγκρότημα ΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ  #τραγούδια #παρατράγουδα  
#Δυτική_Θεσσαλονίκη_λέμε_τώρα
▶ Κάποιοι κακοπροαίρετοι είπαν ότι… ξαναέγιναν εγκαίνια τέτοιων μονάδων με άλλα ονόματα 
#Αβραμόπουλος #Άδωνις -Από τη δυτική Θεσσαλονίκη ξεκινά το πρόγραμμα των Τοπικών 
Μονάδων (πρόληψης) Υγείας (ΤΟΜΥ) -Το αποτέλεσμα μετράει, αυτή τη φορά θα… λειτουργή-
σουν κιόλας! (Μετά θα πάει στην περιφέρεια Μητσοτάκη #Κρήτη)  #239_μονάδες σε όλη τη 
χώρα! Λίγες δεν είναι για…  10.000.000 κατοίκους και αμέτρητους τουρίστες;  
▶ Το #ΕΣΥ ξαναφτιάχνεται από ΣΥΡΙΖΑ #Γεννηματά_δεν_κερδάει. Τα κέντρα υγείας θα μείνουν; 
Θα έχουν και γιατρούς;
▶ #Τσίπρας «Σε μία εποχή που το δημόσιο χρήμα δεν τρέχει απ’ τα μπατζάκια μας πετυχαίνου-
με εκεί που άλλοι απέτυχαν» #πες_τα_χρυσόστομε #περίσσευμα_φόρων  
#πάταξη_φοροδιαφυγής #μείωση_σπατάλης #λαθρεμπόριο_τέλος
▶ Ευχαριστώ στον πρωθυπουργό είπε εκπρόσωπος πυροσβεστών για τη μονιμοποίηση τους! 
#και_στα_δικά_μας . Επίσης άνεργη, πρώην συμβασιούχος δήμου, ζήτησε την παρέμβαση 
του για να βρει δουλειά! Όλα αυτός πια; Οι υπουργοί που είναι; Μόνο του κ. Κουρουμπλή θα 
φιλάνε τα χέρια; #ΕΛΒΟ_άλλη_φορά
▶ Αριστερός πρωθυπουργός και Μητροπολίτης δίπλα δίπλα για τα εγκαίνια και τον αγιασμό 
#βοήθεια_μας (Μπα δεν του έδωσαν εικόνα να φιλήσει όπως του κ. Σκουρλέτη #Αμβρόσιος) 
▶ ΤΟΜΥ και… τομή! «Αντιμετωπίζουμε τη (…) δυσλειτουργία που υπάρχει στα δημόσια 
νοσοκομεία με τη (…) συσσώρευση* του κόσμου» #Ξανθός και #υπουργός «Μοχθήσαμε για 
να σχεδιάσουμε αυτό το νέο μοντέλο δημόσιας Υγείας με την υποστήριξη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας» #αυτοί_ευθύνονται *Συνωστισμός;
▶ Ώρα ΠΑΣΟΚ... Μια ώρα και βάλε καθυστέρησε ο κ πρωθυπουργός. Άμα έχεις δουλειές 
φαίνεται #43χρονος_και_ανθεκτικός #είχε_και_μία_κίνηση
▶ Περίμενε, περίμενε, περίμενε... Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας Βιτένις Αντριουκαΐτις ήταν 
να εγκαινιάσει - μαζί με τον υπουργό υγείας το άλλο ΤΟΜΥ στο δήμο Παύλου Μελά-  όμως 
νόμιζε ότι είναι σε χρόνο Λιθουανίας (απ΄οπου και κατάγεται) αλλά τελικά απλώς τον έστησαν! 
#Ανδρέα_ζεις_εσύ_μας_οδηγείς
▶ Απορία: Με το νέο ΕΣΥ, το παλιό... λήγει; Καταργείται; #χωρίς_γιατρειά;
▶ Το κάνει που το κάνει το... καλό -για τις «δυτικές συνοικίες»-  μήπως ο κύριος πρωθυπουρ-
γός να κάνει μία ακόμη... καλοσύνη; Να δώσει ρότα για τη ΔΕΘ από το κέντρο και τον κεντρικό 
δήμο που ασφυκτιά χωρίς πάρκα, πεζόδρομους, παιδότοπους να πάει στο πρώην στρατόπεδο 
Καρατάσιου #πρόταση_Νικηφορίδη  #Δήμος_Παύλου_Μελά  
#ας_τρέχουν_εκεί_για_διαδηλώσεις_και_συνέδρια
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Ο
ι τάσεις του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με 
τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι υπέρ κυ-
βέρνησης. Ωστόσο με λίγα δώρα, πολλά 
μπορούν να αλλάξουν από τους σύγχρο-
νους Μελχιόρ, Γκασπάρ και Βαλτάσαρ 
(μάγους της φτωχικής φάτνης) και οι 9,4 
ποσοστιαίες μονάδες -που υπολείπεται 
το κυβερνών κόμμα έναντι της Νέας Δη-

μοκρατίας-  σε δημοσκόπηση της MRB να γίνουν καπνός. 
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η Γαλλίδα 
γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
Κριστίν Μαντλέν Οντέτ Λαγκάρντ και ο Ιταλός πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, ανα-
μένονται να εναποθέσουν ελπιδοφόρα δώρα ανάλογα του 
Αλέξη Τσίπρα που επίσης θυσίασε πολλά απ όσα ήξερε και 
έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός, έτσι ώστε να οδηγηθεί η 
χώρα μας μετά από επτά χρόνια δημοσιονομικής κρίσης 
σε μια... αναστάσιμη πορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κ Μέρκελ περιμένει να 
ξεκινήσει τη συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους πριν τις 20 Αυγούστου του 2018 που ολοκληρώνε-
ται το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το 
γνωστό σε όλους μας μνημόνιο. Για να συμβεί όμως κάτι 
τέτοιο, θα πρέπει να σχηματιστεί στη Γερμανία κυβέρνηση. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προ ημερών πρωτο-

βουλία του κ. Τσίπρα να παροτρύνει τον επικεφαλής του 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) να συνεργαστεί με 
τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) της Μέρκελ.  Άλλωστε 
από το Μαξίμου εκτιμούν ότι το σκέλος της συζήτησης για 
τη ρύθμιση του χρέους δεν θα απαιτήσει μεγάλη χρονική 
διάρκεια, αφού το γενικό πλαίσιο έχει ήδη συμφωνηθεί 
στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Από τις συζητήσεις που 
θα διεξαχθούν, θεωρείται πολύ πιθανό η κ Λαγκάρντ να 
προσφέρει το δεύτερο δώρο στον κ. Τσίπρα που θα είναι 
η απόφαση απόσυρσης του Δ.Ν.Τ. από το ελληνικό χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα, αφού όμως αποφασιστεί η  ρύθ-
μιση του χρέους, την οποία θέτει ως όρο η επικεφαλής 
του ΔΝΤ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το κυβερνητικό επιτελείο 
σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο κατάθεσης αιτή-
ματος αναστολής του μέτρου περικοπής των συντάξεων 
από την Πρωτοχρονιά του 2019, μέτρο που αφορά περί-
που ένα εκατομμύριο συνταξιούχους. Ο τρίτος... μάγος 
Μάριο Ντράγκι αναμένει η κυβέρνηση να συνεπικουρήσει, 
δια μέσου του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας στην οποία προΐσταται, στην οριστική 
άρση των capital controls και την έξοδο στις αγορές. 

Ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακό-
πουλος έκανε λόγο για οριστική άρση των κεφαλαιακών 
ελέγχων με ταχύτατους ρυθμούς, ούτως ώστε να ενισχυ-
θεί αποφασιστικά η εξαγωγική δραστηριότητα και να δη-

μιουργηθεί ένας καθαρός διάδρομος τροχοδρόμησης της 
ελληνικής οικονομίας που θα οδηγήσει στην προσέλκυση 
επενδύσεων, την καταγραφή θετικών δεικτών ανάπτυξης 
και τη μείωση της ανεργίας που παραμένει σε δυσθεώρη-
τα επίπεδα. Μια σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης 
των ελληνικών τραπεζών και του Ελληνικού Δημοσίου 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε συνάρτηση με την 
οριστική ολοκλήρωση των μνημονίων (με αστερίσκους ή 
χωρίς) που θα χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό επικοινωνιακό 
αφήγημα, τη ρύθμιση του χρέους, την αύξηση των θέσεων 
απασχόλησης, τη φυγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου και την αποφυγή μείωσης των συντάξεων μπορούν να 
οδηγήσουν σε αναστροφή των σημερινών δημοσκοπικών 
συσχετισμών. 

Όπως σημειώνουν κυβερνητικοί παράγοντες μέχρι τη 
συνταγματική προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία απομένει 
ακόμη αρκετός καιρός όπως υπογραμμίζουν με νόημα, 
εννοώντας πως οι κάλπες θα στηθούν το Σεπτέμβριο του 
2019 και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν έχει με-
ταβληθεί. Στο μεσοδιάστημα θα έχει προηγηθεί σίγουρα 
ανασχηματισμός, που πολλοί τον προσδιορίζουν χρονικά 
αμέσως μετά το Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου του 2018 
όπου και τυπικά επικυρώνεται η ολοκλήρωση της τρίτης 
αξιολόγησης με την συνεπακόλουθη αποδέσμευση της 
δόσης των έξι δισεκατομμυρίων ευρώ, και αναμένεται 
να έχουν πολλαπλασιαστεί οι δηλώσεις θετικής προοπτι-
κής για τη χώρα μας από το διεθνή χώρο, όπως αυτή του 
αντιπροέδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις που 
επισημαίνει ότι «τα πράγματα με την Ελλάδα βρίσκονται 
στο σωστό δρόμο» ή δημοσιεύματα σαν της Wall Street 
Journal που υπογραμμίζουν πως «η Ελλάδα βγαίνει από 
την επιτήρηση, έχοντας καταγράψει το 2017 τρία συνεχό-
μενα τρίμηνα ανάπτυξης για πρώτη φορά μετά την κρίση», 
αλλά και εκθέσεις όπως της Deutsche Bank που σημειώ-
νει πως «επιτέλους, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ»... 
 Karfitsas
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Τα «δώρα» του... Αλέξη Τσίπρα

        ΤΊ ΠΕΡΊΜΕΝΕΊ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΊΣ «ΜΑΓΟΥΣ» ΜΕΡΚΕΛ, ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΊ ΝΤΡΑΓΚΊ
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Σ
τα οκτώ χρόνια μνημονιακής κα-
θοδήγησης και διαχείρισης των 
πραγμάτων, έχουν γίνει αρκε-
τές αλλαγές. Σίγουρα όμως δεν 
έχουν γίνει όλες, σίγουρα δεν 
έχουν υλοποιηθεί οι μεταρρυθ-
μίσεις και απολύτως βέβαιη είναι 
η συνολική απροθυμία μας – κοινωνίας 

και πολιτικού συστήματος – να υιοθετήσουμε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα αλλαγών, να το θεωρήσουμε επιλογή και όχι 
υποχρέωση. 

Η χρονική διάρκεια των μνημονίων είναι επαρκές αποδει-
κτικό πως δεν θέλουμε να αλλάξουμε παρά μόνο ελάχιστα 
και επιδερμικά. Οι υπόλοιπες χώρες που υπάχθηκαν σε 
ανάλογα προγράμματα οικονομικής στήριξης και μεταρ-
ρύθμισης, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν καταφέρει 
να απεμπλακούν με καλές μάλιστα προοπτικές. Ανακτούν 
τάχιστα μέρος του απολεσθέντος ΑΕΠ τους, συνοδεύουν 
τις επιλογές τους από ένα κύμα καλών ειδήσεων που επη-
ρεάζουν τόσο τις λεγόμενες «αγορές» όσο όμως και την 
εσωτερική ψυχολογία ενισχύοντας τις ενδογενείς δυνά-
μεις να τραβήξουν μπροστά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό 
και η Ελλάδα, είτε σε φάση ανόδου και ανάπτυξης, είτε κα-
θόδου, παραμένει ένα παράδειγμα κατ’ εξαίρεση; Γιατί δεν 
μπορούμε να συγχρονιστούμε και να προδιαγράψουμε μία 
λίγο πολύ κοινή μοίρα με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς 
λαούς;

Οι λόγοι του ελληνικού εξαιρετισμού είναι πολλοί και αγ-
γίζουν ακόμη και πολιτισμικά αίτια, ίσως θρησκευτικά, σί-
γουρα ιστορικά. Όμως αν ανατρέξουμε τόσο πίσω και τόσο 
βαθιά θα αποκοπούμε από τις ανάγκες του παρόντος.

Αρχικά η μη κατανόηση της κρίσης, η αδυναμία 
αντίληψης των βασικών αιτιών της ελληνικής 
χρεοκοπίας, η ανάπτυξη καταφανώς βλακωδών 
επιχειρημάτων στο δημόσιο διάλογο, ο αρνητι-
σμός, η συνωμοσιολογία, ο άκρατος λαϊκισμός 

εδραίωσαν την πεποίθηση πως «το μνημόνιο έφε-
ρε την κρίση και όχι η κρίση το μνημόνιο». Με ευθύ-

νη κομμάτων και πολιτικών συσκοτίστηκε η αλήθεια και 
ο συνασπισμός  πολιτικών και κοινωνικών συμφερόντων 
που βρίσκεται πίσω από την κατάρρευση κατάφερε να επι-
βιώσει μέχρι σήμερα, αλλάζοντας κόμματα, κυβερνήσεις, 
ρητορική. Αναπτύχθηκαν τόσα πολλά βολικά ψέματα που 
η διατύπωση αληθειών κατέστη το λιγότερο άβολη. 

Ή αντιμνημονιακή πλατφόρμα  
έχει καταρρεύσει
Για παράδειγμα, ακόμη και σήμερα που η αντιμνημονιακή 
πλατφόρμα έχει καταρρεύσει, πόσοι Έλληνες δέχονται ότι 
μία βασική αιτία της χρεοκοπίας ήταν η πλουσιοπάροχη, 
πέραν κάθε φαντασίας και δυνατότητας επιδότηση του 
ασφαλιστικού συστήματος; Πόσοι γνωρίζουν ότι η δαπάνη 
για το ασφαλιστικό, μετά το 2010 διευρύνθηκε, ασχέτως 
αν μειώθηκε η δαπάνη κατ’ άτομο διότι δεν έγιναν ουσι-
αστικές αλλαγές, εισήλθαν 800.000 νέοι συνταξιούχοι και 
μειώθηκαν τα εισοδήματα από εργασία με τις περικοπές 
των μισθών και την ανεργία;

Πόσοι αποδέχονται ότι το μισθολογικό κόστος του δημοσί-
ου διπλασιάστηκε την τεευταί πενταετία προ κρίσης;
Πόσοι δέχονται ότι οι δαπάνες υγείας εκτινάχθηκαν, ότι το 
ελληνικό κοινωνικό κράτος ήταν από τα πιο γενναιόδωρα 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000 άσχετα αν η γενναιοδω-
ρία του αυτή δεν κατευθύνονταν σε όσους είχαν πραγματι-
κά ανάγκη λόγω αστοχίας;

Πόσοι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να στηριχθεί επ’ 
άπειρο ένα βορειοαμερικάνικο μοντέλο κατανάλωσης και 
διαβίωσης πάνω σε ένα βαλκανικό μοντέλο παραγωγής; 
Πόσοι προβληματίστηκαν για τη θέση της χώρας στον πα-
γκόσμιο καταμερισμό εργασίας, για την συνεχή, επί σειρά 
ετών, απώλεια θέσεων στην ανταγωνιστικότητα, για τα 
συνεχόμενα θηριώδη ελλειμματικά εμπορικά ισοζύγια, για 
τη συντεχνιακή δομή της οικονομίας, για τον ισχυρό ρόλο 
των ομάδων πίεσης και των ομάδων συμφερόντων, για 
την αδυναμία χάραξης δημόσιων πολιτικών, για το διαρ-
κώς αυξανόμενο έλλειμμα; Ο κατάλογος των λαθών και 
των παραλείψεων δεν έχει τελειωμό και αν σκεφτεί κανείς 
ότι όλα αυτά αθροιστικά ήρθαν στην επιφάνεια μαζί λόγω 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης – όπου επαναξιολο-
γήθηκαν εκ νέου χώρες και δυνατότητες – φτάνουμε στο 
λογικό συμπέρασμα ότι κάποιο πακέτο διάσωσης που θα 
συμπεριλάμβανε δραστικές περικοπές και υποχρεώσεις 
αλλαγών ήταν μονόδρομος.

Μεγάλος ο  κίνδυνος  
υποβιβασμού της χώρας 

Όλη η ευθύνη ήταν ενδογενής; Όχι, ευθύνη έχει και η 
αρχιτεκτονική της ΟΝΕ αλλά και σε δεύτερη φάση η τρό-
ικα καθώς σειρά μέτρων ήταν καταφανώς ατελέσφορά, 
με μεγάλο κοινωνικό κόστος και ταυτόχρονα προϊόντα 
ιδεολογικών εμμονών. Εάν όμως για αυτές τις βασικές 
πρωταρχικές παραδοχές χρειαζόμαστε 7 – 8 χρόνια ( και 
αυτό αμφίβολο διότι δεν είμαστε σίγουροι πως σήμερα 
συγκεντρώνουν την πλειοψηφία αυτές) πόσο χρόνο θα 
χρειαστούμε για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τα 
απαραίτητα;

Ποια θα είναι η κρίσιμη μάζα πολιτών που θα πάρει πάνω 
της την υπόθεση της υπέρβασης της κρίσης; Ποιες θα εί-
ναι οι πολιτικές δυνάμεις που θα δράσουν στοχοπροσυ-
λωμένα προς αυτή την κατεύθυνση; Το καθοδικό σπιράλ 
στο οποίο είμαστε εγκλωβισμένοι δεν έχει τέλος. Η ψευ-
δαίσθηση σταθεροποίησης αφαιρεί από τη δημόσια σφαί-
ρα το καθεστώς του επείγοντος και μπορεί να οδηγήσει σε 
αδικαιολόγητο εφησυχασμό. Οι ασθενικοί ρυθμοί ανάπτυ-
ξης που ίσως επιτευχθούν δεν είναι αρκετοί. Η χώρα για 
να ορθοποδήσει στοιχειωδώς και να καλύψει μέρος του 
χαμένου εισοδήματος χρειάζεται μπαράζ πετυχημένων 
αναπτυξιακά ετών ώστε να ενισχυθούν εισοδήματα και 
απασχόληση. 

Από την άλλη, ακόμη και ο τρόπος όμως με τον οποίο 
επιτυγχάνεται αυτή η ασθενική ανάπτυξη δεν είναι βιώσι-
μος. Η ανάπτυξη αυτή δεν έχει στοιχεία διατηρισιμότητας 
καθώς βασίζεται στην εξάντληση της φοροδοτικής ικα-
νότητας και σε περιοριστικά μέτρα ασταθή. Πλαισιώνεται 
δε από κυβέρνηση που είναι επιρρεπής στην αύξηση δα-
πανών και λάτρης του προηγούμενου «μεταπολιτευτικού 
μοντέλου». Συνοψίζοντας, ο κίνδυνος υποβιβασμού της 
χώρας είναι μεγάλος. Ο κίνδυνος παγίωσης τεράστιων 
ανισοτήτων μέσα από θεσμοποίηση αδικιών υπαρκτός. Η 
κοινωνία έχει μετατραπεί σε κοινωνία χαμηλών προσδο-
κιών και απουσιάζει η δύναμη που θα επιφέρει τον ριζικό 
αναπροσανατολισμό, μια γενναία στροφή. 

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής 

politics

Άβολες αλήθειες και βολικά ψέματα
ΤΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ*
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Τ
ις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 
Δεκεμβρίου 2017, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Καλαμαριάς με συντριπτική 
πλειοψηφία αποφάσισε να υποβάλει 
επίσημο αίτημα στην Κυβέρνηση για 
την παραχώρηση του χώρου του πρ. 
Στρ. Κόδρα. Το αίτημα αυτό συμπίπτει με 
την προειλημμένη απόφαση της Κυβέρνη-

σης για την απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία.

Ήταν μια ιστορική στιγμή, από αυτές που λίγες έχουμε βιώσει 
ως αιρετοί μέχρι σήμερα.  Ας θυμηθούμε τις τελευταίες σχετικές 
δραστηριότητες:

1. Στις 12 Ιουνίου 2017, οργανώνεται από τη ΡΕΚΚ ανοιχτή 
συγκέντρωση στο χώρο με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Επι-
κρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη, ο οποίος για λογαριασμό της 
Κυβέρνησης δεσμεύτηκε δημόσια για την απόδοση του χώρου.
2. Στα εγκαίνια της ΔΕΘ δημόσια δήλωση-δέσμευση-εξαγγελία 
του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την απόδοση.
3. Επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της Υφυπουργού Οικονομικών 
Κατ. Παπανάτσιου με την Διευθύντρια του Γραφείου Πρωθυ-
πουργού Κατ. Νοτοπούλου επικεφαλής κλιμακίου στελεχών 
υπηρεσιών.
4. Δηλώσεις του ΥΕΘΑ Π. Καμμένου για απόδοση τμημάτων του 
χώρου, όπου εμπλέκεται το Υπουργείο στην τοπική κοινωνία.
5. Επανειλημμένες και διαδοχικές συσκέψεις ανοιχτές και κλει-
στές στο Γραφείο Πρωθυπουργού με αυτό το αντικείμενο. 

Έξι μήνες μετά -χρόνος πρωτόγνωρος για τα ελληνικά δεδομέ-
να-  ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη με νομοθετική 
ρύθμιση  να αποδώσει τις εκτάσεις που ανήκουν στο Υπ. Οικονο-
μικών στην τοπική κοινωνία αναμένοντας σχετικό επίσημο αίτη-
μα από τον τοπικό Δήμο.
Στην προσπάθεια αυτή, εξαιρετική ήταν η συμβολή των συνερ-
γατών του Γραφείου Πρωθυπουργού Κατερίνας Νοτοπούλου 

(Διευθύντριας) και Γιάννη Αντωνιάδη (νομικού συμ-
βούλου).Με την υποβολή του σχετικού αιτήματος, 
ύστερα από την απόφαση που λήφθηκε, φαίνεται ότι 
θα υπάρξει σύμπτωση των δύο βουλήσεων με ΑΜΕ-
ΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Η εξέλιξη αυτή, αποτελεί δικαίωση 

των αγώνων πρώτα από όλα του αείμνηστου Δήμαρ-
χου Καλαμαριάς Μένιου Αλεξιάδη, ο οποίος πέτυχε από 

το 1966 ακόμα με το από 26.4.1966 Βασιλικό Διάταγμα το χα-
ρακτηρισμό του χώρου ως «κοινόχρηστου πράσινου». Το 1966 
–όταν ήταν ήδη Δήμαρχος- με παρέμβασή του στον τότε Πρωθυ-
πουργό Στ. Στεφανόπουλο πέτυχε να αποσπάσει έγγραφη εντολή 
του τελευταίου προς τους τότε κατέχοντες να παραδώσουν την 
περιοχή στο Δήμο Καλαμαριάς. Το 1980 και το 1981 είχε επα-
ναλάβει τις ενέργειες αυτές απευθυνόμενος στον τότε Πρωθυ-
πουργό Γ Ράλλη. Υπέβαλε τότε ένα εκτενές υπόμνημα (αρ.πρωτ. 
288/21.41981) αποσπώντας τη διαβεβαίωση για συμπαράσταση 
στις σχετικές διεκδικήσεις. Ο αγώνας λοιπόν για απόδοση του 
«Κόδρα» στην τοπική κοινωνία έχει ένα ιστορικό βάθος τουλάχι-
στον μισού αιώνα! Δίπλα σε αυτόν, δεκάδες πολίτες, αγωνιστές 
για το περιβάλλον και την προστασία της δημόσιας περιουσίας, 
συλλογικότητες και τοπικά κινήματα συνέχισαν να δίνουν αγώ-
νες ώστε ο χώρος να περιέλθει στην τοπική κοινωνία. Αναφέ-
ρομαι ενδεικτικά στο «Σύλλογο Κατιρλιωτών “’Aγιος Ιωάννης ο 
Πρόδρομος” με επικεφαλής τον αειθαλή Πρόεδρό του Ηρακλή 
Μαστρογιαννάκη, που έδωσε και δίνει με συνέπεια και μαχητικό-
τητα τον αγώνα και μέσω της τοπικής εφημερίδας «Προποντίς». 

Η δημοτική αρχή, που διαδέχθηκε το Μένιο Αλεξιάδη συμπο-
ρευόμενη με τον τότε ΥΠΕΧΩΔΕ Κώστα Λαλιώτη αποδέχθηκε 
με απόφαση που λήφθηκε τον Ιούνιο του 1999 την ανάκληση 
του χαρακτηρισμού του χώρου ως «κοινόχρηστου πρασίνου». 
Κατά της απόφασης αυτής αλλά και κατά της τότε δημοτικής αρ-
χής προσέφυγαν στο ΣτΕ ιδιώτες και συλλογικότητες, όπως ο 
«Σύλλογος Κατιρλιωτών», το σωματείο «Μικρό Έμβολο» κλπ. με 
αποτέλεσμα να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση και να εκδοθεί 
η ιστορική απόφαση με αρ. 288/2003. Στην περίπτωση εκείνη, η 

τότε δημοτική αρχή υπερασπιζόμενη την αλλοίωση του χαρακτή-
ρα του χώρου  βρέθηκε απέναντι στην τοπική κοινωνία και στις 
ανάγκες της. Η αναγνώριση σήμερα και η επίκληση από αυτήν 
του περιεχομένου της απόφασης μπορεί να θεωρηθεί  – εκτός 
από την αυτονόητη αποδοχή της νομικής  δεσμευτικότητάς της 
- «έμπρακτη μετάνοια». Πριν από λίγο καιρό, ας πούμε τον Ια-
νουάριο του 2017, αν κάποιος ρωτούσε έναν Καλαμαριώτη τι θα 
γίνει με το «Κόδρα», θα του απαντούσε απελπισμένος «τίποτα». Η 
απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία, θα φάνταζε ως ανέκ-
δοτο. Μπάζα, που και ο ίδιος ο Δήμος απόθετε εκεί, απορρίμ-
ματα, προκλητικές αυθαίρετες κατασκευές, καταπατητές κάθε 
είδους, αδέσποτα ζώα σε σχηματισμούς αγέλης, που επιτίθενται 
σε περαστικούς, λαθροανασκαφές, άλλες παράνομες δραστη-
ριότητες, ακόμα και εγκαταστάσεις μέσα στα εγκαταλειμμένα 
και μισοερειπωμένα διατηρητέα κτήρια οικογενειών άστεγων 
«ρακοσυλλεκτών», που εξορμούν και αφαιρούν στην κυριολε-
ξία μπρός στα μάτια των αρχών από τους «μπλε κάδους ανακύ-
κλωσης» εμπορεύσιμα υλικά (!) συνέθεταν μία εικόνα απόλυτης 
εγκατάλειψης και αδιαφορίας.

Ευτυχώς, το «Κόδρα» χάρη και σε όσους αγώνες και δι-
εκδικήσεις  προηγήθηκαν,  έχει σήμερα  τριπλή θωράκιση 
απέναντι σε καταπατητές και επίδοξους «εργολάβους»:

Α. Με την ιστορική απόφαση του ΣτΕ 288/2003 έγινε δεκτό ότι 
«…Δεν επιτρέπεται στο χώρο του πρ. Στρατοπέδου Κόδρα η μεί-
ωση ή η αλλαγή του κύριου προορισμού των χώρων πρασίνου, 
αποτελούντων βασικό στοιχείο της αρχής της βιωσίμου πόλε-
ως… Είναι ανεπίτρεπτη η «de facto» αναίρεση της λειτουργίας 
των χώρων πρασίνου με την πρόβλεψη εντός αυτών άλλων 
χρήσεων και λειτουργιών, επιτρεπομένων μόνον χρήσεων και 
κτιρίων τέτοιου χαρακτήρος που να υποβοηθούν την απόλαυση 
του πρασίνου από το κοινό και δεν αναιρούν την βασική πολεο-
δομική λειτουργία (δηλ. του πρασίνου)…». 
Β. Με το αναθεωρημένο ΓΠΣ του Δήμου Καλαμαριάς «….καθο-
ρίζεται η χρήση του ως χώρου αστικού πρασίνου υπερτοπικού 
χαρακτήρα  και απαγορεύεται οποιαδήποτε επιπλέον δόμη-
ση-πλην της υφισταμένης. Ειδικότερα προβλέπονται οι  χώροι 
του Μουσείου Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και του ανοικτού 
θεάτρου, επιτρέπεται η εγκατάσταση πολιτιστικών λειτουργιών 
(πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων), ενώ 
δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επέκταση των 16 στρατιωτικών 
κτηρίων με νέα δόμηση, αν και επιτρέπεται νέα δόμηση σε δύο 
κτήρια Κ28 και Κ29, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της ΙΣΤ ΕΠΚΑ.

Στο ΓΠΣ συμπεριλαμβάνεται και μία «περίεργη διάταξη», σύμ-
φωνα με την οποία «…Ουδεμία περιβαλλοντική ή πολεοδομική 
μελέτη θα εγκρίνεται σε χώρους που βρίσκονται εντός των τμη-
μάτων των στρατοπέδων «Κόδρα»… χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας…». 
Γ. Με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, εντασσόμενος στην 
απόλυτη προστασία που παρέχει η ισχύουσα δασική νομοθεσία 
έναντι κάθε είδους παρεμβάσεων. 
Για τις «ασυμβατότητες» ανάμεσα στην 288/2003 και το αναθε-
ωρημένο ΓΠΣ έχουν ήδη προσφύγει και εκκρεμεί στο Ε Τμήμα 
του ΣτΕ προσφυγή, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί στις 14 
Μαρτίου 2018. 

Υπολογίζεται ότι μέχρι τότε, η αναγκαία εκτεταμένη τοπική δι-
αβούλευση θα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχει 
ολοκληρωθεί μία μελέτη αξιοποίησης του χώρου σύμφωνα με 
μία ενιαία κατεύθυνση με προέχουσα τη χρήση του ως χώρου 
πρασίνου και να γεφυρωθούν οι αντιθέσεις. Η Καλαμαριά, πυ-
κνά δομημένη, έχει προεχόντως ανάγκη από  εκτάσεις που θα 
λειτουργούν ως «αποθήκες οξυγόνου». Το μέλλον του πρ. Στρ. 
Κόδρα ως ενιαίου συνόλου, θα κριθεί όχι μόνο στο  επίπεδο της 
νομοθετικής ρύθμισης,  αλλά και με βάση μια εκτεταμένη διαβού-
λευση στο εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας – και όχι μόνο- ώστε 
το πρ. Στρ. Κόδρα, από «χώρος εγκατάλειψης» να μετατραπεί σε 
χώρο προσιτό και φιλικό στους πολίτες για την αναψυχή τους, την 
αισθητική τους απόλαυση, την πρόσβαση σε «ήπιες» πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που δε θα αλλοιώνουν το χαρακτήρα του χώρου,  σε 
μία αληθινή «αποθήκη οξυγόνου», που θα αλλάξει το μικροκλίμα 
της περιοχής  και θα αναβαθμίσει και την ποιότητα ζωής συνολικά.

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

κοινωνία

 «Εις μνήμην» Μένιου Αλεξιάδη
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΛΑΜΤΖΙΔΗ*

Ή ΠΕΡΊΠΕΤΕΊΑ ΚΑΊ ΤΑ «ΟΠΛΑ» ΕΝΟΣ ΠΡΏΉΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ…. 
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Σ
το στόχαστρο επιτήδειων έχουν μπει τα 
οχήματα πολιτών, που σε χρόνο μηδέν, 
μετατρέπονται σε... ανταλλακτικά, τα 
οποία πωλούνται έναντι αρκετών χιλιά-
δων ευρώ. Μπορεί στο παρελθόν να είχαν 
καταγραφεί αρκετά περιστατικά όπου ιδιο-
κτήτες οχημάτων έβρισκαν τα αυτοκίνητά 
τους «κρεμασμένα» πάνω σε τελάρα και 

τούβλα - αφού τους έκλεβαν τα λάστιχα με σκοπό να τα 
μεταπωλήσουν- όμως η... «επιστήμη» της κλοπής προ-
χώρησε και πλέον τα οχήματα αποσυναρμολογούνται επί 
τόπου και γίνονται «θησαυρός» στα χέρια των κλεφτών.

Μάλιστα, υπάρχουν κι εκείνοι που μέσα στην ατυχία τους 
στέκονται «τυχεροί», αφού οι δράστες κλέβουν εξαρτήμα-
τα του αυτοκινήτου κι όχι ολόκληρο το όχημα. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, υπάρχουν ανταλλακτικά από συγκεκρι-
μένες μάρκες οχημάτων που είναι είτε... δυσεύρετα, είτε 
πολύ ακριβά. Αυτά λοιπόν, γίνονται «ανάρπαστα» στη 
λεγόμενη «μαύρη αγορά». Όπως περιέγραψε στην εφη-
μερίδα Karfitsa η Π. Μ., πριν από μερικές ημέρες, είχε 
παρκάρει το αυτοκίνητό της κοντά στο σταθμό των τρένων 
κι όταν επέστρεψε για να το πάρει μετά από δύο μέρες, δι-
απίστωσε πως της έλειπε το τζάμι από τον δεξιό καθρέφτη. 
«Δεν έσπασαν τη βάση του καθρέφτη και φαινόταν πως 
το τζάμι είχε αφαιρεθεί τεχνηέντως. Μου έκανε εντύπω-

ση που πήραν μόνον αυτό... βέβαια το αμάξι είναι παλιό. 
Το κόστος για να βάλω καινούριο τζάμι ήταν περίπου 20 
ευρώ κι έτσι θεώρησα πως δεν υπήρχε λόγος να το κα-
ταγγείλω, άλλωστε πιστεύω πως δεν θα ήταν και εύκολο 
να βρεθεί», περιγράφει χαρακτηριστικά. 

«Κύκλωμα… λαμαρινάδων»
Θύμα κλοπής έπεσε και ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης, που 
μίλησε στην εφημερίδα και για λόγους ασφαλείας ζήτησε 
να διατηρήσει την ανωνυμία του. Όπως περιέγραψε, πήγε 
να ξεπαρκάρει το όχημά του από το πάρκινγκ της οικο-
δομής και διαπίστωσε πως του έλειπε... το μισό αμάξι! Οι 
δράστες διέρρηξαν το όχημα και ουσιαστικά ξεμόνταραν 
τον πίσω προφυλακτήρα από το εσωτερικό του οχήματος, 
έτσι ώστε να μην τον καταστρέψουν και να καταφέρουν 
στη συνέχεια να τον μεταπωλήσουν. Το κόστος της ζημιάς 
ανέρχεται περίπου στις 2.000 ευρώ, ενώ μετά από έλεγχο 
που έκανε η ασφάλεια, διαπιστώθηκε πως... δεν υπήρχαν 
δακτυλικά αποτυπώματα. «Το αμάξι βρισκόταν μέσα στην 
πιλοτή. Όταν πήγα να το πάρω, είδα πως έλειπε ολόκλη-
ρος ο πίσω προφυλακτήρας και το ένα φανάρι, το άλλο 
ήταν σπασμένο και μάλλον γι’ αυτό το άφησαν. Έσπασαν 
το φινιστρίνι του οδηγού και άνοιξαν την ασφάλεια. Δεν 
είχα συναγερμό κι έτσι… μπορούσαν να δράσουν ανε-
νόχλητοι. Άνοιξαν το πορτμπαγκάζ κι από εκεί ξήλωσαν 
όλον τον προφυλακτήρα. Μάλιστα, μου πήραν το πατάκι 

του συνοδηγού και τα κέρματα που είχα αφημένα. Από 
την ασφάλεια με ενημέρωσαν πως πρόκειται για κύκλωμα 
που κλέβει τα εξαρτήματα. Βέβαια, όπως μου είπαν, υπάρ-
χουν περιπτώσεις όπου οι δράστες είναι λαμαρινάδες», 
περιγράφει. Όπως λέει, όταν πήγε στην αντιπροσωπεία για 
μία πρώτη εκτίμηση, διαπίστωσε πως υπήρχε άλλο όχημα 
ακριβώς ίδιο με το δικό του, από το οποίο έλλειπε ο μπρο-
στινός προφυλακτήρας. «Το αμάξι μου είναι διετίας και η 
αλήθεια είναι πως όσο πιο καινούριο είναι, τόσο πιο δύ-
σκολα βρίσκεις ανταλλακτικά. Έτσι, μπορεί να “στοχοποιή-
θηκε” ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Έχω φίλο επαγγελματία 
λαμαρινά που μου έχει πει πως… υπάρχουν “συνάδελφοί” 
του που συνεργάζονται με τέτοιες σπείρες που κλέβουν 
ανταλλακτικά». 

«Εξαγωγές»… ανταλλακτικών
Όπως αποκάλυψε στην Karfitsa ο αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Θεσσαλονίκης, 
Δημήτρης Παδιώτης «πριν από λίγες μέρες, πιάσαμε σπεί-
ρα που έκλεβε αυτοκίνητα και τα έστελνε στην Αφρική, 
με σκοπό να πουλήσουν τα ανταλλακτικά τους. Συνήθως 
δηλαδή αυτό συμβαίνει, τα κλέβουν και τα στέλνουν στο 
εξωτερικό. Πρόσφατα επίσης συλλάβαμε έναν ημεδαπό 
που έκλεβε τις ρόδες από τα αυτοκίνητα. Κατά καιρούς 
δημιουργούνται ομάδες που δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
όμως τα αποτελέσματα της Ασφάλειας είναι πολύ καλά». 
Ο κ. Παδιώτης περιγράφει πως η αστυνομία κάνει ελέγ-
χους και σε συνεργεία αυτοκινήτων όπου «ανά διαστή-
ματα έχουμε διαπιστώσει πως έχουν κλεμμένες μηχανές 
ή εξαρτήματα. Το πιο συχνό φαινόμενο είναι να κλέβουν 
ολόκληρο το όχημα, τελευταία όμως παρατηρούμε πως 
κλέβουν μέρη του αυτοκινήτου όπως καθρέφτες, ζάντες, 
προφυλακτήρες». Ο προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας Αριστεί-
δης Μίντζας, αναφέρει πως οι δράστες σπανίως αφαιρούν 
μέρη το οχήματος. «Συνήθως κλέβουν όλο το αμάξι. Βέ-
βαια, δεν αποτελεί φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση. 
Μέσα σε ένα χρόνο, στη Θεσσαλονίκη έχουν συλληφθεί 
τουλάχιστον τρεις σπείρες που έκλεβαν αυτοκίνητα, οι 
δράσεις της αστυνομίας είναι έντονες κι έτσι το φαινόμενο 
έχει μειωθεί». 

Συντονισμένες δράσεις  
για τα... Χριστούγεννα 
Ο προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων 
κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας υπογραμμίζει πως η αστυνομία 
έχει κάνει ειδικό σχεδιασμό για τις ημέρες των εορτών, 
προκειμένου να αποτραπούν οι «κλοπές του δρόμου». 
«Γίνεται ειδικός και στοχευμένος σχεδιασμός, που είναι 
πιο εντατικός συγκριτικά με άλλες ημέρες, σε κομβικά ση-
μεία της πόλης, προκειμένου να αποτρέψουμε την μικρο-
εγκληματικότητα αυτού του είδους», εξηγεί ο κ. Μίντζας. 
«Μέσα σε ένα μήνα, με στοχευμένες δράσεις, συνελήφθη-
σαν δύο συμμορίες πορτοφολάδων. Λόγω των ημερών, 
όπου υπάρχει συνωστισμός σε κεντρικούς δρόμους και 
εμπορικά καταστήματα, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί. Θα πρέπει να μην ξεχνούν ανοιχτές 
τις τσάντες τους, να μη βάζουν πορτοφόλια σε εξωτερικές 
τσέπες, να μην κουβαλούν μαζί τους μεγάλα χρηματικά 
ποσά και φυσικά να μην έχουν την πιστωτική κάρτα και 
το pin στο ίδιο σημείο. Μπορεί να ακούγονται αυτονόητα, 
αλλά δυστυχώς διαπιστώνουμε πως δεν εφαρμόζονται», 
καταλήγει.

ρεπορτάζ

Οι σπείρες των τεσσάρων τροχών και της... ασφάλτου

«ΕΚΛΕΒΑΝ ΑΥΤΟΚΊΝΉΤΑ ΚΑΊ ΤΑ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΣΤΉΝ… ΑΦΡΊΚΉ»,  
ΛΕΕΊ Ο ΑΝΤΊΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΏΝ ΑΣΤΥΝΟΜΊΚΏΝ ΥΠΑΛΛΉΛΏΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉΣ

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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Η 
λέξη κλειδί για την ανάπτυξη 
είναι οι «επενδύσεις» και για 
τις επενδύσεις, απολύτως 
κρίσιμη είναι η σύνθεση του 
σωστού μείγματος πολιτικής 
καθώς η χώρα βρίσκεται πα-
γιδευμένη στη λιτότητα και την 
οικονομική ανομβρία. Η Ελλάδα έχει 

βυθιστεί σε βαθιά ύφεση που κόστισε, κοινωνικά και οι-
κονομικά από το 2010 ως σήμερα, στην απώλεια του 35% 
του ΑΕΠ, απώλεια που δεν μπορεί να καλυφθεί με την 
υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και ιδιωτών. H φοροκε-
ντρική δημοσιονομική πολιτική το μόνο που επιτυγχάνει 
είναι την επιβολή μίας εξελικτικής εισοδηματικής λιτότη-
τας, την ώρα που με την φορολόγηση των κερδών των 
επιχειρήσεων κατά 50% και πλέον, την οριζόντια σύνδεση 
ασφαλιστικών εισφορών με τον φόρο εισοδήματος και, με 
την προκαταβολή φόρου στο 100% εξοντώνεται το επιχει-
ρείν.

Πρωταθλήτρια στην αύξηση  
των φορολογικών βαρών 
Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 
του ΟΟΣΑ για το 2016,  η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλή-
τρια στην αύξηση των φορολογικών βαρών μεταξύ των 
35 χωρών – μελών του οργανισμού. Τα φορολογικά και 
ασφαλιστικά έσοδα στη χώρα μας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
αυξήθηκαν κατά 2,2%  το 2016, ενώ η μέση αύξηση στις 
χώρες του ΟΟΣΑ ήταν μόλις 0,3%. Πλέον ανέρχονται στο 
38,6% του ΑΕΠ, από 36,4% που ήταν το 2015 και 34,3%, 
που είναι ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ. Η πρωτιά αυτή προ-
ήλθε κυρίως από την αύξηση των έμμεσων φόρων, κα-

θώς το 2016 εφαρμόστηκε το πρώτο κύμα με-
τατάξεων αγαθών και υπηρεσιών στον υψηλό 
συντελεστή ΦΠΑ, από την αύξηση της φορο-
λογίας ακινήτων, αλλά και από την αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έφθασαν το 

29% των συνολικών εσόδων το 2016 έναντι 26%, 
που είναι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ. Είναι δε βέβαιο 

ότι η Ελλάδα θα σημειώσει υψηλότερες «επιδόσεις» στην 
επόμενη έκθεση, αφού το 2017 έφερε νέες επιβαρύνσεις, 
με τη μορφή νέων αυξήσεων στους έμμεσους φόρους και 
περαιτέρω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. 

Όλα αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν για μια ακόμη φορά 
το δυσβάσταχτο βάρος που έχουν επωμιστεί τα τελευταία 
χρόνια φορολογούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι στην 
Ελλάδα. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι και το γεγονός 
ότι το διαρκώς αυξανόμενο αυτό βάρος συνεχίζουν να 
σηκώνουν στις πλάτες τους ολοένα και λιγότεροι φορο-
λογούμενοι, οι ειλικρινείς ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ 
ελάχιστα βήματα έχουν γίνει για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. 
Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία της Eurostat για την αναλογία 
της φορολογίας επί του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήμα-
τος (ΑΕΠ) των κρατών μελών της ΕΕ, η Ελλάδα εμφάνι-
σε τη μεγαλύτερη άνοδο από όλες τις χώρες με αύξηση 
ύψους 2.3% μεταξύ του 2015 και 2016.

Δυστυχώς, η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση 
και την ακολουθούν Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, 
Λιθουανία. Από την άλλη πλευρά, πρωταθλητές στη μείω-
ση της φορολογίας ήταν η Ρουμανία με 2,0%, η Αυστρία, 
το Βέλγιο, η Ισπανία και η Ιταλία. Αξιοσημείωτο, δε, είναι 
το γεγονός πως όλες αυτές οι χώρες είχαν θετικό ρυθ-

μό ανάπτυξης τα εν λόγω έτη.  Την ίδια ώρα, στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δείχνουν ότι τα 
δυσβάσταχτα αυτά βάρη συγκεντρώνονται στις πλάτες 
μιας μικρής μερίδας φορολογουμένων. Το 2016 το 17,6% 
των φορολογουμένων, όσοι δηλαδή δηλώνουν οικογε-
νειακά εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως, πλή-
ρωσαν πάνω από το 77% του συνόλου των φόρων. Μόλις 
το 0,4% των νοικοκυριών δήλωσαν ετήσιο εισόδημα άνω 
των 100.000 ευρώ, ενώ 1 στα 4 νοικοκυριά δήλωσαν ότι 
ζουν με μεικτό εισόδημα κάτω από 250 ευρώ το μήνα. 

Ή Ελλάδα χρειάζεται  
ένα νέο φορολογικό σύστημα
Για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται, το προφανές. Η Ελλά-
δα χρειάζεται ένα νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα 
είναι σταθερό, βιώσιμο και δίκαιο. Χρειάζεται αναθεώρη-
ση της φορολογικής πολιτικής, με κινήσεις όπως η μείωση 
της φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, η μείω-
ση των ασφαλιστικών εισφορών, η θέσπιση μιας ενιαίας 
φορολογικής κλίμακας, επαναφορά του συντελεστή της 
προκαταβολής του φόρου εισοδήματος στα επίπεδα του 
2014, αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας με 
την πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου, μείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 30% και καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ, στο 
11% και στο 22%.  Παράλληλα, θα πρέπει να καταργη-
θούν φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις και φόροι υπέρ τρίτων 
και να ενταθούν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φο-
ροδιαφυγής. Λιγότεροι φόροι, με ταυτόχρονα διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης και αύξηση της εισπραξιμότητας 
πρέπει να είναι η βάση για ένα αποτελεσματικό και δίκαιο 
φορολογικό σύστημα.  Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί 
να προχωρήσει ούτε βήμα μπροστά, με το ισχύον φορολο-
γικό καθεστώς. Και οι λίγοι που ως τώρα σηκώνουν στις 
πλάτες τους το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής, 
έχουν κουραστεί. 
Είναι ώρα για γενναίες αποφάσεις και αλλαγές στο θέμα 
της φορολογίας

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Α΄ Αντιπρόεδρου της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

οικονομία

Σε μαρασμό το επιχειρείν λόγω της υπερφορολόγησης
*ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Η Κυβέρνηση προσπαθεί απελπισμένα να δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας 
για την πορεία της χώρας και της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να 
πείθει και πολλούς. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της OPINION POLL, το 
81.65% δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον και αυτό συνοδεύεται από το 74% 
που κρίνει αρνητικά την Κυβέρνηση, ενώ το 75% θεωρεί ότι τα πράγματα πήγαν 
συνολικά χειρότερα την τελευταία τριετία επί Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Σαν 
να μην έφτανε αυτό το 45% περίπου των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμ-
βριο του 2015 κρίνουν αρνητικά και την Κυβέρνηση και την τριετή πορεία της.

Είναι οφθαλμοφανές, ότι το αφήγημα «βγαίνουμε από τα Μνημόνια, απαλλασ-
σόμαστε από την επιτροπεία και βαδίζουμε στον δρόμο της ανάκαμψης και 
της ανάπτυξης» δεν περνάει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που συμβάλει στην 
κατεδάφιση της εικόνας της. Η Κυβέρνηση δείχνει να έχει αποτύχει συνολικά 
στο να πείσει πως μπορεί να διαχειριστεί τις υποθέσεις της χώρας με σχέδιο, 
αποτελεσματικότητα, πως μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της 
καθημερινότητας.

Από την διαχείριση των πυρκαγιών το καλοκαίρι μέχρι την διαχείριση της 
καταστροφής της Μάνδρας και της απώλειας δεκάδων ζωών και από την 
απάνθρωπη αντιμετώπιση των μεταναστών στα νησιά (ο αρμόδιος Υπουργός 
προαναγγέλλει μάλιστα και θανάτους σαν να πρέπει άλλος να χειριστεί το θέμα) 
μέχρι την σκανδαλώδη κάλυψη των αλλεπάλληλων ατοπημάτων Καμμένου 
δείχνει ανήμπορη να πείσει πως μπορεί να κυβερνήσει στοιχειωδώς σοβαρά και 
αποτελεσματικά. Αντιθέτως, δείχνει να μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε μια 
κυνική μηχανή εξουσίας, δίχως αρχές, κόκκινες γραμμές, ιδεολογικό στίγμα, 
προοδευτική πολιτική. Με ότι ασχολείται, δείχνει να τα κάνει μαντάρα. Το φιάσκο 
της επίσκεψης Ερντογάν, η αδυναμία να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
στον χώρο της Υγείας και της Παιδείας, η κωλοτούμπα στην κωλοτούμπα (ας 
θυμηθούμε τι έλεγε για τους πλειστηριασμούς και τι κάνει ή για τον Νόμο για τις 
απεργίες) δεν πλήττουν απλά το προφίλ της. Την διαλύουν ως σχήμα που έχει 
κάποιες ιδεολογικές αναφορές, την οδηγούν σε μια ασπόνδυλη ιδεολογικά και 
πολιτικά κατάσταση. Πρόκειται για κάτι που θα το πληρώσει ακριβά και όχι μόνο 
εκλογικά.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η μεγάλη αποτυχία είναι στην Οικονομία. Μοίρασε 
740 εκατ. ευρώ κοινωνικό μέρισμα και το διαφημίζει. Ο κ. Τσίπρας έβγαλε 
και διάγγελμα. Ποιον να πείσει όμως για κοινωνική ευαισθησία μ’ αυτό το 
ψευτοεπίδομα; Η υπερφορολόγηση δεν αφήνει περιθώρια για το παραμικρό 
χαμόγελο. Το ίδιο και τα ληξιπρόθεσμα του Κράτους προς τους ιδιώτες. Δεν 
είναι όμως μόνο αυτό. Η Κυβέρνηση κρύβει επιμελώς, ότι στον προϋπολογισμό 
του 2017 είχε εγγράψει για κοινωνική  προστασία 2,216 δις. ευρώ και από αυτά 
δαπανήθηκαν τα μισά. Εν ολίγοις, πέρα και από την υπερφορολόγηση, έκοψε 
από τα κονδύλια κοινωνικής προστασίας για να δώσει το επίδομα στήριξης. Αν 
αυτό δεν είναι κοροϊδία, τότε τι είναι;

Η Κυβέρνηση ταυτόχρονα  πιάνει τον μισό από τον αρχικά προσδιορισμένο 
στόχο για ανάπτυξη, ενώ κατορθώνει να αναδειχθεί  σε πρωταθλήτρια στην 
επιβολή φόρων. Στην Ελλάδα αυξήθηκαν οι φόροι 2,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ 
κατά την διετία 2015-2016, όταν ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν… 
0,3%! Την ίδια ώρα όλες οι χώρες της Ε.Ε. βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, όταν 
στην χώρα αγκομαχάμε να κλείσει το 2017 με ένα 1.3%.

Σ’ αυτά προσθέστε τους πλειστηριασμούς, τα προβλήματα του Τραπεζικού Συ-
στήματος που πληρώνει ακόμα τις ζημιές του 2015 και των capital controls,  τα 
5 δις. ευρώ νέων μέτρων που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία υπερηφάνως 
για τα έτη 2019-2012 (όταν θα πανηγυρίζουν ότι βγήκαμε από τα Μνημόνια), 
τον κατάλογο των νέων μέτρων που έρχονται με τις αξιολογήσεις μέχρι τον 
Αύγουστο, τους νέους φόρους και το πετσόκομμα του ΕΚΑΣ που περιλαμβάνο-
νται στον προϋπολογισμό 2018.

Είναι αυτά στοιχεία που δείχνουν χώρα που οδεύει σε ουσιαστική έξοδο από την 
κρίση ή είναι στοιχεία μιας χώρας σε παρακμή, που φθίνει μέσα από την ανερ-
γία, την φτωχοποίηση, την υπογεννητικότητα, την μαζική φυγή των νέων στο 
εξωτερικό; Προφανώς το δεύτερο. Μόνο τα επιτελεία του Μαξίμου ζουν – αν το 
πιστεύουν και τα ίδια βέβαια- στην αυταπάτη μιας βελτίωσης τα κατάστασης.

Η χώρα παρακμάζει, φθίνει και σ’ αυτό η τελευταία τριετία έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια και επικοινωνιακά παιχνίδια. Κάποτε έπια-
σαν. Τώρα συντρίβονται μέσα στις μυλόπετρες της σκληρής πραγματικότητας.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Είμαστε ήδη στον Μάιο του 2018. Η Νέα Δημοκρατία είναι 
αυτοδύναμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορκίζεται πρωθυ-
πουργός της χώρας. Κλίμα ευφορίας επικρατεί παντού στην 
παράταξη. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Όχι μόνο επειδή 
κατέρρευσε το ψεύδος και η πολιτική απάτη, αλλά κυρίως 
γιατί γνωρίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους πολιτικούς 
μας αντιπάλους. Είναι όμως αυτό αρκετό; Ήταν αυτό το 
διακύβευμα; Μία επιβεβαίωση της δικής μας πολιτικής αντί-
ληψης; Μία εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία; Μία απλή 
εκλογική νίκη; Είναι προφανές πως ένας τέτοιος πήχης θα 
ήταν εξαιρετικά χαμηλός. Χαμηλός για εμάς ως παράταξη.
Κυρίως όμως χαμηλός για την Ελλάδα. Ο χρόνος δεν είναι 
σύμμαχός μας.

Είτε μέσα απ’ τη δική μας διακυβέρνηση θα προκληθεί ένα 
δημιουργικό σοκ ανάτασης και ανασυγκρότησης είτε η 
χώρα θα βαλτώσει για τα επόμενα πολλά χρόνια σε κατά-
σταση στασιμότητας, αν όχι διαρκούς υποχώρησης. Το στοί-
χημα, φίλες και φίλοι, δεν ήταν να κερδίσουμε τις εκλογές. 
Το στοίχημα είναι να κερδίσουμε το μέλλον. Να κάνουμε την 
Ελλάδα χώρα που θα γεννιούνται παιδιά, που θα δουλεύουν 
και θα ζούνε άνθρωποι, που κάθε πολίτης θα απολαμβάνι 
ευκαιρίες, ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση, χώρα στην 
οποία κάθε νέος δημιουργικός άνθρωπος με όρεξη για 
δουλειά, τσαγανό και διάθεση ρίσκου θα ξέρει ότι μπορεί να 
πετύχει, μπορεί να ανέβει, μπορεί να γευτεί το όνειρο της 
οικονομικής και κοινωνικής ανέλιξης. Είμαστε η παράταξή 
των μεγάλων εθνικών επιλογών και σήμερα βρισκόμαστε 
ξανά ενώπιον ενός ιστορικού υπαρξιακού διλήμματος: Θα 
αρκεστούμε στην απλή διαχείριση μιας χώρας φτωχής 
και γερασμένης στο περιθώριο του δυτικού κόσμου ή θα 
στρίψουμε με δύναμη το τιμόνι προς μια νέα κατεύθυνση 
ευημερίας και εθνικής ανόδου; Θέλω από αυτό το βήμα να 
επιστήσω την προσοχή. Μέσα στο γενικό κλίμα ικανοποίη-
σης από τη νωπή μας εκλογική νίκη, μην εφησυχάζετε.

Μη ράβετε υπουργικά κοστούμια. Ετοιμάστε φόρμες εργα-
σίας. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να αποκομματικοποιήσουμε το 
Δημόσιο, να εισάγουμε διαδικασίες αξιολόγησης και κινητι-
κότητας, να φέρουμε δουλειές, να καταρτίσουμε προϋπο-
λογισμούς απόδοσης και να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, 
θα έχουμε αποτύχει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε 
κλειστά επαγγέλματα και να αναδιατάξουμε το αποτυχημένο 
ελληνικό κοινωνικό κράτος, δεν θα πάμε μακριά. Αν δεν 
υλοποιήσουμε ταχύτατα μεγάλες αλλαγές σε κράτος και 
οικονομία, εάν μας παρασύρει το ρέμα της αδράνειας, του 
πολιτικού κόστους και της μικροκομματικής διαχείρισης, η 
χώρα θα έχει χάσει. Τη στιγμή που δειλά-δειλά μας ξεπερ-
νάνε χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, που πριν από 70 
χρόνια είχαν εγκλωβιστεί σε ένα πολιτικά ανελεύθερο και 
οικονομικά αναποτελεσματικό καθεστώς, καταλαβαίνετε 
πως δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για πειραματισμούς, 
αποτυχίες και ολιγωρίες. Ποτέ και πουθενά μεγάλες πολι-
τικές αλλαγές δεν υπήρξαν υπόθεση του ενός ή των λίγων.
Στο τεράστιο ιστορικό καθήκον που έχουμε μπροστά μας εί-
ναι η δική σας σειρά να βάλετε πλάτη. Είναι η δική μας σειρά 
να αναλάβουμε ο καθένας ξεχωριστά τη δική του ευθύνη. 

Ο κ. Γαράιμπε είναι πολιτικός επιστήμονας-διεθνολόγος, 
μέλος του Τομέα Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και 
μέλος της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας 
Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης

Έτσι εκφράστηκε η επιδίωξη μας για την τουριστική ανάπτυξη της διοίκησης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα. Η Κεντρική Μακεδονία να γίνει προορισμός όλο το χρόνο. Για 
να γίνει πραγματικότητα  όμως  αυτό  πρέπει να αλλάξει η ίδια η δομή του 
τουριστικού μας προϊόντος. Είναι  αλήθεια ότι ο τουρισμός στην χώρα μας 
είναι ταυτισμένος με τον ήλιο και την θάλασσα και το τουριστικό προϊόν 
μοιάζει να περιορίζεται μέσα στο πλαίσιο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Στο 
ερώτημα, τι έχει να προσφέρει άραγε η Ελλάδα όταν οι θάλασσες κρυώσουν... 
Η απάντηση είναι αυτή που θα πρέπει να διαμορφώσει και τον πυρήνα της 
τουριστικής μας πολιτικής. Οι αυθεντικές εμπειρίες είναι το ζητούμενο στον 
σύγχρονο ταξιδιώτη. Δίπλα λοιπόν σε αυτό που είμαστε γνωστοί θα πρέπει να 
προβάλλουμε και τις εναλλακτικές μας αξίες, τον πολιτισμό μας και όταν λέμε 
πολιτισμό δεν εννοούμε μόνο την ανάδειξη των μουσείων και των αρχαιολο-
γικών χώρων (τομέας που θα πρέπει να γίνουν τομές στην διαχείριση τους 
απο το υπουργείο πολιτισμού) αλλά και την σύγχρονη κουλτούρα, την άυλη 
και υλική πολιτιστική μας ταυτότητα. Η  ανεπανάληπτη γαστρονομία μας, που 
αποτελεί μοναδική και χαρακτηριστική ταυτότητα της εμπειρίας ενός ταξιδιού. 
Η προβολή  της Μακεδονικής κουζίνας, με την ανάδειξη του  τοπικού προϊ-
όντος και των τοπικών συνταγών αποτελει πλέον μια συνεχή δράση μας, με 
παράλληλη ανάδειξη θεματικών αξόνων όπως ο εναλλακτικός, ο θρησκευτι-
κός, ο ιαματικός, ο  συνεδριακός, ο ιστορικός  και ο αθλητικός τουρισμός. 

Για να μπορέσουμε λοιπόν να αναδείξουμε αυτούς τους τομείς, χρησιομοποι-
ούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Με τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που έχουμε, ο  Περιφερειάρχης έχει ήδη εγκρίνει στο ΕΣΠΑ κονδύ-
λια για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων όπως της Πέλλας, των Αιγών, της 
Αμφίπολης, του Αγίου Όρους καθώς και ένα τριετές πλάνο δημιουργίας μιας 
σύγχρονης τουριστικής ταυτότητας. Με σύγχρονα εργαλεία marketing προ-
βάλλουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού ενιαία και συνεκτικά 
την Περιφέρεια μας, μέσα από τη δημιουργία σύγχρονου οπτικοακουστικού 
υλικού αλλά και καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες στοχεύουν 
όχι μόνο στην μετάδοση πληροφοριακού υλικού αλλά στην ίδια την πρόγευση 
της εμπειρίας του προορισμού. Στο τόπο που έζησαν και μεγαλούργησαν ο 
Μέγας Αλέξανδρος και ο Αριστοτέλης και φυσικά  μετέδωσε το μήνυμα  του 
Χριστιανισμού σε όλο το κόσμο ο Απόστολος των Εθνών, Ο Απόστολος Παύ-
λος, οικουμενικές φυσιογνωμίες, τα μεγάλα Brands της περιοχής μας, δεν θα 
μπορούσαμε να μην τα έχουμε στον πυρήνα της προβολής του πολιτιστικού 
τουρισμού. Η ανάδειξη του Ολύμπου και των περιπατικών και ορειβατικών  
διαδρομών μέσω της σύγχρονης πιστοποίησης απο διεθνείς οργανισμούς 
ώστε να μετατρέψουμε το βουνό των θεών σε βουνό και των ανθρώπων, 
αποτελεί τη προμετωπίδα της ανάπτυξης όλου του εναλλακτικού τουρισμού 
φύσης.

Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί ίσως την πιο προσοδοφόρα μορφή 
τουρισμού καθώς ο συνεδριακός επισκέπτης ξοδεύει στον προορισμό 
τέσσερις φορές περισσότερο απο τον συνηθισμένο ταξιδιώτη. Χαρακτηρι-
στικό της προσπάθειας μας αυτής είναι η συνεχής συνεργασία με φορείς 
όπως της ενώσης των ξενοδόχων, των οργανισμών τουρισμού, αλλά 
και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της περιοχής μας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η προσέλκυση στη Θεσσαλονίκη, το 2018, του μεγαλύτερου 
συνεδρίου για τον Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού που θα γίνει πρώτη φορά σε 
ευρωπαϊκή πόλη από τον Παγκόσμιο οργανισμό τουρισμού. Ενας στόχος 
που πραγματοποιηθηκε με συνεργασία  της Περιφέρειας με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο και το Γραφείο Συνεδριακού τουρισμού Θεσσαλονίκης. Το 2016 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας 
σε επισκεψιμότητα τουριστών και άφησε στο ΑΕΠ της τοπικής οικονομίας 
πάνω απο 1.6 δις ευρώ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα για να μπορέσου-
με να επεκτείνουμε χρονικά, τοπικά και οικονομικά ακόμα περισσότερο τον 
προορισμό μας,επενδύοντας στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την εκπαίδευση 
των νέων ανθρώπων που θα στελεχώσουν το δυναμικό της. Η αλυσίδα αξίας 
του τουριστικού προϊόντος δεν ξεκινά και τελειώνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. 
Τον προορισμό εν τέλει τον διαμορφώνει η ολιστική  εμπειρία του ταξιδιώτη 
μέσα από υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινάνε, απο την δραστηριότητα της ημέρας 
και καταλήγουν στη διανυκτερεύση. Η τουριστική μας βιομηχανία θυμίζει 
έναν κοιμώμενο γίγαντα που σιγά σιγά ξυπνάει σε ένα αφιλόξενο οικονομικό 
περιβάλλον, χρέος μας αλλά και μοναδική μας επιλογή  να τον στηρίξουμε με 
κάθε τρόπο.

Ο κ. Θάνος είναι αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 Κανέναν δεν πείθουν πια  
τα παραμύθια

Τι θα έλεγα από το βήμα του 
11ου Συνεδρίου της ΝΔ Τουριστικός προορισμός 

365 μέρες το χρόνο!

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ* ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΘΑΝΟΣ*
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Ο 
κύριος «Δεν πληρώνω διόδια», ο επικε-
φαλής του «κινήματος της πατάτας», ο 
εθελοντής της Κατερίνης Ηλίας Τσολα-
κίδης μπορεί να εργάζεται το μισό χρόνο 
στην Ελλάδα και τον άλλο μισό στη Γερ-
μανία, όμως δεν ξεχνά τις δράσεις που 
ξεκίνησε μαζί με άλλους εθελοντές, εδώ 
και… δέκα χρόνια. Όπως λέει, αρκετά 

βουλευτικά γραφεία πήγαν να «καπελώσουν» τις άδολες 
προσπάθειες ανθρώπων της εργασίας και της αριστερής 
ιδεολογίας όμως δεν τα κατάφεραν. Σήμερα προετοιμάζει 
με την εθελοντική «ΔΡΑΣΗ» και τη βοήθεια… 150 επιχει-
ρήσεων το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Κατερίνη όπου 
δεν χρειάζεται πορτοφόλι και η είσοδος επιτρέπεται με 
λίγα τρόφιμα στο χέρι…

Γιατί δεν γίνατε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή έστω στρατη-
γικός σύμβουλος; 
Ποτέ δεν πίστεψα ότι για να προσφέρει κανείς στον τόπο 
του πρέπει να γίνει πολιτικό πρόσωπο. Ένας πολίτης όταν 
θέλει να προσφέρει στον τόπο του, μπορεί να το κάνει.

Γνωρίζω όμως ότι από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχατε προ-
τάσεις για να κατεβείτε στις εκλογές. 
Υπήρχαν προτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Αλλά γνωρίζω 
πολύ καλά τον εαυτό μου, ακούω την γυναίκα μου η οποία 
μου έλεγε, «Ηλία θα είσαι βουλευτής 48 ωρών όπου κι αν 
πας», και καλύτερα που κάθισα στην Κατερίνη για να κάνω 
αυτό που θεωρώ εγώ προσωπικά σωστό, χωρίς να κάνω 
αυτά που θα μου υποδεικνύουν οι άλλοι. Αυτά μπορούν να 
τα κάνουν άλλοι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω.

Είστε «επαναστάτης με αιτία» όπως σας αποκαλούν οι 
φίλοι σας; 
Η εθελοντική ομάδα δράσης νομού Πιερίας η οποία ξεκί-
νησε πριν δέκα χρόνια  με το «χαρίζω μια μέρα μου στο δά-
σος», απέφευγε πάντα τα πυροτεχνήματα και προσπαθού-
σε αυτό που κάνει να έχει συνέχεια. Κλείσαμε δέκα χρόνια 
λοιπόν και κάθε χρόνο περισσότερες από 500 οικογένειες 

με τα παιδιά τους συμμετέχουν, πηγαίνοντας στα παρατη-
ρητήρια που έχουμε και προστατεύουν το βουνό. Τα 10 
αυτά χρόνια,  χτύπα ξύλο, δεν είχαμε καμία σοβαρή φωτιά 
στην Πιερία διότι, μεταξύ άλλων, οι παρατηρητές – εθελο-
ντές ότι εμφανίζεται εν τη γενέσει του στην πυροσβεστική 
η οποί όπως δηλώνει, μπορεί να σβήσει όλες τις φωτιές με 
ένα ποτήρι νερό, την στιγμή που ξεκινάνε.

Αυτό που περιγράφετε εσείς, την πρόληψη κι όχι την 
θεραπεία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα μπαίνει στη 
φάση της οργάνωσης και υλοποίησης. 
Ακούστε τώρα κι αυτό. Το αρχαιότερο γυμνάσιο του Λου-
ξεμβούργου βρίσκεται στα σκαριά μιας συνεργασίας με ένα 
σχολείο από τον νομό Πιερίας, με δική μας πρωτοβουλία, 
και μεταξύ άλλων έχει προταθεί η πυροσβεστική υπηρεσία 
του Λουξεμβούργου με την πυροσβεστική υπηρεσία της 
Κατερίνης να συνεργαστούν για το κομμάτι αυτό της πρό-
ληψης. Κι η Ελλάδα μας, η δήθεν ψωροκώσταινα έχει να 
προτείνει στους Ευρωπαίους ένα πρόγραμμα δέκα ετών 
με άριστη οργάνωση με αυτόματες υπηρεσίες μέσω δια-
δικτύου. Η ομάδα αυτή, προσέξτε είχε on line  φόρμουλα, 
forum, φόρμες στο διαδίκτυο συμμετοχής που η εκάστοτε 
οικογένεια μπορούσε να μπει και να κλείσει διαδικτυακά 
μια μέρα προστασίας του δάσους, όταν κάποιοι δήμοι δεν 
είχαν καν ιστοσελίδα.

Η μάχη που δώσατε για το «δεν πληρώνω διόδια» απο-
δείχθηκε μάταιη; 
Δεν νομίζω ότι οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να επωμι-
στούν το έργο της πολιτείας. Ο πολίτης έχει την υποχρέω-
ση να αναδεικνύει το πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε η κίνηση 
του «δεν πληρώνω», δεν είχαν γίνει ποτέ γνωστές οι λε-
πτομέρειες του τρόπου με τον οποίο οι εθνικοί μας δρό-
μοι έχουν παραχωρηθεί, δεν θα ήξερε ο κόσμος με ποιον 
πρόστυχο τρόπο έχει παραχωρηθεί εθνικός πλούτος στα 
χέρια ιδιωτών. Πως χτίστηκαν αυτά τα εργαλεία για την 
παραχώρηση του εθνικού μας πλούτου.

Μήπως απογοητευτήκατε; Διότι είχατε πάρει κάποιες 

διαβεβαιώσεις ότι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα άλλα-
ζαν πολλά όπως ότι θα καταργούνταν τα διόδια. 
Έτσι όπως το λέτε. Όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση 
και έψαχνε να βρει σκαλοπάτια να πατήσει για να φτάσει 
στην κορυφή, χρησιμοποιούσε τα κινήματα των πολιτών. 
Και μόλις πάτησε στην κορυφή, μίσθωσε κάποιου φίλους 
του κόμματος, έχουν στήσει μια ομάδα η οποία έχει αναλά-
βει φασόν όλα τα κινήματα της χώρας.

Εσείς λοιπόν, δεν γίνατε σκαλοπάτι…
Όχι και αισθάνομαι τόσο καλά διότι η ομάδα ποτέ μα ποτέ, 
δεν έκλεισε την πόρτα σε κανέναν. Την εποχή που κυβερ-
νούσε το ΠΑΣΟΚ τα ακούγαμε από τη ΝΔ και αντιστρόφως. 
Και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ τα ακούμε από όλους και αυτό με 
κάνει ιδιαίτερα περήφανο.

Σήμερα τι κάνετε; Καταλάβατε τον πρώην καπνικό 
σταθμό Κατερίνης και τον μεταμορφώσατε σε εστία 
αλληλεγγύης; 
Κάποτε φροντίζαμε 130 οικογένειες αλλά κι εκεί διαπιστώ-
σαμε ότι προσπαθούν να μας εκμεταλλευτούν. Και πως; 
Ερχόταν κόσμος με κάρτες από βουλευτικά γραφεία. Πή-
γαινε κόσμος στα πολιτικά μαγαζάκια όπως πήγαινε πάντα 
και τους έλεγαν, πάρτε αυτή την κάρτα και πηγαίνετε εκεί 
στον σταθμό και θα σας βοηθήσουν… Αυτή τη στιγμή το 
φαρμακείο μας βοηθά 700-750 οικογένειες με φάρμακα 
τα οποία ο κόσμος τα έχει σπίτι του και δεν ξέρει τι να τα 
κάνει. Πεθαίνει κόσμος, αλλάζει κανείς την θεραπεία του 
και αυτά τα φάρμακα μας τα φέρνουν. Όμως πρέπει να πω 
ότι από τη στιγμή που στήθηκαν τα 5 camps των προσφύ-
γων από πέρσι μέχρι και το τέλους του έτους, αυτά τροφο-
δοτούνταν από το δικό μας κοινωνικό φαρμακείο. Συνεχί-
ζουμε ακόμα να στέλνουμε φάρμακα στη Θεσσαλονίκη και 
στην Αθήνα, αλλά και στο καινούριο camp που στήθηκε 
εδώ στην Κατερίνη.

Αυτή την εποχή συναγωνίζονται  
φορείς - δήμοι κλπ - σε λαμπιόνια.  
Εσείς στην Κατερίνη, τι κάνετε; 
Εμείς στολίζουμε κάθε χρονο δέντρο με προιόντα μακράς 
διαρκείας και δόξα τον θεό, 150 επιχειρήσεις του νομού 
Πιερίας συμμετέχουν. Κάθε χρόνο υπάρχει λίστα με προϊ-
όντα που χρειαζόμαστε και βγαίνει στο ιντερνέτ. Ο κόσμος 
που επισκέπτεται το χριστουγεννιάτικο χωριό δεν πληρώ-
νει τίποτα με χρήματα. Το βασικό μας μότο είναι «αφήστε 
το πορτοφόλι σας στο σπίτι». Έρχεται ο κόσμος, ζητάμε 
προαιρετικά να φέρει 2 κιλά τρόφιμα και παίρνει μια κάρ-
τα. Με αυτήν μπορεί να έχει μια ζεστή σούπα, ποπ κορν για 
το παιδί του, φρέσκο ψωμί, φρεσκοστυμμένο χυμό και τα 
παιδιά παίζουν σε ομαδικά παιχνίδια. Όλος ο στολισμός, η 
διακόσμηση γίνεται έτσι ώστε να θυμίζει ένα χωριό παρα-
δοσιακό. Όλο το προαύλιο μας είναι στρωμένο με άχυρα, 
εγώ έτσι το ξέρω το χωριό κι όχι με λαμπιόνια, και Αη Βα-
σίληδες πάνω σε κάτι περίεργα έλκηθρα και βαγονάκια και 
λούνα Παρκ. 53 σχολικές μονάδες από τον νομό μας, κι όχι 
μόνο και συνολικά 3,500 χιλιάδες μαθητές θα επισκεφτούν 
το χριστουγεννιάτικο χωριό της εθελοντικής ομάδας δρά-
σης του νομού Πιερίας και των γιατρών του κόσμου μέσα 
σε 6 μέρες. Έχουν κλείσει ήδη για να καταλάβετε. Ανοί-
γουμε 11/12 και κάθε παιδί θα φεύγει με ένα βιβλίο είτε με 
παιχνίδι. Προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι πρέπει 
να διαχωριστούμε από τις καταναλωτικές συνήθειες που 
έχουμε. Ξέρετε πόσο το ευχαριστιέται ένα παιδάκι όταν 
κερδίζει ένα μεταχειρισμένο παιχνίδι μόνο του; δεν του το 
αγόρασε ο παππούς του και να το σπάσει μέσα σε 2 μέρες 
και να μην γυρίσει να το ξανακοιτάξει.

κοινωνία

«ΑΥΤΉ ΤΉ ΣΤΊΓΜΉ ΒΟΉΘΑΜΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 750 ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΕΣ»

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό όπου δεν χρειάζεται… πορτοφόλι
ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU
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■ «Το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ έχει κλείσει εδώ και καιρό… Η κοινωνία και 
η πολιτεία έχει αποφασίσει να παραμένει στον ιστορικό της χώρο…» είπε ο διευθύνων 
σύμβουλος Κυριάκος Ποζρικίδης μιλώντας στο focus fm και στην Μ. Καραπαναγιωτί-
δου σχολιάζοντας την πρόταση του αρχιτέκτονα Πρόδρομου Νικηφορίδη για το πρώην 
στρατόπεδο Καρατάσιου στο δήμο Παύλου Μελά. Ο δε Δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος 
Φωτόπουλος πρόσθεσε ότι «αμφισβητούμε ευθέως τις απόψεις οι οποίες προβάλλονται 
τελευταία σχετικά με το μέλλον του εθνικού εκθεσιακού φορέα, 15 χρόνια μετά την 
πρώτη απόφαση χωροθέτησης στη Σίνδο. Θυμίζουμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η 
υλοποίηση μιας απόφασης που προβλέπει μεταφορά της ΔΕΘ στη Σίνδο και προαναγ-
γέλθηκε από έναν πρωθυπουργό το 2002 ( από τότε υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για 
τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο, που εκπονήθηκε ενόψει διεκδίκησης της EXPO 
2008), εξαγγέλθηκε από δύο πρωθυπουργούς (2009 και 2010), ανακοινώθηκε την ίδια 
χρονιά από έναν μέλλοντα πρωθυπουργό. Είναι μια θέση που προκρίθηκε μεταξύ 12 
επιλογών από όλη την επικράτεια της Θεσσαλονίκης, από το Λαγκαδά ως τη Ν. Μηχανι-
ώνα…».

karfitsomata

■ «Εκδήλωση του υπουργείου Μα-
κεδονίας Θράκης με τη συνδρομή 
των… ΑΝΕΛ; Νέα ήθη και έθιμα» 
διερωτάται η ΛΑΕ Θεσσαλονίκης με 
αφορμή την αναφορά σε κρατικό δελ-
τίο τύπου της κομματικής οργάνωσης 
του κ. Καμμένου. Όπως τονίζει χαρα-
κτηριστικά «με έκπληξη παρατηρή-
σαμε σε Πρόσκληση του Υπουργείου 
Μακεδονίας Θράκης για πολιτιστική 
- φιλανθρωπική εκδήλωση την οποία 
διοργάνωσε και πραγματοποίησε το 
Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδο-
νίας - Θράκης) σε συνεργασία με το 
Αρχείο Ελληνικού Χορού, να αναγρά-
φεται ότι η σχετική εκδήλωση, γίνεται 
με τη συνδρομή της Γραμματείας Αλ-
ληλεγγύης ΑΝΕΛ και μιας άγνωστης 
Φιλανθρωπικής Εταιρείας. Η Λαϊκή 
Ενότητα Α΄ Θεσσαλονίκης, ρωτά την 
Υπουργό κα Κόλλια - Τσαρουχά, αλλά 
και τον Υπουργό Εσωτερικών, και 
απαιτεί απαντήσεις: Από πότε σ΄ αυ-
τήν τη χώρα, οι πολιτειακοί θεσμοί, 
για τις εκδηλώσεις τους αναζητούν τη 
«συνδρομή» των κομμάτων; Τι είδους 
«συνδρομή» προσέφερε στη σχετική 
εκδήλωση, με τους 200 χορευτές, η 
Γραμματεία Αλληλεγγύης των ΑΝΕΛ, 
που δε μπορούσαν να προσφέρουν οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου; Ζητήθηκε 
«συνδρομή» και από άλλα κόμματα ή 
«προτιμήθηκαν» για ειδικούς λόγους 
οι ΑΝΕΛ, οι οποίοι, απ΄ότι φαίνεται 
«συνδράμουν» σε όλες τις εκδηλώ-
σεις όπου συμμετέχει το Αρχείο Ελλη-
νικού Χορού;

■ «Ο κ. Τσίπρας είναι ένα παιδί που 
ξεκίνησε τις σπουδές του στη Θράκη, 
γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει μειο-
νότητα, τι σημαίνει προξενείο. Eίναι 
ρεαλιστής και ως ρεαλιστής έδωσε την 
πραγματική εικόνα στον κ. Ερντογκάν 
πάνω στις οποιεσδήποτε διεκδικήσεις 
αυτός έθεσε. Θεωρώ ότι υπάρχει μια 
τριάδα στην Ελλάδα, ο κ. Τσίπρας, ο 
κ.Καμμένος και ο κ. Κοτζιάς, είναι 
αυτοί οι οποίοι υπερασπίστηκαν, υπε-
ρασπίζονται και θα υπερασπιστούν τα 
συμφέροντα της χώρας με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο» δήλωσε ο Π. 
Σγουρίδης μιλώντας στον alpha fm  
«Από την επίσκεψη αυτή δεν κερ-
δίσαμε, δεν χάσαμε. Μπήκε ένα νέο 
στοιχείο σε αυτή: η διπλωματία live. 
Μια διπλωματία που γίνεται ενώπι-
ον της κάμερας. Ο κ. Ερντογάν έχασε 
την ευκαιρία να δει μια σχισμή φωτός 
προς την Ευρώπη και προς την Δύση, 
την οποία εμείς την προσφέραμε αλλά 
αυτός με την στάση του δεν την θεμε-
λίωσε…»

■ «Με τις… ευλογίες της κυβέρνησης 
παραμένει υπό κατάληψη κτίριο του 
ΕΦΚΑ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
στην οδό Εγνατία 111 όπως προκύ-
πτει από απάντηση του αναπληρωτή 

Ανοικτή επιστολή στα μέλη του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης απέστειλε ο Μιχάλης 
Ζορπίδης μετά την επανεκλογή στην προεδρία με 
τον συνδυασμό «Ισχυρό Επιμελητήριο». «Η προ-
εκλογική μάχη τελείωσε. Είναι ώρα για δουλειά. 
Συγχαίρω θερμά όλα τα μέλη του νέου ΔΣ για 
την εκλογή τους και καλώ όλες τις παρατάξεις να 
εργαστούμε χωρίς διαχωριστικές γραμμές, με ενό-
τητα και πνεύμα συνεργασίας για το συμφέρον του 
Επιμελητηρίου μας και των μελών του», αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ο κ. Ζορπίδης. Όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά «Μας αναδείξατε στη Διοίκηση του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για τρίτη συνε-
χόμενη θητεία με το πολύ υψηλό ποσοστό του 
64,89%, το οποίο είναι υψηλότερο κι από αυτό που 
μας είχατε δώσει στις προηγούμενες αρχαιρεσίες 
του 2011.  Με την ψήφο σας στο Συνδυασμό μας, 
καταφέρατε η συμμετοχή μας στο επόμενο Διοικη-
τικό Συμβούλιο να είναι ανανεωμένη κατά 80% , 
με αυξημένη τη γυναικεία εκπροσώπηση σε σχέση 
με το προηγούμενο σχήμα, ενώ με τις επιλογές 
σας εκλέξατε ως Επιμελητηριακούς συμβούλους, 
καταξιωμένους και δραστήριους Επαγγελματίες 
που ο μέσος όρος ηλικίας τους δεν υπερβαίνει τα 
38 χρόνια», σημείωσε ο κ. Ζορπίδης. 

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως: «με την ψήφο σας 
στο Συνδυασμό μας, μας δίνετε ακόμη μεγαλύτε-
ρη δύναμη για να αγωνιστούμε για την εξεύρεση 
λύσεων σε όλα αυτά που μας «πνίγουν» όλους 
καθημερινά και δεν μας επιτρέπουν να γίνουμε 
εμείς, οι άνθρωποι της αγοράς, της παραγωγής, 
του επιχειρείν, εμείς που μπορούμε, ο κινητήριος 
μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας. Η απόφαση 
σας αυτή αποτελεί για εμένα την πιο ουσιαστική 
και τιμητική αναγνώριση που μου έχει γίνει έως 
σήμερα. Παρά τις άδικες και συχνά ανήθικες επιθέ-
σεις που προσωπικά δέχτηκα κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου προεκλογικού μήνα, με την ψήφο σας, 
αποδείξατε ότι εγκρίνετε τη χρηστή και απόλυτα 
διαφανή διαχείριση που άσκησα τα προηγούμενα 
χρόνια, την πολιτική των συνεννοήσεων και των 
συναινέσεων που χαρακτήρισε τις δύο απερχόμε-
νες θητείες μου. Η προεκλογική μάχη τελείωσε. 
Είναι ώρα για δουλειά. Συγχαίρω θερμά όλα τα 
μέλη του νέου ΔΣ για την εκλογή τους και καλώ 
όλες τις παρατάξεις να εργαστούμε χωρίς διαχωρι-
στικές γραμμές, με ενότητα και πνεύμα συνεργασί-
ας για το συμφέρον του Επιμελητηρίου μας και των 
μελών του. Μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Όλοι 
μαζί όμως μπορούμε να κάνουμε το Επιμελητήριό 
μας ακόμη πιο ισχυρό».

«Είναι ώρα για δουλειά»

υπουργού Εσωτερικών Ν. Τόσκα σε ερώτηση 
του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης 
Κεντρώων, Άρη Φωκά για τα αναξιοποίητα 
κτίρια του ΕΦΚΑ». Συγκεκριμένα, ο κ. Τόσκας 
στην απάντησή του, επισημαίνει ο κ. Φωκάς,  
πως τρία κτίρια στην Αθήνα και ένα στη Θεσ-
σαλονίκη βρίσκονται υπό κατάληψη, εξηγώ-
ντας πως για τα τρία πρώτα έχει διαταχθεί 
η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων. 
Ωστόσο, «για το κτίριο της Θεσσαλονίκης, δεν 
έχουν συντρέξει, μέχρι σήμερα, οι απαιτούμε-
νες προϋποθέσεις»! Όσον αφορά στο σύνολο 
των αναξιοποίητων κτιρίων του ΕΦΚΑ απα-
ντώντας στη σχετική ερώτηση του κ. Φωκά 
η αρμόδια υπουργός Έφη Αχτσιόγλου επι-
σημαίνει πως έχουν ήδη καταγραφεί 1.126 
ακίνητα, που ανήκουν στο υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και τους εποπτευόμενους φο-
ρείς (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ΟΑΕΔ, 
Φορείς Πρόνοιας κ.τ.λ).  Στο νομό Θεσσαλο-
νίκης υπάρχουν 37 ιδιόκτητα κτίρια ,13 ιδιο-
χρησιμοποιούνται, 11 κτίρια παραχωρούνται 
σε υγειονομικές υπηρεσίες, 5 εκμισθωμένα 
κτίρια , 8 κενά και 16 κτίρια που νοικιάζει ο 
ΕΦΚΑ…

■ «Οι σημερινές μεγάλες φυσικές καταστρο-
φές που συντελούνται ανά την υφήλιο, συνε-
πεία και της εκδηλούμενης κλιματικής αλλα-
γής, δεν επιτρέπεται να μας εκπλήσσουν, δε 

δικαιολογείται να μας βρίσκουν απροετοίμα-
στους να θρηνούμε συνανθρώπους μας και 
να μοιράζουμε ευθύνες και αναθέματα» είπε 
στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
ο πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξι-
ωματικών – Υπαξιωματικών Πυροσβεστιού 
Σώματος σε προσυνεδριακή ημερίδα της 
Νέας Δημοκρατίας «Οι έλληνες πυροσβέστες, 
με το πετσοκομμένο εισόδημα, δεν υστερούν 
σε τίποτα από τους συναδέλφους τους Αμε-
ρικανούς, Καναδούς ή Γάλλους… Πρόνοια 
χρειάζεται από όλους εμάς τους επαγγελ-
ματίες σε επιχειρησιακό και διοικητικό επί-
πεδο, συνεχής εκπαίδευση, αξιοποίηση των 
επιστημονικών προσόντων του υφιστάμενου 
ανθρώπινου δυναμικού, κατάλληλος συντο-
νισμός και διαλειτουργικότητα σε εθνικό και 
υπερεθνικό επίπεδο, γιατί η ασφάλεια του 
πολίτη δεν μπαίνει επ’ ουδενί σε μνημονιακές 
προκρούστιες κλίνες».

■ Δουλειά, ΠΑΣΟΚ, παραγωγή τσαγιού και... 
μαθήματα! Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
το καθημερινό πρόγραμμα του πρώην γραμ-
ματέα ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης Χρόνη Μα-
κρίδη, ο οποίος όπως μαθαίνουμε εδώ και 
λίγους μήνες κάθεται στα... έδρανα του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης και παρακολουθεί συστηματι-
κά μαθήματα μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών, με θέμα την αγροτική ανάπτυξη και 
την αγροτική οικονομία.
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Στηρίζω τις γυναίκες επιχειρη-
ματίες της Χαλκιδικής που έχουν 
ιδέες, όραμα εφευρετική σκέψη, 
που θέλουν να δημιουργήσουν, 
να προσφέρουν και να εξελι-
χθούν. Μαζί θα ενισχύσουμε την 
εξωστρέφεια και την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονομίας.
Η επιχειρηματική πρωτοβουλία 
και δραστηριότητα τίθεται στο 
επίκεντρο των προσπαθειών 
μου, καθώς η αύξηση της 
επιχειρηματικότητας αποτελεί 
μονόδρομο για την ωρίμανση 
των οικονομιών, δηλαδή αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας στην 
αγορά, οικονομική ανάπτυξη και 
κυρίως δημιουργία νέων θέσε-
ων απασχόλησης. Θεωρώ πώς 
η αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση 
μπορεί να προέλθει μόνο μέσα 
από τον κόσμο της εργασίας και 
της παραγωγής, της επιχειρημα-
τικότητας και των επενδύσεων.
Με στήριξη στη νέα και δυνα-
μική επιχειρηματικότητα  για 
δημιουργία προϊόντων και 
υπηρεσιών  υψηλής εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας με μια 
σειρά από παρεμβάσεις,  θα 
βοηθήσουμε τους καινοτόμους 
νέους και νέες επιχειρηματίες 
να κυνηγήσουν τα όνειρά τους 
και να δημιουργήσουν ποιοτικές 
θέσεις εργασίας.
Ιδιαίτερη σημασία δίνω στην 
πιο συστηματική ανάδειξη του 
τουρισμού στην Χαλκιδική μας, 
σχεδιάζοντας κίνητρα όπως:
-Αύξηση του συντελεστή δόμη-
σης για τις τουριστικές επιχει-
ρήσεις
-Κατάργηση του φόρου διαμο-
νής στα τουριστικά καταλύματα 
και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 
30%.
-Επιτάχυνση όλων των επενδυ-
τικών σχεδίων σε τουριστικές 
μονάδες και την πραγματοποίη-
ση των αναγκαίων επενδύσεων 
με κινητοποίηση του ιδιωτικού 
τομέα και συμμετοχή του στο 
κόστος. 
Η επιχειρηματικότητα είναι η 
μηχανή για την ανάπτυξη της 
οικονομίας και της κοινωνίας.

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

Ή επιχειρηματικότητα  
δεν έχει γένος

■ Την «απόπειρα εκφοβισμού» κατά του εκδότη των εφημερίδων «Πα-
ρασκήνιο» και «Karfitsa» Νίκου Καραμανλή καταδικάζει το διοικητικό 
συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, 
με ανακοίνωσή της. Όπως επισημαίνει η Ένωση, «η απόθεση χειροβομ-
βίδας στην οικία του συνιστά ενέργεια που στόχο έχει την τρομοκράτηση 
και φίμωση του Τύπου». Η ΕΙΗΕΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστα-
σή της στον εκδότη και ζητεί την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛΑΣ «ώστε να δοθεί ορι-
στικό τέλος σε τέτοιου είδους ενέργειες».

■ Για έναν προϋπολογισμό οραματι-
κό, ισοσκελισμένο που διαθέτει προο-
πτική, έκανε λόγο μεταξύ άλλων στην 
πρόσφατη ειδική συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. 
Ο ίδιος συμπλήρωσε πως ο προϋπο-
λογισμός της διοίκησης για το 2018 
προβλέπει αύξηση 4,46% σε σχέση 
με πέρσι, ενώ υπάρχει πρόβλεψη να 
διατεθούν περισσότερα χρήματα για 
έργα υποδομών, δομές εκπαίδευσης, 
δράσεις πολιτισμού και υπηρεσίες 
κοινωνικής πολιτικής. Παρά τις αντε-
γκλίσεις και τους τόνους που... ανέ-
βηκαν, ο προϋπολογισμός υπερψηφί-
στηκε. Λευκό μεταξύ άλλων στήριξε 
ο ανεξάρτητος Κωνσταντίνος Ζέρβας 
και ο Ανδρέας Κουράκης που ανήκει 
στην Πρωτοβουλία αλλά διαφωνεί με 
αυτήν...

■ Στη σύλληψη του πρώην προέδρου 
του ΟΑΣΘ, Χρήστου Στεφανίδη, προ-
χώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυν-
σης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για την 
μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών 
και εργατικών εισφορών στον ΕΦΚΑ. 
To ύψος της οφειλής ανέρχεται στο 
χρηματικό ποσό των 2.349.409,33 
ευρώ. Ο 74χρονος οδηγήθηκε στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα και ορίστηκε δι-
κάσιμος. Σε δηλώσεις του ο πρώην 
πρόεδρος του ΟΑΣΘ εξήγησε πως η 
αδυναμία καταβολής των εισφορών 

οφείλεται στο γεγονός ότι το δη-
μόσιο δεν κατέβαλε τα οφειλόμενα 
προς τον ΟΑΣΘ τα οποία, σύμφω-
να με τον ίδιο, κατέβαλε μετά την 
κρατικοποίηση. «Εμείς είχαμε λαμ-
βάνειν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
από τα υπουργεία Εργασίας, Παι-
δείας και από την επιστροφή του 
ΦΠΑ. Η κυβέρνηση αρνιόταν να 
μας τα δώσει αλλά μόλις ανέλαβαν 
οι καινούργιοι τα χρήματα κατα-
βλήθηκαν». Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, 
Στέλιος Παππάς έσπευσε από την 
πλευρά του να ξεκαθαρίσει πως: 
«Η σημερινή διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ. 
είναι διοίκηση εκκαθάρισης. Η δια-
δικασία της εκκαθάρισης έχει ήδη 
ξεκινήσει. Τα αποτελέσματά της θα 
φανούν μετά την ολοκλήρωσή της. 
Οι όποιες απαιτήσεις είτε υποχρε-
ώσεις προς τρίτους του Οργανι-
σμού που αφορούν στο προηγού-
μενο διάστημα θα ξεκαθαριστούν 
στη διαδικασία της εκκαθάρισης. 
Για το διάστημα μετά την ανάληψη 
της νέας διοίκησης μέχρι σήμερα, 
ο Οργανισμός καταβάλλει κανονι-
κά τις υποχρεώσεις του προς ΙΚΑ, 
Δημόσιο και εργαζόμενους και βρί-
σκεται σε διαρκή επικοινωνία με το 
σύνολο των προμηθευτών έχοντας 
ήδη αποκαταστήσει τις σχέσεις που 
είχαν διακοπεί από την προηγού-
μενη διοίκηση».

■ Εδώ και χρόνια εκκρεμεί η υι-
οθέτηση της… ηλεκτρονικής ψη-
φοφορίας στις συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας της Βουλής. Το σύστη-
μα που εγκαταστάθηκε ουδέποτε 
λειτούργησε ολοκληρωμένα και οι 
όποιες απόπειρες είχαν στεφθεί με 
αποτυχία. Ο Πρόεδρος της Βουλής 
Ν. Βούτσης ανακοίνωσε κατά την 
έναρξη της συζήτησης επί του κρα-
τικού προϋπολογισμού του 2018, 
ότι η ονομαστική ψηφοφορία που 
θα διεξαχθεί την προσεχή εβδομά-
δα θα είναι μάλλον η τελευταία που 
θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο 
– δηλαδή με την ανάγνωση του κα-
ταλόγου των βουλευτών όπως γι-
νόταν επί δεκαετίες!  Έως τις αρχές 
Φεβρουαρίου θα έχει εγκατασταθεί 
το ειδικό σύστημα για ηλεκτρονική 
ψηφοφορία μέσω κάρτας που θα 
χορηγηθεί στους βουλευτές…

■ «Συμφωνώ με τον κ. Κοντονή. 
Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούν 
οι δικαστικοί. Δεν έχουν λόγους 
να αντιτίθενται. Έχουν καθορισμέ-
να έσοδα, παίρνουν το μισθό τους, 
δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, 
άρα δεν έχουν λόγο να φοβούνται. 
Πρέπει να έχουν σε δημόσια θέα τα 
πόθεν έσχες τους. Ειδικά μάλιστα, 
όταν δικάζουν υποθέσεις μεγάλες, 
με ναρκωτικά κτλ.», δήλωσε στο 
FOCUS 103,6, η βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Εύη Καρακώστα. «Τα πόθεν 
έσχες πρέπει να είναι σε κοινή θέα, 
για να ελέγχονται από τους πολίτες», 
τόνισε η κ. Καρακώστα, συμπληρώ-
νοντας «Γνώμη μου είναι, ότι όσοι 
διαχειρίζονται χώρους, που έχουν 
ανάγκη απόλυτης ηθικής διαύγειας, 
να βγαίνουν δημόσια τα πόθεν έσχες 
τους. Γιατί να μην βγαίνουν δημόσια 
τα πόθεν έσχες και των ανθρώπων 

του ΣΔΟΕ; […] να επεκταθεί και 
στους αρχηγούς της Αστυνομίας».

■ Μετά την Easyjet, η Eurowings 
και η Wizzair θα εκτελούν τα δρομο-
λόγια από και προς τη Θεσσαλονίκη, 
από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» της… Καβάλας. Οι αερο-
πορικές εταιρείες προχωρούν στην 
ενέργεια αυτή εξαιτίας των έργων 
αναβάθμισης που υλοποιούνται, στο 
χερσαίο τμήμα του διαδρόμου 10/28 
και στην έκταση που αυτός διασταυ-
ρώνεται με τον διάδρομο 16/34. 
Όπως υποστηρίζουν εταιρείες αλλά 
και παράγοντες –που φιλοξενήθη-
καν ήδη στην karfitsa – δεν είχαν 
ενημερωθεί για τα έργα και την… 
ομίχλη που δεν θα επέτρεπε απογει-
ώσεις και προσγειώσεις πτήσεων σε 
διαδρόμους χωρίς ILS.

■ Παρέμβαση μέσω FB του Σταύ-
ρου Τσακυράκη. Όπως σημείωσε  
«Στη διαμάχη Σακελλαρίου - Κο-
ντονή νομίζω ότι ο… Υπουργός έχει 
δίκιο. Από πουθενά δεν προκύπτει 
αξίωση της δικαστικής εξουσίας να 
μένει η εκτελεστική εξουσία σιω-
πηλή, ακόμη και για υποθέσεις που 
εκκρεμούν. Τέτοια αξίωση μάλλον 
υποδηλώνει διάθεση για ανέλεγκτη 
εξουσία παρά ανησυχία για παρεμ-
βάσεις στο έργο της. Οι παρεμβά-
σεις άλλωστε γίνονται συνήθως 
εκτός σκηνής και όχι υπό το φως 
της ημέρας. Η συζήτηση και κριτική 
της δράσης της δικαστικής εξουσί-
ας είναι η μοναδική μορφή ελέγχου 
που διαθέτει η κοινωνία μας προς 
τη δικαστική εξουσία. Κάθε φωνή, 
λοιπόν, που αποσκοπεί στον περιο-
ρισμό αυτού του ελέγχου με βρίσκει 
αντίθετο».

karfitsomata

■ Με τον καλό του φίλο, Πόντιο κοσμοναύτη Θόδωρο Γιουρτσί-
χιν-Γραμματικόπουλο, συναντήθηκε ο… Πόντιος βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης. Οι δυο τους συναντήθηκαν 
μόλις επέστρεψε ο κ. Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλος από το πέμπτο 
του ταξίδι ύστερα από… 136 ημέρες παραμονής στο διάστημα! Ο 
Θεόδωρος Γιουρτσίχιν- Γραμματικόπουλος είναι ο πρώτος ελληνικής 
καταγωγής κοσμοναύτης. Ο Ελληνορώσος έχει στο ενεργητικό του 
πέντε ταξίδια στο διάστημα, ενώ μέχρι σήμερα έχει «περπατήσει» στο 
διάστημα σχεδόν 52 ώρες, κατέχοντας την έκτη θέση μεταξύ όλων 
των αστροναυτών του κόσμου. Με τον κ. Αναστασιάδη, διατηρούν 
(και λόγο καταγωγής) μία στενή φιλία εδώ και αρκετά χρόνια. 
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Ζωντανό διάλογο -που διήρκεσε συνολικά 15 ώρες και παρέπεμπε στην «Εκκλησία του δήμου» της 
Αρχαίας Ελλάδας- είχε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σε όλες τις δημοτικές ενό-
τητες του δήμου στις φετινές δημοτικές συνελεύσεις. Επί δυόμισι ώρες στην Πυλαία, από όπου ξε-
κίνησαν οι φετινές ανοιχτές συζητήσεις στις 26 Νοεμβρίου, επί τρεις ώρες στον Χορτιάτη, το ίδιο και 
στο Ασβεστοχώρι για τις δημοτικές ενότητες Ασβεστοχωρίου και Εξοχής, επί τρεισήμισι ώρες στο 
Φίλυρο και επί δυόμισι ώρες στο Πανόραμα, στο Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής», παρουσία 
πλήθους κόσμου. 

«Αυτές οι συζητήσεις κάνουν καλύτερες τις διοικήσεις, αλλά και τους πολίτες γιατί μαθαίνουν τις 
δυσκολίες της διοίκησης. Ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη μαγεία της αυτοδιοίκησης, που λειτουργεί 
άμεσα και μακριά από κομματικές ταμπέλες», σημείωσε στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Καϊτεζίδης, 
ο οποίος επισήμανε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτοδιοικητικές διοικήσεις, κα-
θώς τα τελευταία χρόνια είδαν τους πόρους τους να μειώνονται κατά 60%, ενώ θύμισε ότι οι σχετικές 
εκδηλώσεις του «Συζητώ με τον δήμαρχό μου» ξεκίνησαν πριν από 17 χρόνια από τον πρώην δήμο 
Πανοράματος. Τόνισε ότι παρά τις δραματικές μειώσεις στις επιχορηγήσεις ο δήμος είναι περήφανος 
για το έργο που γίνεται σε όλες τις δημοτικές ενότητες, όπως το καινούργιο Δημοτικό Γυμναστήριο 
του Φιλύρου που αποτελεί κόσμημα για όλη τη Θεσσαλονίκη, η νέα Βιβλιοθήκη και Σκηνή Θεάτρου 
στο Ασβεστοχώρι και η πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Πυλαία ή το σημαντικό αντιπλημμυρικό 
έργο στον Σταγειρίτη, αλλά και το μεγάλο αποχετευτικό δίκτυοτου Χορτιάτη-Ασβεστοχωρίου με 10 
εκ ευρώ στο νέο ΕΣΠ. Αντίστοιχα και στο Πανόραμα ο δήμος συνέχισε να κινείται σε «υψηλές ταχύ-
τητες», είπε ο δήμαρχος αναφέροντας μεταξύ άλλων το νέο Λαογραφικό Μουσείο στο κέντρο της πό-
λης, τη Δημοτική Πινακοθήκη και τον νέο θεσμό Πολιτισμού «Συνάντηση με τους δημιουργούς», που 
ξεκίνησε πέρσι με μεγάλη επιτυχία, καθώς επίσης τις εξαιρετικές υπηρεσίες του περίφημου  «15195», 
όπου εξυπηρετείται άμεσα η καθημερινότητα του πολίτη τις οποίες συνέχισαν να απολαμβάνουν οι 
δημότες. 

«Κανένα αίτημα δεν πετιέται στο καλάθι και όλα ελέγχονται», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καϊτε-
ζίδης, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι δημότες. Στη χτεσινή κουβέντα τέθηκαν τα καθημερι-
νά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες στο Πανόραμα, όπως τα κυκλοφοριακά θέματα στο 
κέντρο της πόλης, η έλλειψη επαρκών χώρων παρκινγκ και τα αδέσποτα ζώα. Με τον δήμαρχο να 
δίνει απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τέθηκαν! Προηγήθηκαν οι συζητήσεις με τους δημότες στην 
Πυλαία, στον Χορτιάτη, το Ασβεστοχώρι, την Εξοχή και το Φίλυρο, όπου μέσα από ανοικτές διαδι-
κασίες άμεσου διαλόγου τέθηκαν όλα τα προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, όπως 
η σχολική στέγη, η επάρκεια του νερού, αλλά και ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων 
της αυτοδιοίκησης, όπως τα θέματα της συγκοινωνίας και της ασφάλειας. Δημότες και δήμαρχος 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, στέλνοντας το μήνυμα της συνέχειας σε αυτή 
τη σημαντική πρωτοβουλία διαλόγου, που φέρνει πιο κοντά τη δημοτική διοίκηση και τους πολίτες.

«Συζητώ με τον δήμαρχό μου Ίγνάτιο Καϊτεζίδη» ■ Μαθαίνουμε ότι προσεχώς η Φώφη Γεννηματά και η νέα ομάδα του 
«Κινήματος Αλλαγής» αναμένεται να τοποθετήσουν υπεύθυνους σε  όλες 
τις περιφέρειες της χώρας και κυρίως σε... γραμματείς που στήριξαν άλ-
λους υποψηφίους στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Λέτε να γίνει 
κάτι αντίστοιχο και στην Α’ Θεσσαλονίκης;

SMS

karfitsomata

ΠΟΛΛΕΣ ΏΡΕΣ ΔΊΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΏΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΏΠΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΊΟΧΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΠΥΛΑΊΑΣ - ΧΟΡΤΊΑΤΉ
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«…δεν γίνεται μετά τις γιορτές γιατί αυτό θα σήμαινε νέο 
έτος, ενδεχόμενα νέα άδεια και νέα καθυστέρηση στην 
αποκατάσταση ενός οδοστρώματος που θέλει άμεσα αλλα-
γή. Η πραγματικότητα είναι πως για να γίνει στη χώρα μας 
ένα έργο δύο ημερών χρειάζεται να περάσει ένας χρόνος!» 
σημειώνει ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 

σε επιστολή προς τους δημότες του όπου τους 
ενημερώνει για την πορεία του έργου. 

Αναλυτικά γράφει:

«Αγαπητέ συμπολίτη/φίλε,

Ένα σημαντικό έργο ασφαλτόστρωσης της 
κεντρικής μας λεωφόρου Κομνηνών ξεκίνη-

σε τη Δευτέρα 11/12/2017 και ολοκληρώνεται 
άμεσα- σε δύο μόλις ημέρες. Παρά τον έγκαιρο προγραμ-
ματισμό του δήμου μας ώστε το σημαντικό αυτό έργο να 
ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς η ανίκητη 
κρατική γραφειοκρατία έκανε πάλι το θαύμα της. Ζητούμε 
την κατανόησή σας για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία 
του διημέρου και σας ενημερώνουμε ΥΠΕΥΘΥΝΑ για τους 
λόγους της χρονικής αυτής καθυστέρησης. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 1. Εργολαβία και κυκλοφο-
ριακή ρύθμιση. Ο δήμος εντάσσει το έργο αποκατάστασης 
του οδοστρώματος της οδού Κομνηνών -από το ξενοδοχείο 
Νεφέλη μέχρι την οδό Βενιζέλου- στις εργολαβίες του 
2017, και καταθέτει στην Αποκεντρωμένη Κρατική Διοίκηση 
αίτημα άδειας κυκλοφοριακής ρύθμισης ήδη από το τέλος 
του 2016. Δίχως την άδεια αυτή δεν μπορεί να ξεκινήσει το 
έργο.

2. Πότε παίρνουμε την άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση. Για ένα έργο διάρκειας 2 ημερών η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση καθυστερεί 9 μήνες (!) να μας δώσει τη σχετική 
άδεια. Την έχουμε στα χέρια μας τον Σεπτέμβριο του 2017!

3. Γιατί το έργο δεν ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο; Γιατί στο ίδιο 
μέρος έχει κάνει αίτηση και η ΔΕΗ για δικά της έργα! Άρα 
πρέπει πρώτα να γίνουν τα έργα της ΔΕΗ και μετά το νέο 
οδόστρωμα. Και ενώ φαίνεται πως όλα προχωρούν, η ΔΕΗ 
κηρύσσει έκπτωτο τον εργολάβο του δικού της έργου! Νέες 
διαδικασίες, νέος διαγωνισμός και νέος εργολάβος. Και 
εμείς περιμένουμε να τελειώσουν τα έργα της ΔΕΗ. Φτάσα-
με στα μέσα Νοεμβρίου!

4. Γιατί το έργο δεν έγινε το Νοέμβριο; Γιατί όταν έρχεται 
η ώρα να ξεκινήσουμε, η μεγάλη κακοκαιρία, οι συνε-
χείς βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν το 
επιτρέπουν. Με ευνοϊκή λοιπόν την πρόγνωση του καιρού, 
η τεχνική υπηρεσία διαθέτει όλο της το δυναμικό για να 
ολοκληρώσουμε το έργο σε μόνο 2 μέρες και να κάνουμε 
την ταλαιπωρία όλων όσο το δυνατόν μικρότερη.

5. Γιατί δεν γίνεται το έργο μετά τις γιορτές; Γιατί αυτό θα σή-
μαινε νέο έτος, ενδεχόμενα νέα άδεια και νέα καθυστέρηση 
στην αποκατάσταση ενός οδοστρώματος που θέλει άμεσα 
αλλαγή. Η πραγματικότητα είναι πως για να γίνει στη χώρα 
μας ένα έργο 2 ημερών χρειάζεται να περάσει ένας χρόνος!

Ζητούμε την κατανόηση σας για την ταλαιπωρία. Όσο για 
τη συγγνώμη οφείλουν να τη ζητήσουν όλοι αυτοί που με 
τις γραφειοκρατικές τους αγκυλώσεις ταλαιπωρούν για μια 
ακόμη φορά τις τοπικές κοινωνίες».

Ένας χρόνος γραφειοκρατία 
για… έργο δύο ημερών!

 «Σε επίπεδο κάθε Περιφέρειας απαιτείται χαρτογράφηση, 
εκτίμηση, οριοθέτηση κινδύνων και αποτίμηση τρωτό-
τητας δομών, υποδομών και βαθμού επικινδυνότητας με 
σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και με βάση τα νέα 
δεδομένα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και 
την πρόσφατη εμπειρία (βλ. Μάνδρα)».

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με το 5ο συνέδριο 
της ζήτησε την επικαιροποίηση νομοθεσίας και σχεδίων 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ώστε να προβλέπεται 
η δυνατότητα για άμεσες παρεμβάσεις και έργα απομείω-
σης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές. Ακόμη την 
αλλαγή του εκλογικού συστήματος και τον τρόπο εκλογής 
χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, την προστασία πρώτης κα-
τοικίας, τη διατήρηση του ΦΠΑ στα νησιά και την αύξηση 
της ποσόστωσης φύλου στο 40%. Ταυτόχρονα, η ΕΝΠΕ 
επισημαίνει ότι «στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από 
τη βαθιά κρίση, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντί-
στοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα 
βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας» σημειώνεται 
στο σχετικό ψήφισμα.

Αντίθετη στην πώληση μονάδων της ΔΕΉ
Τα μέλη του 5ο Τακτικού Συνεδρίου ενέκριναν… ομόφωνα 
ψήφισμα που κατέθεσαν οι Περιφερειάρχες Πελοποννή-
σου Πέτρος Τατούλης και Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος 
Καρυπίδης με το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στην 
πώληση μονάδων και ορυχείων της ΔΕΗ. Διεκδικούν την 
επιστροφή του 17% των μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ 
στις Δημόσιες Συμμετοχές καθώς και την περιβαλλοντι-
κή αποκατάσταση και την επαναπόδοση των εδαφών των 
απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ στις τοπικές 
κοινωνίες. Μάλιστα το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ εξουσιοδοτείται να 
πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για 
να κοινοποιήσει τις αποφάσεις στα κυβερνητικά όργανα 
και στον Πρωθυπουργό τονίζοντας ότι «ο αγώνας για να 
παραμείνει η ενέργεια έξω από τα παιχνίδια των αγορών 
συνεχίζεται…». Με απόφαση της κυβέρνησης το τελευταίο 
χρονικό διάστημα ξεκίνησε η διαδικασία διαπραγμάτευ-
σης με τους θεσμούς για το ποιες μονάδες και ορυχεία θα 
περάσουν στα χέρια των ιδιωτών, στο πλαίσιο της αποε-
πένδυσης-ξεπουλήματος. Ανακοινώθηκε ότι η πρόταση 
περιλαμβάνει την πώληση μονάδας Μελίτη Ι, της άδειας 

της μονάδας Μελίτης ΙΙ και τις μονάδες της Μεγαλόπολης 
3 και 4. «Σε ευθεία αντίθεση με τις τοπικές κοινωνίες η 
κυβέρνηση ξεπουλά τη μεγαλύτερη εταιρείας της χώρας. 
Συνέπεια της πώλησης είναι ο ορατός κίνδυνος ενεργει-
ακής επάρκειας της χώρας, η απώλεια θέσεων εργασίας, 
ο κίνδυνος προβλημάτων σε μια σειρά διαδικασιών στην 
κοινωνία και τους πολίτες. Πάγια θέση μας ήταν και είναι 
ότι η ενέργεια και τα νερά είναι κοινωνικά αγαθά και κρίσι-
μες υποδομές και δεν πωλούνται, δεν εκποιούνται» σημεί-
ωσαν χαρακτηριστικά.

«Που είναι η σοβαρή  
κυβερνητική πρόταση»;
«Στο 5ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ έγινε γόνιμος, ζωντα-
νός, ειλικρινής διάλογος για όλα τα θέματα της Περιφερει-
ακής Αυτοδιοίκησης», επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός «Είναι ξεκάθαρο ότι η Περιφερειακή Αυ-
τοδιοίκηση δεν έχει φοβίες, δεν έχει ιδεοληψίες, δεν έχει 
ταμπού και το έχει αποδείξει στην πράξη. Η Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση ενόχλησε γιατί έφερε αποτελέσματα». Ανα-
φερόμενος στη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», κάλεσε 
για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση να παρουσιάσει το τε-
λικό κείμενο με τις θέσεις της και… «θέλουμε το κείμενο 
έγκαιρα, όχι τρεις μέρες ή πέντε μέρες πριν κατατεθεί στη 
Βουλή» όπως είπε χαρακτηριστικά, ώστε να τοποθετη-
θούν οι θεσμικοί φορείς της κυβέρνησης. «Έχουμε επιση-
μάνει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στον «Καλλικράτη» αλλά 
και στους νόμους, στους οποίους υπάρχουν ακόμη και 
λανθασμένες διατυπώσεις» και έφερε ως παράδειγμα την 
παρέμβαση της ΕΝΠΕ για την αλλαγή του θεσμικού πλαι-
σίου όσον αφορά τις περιουσίες προσφύγων, θέμα που εκ-
κρεμεί εδώ και δεκαετίες. Όσον αφορά τα θέματα της αλ-
λαγής του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοίκηση και 
του τρόπου εκλογής των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, 
ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ξεκαθάρισε: «Συνολική άποψη θα 
έχουμε από τη στιγμή που κατατεθεί μία σοβαρή πρόταση 
από την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό διότι δεν μπο-
ρούμε να απαντάμε σε κάθε ένα ο οποίος για οποιοδήποτε 
λόγο δημιουργεί φαντασιακές κατασκευές. Επιπρόσθετα, 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στις Περιφέρειες, πλην 
της αναλογικότητας, αντιπροσωπευτικότητας που πρέπει 
να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και διοίκηση. Το Σύνταγμα 
ορίζει ότι οι Περιφέρειες είναι και διοικητικές οντότητες. 
Πρέπει να διασφαλιστεί και η διοίκηση».

Από αυτοδιοίκηση… διακυβέρνηση
«ΑΠΑΡΑΊΤΉΤΉ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΊΟΤΉΤΏΝ ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΞΟΔΟ ΤΉΣ ΧΏΡΑΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΚΡΊΣΉ»

κοινωνία
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Ά
πό την αρχή του μήνα, οι δήμοι της Θεσσαλονίκης 
«φόρεσαν τα γιορτινά τους», βάζοντας έτσι τους 
πολίτες στο… εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων. 
Χιλιάδες λαμπιόνια φωτίζουν κεντρικούς δρόμους 
και πλατείες, ενώ οι καλλικάντζαροι, οι φάτνες και τα 
πελώρια χριστουγεννιάτικα δέντρα, πήραν και φέτος 
τη θέση τους, αλλάζοντας έτσι την εικόνα της καθη-
μερινότητας των πολιτών. Συναυλίες, θεατρικοχορευ-

τικά δρώμενα, προβολές ταινιών, εργαστήρια, παραδοσιακά κεράσμα-
τα και αναβίωση εθίμων, όλα με δωρεάν είσοδο, θα πλαισιώσουν τις 
εκδηλώσεις όλων των δήμων του νομού. Η Karfitsa συγκέντρωσε τα 
κυριότερα δρώμενα που μπορείτε να απολαύσετε μια εβδομάδα πριν 
από τα Χριστούγεννα.

Δήμος Θεσσαλονίκης
Το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 Δεκεμβρίου, στις 12:00-15:00 και 
17:00-19:00, στην πλατεία Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα: 
«Τα ξωτικά των Χριστουγέννων». Καπέλα των ξωτικών, μικρές κούκλες- 
ξωτικά, γιορτινά στολίδια θα είναι κάποιες από τις κατασκευές που θα δη-
μιουργήσουν τα παιδιά σε ένα σαββατοκύριακο αφιερωμένο στα ξωτικά 
και στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Παράλληλα, το Σάββατο μικρά και… 
μεγάλα παιδιά, θα μπορούν να δημιουργήσουν τα καπέλα των ξωτικών κι 
άλλες γιορτινές κατασκευές με το «Εργαστήρι χωρίς Σύνορα». Επίσης, την 
Κυριακή θα μπορούν να ετοιμάσουν κούκλες – ξωτικά και στολίδια για το 
σπίτι με την ομάδα τσίρκου ΚΙΡΚΟ.
 

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Tην Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 19:30 στην Πλατεία 
Επταλόφου, θα διοργανωθεί μέσα το Χριστουγεννιάτικο παζάρι από την 
ομάδα Εθελοντών του δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης με διάφορες 
εκπλήξεις. Στις 11:00 στην πλατεία Επταλόφου, θα γίνει αναβίωση του 
εθίμου της καμήλας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μανδρακιωτών, που 
θα ξεκινήσει από την Πλατεία Επταλόφου και στη συνέχεια χορεύοντας 
θα διασχίσει κεντρικά σημεία του δήμου, με παραδοσιακούς χορούς. Την 
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 11:00 στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νεκταρί-
ου, θα παρουσιαστούν «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη» από τον Κα-
ραγκιοζοπαίχτη Οδυσσέα Κανλή. Στις 18:45 στην Πλατεία Τσομπάνογλου 
θα διοργανωθεί το «Ντύσου Αϊ Βασίλης και τρέξε για το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο». Αντίτιμο συμμετοχής: 1 λίτρο ελαιόλαδο για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του δήμου. Στους συμμετέχοντες θα μοιραστούν Αγιοβασι-
λιάτικα σκουφιά και σφυρίχτρες.
 

Δήμος Δέλτα 
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 17:30, στη Δημοτική Κοινότητα Ανατο-
λικού, θα φτιαχτεί το Δέντρο της Αγάπης από γάλατα μακράς διαρκείας! 
Θα υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες όπως ανάγνωση παραμυθιού 
από τη γυναίκα και τη γιαγιά του Αϊ Βασίλη, παιδικό εργαστήρι ζαχαροπλα-
στικής σε συνεργασία με το ΙΕΚ Σίνδου, χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα 
υλικά, μουσική και face painting, ενώ θα σερβίρεται ζεστή σοκολάτα. Στη 
Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, στις 18.30, στο χώρο του Γυμνασίου Δια-
βατών, θα φωταγωγηθεί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στο Καλοχώρι στις 16:30, θα έχει face 
painting για τα παιδιά από τους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. Σίνδου στο χώρο 
του  Κ.Α.Π.Η. 
 

Δήμος Θέρμης
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην Κεντρική πλατεία του Τριλό-
φου, θα πραγματοποιηθεί το άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με την 
συνοδεία της Φιλαρμονική Ορχήστρα Μίκρας, παραδοσιακά Χριστουγεν-
νιάτικα στολίδια από αλατοζύμαρο, κεράσματα, ζεστό τσάι. Στην πλατεία 
στο Πλαγιάρι, στις 19:30, έχει προγραμματιστεί το άναμμα Χριστουγεννιά-
τικου δέντρου. Από τις 19:00 έως τις 00:00 στην πλατεία Παραμάνα, στην 
Θέρμη θα πραγματοποιηθεί γιορτή που διοργανώνει η Ένωση Επαγγελμα-
τιών Εμπόρων Θέρμης με τη συμμετοχή της ΔΕΠΠΑΘ και το δήμο Θέρμης, 
με σύνολο εγχόρδων SPIRA MINORE με μαέστρο την Δήμητρα Κατιώνη. 
Στο αμφιθέατρο της πλατείας θα υπάρχει Λούνα Παρκ. Στο δημοτικό θέ-
ατρο, 16:00 με 23:00 θα διοργανωθεί παραδοσιακή γιορτή με χορό και 
κεράσματα.

Δήμος Νεάπολης-Συκεών
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών θα 
γίνουν δυο δωρεάν προβολές, στις 15:00 και 17:00 του έργου «Ο γιος του 
Αϊ Βασίλη». Στις 11:30-14:00, στην πλατεία Ειρήνης, θα εμφανιστούν παι-
χνιδιάρικα εξωτικά μαζί με ξυλοπόδαρο.
Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 17:00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα δι-
οργανωθούν τα «μαγικά Χριστούγεννα» με παραμύθι αγάπης για παιδιά 
3-5 ετών και στις 18:30 «Η γάτα του Αϊ Βασίλη», θα παρουσιαστεί από 
τη συγγραφέα και θεατρολόγο Στέλλα Τσίγγου. Στις 18:00, στο Δημοτικό 
Ωδείο Αγίου Παύλου, θα παρουσιαστεί μια διασκευή του γνωστού παρα-

μυθιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα». Στο δημοτικό Θέατρο, στις 17:30, θα πα-
ρουσιαστεί δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού «Ο Αστεροκυνηγός».

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου από τις 11:00 έως τις 14:00, στο Αμφιθέατρο 
στον Πεζόδρομο επί της οδού Εθν. Αντίστασης, στην Δημοτική Ενότητα 
Ελευθερίου Κορδελιού θα αναβιώσει το «Πνεύμα των Χριστουγέννων 
στο Δήμο μας» για τους πρωταγωνιστές των Αγίων Ημερών που είναι τα 
παιδιά. 
Σε κεντρικό σημείο και των δύο Δημοτικών Ενοτήτων έχει ήδη στηθεί το 
Σπιτάκι του Αϊ Βασίλη - το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του - για να υπο-
δεχθεί τα παιδιά. Μέσα στο φωτισμένο  και στολισμένο κόκκινο σπιτάκι 
τα παιδιά θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τον αγαπημένο τους Άγιο.
 

Δήμος Θερμαϊκού 
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 18:00 -21:00 στο  Κ.Α.Π.Η Αγγελοχωρί-
ου, θα βρίσκεται η χορωδία της εκκλησίας Αγ. Νικολάου και του Δημοτι-
κού σχολείου Αγγελοχωρίου, θα ανέβει παράσταση χορού, θα υπάρχει 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με τοπικά σπιτικά προϊόντα και face painting. 
Στις 17:00 - 21:00, στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 
στην Επανομή έχουν προγραμματιστεί χχριστουγεννιάτικες κατασκευές, 
μουσική, χορός, θεατρικά δρώμενα, εδέσματα και πολλές εκπλήξεις. Στις 
16:30-17:00 στο πάρκο επί της οδού Ανθέων, στην Περαία, θα βρίσκεται 
η Νεανική Μπάντα Κρουστών «ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ» και στο ίδιο σημείο έως τις 

Η Θεσσαλονίκη «μύρισε»... Χριστούγεννα
Ή KARFITSA ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΕΊ ΤΊΣ ΕΟΡΤΑΣΤΊΚΕΣ ΕΚΔΉΛΏΣΕΊΣ ΟΛΏΝ ΤΏΝ ΔΉΜΏΝ 
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life

μυθιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα». Στο δημοτικό Θέατρο, στις 17:30, θα πα-
ρουσιαστεί δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού «Ο Αστεροκυνηγός».

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου από τις 11:00 έως τις 14:00, στο Αμφιθέατρο 
στον Πεζόδρομο επί της οδού Εθν. Αντίστασης, στην Δημοτική Ενότητα 
Ελευθερίου Κορδελιού θα αναβιώσει το «Πνεύμα των Χριστουγέννων 
στο Δήμο μας» για τους πρωταγωνιστές των Αγίων Ημερών που είναι τα 
παιδιά. 
Σε κεντρικό σημείο και των δύο Δημοτικών Ενοτήτων έχει ήδη στηθεί το 
Σπιτάκι του Αϊ Βασίλη - το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του - για να υπο-
δεχθεί τα παιδιά. Μέσα στο φωτισμένο  και στολισμένο κόκκινο σπιτάκι 
τα παιδιά θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τον αγαπημένο τους Άγιο.
 

Δήμος Θερμαϊκού 
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 18:00 -21:00 στο  Κ.Α.Π.Η Αγγελοχωρί-
ου, θα βρίσκεται η χορωδία της εκκλησίας Αγ. Νικολάου και του Δημοτι-
κού σχολείου Αγγελοχωρίου, θα ανέβει παράσταση χορού, θα υπάρχει 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με τοπικά σπιτικά προϊόντα και face painting. 
Στις 17:00 - 21:00, στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 
στην Επανομή έχουν προγραμματιστεί χχριστουγεννιάτικες κατασκευές, 
μουσική, χορός, θεατρικά δρώμενα, εδέσματα και πολλές εκπλήξεις. Στις 
16:30-17:00 στο πάρκο επί της οδού Ανθέων, στην Περαία, θα βρίσκεται 
η Νεανική Μπάντα Κρουστών «ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ» και στο ίδιο σημείο έως τις 

19:00 θα έχει εκδήλωση με χορό και τραγούδι.
 

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
Στο δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη το πλούσιο πρόγραμμα των καλλιτεχνι-
κών εκδηλώσεων ξεκίνησε με τη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτι-
κων δέντρων και στις έξι δημοτικές κοινότητες. Όλες οι εκδηλώσεις θα 
πλαισιωθούν από τις φιλαρμονικές ορχήστρες του δήμου, θα υπάρξουν 
happenings και εκπλήξεις με μπαλόνια, δωράκια, παιχνίδια, ξυλοπόδα-
ρους, μασκότ και face painting για τα μικρά παιδιά, ενώ έχουν προγραμ-
ματιστεί και χριστουγεννιάτικες παραστάσεις κουκλοθέατρου. Την Δευτέ-
ρα 18 Δεκεμβρίου το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής και την  Τρίτη 19, 
στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου θα διοργανωθούν παραστάσεις 
με χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα και παραδοσιακοί λαογραφικοί μύθοι, 
«Ο Φασούλης και ο καλικάντζαρος» και «Τα Χριστούγεννα του Ποντικο-
μικρούλη».

Δήμος Παύλου Μελά
Στο δημοτικό Θέατρο Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης την Δευτέ-
ρα 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Χριστουγεννιάτικη συναυλία νε-
ανικών και άλλων χορωδιών, στις 19:00. Την Τρίτη 19 θα παρουσιαστεί 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία Φιλαρμονικών Ορχηστρών στις 19:00 και την 
Τετάρτη 20 το ρεσιτάλ κλασικής μουσικής «Tu ch’hai le penne amore», 
στις 20:00. 
 

Δήμος Χαλκηδόνας
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί στην Κάτω 
Γέφυρα η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μικρή αλλά και 
μεγάλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την φωταγώγηση σε συνο-
δεία με διάφορα μουσικοχορευτικά events.

Δήμος Ώραιοκάστρου
Για ακόμα μια χρονιά διοργανώνεται η χριστουγεννιάτικη γιορτή Αγγέλων 
Έλευσις, όπου σε όλη την διάρκεια των γιορτινών ημερών τοπικοί πολι-
τιστικοί σύλλογοι σε συνεργασία με το δήμο θα πραγματοποιήσουν εκδη-
λώσεις για μικρούς και μεγάλους.
 

Δήμος Παύλου Μελά
Έως και την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, 
ανοίγει η μαγική πύλη στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, απέναντι 
από το Δημαρχείο. Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε από το Βόρειο Πόλο και κά-
νει στάση για 7 μερόνυχτα, βρίσκοντας καταφύγιο στο… Μαγεμένο Στρα-
τόπεδο! Μουσική, θεατρικά δρώμενα, εκδηλώσεις για όλους, λιχουδιές 
με άρωμα Χριστουγέννων, κλόουν, face painting, παιχνίδια και πολλές 
εκπλήξεις στο πρώην Στρατόπεδο Π. Μέλα που φέτος τις γιορτές φαίνε-
ται πως θα προσελκύσει αρκετούς επισκέπτες και από άλλους δήμους. 
Ωράρια τις καθημερινές 17:00-20:00 και Σάββατο – Κυριακή 11:00-20:00. 
Είσοδος δωρεάν.
 

Δήμος Καλαμαριάς
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στις 11:00 - 15:00, στην κεντρική Πλατεία 
στο σπίτι του Αϊ Βασίλη, στο Ζαχαρόσπιτο και στο Σπίτι των Ξωτικών θα 
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις. Από τις 17:00 έως τις 21:00 στο Σπίτι του 
Αϊ Βασίλη θα παρουσιαστεί παράσταση κουκλοθεάτρου «Τα Χριστούγεννα 
του Ποντικομικρούλη».

Την Kυριακή 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, στην Πλατεία 
και στον πεζόδρομο Κομνηνών θα διοργανωθεί εορταστικό δρώμενο με 
την Μπάντα Δρόμου του Κρουστόφωνου «Με τύμπανα και με φωνές κα-
λές σας εορτάδες». Από τις 17:00 έως τις 21:00, στο Σπίτι των Ξωτικών, 
παιδιά με τη βοήθεια της εικαστικού Σταυριανής Κωτούλας θα δημιουρ-
γήσουν στολίδια από χαρτόνια της ανακύκλωσης με ζωγραφιές, μάνταλα 
και λαμπερή χρυσόσκονη.
Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00, στο Ζαχαρόσπι-
το, παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν cheese cake με την παιδαγωγό Όλγα 
Μαρία Παπαγεωργίου. Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 
21:00, παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν στολίδια στο  Σπίτι του Αϊ Βασίλη  
από τσόχα με το Εργαστήρι χωρίς σύνορα. Στο Ζαχαρόσπιτο να ετοιμά-
ζουν το πιο υγιενό γιαουρτογλυκό με την παιδαγωγό Όλγα Μαρία Παπα-
γεωργίου και στο Σπίτι των Ξωτικών να φτιάξουν χιονισμένα σπιτάκια από 
κουτάκια γάλακτος με την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα. Την Τετάρτη 20 
Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00, στο Σπίτι των Ξωτικών, παιδιά 
θα φτιάξουν γιορτινές γιρλάντες με το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο Μυστι-
κός κήπος της Νέλλης». Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 
21:00, παιδιά θα μπορούν να φτιάξουν κάρτες  με την τεχνική του στένσιλ, 
γλυκά και  κάρτα – αγγελάκι με μικτή τεχνική κολλάζ. Τέλος, την Παρα-
σκευή 22 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη 
θα παρουσιαστεί Σκιοθέατρο «Χριστούγεννα του Καραγκιόζη».

Η Θεσσαλονίκη «μύρισε»... Χριστούγεννα

Συναυλίες, θεατρικοχορευτικά 
δρώμενα και αναβίωση εθίμων  

με δωρεάν είσοδο
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Λακκούβες καλλυμένες με… τελάρα, βουλωμένα 
φρεάτια, κακοσυντηρημένοι δρόμοι, ανύπαρκτα 
έργα υποδομών, είναι μερικά από τα σοβαρά 
ζητήματα που έθεσε με σχετική ανακοίνωση ο 

επικεφαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ δήμου Παύλου 
Μελά» Γιώργος Λίλτσης. Ο ίδιος μάλιστα, προκειμένου 
να υποστηρίξει τα λεγόμενά του, δημοσίευσε φωτογρα-
φίες- ντοκουμέντο, από τους δρόμους του δήμου Παύ-
λου- Μελά, με την εικόνα να είναι «απογοητευτική», όπως 
τονίζει ο ίδιος. «Η διοίκηση του δήμου Παύλου Μελά ζει 
στην δική της... εικονική πραγματικότητα. Την ώρα που 
ξοδεύονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για γιορτές και πανη-
γύρια οι πολίτες δυστυχώς είναι αναγκασμένοι κα βιώνουν 
καθημερινά τον δικό τους Γολγοθά σε μια πόλη που κάθε 
άλλο παρά σύγχρονη και ευρωπαϊκή είναι», υπογράμμισε 
ο κ. Λίλτσης. Ο ίδιος έκανε λόγο για «δρόμους κακοσυντη-
ρημένους, βουλωμένα φρεάτια, βρώμικους κάδος απορ-
ριμμάτων, πρόχειρα μπαλώματα, ανύπαρκτη συγκοινω-
νία, περιοχές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους με τους 
πολίτες να αναγκάζονται να περπατούν χιλιόμετρα για να 
προσεγγίσουν από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο, ανύ-
παρκτα έργα υποδομών και πολλές... υποσχέσεις».

«Ή διοίκηση δεν έχει κάνει κανένα έργο»
«Αυτή είναι η εικόνα που συναντά κανείς εάν επισκεφτεί 
το δήμο Παύλου Μελά λίγο πριν «φύγει» το 2017. Η διοί-

κηση Δεμουρτζίδη αντί να κάνει πράξη τις προεκλογικές 
της εξαγγελίες, σχεδόν τρία χρόνια μετά από την ανάληψη 
των καθηκόντων της δεν έχει κάνει κανένα έργο. Καθημε-
ρινά γινόμαστε αποδέκτες πολλών παραπόνων από δυσα-
ρεστημένους πολίτες. Οι γειτονιές είναι κακοφωτισμένες 
και επικίνδυνες, αστυνόμευση δεν υπάρχει δεδομένου 
ότι ένας δήμος 120.000 δημοτών αστυνομεύεται από ένα 
αστυνομικό τμήμα που είναι υποστελεχωμένο και διαθέτει 
μόλις ένα περιπολικό όχημα, δεν έχει γίνει καμία δράση 
για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, ούτε έχουν δοθεί 
κίνητρα για να ενισχυθεί το επιχειρείν, το πράσινο μέρα 
με τη μέρα λιγοστεύει και τη θέση των δέντρων παίρνει 
το τσιμέντο. Και ενώ τα παραπάνω είναι λίγα μόνο από τα 
δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος μας, η δι-
οίκηση κωφεύει και κλείνει τα μάτια», λέει χαρακτηριστικά 
ο επικεφαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ δήμου Παύλου 
Μελά». Ο κ. Λίλτσης κάλεσε το δήμαρχο και τους στενούς 
του συνεργάτες «να βγουν έξω από τα γραφεία τους και 
να περπατήσουν στο δήμο που υποτίθεται πως διοικούν, 
προκειμένου να αντιληφθούν όλα αυτά τα οποία έχουν 
ανάγκη οι δημότες».

«Προτεραιότητα η ευταξία»
Ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι η ευταξία σε όλες τις 
γειτονιές της Σταυρούπολης, της Πολίχνης και της Ευκαρ-
πίας είναι προτεραιότητα των Υπηρεσιών και της Διοίκη-

σης, εξέδωσε από την πλευρά του ο δήμος Παύλου Μελά. 
Ο δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης, τόνισε πως τα αρ-
μόδια γραφεία του δήμου, μόνο για το 2017, συγκέντρω-
σαν 8.500 και πλέον αιτήματα και φροντίζουν για την προ-
ώθησή τους στις σχετικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας 
την εξέλιξή τους και την τελική διεκπεραίωση. «Λογοδο-
τούν καθημερινά οι Υπηρεσίες και η Διοίκηση του Δήμου 
Παύλου Μελά, στους πολίτες και συνεχίζονται εντατικά οι 
στοχευμένες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την ευταξία 
και στην πιο απόμακρη γειτονιά των Δημοτικών Κοινοτή-
των Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ευκαρπίας. Καθαριότητα, 
ανακύκλωση, πράσινο, μικρές και μεγαλύτερες φθορές 
στο οδόστρωμα, φωτισμός, επισκευές σε δημοτικά κτίρια, 
σε αθλητικούς χώρους και παιδικές χαρές, δεν αποτελούν 
απλά κουκίδες σε μια ατέλειωτη σειρά προβλημάτων που 
εντάσσονται στην περίφημη καθημερινότητα του πολίτη, 
ούτε χρήσιμες λέξεις -  εργαλεία για πολιτική εκμετάλλευ-
ση. Είναι ενότητες μιας δυναμικής διαδικασίας, το ουσια-
στικό έργο που προκύπτει πολλές φορές και ως απάντηση 
στα 8.500 και πλέον αιτήματα (μόνο για το 2017) που συ-
γκέντρωσαν τα αρμόδια γραφεία του δήμου (ένα σε κάθε 
Δημοτική Κοινότητα) και φροντίζουν για την προώθησή 
τους στις σχετικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας την εξέ-
λιξή τους και την τελική διεκπεραίωση», σημειώνεται στην 
ανακοίνωση. 

«Ή… σκούπα φτάνει και στο τελευταίο 
οικοδομικό τετράγωνο» 
«Η Διοίκηση του δήμου Παύλου Μελά σε αγαστή συ-
νεργασία με τις Υπηρεσίες αλλά και τους πραγματικούς 
πρωταγωνιστές, τους πολίτες, έχει αναπτύξει σημαντικές 
πρωτοβουλίες στο επίπεδο της πρόληψης, της υιοθέτησης 
μιας άλλης κουλτούρας και ενός οδικού χάρτη σχετικά με 
την καθημερινότητα όλων. Φιλοπεριβαλλοντική στάση και 
πραγματική ευαισθητοποίηση μέσα από τον καθημερινό 
τρόπο ζωής, χρέος στους εαυτούς μας, πρωτίστως όμως 
στις επόμενες γενιές. Στον Τομέα της Καθαριότητας είναι 
απαραίτητο να εργαστούμε όλοι μαζί για να έχουμε μια κα-
θαρή πόλη! Στο δήμο Παύλου Μελά και στις τρεις Δημοτι-
κές Κοινότητες, η αποκομιδή είναι καθημερινή, έξι φορές 
την εβδομάδα, ενώ στους κεντρικούς δρόμους τα απορ-
ριμματοφόρα μαζεύουν τα σκουπίδια και τις επτά ημέρες. 
Σημαντική είναι η αναβάθμιση και στην ανακύκλωση με 
τα χαρακτηριστικά οχήματα να συλλέγουν το περιεχόμενο 
των μπλε κάδων τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. 
Πάνω από 4.500 κάδοι συμβατικοί και ανακύκλωσης είναι 
τοποθετημένοι στις γειτονιές του Δήμου Παύλου Μελά. 
Ενισχύεται η καθαριότητα και το σάρωμα όχι μόνο των 
κεντρικών εμπορικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων 
χώρων, αλλά η σκούπα φτάνει και στο τελευταίο οικοδομι-
κό τετράγωνο της πόλης», υποστηρίζει στην ανακοίνωσή 
του ο κ. Δεμουρτζίδης.

νέα της πόλης

«Μπαλώματα» δρόμων με... 
τελάρα στο δήμο Παύλου - Μελά!

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΑΝΑΚΟΊΝΏΣΕΏΝ ΓΊΑ ΤΉΝ ΚΑΘΉΜΕΡΊΝΟΤΉΤΑ ΤΏΝ ΠΟΛΊΤΏΝ
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νέα της πόλης

Την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με τον καθαρισμό των νησίδων 
στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μεγάλης ταχύτητας (οδός Λαγκαδά), τονί-
ζει ο κ. Δερμουτζίδης, λέγοντας πως «η υπηρεσία Πρασίνου πραγματο-
ποιεί τα απαραίτητα εποχιακά κλαδέματα με συνεργεία που φροντίζουν 
ταυτόχρονα για τον καλλωπισμό κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πάρ-
κα, πεζοδρόμια, οδούς, κτλ) και συμβάλει με την Καθαριότητα στον ευ-
πρεπισμό της πόλης. Πρόκειται για μια από τις πλέον απαραίτητες για την 
ασφάλεια και υγιεινή των πολιτών ενέργειες, καθώς οι νησίδες συχνά πα-
ρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης και αποτελούν εστίες μόλυνσης για τη 
δημόσια υγεία, με τους διερχόμενους οδηγούς να τις χρησιμοποιούν ως 
σκουπιδοτενεκέδες για να πετάξουν πλαστικά ποτήρια με καφέδες, γό-
πες και άλλα σκουπίδια. Το ευρύτατο πρόγραμμα εργασιών του Τμήματος 
Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
συντηρήσεις σε παιδικές χαρές, φροντίδα για φωτισμό, παρεμβάσεις στο 
οδόστρωμα κυρίως για να αποκατασταθούν λακκούβες, αντικατάσταση 
κυβόλιθων, πλακών πεζοδρομίου και άλλες εργασίες αποκατάστασης 
φθορών σε δημόσια κτίρια και αθλητικούς χώρους, βαψίματα σε παγκά-
κια κτλ. Οι επίμονες καθημερινές προσπάθειες της Καθαριότητας, του 
Πρασίνου και του Τμήματος Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης, 
θα πρέπει να συνοδεύονται και από την αντίστοιχη συμμετοχή όλων στον 
αγώνα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές του Δή-
μου Παύλου Μελά. Βασική επιδίωξη και ευθύνη της Διοίκησης του Δή-
μου είναι να ενεργοποιήσει τους πολίτες ώστε να συνδράμουν στο έργο 
των Υπηρεσιών για να διατηρηθεί καθαρή η πόλη και να σεβαστούμε το 
δημόσιο κοινωνικό χώρο». Όπως σημειώνει ο κ. Δεμουρτζίδης, «στην 

παραπάνω λογική εντάσσονται η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινό-
τητα, εθελοντικά δίκτυα, οργανισμούς, με καμπάνιες σε θέματα ευταξίας 
της πόλης και ενδεικτικές τις παρακάτω περιπτώσεις. Ενημέρωση του-
λάχιστον 2.500 μαθητών και διανομή φυλλαδίων με καθημερινές πρα-
κτικές για την καθαριότητα και το πράσινο. Κοινή πρωτοβουλία με την 
ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) 
που είχε σαν αποτέλεσμα να διανεμηθούν πόρτα-πόρτα σε περισσότερα 
από 38.000 νοικοκυριά των Δημοτικών Ενοτήτων ενημερωτικό έντυπο 
υλικό για την ορθή χρήση του μπλε κάδου, την επιστολή του Δημάρχου 
Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη καθώς και τη μπλε τσάντα της ανα-
κύκλωσης. Ειδική καμπάνια ενημέρωσης των επαγγελματιών του Δήμου 
Παύλου Μελά, για συμμετοχή στην ανακύκλωση γυάλινων συσκευασι-
ών και στο Σύστημα του Μπλε Κώδωνα. Πρωτοβουλία και ενημέρωση 
7.500 μαθητών για τη λειτουργία του προγράμματος «Ανακύκλωση με 
διαλογή στην πηγή στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά» στο 
πλαίσιο του Τοπικού Δικτύου «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία-Ενεργός 
Πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά». Ήδη παραχωρήθηκαν στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου 3 διαφορετικού χρώματος κάδοι 360 λίτρων για να 
συλλέγονται χωριστά το χαρτί, το αλουμίνιο και το πλαστικό (pet) και τα 
έσοδα που θα προκύπτουν από την πώλησή τους θα επιστρέφονται ανα-
λογικά στα σχολεία για την κάλυψη μορφωτικών και άλλων αναγκών. Οι 
Υπεύθυνες Διοικήσεις των Δήμων οφείλουν όχι μόνο να ανταποκρίνο-
νται άμεσα και να επιλύουν τα όποια προβλήματα αλλά και να δίνουν ξε-
κάθαρες κατευθύνσεις στους πολίτες για την ανθρώπινη πόλη που όλοι 
οραματιζόμαστε», καταλήγει ο δήμαρχος Παύλου- Μελά. 

«Νησίδες… σκουπιδότοποι»

Την εκτέλεση τριών έργων από το Κέντρο Επιχειρηματι-
κής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΑ με δωρεά από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβού-
λιο Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της 27ης τακτικής συνε-
δρίασης.

Το πρώτο έργο «Διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων και 
ανάδειξη κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος: Ανάπλαση πε-
ριβάλλοντος χώρου Συναγωγή Μοναστηριωτών επί της 
Συγγρού και Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οδού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου – Γενί Τζαμί», εντάσσεται στο συ-
νολικό σχεδιασμό του Δήμου για την ανάδειξη βασικών 
τουριστικών – πολιτιστικών διαδρομών που συνδέουν 
σημαντικά τοπόσημα και την ενίσχυση της ελκυστικότη-
τας αστικών γειτονιών, οι οποίες επιβαρύνονται από την 
αυξημένη συγκέντρωση κοινού στους παραπάνω πόλους 
έλξης τουριστών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη λειτουρ-
γική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Συγγρού – από 
Φιλίππου έως Ολύμπου – όπου βρίσκεται η κύρια είσοδος 
της ιστορικής Συναγωγής Μοναστηριωτών (η μοναδική 
διατηρούμενη προπολεμική Συναγωγή) και της οδού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου – από Εδμόνδου Ροστάν έως Αμα-
λίας – όπου βρίσκεται η κύρια είσοδος του παλαιού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου (Γενί Τζαμί, έργο Vitaliano Poselli), 
δυο κτίρια υψηλού αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος, τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να σημανθούν 
με τις κατάλληλες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο δημό-
σιο χώρο. Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η 
κυκλοφοριακή ελάφρυνση από τη μετατροπή των οδών σε 
ήπιας κυκλοφορίας, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η 
διευθέτηση των χώρων στάθμευσης οχημάτων και δικύ-
κλων με μέριμνα για την εξυπηρέτηση των αναγκών προ-
σβασιμότητας ΑμεΑ, όπως και η αναβάθμιση του πρασίνου 
και του ηλεκτροφωτισμού.

Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση 
Το δεύτερο έργο  «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου 
Μηνά – Εβραϊκό Μουσείο και Ανάπλαση περιβάλλοντος 
χώρου Συναγωγή Γιαντ Λεζικαρόν – Βασιλέως Ηρακλεί-
ου» εντάσσεται και αυτό στο συνολικό σχεδιασμό του δή-

μου για την ανάδειξη βασικών τουριστικών πολιτιστικών 
διαδρομών που συνδέουν σημαντικά τοπόσημα, ιδίως 
στο ιστορικό – εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή της μελέτης, βασικός στόχος του έργου είναι 

η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Αγίου 
Μηνά – από Ι. Δραγούμη έως Βενιζέλου – όπου βρίσκε-
ται η κύρια είσοδος του Εβραϊκού Μουσείου, και της οδού 
Βασ. Ηρακλείου – από Κομνηνών έως Αριστοτέλους – 
στην κύρια είσοδο της Συναγωγής Γιαντ Λεζικαρόν, δύο 
κτίρια με σημαντική επισκεψιμότητα. Στους επιμέρους 
στόχους περιλαμβάνονται η άρση της πολυμορφίας και 
η καθιέρωση ενός ενιαίου και αναγνωρίσιμου ύφους, η 
οπτική συνέχεια και διεύρυνση του κοινόχρηστου χώρου, 
η βελτίωση της προσβασιμότητας, η μέριμνα για την εξυ-
πηρέτηση των αναγκών φορτοεκτφόρτωσης και προσβα-
σιμότητας ΑμεΑ. Το τρίτο έργο «Ηλεκτρονική διαχείριση 
πεζοδρόμων: αυτοματοποιημένα βυθιζόμενα εμπόδια, 
τοποθέτηση πάγκων και εκσυγχρονισμός σήμανσης πε-
ζοδρομίων» αφορά την αναβάθμιση κεντρικών πεζόδρο-
μων και πλατειών της πόλης, που υποβαθμίζονται από την 
παράνομη είσοδο και στάθμευση οχημάτων τροφοδοσίας 
και ΙΧ. Παράλληλα, συνδυάζεται με άλλα μέτρα διαχείρι-
σης της κυκλοφορίας που έχουν ληφθεί και ξεκίνησαν να 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για 
τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως η ενοποίηση του ωραρίου 
φορτοεκφορτώσεων, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευ-
σης και η επικαιροποίηση των θέσεων φορτοεκφόρτω-
σης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της εικόνας και 
της λειτουργίας της πόλης και των παραδοσιακών αγορών 
του ιστορικού – εμπορικού κέντρου, την ενίσχυση της 
αγοραστικής κίνησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων.

Επισημαίνεται ότι προηγήθηκε η έγκριση των έργων 
«Ανάπλαση τριών παιδικών χαρών (Πλατείας Μακεδο-
νομάχων – Νέας Ελβετίας – Θερμοπυλών και Νάστου)» 
και «Κέντρο Αποκατάστασης Εξαρτημένων και Σταθμός 
Αρωγής «ΙΑΝΟΣ» (Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις και Υλικο-
τεχνικός Εξοπλισμός για τη Στέγαση του Κέντρου στον Α΄ 
Όροφο Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Παπαρρηγοπού-
λου 7», που υλοποιούνται επίσης με δωρεά του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος, ως μέρος της συνολικής δέσμευσης 
προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ύψους 10.000.000€.

Τρία έργα που  
θα «μεταμορφώσουν»  

τη Θεσσαλονίκη 

ΔΏΡΕΑ ΤΟΥ ΊΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΊΑΡΧΟΣ  
ΥΨΟΥΣ 10.000.000€
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Τ
η λειτουργία της πρώτης, πανελλαδικά, Το-
πικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) εγκαινίασε το 
μεσημέρι της Τετάρτης στο δήμο Ευόσμου 
ο πρωθυπουργός, παρουσία του υπουργού 
Υγείας Ανδρέα Ξανθού. «Η περίοδος διακιν-
δύνευσης του δημόσιου συστήματος υγείας 
έχει κλείσει οριστικά και τώρα διανύουμε 
την περίοδο της σταθεροποίησης και της 

αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας», υπογράμμισε κ. Ξαν-
θός, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους του Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στους διοικητές νοσοκομείων 
της πόλης, στον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
(ΥΠΕ), σε συλλόγους ασθενών και σε τοπικούς φορείς που 
παραβρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την πρώτη επίση-
μη παρουσίαση δημόσιας λογοδοσίας κρατικού νοσοκομείου 
προς την κοινωνία. 

Ο υπουργός ξεκαθάρισε, ότι στον προϋπολογισμό του κρά-
τους για το 2018 δεν θα υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες 
για την υγεία, διαψεύδοντας διαρροές που υποστηρίζουν το 
αντίθετο. Εξήρε την αφοσίωση και το έργο των διοικητών 
των νοσοκομείων και των εργαζομένων σε αυτά, παραδέ-
χθηκε ότι υπάρχουν ακόμη «ανοιχτές πληγές» στο δημόσιο 
σύστημα υγείας, όπως η χρηματοδότηση και η κάλυψη κε-
νών σε ιατρικό-παραϊατρικό προσωπικό και δεσμεύτηκε ότι 
στόχος του υπουργείου και το επόμενο διάστημα είναι η δι-
αρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
«Θα καθιερωθεί η δημόσια λογοδοσία» 

«Λέω εντίμως και με στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν, 
ότι δεν έχουμε περικοπές σε δαπάνες υγείας στον προϋπο-
λογισμό του κράτους για τη νέα χρονιά» είπε ο υπουργός και 
πρόσθεσε ότι αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες δεν είναι η 
ροή των χρημάτων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
προς τα ταμεία των νοσοκομείων, αλλά η «αγοραστική» 
δύναμη των νοσοκομείων, εάν δηλαδή μπορούν να αγορά-
σουν προϊόντα (φάρμακα). Αυτό είναι βεβαιωμένο για τον 
προϋπολογισμό του 2018» είπε. Όπως τόνισε, καταβάλλεται 
προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις 
διαπιστωμένα μεγάλες ανάγκες των νοσοκομείων και των 
πόρων που διατίθενται στη δημόσια υγεία. Σε ό,τι αφορά τη 
διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας, είπε ότι πρόκειται για πρω-
τόγνωρη διαδικασία που εγκαινιάζεται στο δημόσιο σύστημα 
υγείας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και θα καθιερωθεί 
σε ετήσια βάση για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να 
παρουσιάζουν τα πεπραγμένα τους δημοσίως και να δίνουν 
τη δυνατότητα κριτικής σε εργαζόμενους, πολίτες, ασθενείς 
και φορείς. 

Τα έργα του υπουργείου 

Ο κ. Ξανθός έκανε απολογισμό του έργου του υπουργεί-
ου του και συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε τέσσερις βασικές 
παρεμβάσεις που έγιναν κατά την θητεία του στη δημόσια 
υγεία. Αυτές αφορούν στην διασφάλιση της πρόσβασης 
όλων στο σύστημα υγείας. Χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι μέ-
χρι τον Νοέμβριο του 2017 έχουν συνταγογραφηθεί 811.000 
ανασφάλιστοι, για φάρμακα ύψους 16 εκατ. ευρώ το μήνα 
και για εξετάσεις 4-5 εκατ. ευρώ το μήνα. Επίσης, δόθηκε 
προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη (δρομολογήθηκαν 
προσλήψεις προσωπικού που είχαν παγώσει την τελευταία 
πενταετία, όπως η έγκριση της προκήρυξης για 2.760 για-
τρούς του ΕΣΥ), στην «ηθικοποίηση» του συστήματος για 
την αντιμετώπιση της σπατάλης, των συμφερόντων, των 
παράνομων συναλλαγών, της εκμετάλλευσης των ασθενών, 
όπως και στις μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια φροντί-
δα, όπου διαπιστώνονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Από την 
πλευρά της, η διοικήτρια του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
αποτύπωσε την κατάσταση και το έργο του νοσοκομείου 
από τον Ιούνιο του 2016 -όταν ανέλαβε καθήκοντα- μέχρι 
και σήμερα. Τα χαρακτηριστικότερα σημεία της παρουσίασής 
της αφορούσαν κάποια συγκριτικά στοιχεία με προηγούμενα 
έτη, που δείχνουν αύξηση του αριθμού κλινών, μείωση της 

μέσης διάρκειας νοσηλείας, αύξηση της φαρμακευτικής δα-
πάνης κατά περίπου 9 εκατ. ευρώ, αλλά και μείωση του νο-
σηλευτικού υλικού ανά ασθενή, αύξηση των χειρουργικών 
επεμβάσεων και του αριθμού των νοσηλευόμενων. Στο έργο 
της διοίκησης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η επανα-
λειτουργία των κλινικών αφροδίσιων και δερματολογικών 
νόσων, που είχαν κλείσει το 2013, η επαναλειτουργία -από 
τον Σεπτέμβριο- της Μονάδας Αιμοκάθαρσης Παίδων, η ολο-
κλήρωση της ενιαίας ετήσιας λίστας χειρουργείου κλινικών 
(με καθημερινή ενημέρωση), η σύσταση αυτοτελούς γρα-
φείου προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας. 
Επίσης, το 2017 υπήρξε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 
19,8%, σε σύγκριση με το 2016, που όμως, κατά τη διοίκη-
ση, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα με βάση τις ανάγκες. Ένα 
από τα πιο αδύνατα σημεία του νοσοκομείου, όπως είπε, η κ. 
Παπαχριστοδούλου είναι ότι παραμένουν 720 κενές θέσεις 
σε προσωπικό, υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής στα επεί-
γοντα περιστατικά και σημαντικά ανεπαρκής αριθμός κλινών 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Αντιδράσεις από τον Ίατρικό  
Σύλλογο Θεσσαλονίκης

«Μετά τον περιορισμό των κονδυλίων για την υγεία κατά 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εντός του 2018, η ηγεσία 
του ΥΠΥΓ επέλεξε την υλοποίηση ενός πειράματος με χρη-
ματοδότηση περιορισμένης χρονικής διάρκειας από το ΕΣΠΑ 
με έντονα ιδεοληπτικά στοιχεία και τη φιλόδοξη ονομασία 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Φροντίδα για όλους. Στην 
πραγματικότητα το δίκτυο των ΤΟΜΥ θα αφορά σε πλήρη 

ανάπτυξη 3.000.000 πολιτών για τους οποίους η πρόσβαση 
σε ειδικό γιατρό ή νοσοκομείο θα είναι εφικτή μόνο μέσω 
της παραπομπής από τα στελέχη των ΤΟΜΥ. Γι’ αυτούς τους 
πολίτες η ελεύθερη επιλογή γιατρού θα καταργηθεί ώστε οι 
υπηρεσίες υγείας να παρέχονται κατά τις ιδεολογικές αρχές 
του υπουργείου με λιγότερα χρήματα. Για τους υπόλοιπους 
πολίτες αναμένουμε την προς το χειρότερο αναθεώρηση των 
συμβάσεων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται σε απώλεια ιατρικού δυναμικού προς κάθε κατεύθυνση 
και επακόλουθη υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας. Η ηγεσία του ΥΥΚΑ εγκλωβισμένη στις μνημονιακές 
δεσμεύσεις και τις ιδεολογικές προκαταλήψεις της, αντί να 
οργανώσει ΠΦΥ που θα αξιοποιεί τον μεγάλο αριθμό των ει-
δικών γιατρών που διαθέτει η χώρα, των κρατικών αλλά και 
των ιδιωτικών δομών υγείας, επέλεξε την δημιουργία ενός 
αναχρονιστικού συστήματος κατά αναλογία συστημάτων που 
δημιουργήθηκαν στην Δυτική Ευρώπη αμέσως μετά τον β’ 
παγκόσμιο πόλεμο ή στη Σοβιετική Ένωση με τους γιατρούς 
δύο ταχυτήτων», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνει ο ΙΣΘ, «το νέο σύστημα είναι απωθητικό 
για τους γιατρούς διότι δεν εξασφαλίζει επιστημονική προο-
πτική, είναι ασαφείς οι σχέσεις εργασίας και οι αμοιβές ενώ 
η βιωσιμότητα του συστήματος μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ είναι 
αμφίβολη. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται ιατρικές υπηρεσίες 
να παρέχονται και από μη-γιατρούς. Για όλους τους παρα-
πάνω λόγους τα εγκαίνια γίνονται όσο πιο φανταχτερά είναι 
εφικτό να γίνουν και οι μεγαλοστομίες καλούνται να γλυκά-
νουν την πικρή αλήθεια. Θεωρούμε όμως, ότι το να αρχίζει 
το πείραμα από τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες 
μας είναι τουλάχιστον άδικο».

«Καμία περικοπή στον προϋπολογισμό του 2018 για την Υγεία»
ΕΓΚΑΊΝΊΑΣΤΉΚΕ Ή ΠΡΏΤΉ ΤΟ.Μ.Υ.

υγεία
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υγεία

Μ
ία από τις πιο συχνές νοσο-
λογικές οντότητες που αντι-
μετωπίζουμε στα ιατρεία 
μας είναι οι προστατίτιδες. 
Η λέξη προστατίτιδα σημαί-
νει φλεγμονή του προστάτη 
αδένα. Εμφανίζεται με ποικίλα 
συμπτώματα στην περιγεννητική 

περιοχή και γενικά στην πύελο (λεκάνη) του άνδρα, και 
οφείλεται σε ποικίλους και κάποιες φορές διαφορετικούς 
αιτιολογικούς παράγοντες, με εργαστηριακά ευρήματα που 
διαφέρουν και πολλές φορές απαιτούν τελείως διαφορετική 
αντιμετώπιση. 
  
Ο λόγος που ασχολούμαστε με την προστατίτιδα είναι ότι εί-
ναι η πιο συχνή αιτία επίσκεψης στον ουρολόγο, στις ηλικίες 
μεταξύ 20 με 50 ετών. Παραμένει υψηλή και σε μεγαλύτε-
ρες ηλικίες, μετά τα 50 έτη, καταλαμβάνοντας την 3η θέση.  
Γενικά 1 στους 2 άνδρες θα εμφανίσει συμπτώματα που θα 
σχετίζονται με προστατίτιδα 1 φορά τουλάχιστον στη ζωή 
του. 

Η πιο συνηθισμένη μορφή προστατίτιδας είναι η μικροβια-
κή, η οποία αποτελεί λοίμωξη του οργάνου, που οφείλεται 
σε μικροβιακό αίτιο και μπορεί να συμβεί είτε από μικρό-
βια που ανεβαίνουν από την ουρήθρα, για παράδειγμα μετά 
από σεξουαλική επαφή, είτε από μικρόβια που κυκλοφο-
ρούν στο αίμα ή στη λέμφο, είτε κατά συνέχεια ιστού (όπως 
από ένα ορθοκυστικό συρίγγιο ή παρακυστικό απόστημα). 
Η μικροβιακή προστατίτιδα μπορεί να εμφανιστεί  με έντο-
να συμπτώματα, όπως πυρετό, δυσκολία στην ούρηση, 
συχνουρία, κάψιμο και πόνο στην περιγεννητική περιοχή. 
Κατόπιν μπορεί να μεταπέσει σε χρόνια φλεγμονή με μόνι-
μα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό, όπως πάλι 
σοβαρή δυσκολία στην ούρηση, πόνο στην κοιλιά χαμηλά, 
συχνουρία και να επηρεάζει την καθημερινότητα ενός νέου 
συνήθως άνδρα.

Άλλα είδη προστατίτιδας είναι η χρόνια μη  μικροβιακή προ-
στατίτιδα και η ασυμπτωματική προστατίτιδα. Η πρώτη πάλι 
μπορεί να είναι συνέχεια της χρόνιας μικροβιακής και συ-
νήθως μετά από μακροχρόνιες θεραπειες με αντιβιώσεις να 

μην ανευρίσκεται μικρόβιο στις καλλιέργειες που κάνουν 
πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί, αλλά να υπάρχει χρόνια μη 
μικροβιακή φλεγμονή, που να προκαλεί στον προστάτη πα-
ρόμοια ή και επιπλέον συμπτώματα ακόμη και στην περιοχή 
του οσχέου και των όρχεων, προκαλώντας ζημιά στην ποι-
ότητα ζωής αυτών των ανδρών. Παράλληλα παρατηρούνται 
και σεξουαλικές διαταραχές με προβλήματα στηστύση, των 
ανδρών αυτών και συχνά υπογονιμότητα που ευτυχώς στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι αναστρέψιμη.

Σχεδόν πάντα απαιτείται έλεγχος με καλλιέργειες σπέρμα-
τος και ούρων για την ανεύρεση του μικροβιακού παράγο-
ντα, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρο, ότι θα τον ανακαλύ-
ψουμε. Εννοείται ότι το υπερηχογράφημα, και σε κάποιες 
περιπτώσεις ο διορθικός υπέρηχος βοηθά στην διάγνωση 
και την παρακολούθηση αυτής της νοσολογικής οντότητας.

Η θεραπεία ξεκινάει με αντιβιώσεις που συνήθως είναι μα-
κροχρόνιες και ισχυρές. Απαιτείται  προσοχή στην χορή-
γηση και καλή συνεργασία ασθενούς, θεράποντα ιατρού. 
Η θεραπεία  μπορεί να διαρκέσει έως και 12 εβδομάδες . 
Σε κάποιες περιπτώσεις συνοδεύεται με α- αποκλειστές, 
αντιφλεγμονώδη, ήπια κατασταλτικά, προστατικές μαλά-

ξεις, φυτικά σκευάσματα, μυοχαλαρωτικά, φιναστερίδη, 
ντουταστερίδη, μικροκύματα, φυτοθεραπείες, μασάζ πυ-
ελικού εδάφους και περινέου, βιοανάδραση, ψυχολογική 
υποστήριξη και σε μεγαλύτερες ηλικίες διουρηθρική προ-
στατεκτομή. Γενικά οι θεραπείες είναι μακροχρόνιες και 
εξατομικεύονται. Χρειάζεται να υπάρχει καλή συνεργασία 
του ασθενούς με τον ιιατρό του και συχνή επικοινωνία για 
την στενή παρακολούθηση και την ίαση ή βελτίωση των συ-
μπτωμάτων. Συνήθως έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
και ανακούφιση των συμπτωμάτων με σημαντική βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών μας.
 
Ιατρείο: Κ. Καραμανλή 131 , Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη
Τηλ./ Fax: 2310 98.96.99    
Κιν. 6932.10.96.10

Προστατίτιδα
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ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΗ ΘΗΛΙΑ σε κάθε επιχειρη-
ματική προσπάθεια της μεσαίας τάξης εδώ 
και οκτώ χρόνια, σπρώχνοντας μεθοδικά 
και συνειδητά σε χιλιάδες νέα «λουκέτα» κι 
άλλους επαγγελματίες. Αυτή είναι δυστυχώς, 
η πραγματικότητα των μνημονιακών δεσμεύ-
σεων, που μέρα με τη μέρα οδηγούν ολοένα 
και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις στην 
καταστροφή. Ο Νόμος Κατρούγκαλου με τις 
παράλογες εισφορές, η υπερφορολόγηση των 
επιχειρήσεων 30%  και η προκαταβολή φόρου 
100%, στο ...σύνολό τους αφήνουν για... 
κέρδος μόλις «κάτι ψιλά» για να επιβιώσει 
ένας επαγγελματίας! Έτσι, εξηγείται γιατί τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα Ταμεία και την 
εφορία συνεχώς ανεβαίνουν, γιατί τα δάνεια 
στις τράπεζες είναι σχεδόν αδύνατον να πλη-
ρωθούν και γιατί το 2018 μάλλον θα είναι για 
όλους ακόμα χειρότερο...   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ στους 
συστηματικούς κακοπληρωτές που δια-
θέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και όχι 
στους αδύναμους πολίτες, είναι η πρόθεση 
της κυβέρνησης, αλλά και της... λογικής. Αν 
ξεπεράσουν αυτά τα όρια οι Τράπεζες, τότε οι 
κοινωνικές αντιδράσεις θα καταστούν ανεξέ-
λεγκτες, καθώς το «κεραμίδι» τα τελευταία 
100 χρόνια στην Ελλάδα, ήταν και είναι ακόμη 
το αντίβαρο στην ελλειμματική πολιτική του 
κοινωνικού κράτους. Την ίδια ώρα η Eurobank 
πούλησε σε ξένο fund ένα χαρτοφυλάκιο 
220.000 καταναλωτικών δανείων συνολικού 
οφειλόμενου κεφαλαίου 1,52 δις, αφού προ-
ηγουμένως πρότεινε στους δανειολήπτες της 
κούρεμα άνω του 80%, αλλά παρόλη αυτή την 
σημαντική μείωση της οφειλής, μόλις το 2% 
ανταποκρίθηκε! Προφανώς, ή οι δανειολήπτες 
έχουν εθισθεί στην ατιμωρησία ή η οικονομική 
αδυναμία των πολιτών και των επιχειρήσε-
ων είναι τόση μεγάλη, που μόνο με μία λέξη 
περιγράφεται: Καταστροφή... 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΨΙΧΟΥΛΑ δίνουν στους πολίτες 
ως επιτόκιο των καταθέσεών τους εν μέσω 
capital condrols, ενώ την ίδια ώρα οι Τράπεζες 
εξακολουθούν και διατηρούν υψηλά επιτόκια 
άνω του 17% σε όλα τα καταναλωτικά δάνεια. 
Αν αυτό δεν αποτελεί παράλογη και άδικη 
τακτική, είναι τουλάχιστον αντιαναπτυξιακή 
«λογική» που απομακρύνει ακόμη περισσότε-
ρο και την επιστροφή των καταθέσεων και την 
όποια μικρή έστω εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς αυτές. Οι καταθέσεις μειώθηκαν στο 
50% και έπεται και συνέχεια, αν δεν διορθω-
θούν τα «κακώς κείμενα» των Τραπεζών.    

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό για 
το 2018, όπως τονίζει η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, 
υπογραμμίζοντας ότι οι προκρατήσεις ξεκίνησαν με άνοδο 10%. Την 
ίδια στιγμή υπενθυμίζει ότι το 2017 οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν 
τα 30 εκατομμύρια με τα έσοδα να σημειώνουν ρεκόρ όλων των 
εποχών. Η υπουργός εστίασε στο γεγονός ότι την τελευταία διετία 
περισσότερες από 300 αιτήσεις υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του 
υπουργείου για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό και επέκταση 
υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5 αστέρων αλλά και 
για τη δημιουργία νέων, πολλές από τις οποίες έχουν εγκριθεί ή 
βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης. Όπως τονίζει, σε συνέ-
ντευξή της, στον αναπτυξιακό νόμο υποβλήθηκαν 254 προτάσεις 
τουριστικών επενδύσεων, ύψους σχεδον 1 δισ. ευρώ. Για το 2018 
τονίζει ότι παραμένει ως στόχος η εδραίωση της Ελλάδας ως 
παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού 365 ημερών το χρόνο. Προς 
την κατεύθυνση αυτή η κ. Κουντουρά ανάφερε ότι επιμηκύνθηκε 
η τουριστική περίοδος τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και 
Νοέμβριο, ενισχύθηκαν οι παραδοσιακές αγορές του ελληνικού 
τουρισμού και άνοιξαν νέες, όπως η Μέση Ανατολή, η Κίνα, η Νότια 
Κορέα και η Ινδία. Η υπουργός αναφέρει ότι δίνεται προτεραιότητα 
στην αειφόρο ανάπτυξη, στη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας με 
απόλυτο σεβασμό και εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον, στην 
ανάδειξη όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που καθιστούν την 
Ελλάδα μοναδική. Για το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η 
υπουργός υπογράμμισε ότι το υπουργείο Οικονομικών ολοκλή-
ρωσε τη σχετική νομοθεσία θεσπίζοντας ξεκάθαρους κανόνες για 
αυτό το είδος μίσθωσης. Μάλιστα, όπως είπε, η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, με την πρόσφατη απόφασή της θέτει τις προϋ-
ποθέσεις για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων.

■ Τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας θέτει ως πρώτη 
προτεραιότητα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος Κυριάκος Λουφάκης. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι ελληνικές 
επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ωφεληθούν «πάρα πολύ» από τις 
εξελίξεις στον κλάδο των μεταφορών -ιδιαίτερα των σιδηροδρομι-
κών- καθώς, μεταξύ άλλων, μειώνεται σημαντικά το μεταφορικό 
κόστος. Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση του 67% του μετοχικού 
κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζει 
ότι το σημαντικότερο είναι να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
οι αναγκαίες επενδύσεις, έτσι ώστε με τις διασυνδέσεις που έχει 
ο νέος επενδυτής με γραμμές σε όλο τον κόσμο, να μπορέσει 
να φέρει γραμμές από την Άπω Ανατολή και τη Μέση Ανατολή 
κατευθείαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. «Για να γίνει αυτό θα 
πρέπει απαραίτητα να γίνουν κάποιες επενδύσεις, ιδιαίτερα στην 6η 
προβλήτα. Είναι άμεση προτεραιότητα και πρέπει να προχωρήσει 
και πριν από τη συμβατική παραχώρηση, κάτι το οποίο είναι απολύ-
τως λογικό, γιατί έτσι θα βγάλει λεφτά. Αλλά για να δουλέψει σωστά 
όλο το σύστημα, είναι απαραίτητες οι σιδηροδρομικές συνδέσεις», 
σημειώνει. Μιλώντας  για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 
2018, ο κ. Λουφάκης επισημαίνει ότι «η χώρα έχει πάρα πολλές 
δυνατότητες και ευκαιρίες για να πάει μπροστά αλλά υπάρχει ακόμη 
δρόμος και υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες 
να γίνουν και είναι κρίμα εξαιτίας αυτών να καθυστερήσει και η 
ανάπτυξη της χώρας. Το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε είναι 
μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με πρώτο στόχο και πρώτη 
προτεραιότητα τη μείωση της φορολόγησης της εργασίας».

■ H Eλένη Αρβελέρ σε εκδήλωση  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της ΚΕΔΗΘ

Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι… προτάσεις και πρωτοβουλίες για το 
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι το θέμα εκδήλωσης που 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, στις 18.30, 
στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29) με ομιλητές την 
διακεκριμένη ακαδημαϊκό, Πρύτανη Ελένη Αρβελέρ, καθώς και τον 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Rhodes των ΗΠΑ, Νικόλαο Ζαχαριά-
δη. Η πρύτανης Ελένη Αρβελέρ θα μιλήσει για την… «Ευρώπη υπό 
κατασκευή». Την εκδήλωση, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, 
συνδιοργανώνουν η Μονάδα Έρευνας «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και 
Δημοκρατία» (EUPOLDEM) του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων 
και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ) -με 
πρωτοβουλία της προέδρου Μαρίας Πασχαλίδου- και το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Η Μονάδα 
Έρευνας EUPOLDEM ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 με σκοπό την 
προώθηση πολύπλευρης και διεπιστημονικής έρευνας επί των πο-
λιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί θεμάτων σχετικών με τη 
λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος και των δημοκρατικών 
αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπτονται τη σελίδα της Μονάδας Έρευνας EUPOLDEM: 
https://www.facebook.com/eupoldem/

■ Ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά άτομα για 
την κάλυψη αναγκών του δήμου, με αντικείμενο την 
εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία δημοτικών ιατρεί-
ων στο πλαίσιο της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Ύγείας», β) «Ύγιεινή και Άσφάλεια των εργα-
ζομένων του δήμου Θεσσαλονίκης» και γ) «Άποτύπωση 
και Εκπόνηση μελετών Πυρασφάλειας των Δημοτικών 
Κτιρίων δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικής διάρκειας έως 
δώδεκα μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συ-
μπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΎΠΟ ΆΣΕΠ ΣΜΕ.4 
και να την υποβάλουν, στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου 
και Διοικητικής Ύποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & 
Εξυπηρέτησης Δημοτών του δήμου (γραφείο 102α, 1ος 
όροφος, Βασ. Γεωργίου Ά’1, Θεσσαλονίκη, είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης Βασ. Γε-
ωργίου Ά’ 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54640, απευθύνοντάς στη 
Δ/νση Διαχείρισης Άνθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων 
και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326) υπόψιν κας 
Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας: 2313317139, 
2313317128, 2313317137, 2313317666).

■ Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATO-
ΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων 
μηνών, 112 για την κάλυψη εποχικών και παροδικών 
αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των 
δράσεων του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙ-
ΒΆΛ ΚΙΝΗΜΆΤΟΓΡΆΦΟΎ ΚΆΙ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΝΤΟΚΙΜΆΝΤΕΡ 
ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο 
Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΆΚΕΔΟΝΙΆΣ του ΕΣΠΆ 2014 – 2020 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Άνάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία 
αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται 
στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. 
στην Θεσσαλονίκη ή την Άθήνα), λήγει την Τετάρτη 20 
Δεκεμβρίου 2017.

■ Το δημοτικό βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο 
ΆΓΙΟΣ ΣΤΎΛΙΆΝΟΣ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου με ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού 
Παιδιάτρου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: 
«Ιατρική παρακολούθηση των βρεφονηπίων των 
τμημάτων του Βρεφοκομείου και του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο 
ΆΓΙΟΣ ΣΤΎΛΙΆΝΟΣ”» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά, 
στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΤΎ-
ΛΙΆΝΟΣ» (28ης Οκτωβρίου 99), τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 8.30 π.μ. έως 2.00 μ.μ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2310911600 εσωτ. 25 και 18. Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων λήγει στις 21-12-2017.

■ Προσλήψεις πραγματοποιεί η Ryanair σε όλη την 
Ελλάδα με νέες ημέρες Καριέρας σε Άθήνα και Θεσ-
σαλονίκη. 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.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΊΣ  
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

οικονομία
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αυτό το μάθατε; 

ΤΟ VODAFONE 
BUSINESS 
ROAMING ΦΕΡΝΕΊ 
ΜΊΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΉ 
ΕΞΥΠΉΡΕΤΉΣΉΣ 
ΚΑΊ ΕΜΠΕΊΡΊΑΣ

ΝΟΤΕΣ ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΏΝ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ  
Ο ΠΛΕΟΝ ΚΑΊΝΟΤΟΜΟΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΏΡΕΑΝ ΠΑΊΔΊΚΑ ΣΕΤ ΔΏΜΑΤΊΏΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΕΣ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΉΣ ΑΣΦΑΛΊΣΉΣ ΟΧΉΜΑΤΏΝ

Για όλους όσους 
ταξιδεύουν για επαγ-
γελματικούς λόγους 
είναι σημαντικό να 
είναι πάντα σε επικοι-
νωνία με τους συνεργά-
τες, τους πελάτες και τους 
δικούς τους ανθρώπους. 
Είναι επίσης σημαντικό να βρί-
σκονται σε επαφή με την Ελλάδα και 
να μπορούν να διεκπεραιώσουν την απο-
στολή του ταξιδιού τους απρόσκοπτα. Η Vodafone 
με τις νέες αποκλειστικές υπηρεσίες για εταιρικούς 
πελάτες, Business Travel back up  και Business Τravel 
No 1, φροντίζει να είναι πάντα σε επαφή τόσο με τη δουλειά όσο και με τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα, ό,τι κι αν συμβεί σε κάθε επαγγελματικό τους ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ειδικότερα, η υπηρεσία Vodafone Business Travel Back Up εξασφαλίζει την άμεση και δω-
ρεάν αντικατάσταση συσκευής την επόμενη μέρα, οτιδήποτε και εάν συμβεί στο τηλέφωνο 
ενός εταιρικού πελάτη κατά την διάρκεια του επαγγελματικού ταξιδιού του σε χώρα της 
Ε.Ε. Επιπλέον, μαζί με τη συσκευή, υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής κάρτας SIM με 
τον αριθμό του συνδρομητή, ενώ ο συνδρομητής ενημερώνεται με email για την πορεία 
παράδοσης της συσκευής και έχει και τη δυνατότητα να ελέγχει την πορεία παράδοσης.

Το στίγμα της στρατηγικής κατεύθυνσης της INTERAMERICAN, μέσω της Anytime, στην ασφάλιση 
οχημάτων έδωσε σε πρόσφατο συνέδριο για το Αυτοκίνητο (Auto Forum 2017) ο Πάνος Κούβαλης, 

διευθυντής της Anytime, προσδιορίζοντας την πρωτοποριακή τάση της εταιρείας για την ευρεία 
εφαρμογή της τηλεματικής. Όπως τόνισε, INTERAMERICAN και Anytime κινούνται σε δύο κατευ-
θύνσεις. Η πρώτη έχει σχέση με την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εκτίμησης του ασφαλισμένου 
κινδύνου και τον τρόπο τιμολόγησής του και η δεύτερη περιλαμβάνει τις παρεχόμενες προς τον 
πελάτη υπηρεσίες. Προϊοντικά, στην εφαρμογή της τηλεματικής η εταιρεία έκανε την αρχή με 
την πρώτη και δεύτερη γενιά προϊόντων «Buy the Mile», μια λύση «pay as you go» με οικονομική 

τιμολόγηση βασισμένη στη χρήση του αυτοκινήτου και με κλιμακούμενα όρια χιλιομέτρων. Πλέον, η 
Anytime είναι έτοιμη να λανσάρει μια νέα γενιά προϊόντων, που θα χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφω-

νο και μια εξελιγμένη εφαρμογή για τη μέτρηση της οδηγικής συμπεριφοράς. Εν προκειμένω, η τηλεμα-
τική θα παρέχει μια δυναμική και εξατομικευμένη τιμολόγηση. 

Και φέτος τα Χριστούγεννα τα καταστήματα ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ, σε συνεργασία με τον δήμο Παύλου Μελά, δίνουν και πάλι νόημα στην 
έννοια της προσφοράς, αφού θα βοηθήσουν άπορες οικογένειες χαρίζοντας παιδικά σετ δωματίων, που θα ζεστάνουν τα σπιτικά τους 
και θα προσφέρουν χαρά στα παιδιά τους. Η τελετή παράδοσης των επίπλων θα γίνει την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00π.μ. στο 
κεντρικό κατάστημα στη Στροφή Ωραιοκάστρου. Την ίδια μέρα, από τις 11:00 μέχρι τις 18:00, θα προσφερθούν 100 ορθοπεδικά στρώμα-
τα, διαστάσεων 90 x 200 cm, ελληνικής κατασκευής, στην απίστευτη τιμή των 19 ευρώ με ΦΠΑ. Η τιμή ισχύει για τους 100 πρώτους που 
θα προλάβουν. Παράλληλα, ο Αη Βασίλης και τα χαρούμενα ξωτικά του θα περιμένουν τους μικρούς φίλους για να φωτογραφηθούν, να 

παίξουν και να πουν παραμύθια μαζί τους. Και μια ακόμη απίστευτη προσφορά, από τις 17 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, «-30% σε 5 σειρές 
παιδικών επίπλων LAGOON,  BEVERLY, MOBBY, TONIC, JOSH». 

Tην Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 (16:00 - 
21:00) οι Σύλλογοι Γονέων του Αρσακείου 
Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης, σε συ-
νεργασία με τις μαθητικές κοινότητες, διορ-
γανώνουν τη χριστουγεννιάτικη εορταγορά 
(bazaar) «Νότες Χριστουγέννων», κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν κά-
λαντα και τραγούδια, θεατρικά δρώμενα και 
πολλές άλλες εκπλήξεις. Παράλληλα θα λει-
τουργήσει, με πρωτοβουλία των μαθητικών 
συμβουλίων, κυλικείο με σπιτικές λιχουδιές. 
Με τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από 
την εορταγορά, θα στηρίξουν: το Χαμόγελο 
του Παιδιού, τον Πολιτιστικό-Μορφωτι-
κό Σύλλογο Γυναικών «Η Ελπίδα» για την 
εκπαίδευση των μικρών Ρομά στο Δροσερό 
της Ξάνθης και τις κοινωνικές δομές του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των 
παιδιών-προσφύγων και άλλων ευπαθών 
ομάδων.

Πρωταθλητής κλάδος για την παραγωγή 
καινοτομίας στην Ελλάδα θεωρείται αυτός 
της Τεχνολογίας, με τις Τηλεπικοινωνίες 
και την Πληροφορική να ακολουθούν από 
κοντά. Μεταξύ των πιο «παραγωγικών» 
- σε επίπεδο καινοτομίας - κλάδων στην 
Ελλάδα, την πρώτη θέση κατέχει αυτός 
της Τεχνολογίας (12,7%), ακολουθεί αυτός 
των Τηλεπικοινωνιών (12,5%) και έπεται 
η Πληροφορική (11,1%). Και μπορεί οι 
επιχειρήσεις να αναπτύσσουν - στο μέτρο 
του εφικτού - καινοτομική δραστηριότητα, 
ωστόσο, συνολικά οι επιδόσεις της Ελλάδας 
σε επίπεδο καινοτομίας είναι πενιχρές. Στο 
ερώτημα: «Πόσο καινοτομεί η Ελλάδα;”» τα 
ποσοστά είναι μάλλον απογοητευτικά, με 
ένα ποσοστό 84% να θεωρεί τη χώρα από 
λίγο έως καθόλου καινοτόμο σε σχέση με τα 
υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. Αν και το εγχώριο 
περιβάλλον να μην προάγει την καινοτομία 
και οι επιδόσεις της Ελλάδας σε αυτόν τον 
τομέα να παραμένουν αναιμικές, ωστόσο, οι 
ίδιες οι εταιρείες φαίνεται να έχουν εναπο-
θέσει σημαντικές ελπίδες σε αυτή για την 
ανάκαμψη. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ελληνικών εταιρειών και συγκεκριμένα το 
83,3% συμφωνεί με την άποψη ότι η ενί-
σχυση της καινοτομίας μπορεί να αποτελέ-
σει το κύριο «όχημα», για να ξεπεράσει η 
χώρα την κρίση και να μπει σε μια πορεία 
βιώσιμης ανάπτυξης.
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πολιτισμός

ΠΡ
ΟΤ

ΑΣ
ΕΙΣ

ΤΣΑΊ PARTY

ΘΕΑΤΡΟ

CINEMA

ΔΕΝ ΕΊΜΑΊ Ή ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ

ΦΕΡΔΊΝΑΝΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΊ ΑΦΉΓΉΣΕΏΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΛΕΤ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΉΣ
Stand up comedy show με τον Αν-
δρέα Πασπάτη, έως τις 30 Δεκεμβρί-
ου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. 
Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίου: 10 
ευρώ. 

Σύνοψη: Όλοι έχουμε πάει σε ωραία 
Party, ξέφρενα party, ακόμα και σε 
βαρετά party, αλλά αυτό το «Τσάι 
Party» είναι διαφορετικό και θα σας 
μείνει αξέχαστο. Αν και εσείς παρα-
ξενεύεστε από περίεργα κοινωνικά 
στερεότυπα, αν έχετε κάποια θεία 
που λέει κακίες, αν αναρωτιέστε για 
τις ανθρώπινες σχέσεις, αν παθαί-
νετε εμμονές με κάποιο φιστίκι, αν 
βρίσκετε κιτς τις διαφημίσεις, αν 
έχετε φοβίες και αν όλοι περιμένουν 
από εσάς να είστε ώριμοι επειδή με-
γαλώσατε αλλά εσείς δεν το βλέπετε 
έτσι, τότε σίγουρα είστε καλεσμένοι 
στο Party, του Ανδρέα Πασπάτη, ο 
οποίος με έξυπνο χιούμορ, γρήγο-
ρες εναλλαγές θεματολογιών και 
εύστοχη τοποθέτηση, σχολιάζει και 
καυτηριάζει ότι γίνεται γύρω μας.

Η ταινία «Δεν είμαι η Μαντάμ Μποβαρύ» αποτελεί μια  καυστική σάτιρα γυρισμένη με πρωτοφανή εικαστική ματιά, 
ένα κωμικό σχόλιο πάνω στη γραφειοκρατία και τον φόβο των ανδρών απέναντι στην ακούραστη προσπάθεια μιας 
γυναίκας να τα βάλει με το «Σύστημα». Βασισμένη στο βιβλίο του Ζενγιούν Λιου, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, 
η ταινία εξετάζει τις συγκρούσεις που προκύπτουν όταν μια κοινωνία εξαρτημένη από ένα σύστημα χάριτος και προ-
σωπικών εξυπηρετήσεων, εξελίσσεται σε μια κοινωνία που υπακούει σε ένα συστημικό κράτος δικαίου.

Σκηνοθεσία: Ζιαογκανγκ Φενγκ
Σενάριο: Ζενγιούν Λιου
Παίζουν: Μπινγκμπινγκ Φαν, Ταο Γκουο, Πενγκ Ντα

H ταινία «Φερδινάνδος» εξιστορεί τη ζωή ενός γιγαντιαίου ταύρου με μεγάλη καρδιά. Όταν θα τον περάσουν για 
επικίνδυνο κτήνος, θα τον αιχμαλωτίσουν, απομακρύνοντάς τον από το σπίτι του. Αποφασισμένος να επιστρέψει στην 
οικογένειά του, θα οδηγήσει μία αταίριαστη ομάδα στην μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους. Με φόντο την Ισπα-
νία, ο Φερδινάνδος αποδεικνύει πως δεν μπορείς να κρίνεις έναν ταύρο από τα κέρατά του. Από τα Blue Sky Studios 
και τον Κάρλος Σαλντάνια, τον σκηνοθέτη του «Ρίο», και εμπνευσμένο από το πολυαγαπημένο βιβλίο «The Story of 
Ferdinand» των Μονρό Λιφ και Ρόμπaερτ Λόσον, το «Φερδινάνδος» είναι μία ταινία κινουμένων σχεδίων που σου 
ζεσταίνει την καρδιά.

Σκηνοθεσία – σενάριο: Κάρλος Σαλντάνια 
Ηθοποιοί (φωνές): Κέιτ ΜακΚίνον, Ντέιβιντ Τέναντ, Μπόμπι Καναβάλε

Στις 21 και 22 Δεκεμβρίου, στη 
Βίλλα Πετρίδη θα παρουσιαστή το 
«Τραπέζι αφηγήσεων». Ώρα: 17:00. 
Είσοδος ελεύθερη.

Σύνοψη: Αν έπρεπε με ένα μόνο 
αντικείμενο να δηλώσετε τι σημαίνει 
σπίτι για εσάς, ποιο θα επιλέγατε; 
Κι αν έπρεπε να είναι τόσο μικρό 
ώστε να χωρά σε ένα κουκλόσπιτο, 
αλλά συνάμα να χωρά και στιγμές, 
αναμνήσεις, εικόνες και μυρωδιές, 
από τι θα ήταν φτιαγμένο; Αρκεί ένα 
πετραδάκι; Ένας μικρός σβώλος από 
χώμα; Λίγα εκατοστά κλωστής; Μια 
δαχτυλήθρα; Οι ερωτήσεις αυτές 
αποτελούν την αφορμή για όσους 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δια-
δραστική εγκατάσταση-περφόρμανς 
που ετοιμάζει η Κατερίνα Ζαχαρο-
πούλου στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Δράσεων της 6ης Μπιενάλε 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Η παράσταση «Ο πατέρας του 
Άμλετ» ανεβαίνει έως τις 7 Ιανουαρί-
ου 2018, στο θέατρο Αθήναιον. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίου: προπώληση 
μέχρι 17/12: 10€ γενική είσοδος, 8€ 
φοιτητικό, ανέργων. Πώληση εισιτη-
ρίων από 17/12: 13€ γενική είσοδος, 
10€ φοιτητικό, ανέργων.
 
Σύνοψη: Ο πατέρας του Άμλετ είναι 
το πρώτο θεατρικό έργο του Μάνου 
Ελευθερίου. Είναι η αναμέτρηση με 
τον θάνατο, με αυτά που έγιναν, ο 
απολογισμός μιας ζωής. Ο Μάνος 
Ελευθερίου και ο Θοδωρής Γκόνης 
επιχειρούν να μπουν στο μυαλό και 
την ψυχή ενός μεγάλου δραματι-
κού ήρωα λίγο πριν το τέλος του. 
Εργαλείο τους; Ο Χρήστος Χατζηπα-
ναγιώτης, ο οποίος γίνεται η φωνή 
του επιβλητικού και μελαγχολικού 
πατέρα του Άμλετ και μας μεταφέρει 
στον κόσμο του, για να μας θυμίσει 
πως ο Άμλετ είμαστε εμείς.

«Ο καρυοθραύστης» από το The 
Guangzhou Ballet στο Μέγαρο Μου-
σικής, στις 16 και στις 17 Δεκεμβρίου. 
Ώρα: Σάββατο 16.00 και 21.00, Κυρια-
κή 12.00 και 18.00. Τιμές εισιτηρίων: 
30 ευρώ (23 ευρώ*), 25 ευρώ (18 
ευρώ), 20 ευρώ (15 ευρώ**), 15ε 
υρώ(10 ευρώ***), 10ευρώ. * Παιδι-
κό - μαθητικό / ** Παιδικό – μαθητικό 
- φοιτητικό / *** Παιδικό – μαθητικό - 
φοιτητικό - κάρτα ανεργίας.

Σύνοψη: Η βάση αυτού του όμορφου 
θεατρικού χορευτικού είναι το παρα-
μύθι Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς 
των Ποντικών του Γερμανού συγγρα-
φέα E. T. A. Hoffman. Τα Χριστούγεν-
να, ένα κοριτσάκι, η Κλάρα, δέχεται 
από το νονό της δώρο ένα κινούμενο 
στρατιωτάκι που λειτουργεί ως καρυ-
οθραύστης. Καθώς αποκοιμιέται με 
το δώρο στην αγκαλιά της, βλέπει στο 
όνειρό της τον Βασιλιά των Ποντικών 
που οδηγεί την επίθεση του στρατού 
ποντικών κατά του Καρυοθραύστη, ο 
οποίος και τραυματίζεται. 
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Ο 
τίτλος της έκθεσης που 
φιλοτέχνησε ο δημι-
ουργός Δημήτρης Στε-
φάνου, στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Κέντρου 
Πολιτισμού Πανορά-
ματος  ήταν «Αιγαίου 
Έμπνευσις». Καλαί-

σθητες χειροποίητες μινιατούρες καρα-
βιών και πίνακες με κεντρικό θέμα την 
θάλασσα είναι η εικαστική αποτύπωση 
των εμπειριών, των αναμνήσεων και  των 
οραμάτων  του δημιουργού που μεταφέ-
ρει στον θεατή τον φλοίσβο των κυμάτων 
και την αύρα του πελάγους. 

Η έμπνευση του κ. Στεφάνου είναι πο-
τισμένη με την αλμύρα της θάλασσας, 
καθώς όπως αφηγήθηκε σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στην Karfitsa: «Είχα 
επαφή με τη θάλασσα από μικρός, ζώντας 
στη Θεσσαλονίκη. Από μικρός κατέβαινα 
στην παραλία και έβλεπα τότε τα καΐκια, 
τα ιστιοφόρα, τα πλοία που συνέθεταν ένα 
υπέροχο τοπίο. Τώρα κατεβαίνω κάτω 
στην παραλία και βλέπω αυτούς τους κο-
λοσσούς πολυκατοικίες που είναι πολύ 
άσχημο το τοπίο. Έτσι αναπολώντας την 
τότε εποχή την εξωτερικεύω μέσα από 
τις δημιουργίες μου. Η θάλασσα για μένα 
είναι η ζωή μου. Στα 16 μου χρόνια έβγα-

λα δίπλωμα για καΐκι, γιατί ο παππούς 
μου είχε τρία και πήγαινε στο Άγιο Όρος 
δρομολόγια, κάνω καταδύσεις και πηγαί-
νω στη Λήμνο κάθε καλοκαίρι. Ακόμα και 
όταν πάω κάπου διακοπές και ξέρω ότι θα 
περιβάλλομαι από θάλασσα παίρνω πάντα 
μαζί μου ένα μπλοκ, στο οποίο με κάρ-
βουνο ζωγραφίζω τα τοπία και τα πλοία».

Ο κ. Στεφάνου παρότι είχε έφεση στις τέ-
χνες επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματι-
κά με άλλους κλάδους, ωστόσο το μεράκι 
του για την ζωγραφική και την ξυλογλυ-
πτική ήταν για τα καλά ριζωμένο μέσα του. 
«Από νέος μ’ άρεσε να φτιάχνω τα μικρά 
ξύλινα καραβάκια, λόγω δουλειών όμως 
δεν το έκανα στο βαθμό που ήθελα, πλέον 
από τότε που πήρα την σύνταξη μου έχω 
αφιερωθεί αποκλειστικά σε αυτό. Είμαι ει-
καστικός από την πρώτη μέρα που πήρα 
την σύνταξη μου», σχολίασε ο ίδιος. 

Οι μινιατούρες των καραβιών του είναι 
κατασκευασμένες από φυσικά υλικά και 
σύμφωνα με τον ίδιο, έχει κατασκευάσει 
συνολικά πάνω από 50. Ο κ. Στεφάνου 
εξήγησε ότι ο χρόνος για να δημιουργή-
σει ένας εικαστικός ένα έργο είναι κάτι το 
σχετικό. «Ο καλλιτέχνης δεν έχει συγκε-
κριμένη ώρα την οποία θα χρειαστεί να 
φτιάξει κάτι. Για εμένα μπορεί να πάρει 

πέντε με έξι ώρες, έως και πέντε μέρες, 
πέντε εβδομάδες μέχρι να ξαναδουλέψω, 
εξαρτάται πως αισθάνεται ο καθένας».

«Δεν υπάρχει Ναυτικό Μουσείο  
στη Θεσσαλονίκη»
Ο εικαστικός λάτρης της θάλασσας τόνισε 
ότι «στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει Ναυ-
τικό Μουσείο έτσι όπως θα έπρεπε κα-
νονικά να είναι», ενώ συνέχισε λέγοντας 
«έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και μπορώ 
να πω ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει μέρη 
να φιλοξενεί εκθέματα ειδικά από νέους 
καλλιτέχνες, ώστε να έρχονται σε επαφή 
με τον κόσμο». Από την άλλη πλευρά, ο κ. 
Στεφάνου επεσήμανε ότι ο δήμος Πανο-
ράματος στηρίζει ανάλογες προσπάθειες 
τονίζοντας ότι «είμαι πολύ ευχαριστημέ-
νος με τον δήμο Πανοράματος που έχει 
την Δημοτική Πινακοθήκη και εκεί φιλο-
ξενούνται εκθέσεις. Είναι ένα μέρος που 
μπορεί να το επισκεφθούν όλοι».

Παράλληλα, ο εικαστικός εξέφρασε την 
πρόθεση του να δωρίσει ένα καταδυτικό 
συνεργείο που έχει από τον πατέρα του 
που ήταν καπετάνιος του Αμερικάνικου 
Εμπορικού Ναυτικού, όταν γίνει ένα Ναυ-
τικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη. «Αυτό το 
έχω από τότε που ο πατέρας μου ήταν 

καπετάνιος και εδώ στην παραλία οι Γερ-
μανοί όταν είχαν φύγει είχαν βάλει μπρο-
στά στην προκυμαία κάτω πλοία, τα οποία 
βούλιαξαν για να μην κάνουν απόβαση οι 
σύμμαχοι. Λοιπόν με αυτό το συνεργείο 
που έχω εγώ και περιλαμβάνει από το 
κράνος έως και τον χειροκίνητο κομπρε-
σέρ ευχαρίστως θα το δώριζα αν γινόταν 
κάποια στιγμή ένα μουσείο εδώ στην πόλη 
μας». Ο ίδιος μεταξύ άλλων δωρεών που 
έχει κάνει όπως μας ανέφερε είναι στο 
Ναυτικό Μουσείο στην Κούταλη, νησάκι 
της Προποντίδας, από το μέρος που ήταν 
η οικογένεια του, ενώ έχει στείλει έργο 
του ακόμα και μέχρι την Αμερική.

«Ή παράδοση  
πρέπει να συνεχιστεί»
«Το παράπονο μου είναι ότι ο κόσμος δεν 
ασχολείται. Έχω κάνει αρκετές φορές προ-
σκλήσεις και το εργαστήριο μου είναι πά-
ντα ανοιχτό για όποιον θέλει να έρθει να 
δει πως κατασκευάζω τις μινιατούρες και 
τους πίνακες για να μπορέσουν και κάποια 
άτομα να συνεχίσουν την παράδοση. Δεν 
θα πρέπει να έχουν αμφιβολίες για το αν θα 
τα καταφέρουν. Εγώ για παράδειγμα δεν 
έχω πάει σε σχολή για να μάθω αυτή την 
τέχνη», κατέληξε ο κ. Στεφάνου.

Ο Θεσσαλονικιός που έστειλε τα καραβάκια του ως την… Αμερική
ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

πολιτισμός

Ο ΕΊΚΑΣΤΊΚΟΣ ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΊΛΑΕΊ ΣΤΉΝ KARFITSA
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KALEO

ΓΕΡΑΣΊΜΟΣ ΧΟΪΔΑΣ

ΜΊΘΡΊΔΑΤΉΣ

ΡΕΣΊΤΑΛ ΜΑΝΤΟΛΊΝΟ 
TIZIANO PALADINO

DEAD BROTHERS

ΧΑΪΝΊΔΕΣ ΤΉΣ ΑΓΑΠΉΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ UNIVERSE 2017 
& MOTHER OF MILLIONSΟι Kaleo θα βρεθούν στο Principal 

Club Theater, στις 16 Δεκεμβρίου. 
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: στην 
προπώληση 26, 28, 30 ευρώ και στο 
ταμείο 32 ευρώ.
Από την γη της Ισλανδίας έρχονται οι 
Kaleo, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
και πλέον δημοφιλή ροκ συγκρο-
τήματα που ξεπήδησε τα τελευταία 
χρόνια στην μουσική βιομηχανία. 
Το 2012 συναντήθηκε μια παρέα 
φίλων λίγο έξω από το Ρέυκιαβικ 
και με προεξάρχοντα τον JJ Julius 
Son ιδρύθηκαν οι Kaleo (σημαίνει ο 
ήχος στα χαβανέζικα). Το μουσικό 
φαινόμενο των Kaleo θα επισκεφθεί 
για πρώτη φορά την χώρα μας, στο 
peak της δημιουργικότητας του. 
Opening act: Angelika Dusk. 

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων 
παρουσιάζονται τα δύο υπέροχα 
Magnificat, των Μ.-A. Charpentier και 
A. Vivaldi, μαζί με άλλα έργα φωνητι-
κής και οργανικής μπαρόκ μουσικής, 
των Β. Buxtehude και Η.Ι. v. Biber, 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
στις 20 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονικό και 
5 ευρώ το μειωμένο.
Ο Γεράσιμος Χοϊδάς επιλέγει δύο από 
τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγ-
ματα του γαλλικού και ιταλικού μπα-
ρόκ, του Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704) για τρεις ανδρικές φωνές 
και του Antonio Vivaldi (1678-1741) 
για χορωδία, σόλο φωνές και ορχή-
στρα.

Ο Μιθριδάτης ζωντανά, στη σκηνή 
του Eightball Live Stage, στις 22 
Δεκεμβρίου. Ώρα: 23:00. Τιμή εισιτη-
ρίου: 5 ευρώ.

Ένα μοναδικό Hip Hop Live Show, 
με τον Μιθριδάτη να ερμηνεύει 
τραγούδια από την προσωπική του 
δισκογραφία, αλλά και το γνωστό 
ρεπερτόριο των Ημισκουμπρίων. 
Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται 
ο ασυγκράτητος Σέξπυρ, και στα 
Decks ο πρωταθλητής Ελλάδος 
του DMC Championship 2017, DJ 
Freestone. 

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορ-
φωτικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Suono Italiano», 
πραγματοποιεί ρεσιτάλ Μαντολίνο, 
στις 18 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:00. Είσο-
δος δωρεάν με δελτία εισόδου.
Το πρόγραμμα του ρεσιτάλ έχει ως 
εξής: J.S. Bach: Preludio από τη 
Σουίτα για τσέλο Αρ. 1 σε Σολ μεί-
ζονα, An. Riggieri: La Fustemberg,• 
W.A. Mozart: Rondo Alla Turca, P. 
Mascagni: Intermezzo από την όπερα 
Cavalleria Rusticana (μεταγραφή: T. 
Palladino), R. Calace: Πρελούδιο Αρ. 
2, Έργο 49, Πρελούδιο Αρ. 14, Έργο 
149, G. Pettine: Fantasia Romantica, 
Έργο 45, I. Albeniz: Asturias, Y. 
Kuwahara: Jongara.

Στις 17 Δεκεμβρίου οι Dead Brothers επι-
στρέφουν στο Principal Club Theater. Ώρα: 
21:30. Τιμές εισιτηρίων: στην προπώλη-
ση 15 ευρώ και στο ταμείο 18 ευρώ.

Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι η μοναδική 
Death Blues Funeral Rock’n’Roll ορχήστρα 
του κόσμου, και οι εκ Γενεύης ορμώμενοι 
Dead Brothers γνωρίζουν πολύ καλά 
το φορτίο που κουβαλούν: μια μπάντα 
σουρεαλιστών μουσικάντηδων, εκείνοι που 
ανέλαβαν την αποστολή να μπλέξουν τα 
μοιρολόγια με το blue grass, την jazz με το 
rock’n’roll, τη folk με το film noir, τον Νίτσε 
με μια συμμορία κοινών εγκληματιών, το 
bourbon με τον αγνό ρομαντισμό – και να 
μην αφήσουν ποτέ την όποια αλήθεια να 
χαλάσει τα υπέροχα μυστικά τους και τον 
θρύλο που έχουν φτιάξει οι ίδιοι για τον 
εαυτό τους. 

Οι Χαΐνηδες έρχονται στο Βlock 33 
στις 16 Δεκεμβρίου για μια συναυ-
λία. Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 11 
ευρώ όρθιων και 13 ευρώ καθήμε-
νων. 
Οι Χαΐνηδες είναι μία μουσική ομάδα 
που δημιουργήθηκε το 1990 στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. Το όνομα 
προέρχεται από την αραβική λέξη 
«χαΐν» και έφτασε να σημαίνει τον 
επαναστάτη, τον φυγόδικο, αυτόν 
που γυρίζει στα βουνά. Τα μέλη του 
συγκροτήματος κατά τη δημιουργία 
του το 1990 ήταν ο Δημήτρης Απο-
στολάκης, ο Δημήτρης Ζαχαριουδά-
κης, η Κάλλια Σπυριδάκη, ο Μίλτος 
Πασχαλίδης και ο Γιώργος Λαοδί-
κης. Στο πέρασμα των χρόνων, νέα 
μέλη μπαίνουν και αποχωρούν από 
την ομάδα, ενώ σε όλα τα ενδιάμεσα 
σχήματα έως σήμερα παραμένουν 
σαν ιδρυτικά μέλη οι Δημήτρης 
Αποστολάκης και Δημήτρης Ζαχαρι-
ουδάκης.

Η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων σε συνεργασία 
με τον διαδικτυακό ραδιοφωνι-
κό σταθμό της συνΑνθρωπίας 
StarClassic Radio και το Κέντρο Πο-
λιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν 
μια συναυλία, στις 16 Δεκεμβρίου, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: στην 
προπώληση 8 ευρώ και στο ταμείο 
10 ευρώ. Η ερμηνεύτρια Νατάσσα 
Μάρε Moυμτζίδου σε συνεργασία 
με τους μουσικούς της ελληνικής 
και διεθνούς jazz σκηνής Φίλιππο 
Κωσταβέλη, Γιώργο Σμυρνή, Γιώργο 
Κλουτζό-Χρυσίδη και τον κιθαριστή 
Γιώργο Μπεχλιβάνογλου, παρουσιά-
ζουν ένα μοναδικό δρώμενο σε δύο 
μέρη. Από την κλασική στη σύγχρο-
νη και από το διεθνές στο ελληνικό 
παραδοσιακό και ρεμπέτικο ρεπερ-
τόριο διά μέσω της κλασικής, της 
jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσι-
κής, η παράσταση μάς ταξιδεύει στις 
οδούς της ωραίας μουσικής.

Επί σκηνής θα συναντηθούν οι 
Universe 2017 και οι Mother of 
Millions, στο Eightball, στις 16 Δε-
κεμβρίου. Ώρα: 20:45. Τιμές εισιτη-
ρίων: στην προπώληση 6 ευρώ και 
στο ταμείο 8 ευρώ.
Δύο μπάντες με προσωπικό ήχο και 
η καθεμία με την ξεχωριστή δική 
της πορεία στα εγχώρια μουσικά 
δρώμενα, θα παρουσιάσουν την 
τελευταία δισκογραφική δουλειά 
της μίας εκ των δύο, αυτή των 
Mother of Millions. Οι Universe 217 
με ένα setlist αποτελούμενο από 
αρκετά καινούρια κομμάτια, που 
δεν έχουν εκτελεστεί ζωντανά ποτέ 
στο παρελθόν, σε ένα διάλειμμα 
από τη δημιουργία του διαδόχου 
του «Change» full length album, 
ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους 
συνοδοιπόρους τους. Opening act: A 
Void Eternal.

πολιτισμός
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Ε
υγένεια, ταλέντο, ομορφιά είναι η τριπλέτα 
που οδηγεί κάποιον προς την -σίγουρη- επι-
τυχία και ο ηθοποιός Αρτέμης Γαβριλούκ τα 
έχει όλα. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στην πρω-
τεύουσα της Μολδαβίας, στο Κισινάου, όπου 
εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια, όταν σε 
ηλικία 14 ετών μετακόμισε στην Αθήνα, στην 
οποία ζει μέχρι και σήμερα. Αν και σπούδα-

σε μάρκετινγκ, η αγάπη του για την υποκριτική τον οδήγησε 
στην πόρτα της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Βεά-
κη». Η πρώτη του συνεργασία στο θεατρικό σανίδι ήταν στην 
παράσταση «Στο ψυγείο» και στην τηλεόραση «Στο παρά 5». 
Αυτή την περίοδο ο Αρτ. Γαβριλούκ βρίσκεται στη Θεσσαλο-
νίκη, καθώς συμμετέχει στην παράσταση «Μια ξεχωριστή 
μέρα». Μίλησε στην Karfitsa για τον θεατρικό του ρόλο, τα 
σχέδια του, αλλά και για το μεγαλύτερο μάθημα που έχει απο-
κομίσει από την υποκριτική.
 
Πείτε μας λίγα στοιχεία για την παράσταση και τον ρόλο 
σας.
Βρισκόμαστε στην Θεσσαλονίκη με την παράσταση «Μια ξε-
χωριστή μέρα» του Ετόρε Σκόλα, σε μετάφραση και διασκευή 
του Αλεξάνδρου Ρήγα και σε σκηνοθεσία Άσπας Καλλιάνη. 
Έχω την τιμή να συνεργάζομαι με την Δήμητρα Ματσούκα 
και τον Σταύρο Ζαλμά, που πραγματικά τους θεωρώ μεγάλο 
μάθημα για την «βαλίτσα» ενός ηθοποιού. Τα κύρια θέμα-
τα, του έργου του Σκόλα και της παράστασης μας μέσω της 
σκηνοθετικής του ματιάς, εντοπίζονται στην ελευθερία, στην 
διαφορετικότητα, αλλά και στην δύναμη που αποκτάμε όταν 
σταματήσουμε να νοιαζόμαστε για το τι θα πει ο κόσμος και 
αρχίσουμε να ζούμε στον κόσμο που εμείς δημιουργούμε, 
στην φώτιση διδακτοριών που ζούμε ή ανεχόμαστε γύρω 
μας, για να μας καταστήσει απόλυτα αντιληπτό ότι η ζωή μας 
μας ανήκει και είτε την διαχειριστούμε σαν όνειρο, είτε σαν 
σκουπίδι αυτή θα περάσει. Ο ρόλος που ενσαρκώνω υπό 
το όνομα του Λιτόριο Ρομάνι, ενός Ιταλού αξιωματικού, εί-
ναι καταλυτικός, τόσο για τον Γαμπριέλε Φαμπρίτσι (Σταύρο 
Ζαλμά), όσο και για όλη την παράσταση. Ο Λιτόριο είναι ο φα-
σισμός της παράστασης και ερχόμενος να συλλάβει τον Γκα-
μπριέλε, συλλαμβάνει και την ελευθερία τους, δίνοντας τους 
διορία μέχρι τη Δύση του ηλίου. 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε μάθει μέσα 
από την ενασχόληση σας με την υποκριτική; 
 Έχω φτάσει πολλές φορές προ των πυλών για αρκετά ση-
μαντικές συνεργασίες, οι οποίες εξαιτίας διαφόρων παραγό-
ντων δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το μάθημα λοιπόν 
που αποκομίζω γι’ αυτό το κομμάτι της δουλειάς μου, είναι 
το να είμαι εγκρατείς και να μην χαίρομαι πριν της ώρας μου. 
Υπογράφοντας ένα συμβόλαιο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, 
αν το οποιοδήποτε project που αναλαμβάνουμε θα έχεις αί-
σιο τέλος.
 
 
Πως βλέπετε τα πράγματα στο θέατρο από το πρίσμα ενός 
νέου ηλικιακά ηθοποιού; Θα θέλατε να αλλάξετε κάτι; 
Σίγουρα τα πράγματα στο θέατρο, και όχι μόνο, στα προη-
γούμενα χρόνια και εποχές, ήταν καλύτερα και πιο αισιόδοξα. 
Παρ’ όλα αυτά δεν κερδίζει κανείς, πουθενά και ποτέ απολύ-
τως τίποτα με το να ανακατεύει και να αναπολεί το παρελθόν. 
Τη δεδομένη χρονική στιγμή όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως 
επαγγέλματος καλό θα είναι να προσαρμοστούμε σε πράγ-
ματα και καταστάσεις που μας επιβάλει το σήμερα. Από εκεί 
και πέρα υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες τις θεωρώ άδικες, 
όμως εκφράζοντας την διαφωνία μου γι’ αυτές, σίγουρα δεν 
είμαι εγώ αυτός που θα κάνει καλά όλο τον κόσμο. Καλό είναι 
να έχουμε τη συνείδηση μας καθαρή, να μην ζούμε και να μην 
λειτουργούμε σε βάρος κανενός και έχοντας τους στόχους 
μας να μην λοξοδρομούμε εξαιτίας καμίας αρνητικής κατά-
στασης.

Επόμενα σχέδια; 
Παράλληλα βρίσκομαι σε πρόβες για το θεατρικό έργο, 
ΜέΝΓΚΕΛΕ, του Θανάση Τριαρίδη, που την σκηνοθεσία 
υπογράφει ο υπερταλαντούχος Κώστας Αρζόγλου και πρω-
ταγωνιστώ στον ομώνυμο ρόλο του ΜέΝΓΚΕΛΕ με συ-
μπρωταγωνίστρια την Νίνα Ακτύπη. Επίσης, θα συμμετέχω 
στην καινούργια σειρά του Netwix/ANT1, «Βρυκόλακες στην 
Αθήνα του σήμερα», καθώς επίσης υπάρχουν συζητήσεις με 
άνθρωπο σταθμό για μένα, για κάτι πολύ ενδιαφέρον, που θα 
ανακοινωθεί στο άμεσο μέλλον.

Ποιες θυσίες κάνει συνήθως ένας ηθοποιός, λόγω των 

απαιτήσεων του επαγγέλματος;
Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Όταν 
συμβαίνει αυτό όλα πραγματοποιούνται με ευχαρίστηση. 
Δεν νιώθω να κάνω καμία θυσία δουλεύοντας στο θέατρο, 
την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Ίσα ίσα με γεμίζει η 
δουλειά μου υπερβολικά πολύ. Να ήτανε θυσία η πολύωρη 
πρόβα; Μα όταν αγαπάς αυτό που κανείς και οι 15 ώρες θα 
σου φανούν για πέντε! Η μόνη παρατηρητέα θυσία που κάνω 
τη δεδομένη χρονική στιγμή της ζωής μου, για χάρη του θεά-
τρου βρισκόμενος μακριά από την βάση μου και όντας βαθιά 
λυπημένος, είναι πως έχω αφήσει πίσω μου την οικογένεια 
μου και μου λείπει υπερβολικά πολύ!

«Δεν κερδίζει κανείς τίποτα ανακατεύοντας 
και αναπολώντας το παρελθόν»

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

συνέντευξη

Ο ΑΡΤΕΜΉΣ ΓΑΒΡΊΛΟΥΚ ΜΊΛΑΕΊ ΣΤΉΝ KARFITSA
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ΠΕΡΊΉΓΉΣΉ ΣΤΉΝ 
ΤΕΛΕΊΟΤΉΤΑ
Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και 
το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών 
παρουσιάζουν τη φωτογραφική έκθεση του 
Paolo Morello «Περιήγηση στην τελειότητα» 
, στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, 
Θεσσαλονίκη. Διάρκεια: έως 20 Ιανου-
αρίου 2018. Είσοδος δωρεάν. Ο Paolo 
Morello αποφάσισε το 2014 να αφιερώσει 
ένα μεγάλο κεφάλαιο της φωτογραφι-
κής δουλειάς του στην τεκμηρίωση των 
σημαντικότερων ελληνικών αρχαιολογικών 
χώρων. Δημιουργήθηκε έτσι μια σειρά 200 
φωτογραφιών από τις οποίες 30 επιλεγμένες 
εικόνες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο των 
Χανίων τον Ιούλιο του 2017 και στη συνέχεια 
στο Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο 
(Σεπτέμβριος 2017) και στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Δελφών (Νοέμβριος 2017).

ΜΠΛΕ ΥΓΡΟ
Το «Μπλε υγρό»  είναι το νέο βιβλίο της 
Βίβιαν Στεργίου.
Περίληψη: Ένας άντρας συναντιέται στην 
Κυψέλη με τη γυναίκα που κάποτε είχε 
ερωτευτεί. Μια εικαστικός ετοιμάζει μια 
έκθεση με όλα τα πράγματα που αγχώνουν 
τους ανθρώπους. Ο Ανδρέας γυρίζει απ’ 
το Παρίσι για να ζήσει με τον Βασίλη. Ένας 
βοηθός φωτογράφου φοβάται τους ανθρώ-
πους, αλλά ερωτεύεται μια φοιτήτρια κατά 
τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. Ένας 
νέος δικηγόρος ζει με τον πατέρα του, που 
νομίζει ότι πρωταγωνιστεί σε ριάλιτι. Ένας 
απολυμαντής στα ενοικιαζόμενα δωμάτια 
των γονιών του οδηγεί έναν άγνωστο 
τουρίστα σε μια κρυφή παραλία. Γύρω τους 
η Αθήνα. Τους παγιδεύει στο φως της και 
τους κάνει να ισορροπούν: άλλοτε τους 
παρηγορεί με οικειότητα και με μικρές στιγ-
μές ευτυχίας κι άλλοτε τροφοδοτεί με δικές 
της εικόνες τη μελαγχολία και την αγωνία 
τους. Δεκαέξι μικρές αυτοτελείς ιστορίες 
- ψήγματα πραγματικότητας. Περίεργοι 
και διαφορετικοί, φοβισμένοι και γεμάτοι 
πείσμα να ευτυχήσουν, εντελώς καθημερι-
νοί και εντελώς τυχαίοι, οι άνθρωποι των 
ιστοριών είναι οι άνθρωποι γύρω μας. Τιμή 
εκδότη: 12 ευρώ. 

ΜΕΣΑΊΏΝΊΚΟΊ ΘΥΣΑΥΡΟΊ
ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ

Φ. ΧΑΤΖΉΠΑΝΤΕΛΉ ΕΚΘΕΣΉ 
ΦΏΤΟΓΡΑΦΊΑΣ

Ο ΉΧΟΣ ΤΉΣ ΚΏΔΏΝΟΣ O ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΏΠΟΣ ΤΟ ΝΊΞ

Περιοδεύουσα έκθεσης του Κρατικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βαρσοβίας 
«Μεσαιωνικοί Θησαυροί / Treasures of the 
Middle Ages». Διάρκεια: έως 15 Απριλίου 
2018. Είσοδος δωρεάν.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει 445 αντικείμενα, 
τα οποία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο 
αντιπροσωπευτικά και πολύτιμα δείγματα 
των συλλογών του Κρατικού Αρχαιολογι-
κού Μουσείου στη Βαρσοβία. Τα εκθέματα 
προέρχονται από ανασκαφικές έρευνες που 
έχουν διεξαχθεί στη διάρκεια του τελευ-
ταίου αιώνα σε αρχαιολογικές θέσεις στην 
Πολωνία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, 
καθώς και από παλιές ιδιωτικές συλλογές 
του 19ου αι. 

Η Myrό Gallery παρουσιάζει στην Θεσσα-
λονίκη ατομική έκθεση του ζωγράφου και 
εικονογράφου Δημήτρη Παπαστάμου. Δι-
άρκεια: έως 13 Ιανουαρίου 2018. Είσοδος 
δωρεάν. Με αφορμή την έκθεση του, ο καλ-
λιτέχνης εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση: 
«Η Τέχνη πάντα ήταν κοινωνικό βαρόμετρο. 
Αναλύοντας έναν πίνακα του Μεσοπολέ-
μου για παράδειγμα, κατανοούμε αμέσως 
την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της 
εποχής εκείνης. Αυτή η Τέχνη με αφορά και 
οι καλλιτέχνες που την υπηρέτησαν είναι 
για εμένα ειλικρινείς. Έτσι κι εγώ επέλεξα 
η θεματολογία μου να έχει σχέση με τα 
καθημερινά προβλήματα που απασχολούν 
την ανθρωπότητα με μια κριτική και πολλές 
φορές επικριτική ματιά. Η ζωγραφική μου 
είναι ανθρωποκεντρική».

Έκθεση φωτογραφίας της Φλώρας Χα-
τζηπαντέλη παρουσιάζεται στη «Ζώγια». 
Διάρκεια: έως 8 Ιανουαρίου 2018. Εί-
σοδος δωρεάν. Η Φλώρα Χατζηπαντελή  
εκθέτει φωτογραφίες της από μια πραγ-
ματικότητα που το βλέμμα της ενίοτε τη 
συλλαμβάνει ως όνειρο. Εικόνες ενός 
κόσμου θαυμαστού, παρά την επιμονή 
των πραγμάτων. Στις φωτογραφίες της 
αποτυπώνει την ομορφιά τής ζωής, 
μέσα από τις καθημερινές της διαδρομές 
στην πόλη, μέσα από ένα βλέμμα, ένα 
χαμόγελο, ένα φυσικό τοπίο.

Το ΤΡΙΠΡΑΚΤΟ ΔΡΑΜΑ «Ο ήχος του 
κώδωνος» είναι το σημαντικότερο, από 
τα ευρισκόμενα, θεατρικό έργο του 
Γιάννη Σκαρίμπα (1893-1984) και ένα 
άγνωστο αριστούργημα της νεοελληνι-
κής δραματουργίας.
Περίληψη: Η δικαστική του περιπέτεια, 
το 1943, και η απόρριψή του από τις 
Κρατικές σκηνές συνηγορούν σήμερα 
στον μύθο ενός σκηνικού φαντάσματος, 
ενός « αόρατου θιάσου» που έρχεται 
από την Χαλκίδα.
Η επίσημη παράστασή του, το 1969, από 
τον θίασο Γ. Εμιρζά στο Πειραματικό 
Θέατρο της Μ. Ριάλδη, επαινέθηκε από 
σημαντικά πρόσωπα των Γραμμάτων. 
Ωστόσο, παραμένει, ακόμη και ως τίτλος, 
έργο αμάρτυρο και άγνωστο.
Ως προς το τυπικό της πλοκής το έργο 
μπορεί να τοποθετηθεί πλάι στα ομόθε-
μα έργα του Ερρίκου Ίμπσεν, ενώ δείχνει 
εξαιρετική αντοχή στη σύγκρισή του με 
έργα του Λουίτζι Πιραντέλλο και του 
Σόμερσετ Μώμ. Η μεγάλη του, ωστόσο, 
αρετή και ο ρυθμιστής της πλοκής είναι 
η γλώσσα του που ακροβατεί τολμηρά, 
υπακούοντας σε άλλων καιρών αισθη-
τικά μέτρα, πάνω από τα γραμματικά και 
συντακτικά στερεότυπα του μεταπολεμι-
κού αστικού, πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Τιμή εκδότη: 15 ευρώ.

«Αόρατος άνθρωπος» είναι ο τίτλος 
του βιβλίου του Ραλφ Έλισον.  Περίλη-
ψη: Η απίστευτη ιστορία ενός ανθρώ-
που που είναι αόρατος «απλά επειδή 
οι άνθρωποι αρνούνται να με δουν». 
Εκδομένο το 1952, σε μια οριακή 
περίοδο για την αμερικανική κοινωνία, 
κατά τη διάρκεια της οποίας η χώρα 
βίωνε δραματικές αλλαγές σε όλα τα 
επίπεδα, το μυθιστόρημα του Ραλφ 
Έλισον αφηγείται τις περιπέτειες του 
ανώνυμου Αφροαμερικανού ήρωα - 
από την αποβολή του από ένα κολέγιο 
του Νότου ως την εμπλοκή του στην 
τρομερή φυλετική εξέγερση του Χάρ-
λεμ - που υπερβαίνουν κατά πολύ την 
ιστορία ενός απλού ανθρώπου. Όπως 
επεσήμανε ο επιμελητής του βιβλίου, 
John F. Callahan «Με εντυπωσιακή 
ευρηματικότητα, ο Έλισον επινόησε 
τον απόλυτο συμβολισμό για την 
ξεχωριστή και ωστόσο την ίδια στιγμή 
κοινή κατάσταση των Αφροαμερικα-
νών, των Αμερικανών και γενικότερα 
του ανθρώπου του εικοστού αιώνα». 
Τιμή εκδότη: 18,80 ευρώ. 

«Το Νιξ» του Nathan Hill, σε μετάφραση 
του Γιάννη Βογιατζή. 

Περίληψη: Αν ο Σάμιουελ ήξερε ότι η 
μητέρα του θα έφευγε, ίσως να έδινε 
μεγαλύτερη σημασία. Ίσως να την άκου-
γε πιο προσεκτικά, να την παρατηρούσε 
πιο στενά, να κρατούσε σημειώσεις για 
τα σημαντικά πράγματα. Ίσως να φερό-
ταν διαφορετικά, να μιλούσε διαφορετι-
κά, να ήταν ο ίδιος διαφορετικός. Ίσως 
να μπορούσε να γίνει ένα παιδί για το 
οποίο να άξιζε να μείνει κανείς.
Όμως ο Σάμιουελ δεν ήξερε ότι η μη-
τέρα του έφευγε. Δεν ήξερε ότι έφευγε 
εδώ και πολλούς μήνες - στα κρυφά και 
κομμάτι κομμάτι. Αφαιρούσε αντικείμε-
να απ’ το σπίτι ένα ένα. Ένα φόρεμα απ’ 
την ντουλάπα. Έπειτα μια φωτογραφία 
απ’ το άλμπουμ. Ένα πιρούνι απ’ το 
συρτάρι με τα ασημικά. Μια κουβέρτα 
κάτω απ’ το κρεβάτι. Κάθε βδομάδα 
έπαιρνε κάτι καινούργιο. Μια μπλούζα. 
Ένα ζευγάρι παπούτσια. Ένα χριστου-
γεννιάτικο στολίδι. Ένα βιβλίο. Σιγά σιγά, 
η παρουσία της μες στο σπίτι εξασθε-
νούσε. Τιμή εκδότη: 24,40 ευρώ.
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Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα 
για πολλές δεκαετίες δεν ήταν δομημένο 
πάνω στις αρχές διοίκησης των εταιρειών 
αθλητικού θεάματος. Αρχές οι οποίες θα 
μείωναν, εάν δεν εξαφάνιζαν, τον κίνδυνο 
συσσώρευσης ζημιών εκατομμυρίων οι 
οποίες φέρνουν τις ομάδες σε αδιέξοδα. Είτε 
γιατί υπήρχε έλλειψη εξειδικευμένων στε-
λεχών, είτε γιατί το ποδόσφαιρο είχε και έχει 
πολλά χαρακτηριστικά του εγχώριου επιχει-
ρείν, είτε τέλος γιατί όλοι βολεύονταν από τη 
χύμα κατάσταση και κανείς δεν επιχείρησε 
να αλλάξει την εικόνα του. Ποιοι βολεύονταν; 
Οι παράγοντες οι οποίοι έκαναν επιλεκτικές 
πληρωμές (τελευταία στο δημόσιο) και η 
πολιτεία η οποία ήθελε να έχει «αιχμάλωτες» 
τις ομάδες, άρα και τους παράγοντες ώστε να 
τις εκμεταλλεύεται ψηφοθηρικά. Κι αυτός ο 
τρόπος διοίκησης έγινε η δεύτερη φύση των 
παραγόντων με αποτέλεσμα να οφείλονται 
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο και 
άλλα τόσο σε ποδοσφαιριστές, προπονητές 

και πιστωτές που έμειναν απλήρωτοι. Επειδή 
μάλιστα ο μηχανισμός είσπραξης οφειλών 
από τις ΠΑΕ δεν δίνει σημαντική βοήθεια, 
τα χρέη διαιωνίζονται χωρίς κανείς να ξέρει 
πότε και αν θα εξοφληθούν.

Το είχα συζητήσει το θέμα πριν από πολλά 
χρόνια, τις ημέρες που η χώρα περνούσε το 
επίπλαστο success story με πρόεδρο ΠΑΕ 
και μου έδωσε μία κυνική απάντηση: «Γιατί 
να πληρώσω τα χρέη για να κάνω σημαία τη 

φορολογική ενημερότητα;». Ο παράγοντας 
έφυγε μετά από έναν χρόνο από την ΠΑΕ, 
αλλά τα χρέη έγιναν βραχνάς για την εταιρεία 
και τα αποτελέσματα ήταν θλιβερά για την 
ομάδα.

Δεν είμαι σίγουρος αν οι ποδοσφαιροπα-
ράγοντες έχουν βάλει μυαλό στις μέρες 
της εγχώριας οικονομικής κρίσης ώστε να 
αλλάξουν την πολιτική διοίκησης των ΠΑΕ. 
Δηλαδή να απλώνουν τα πόδια τους μέχρι 
εκεί που είναι το πάπλωμα και να πληρώνουν 
κάτι τις από τα χρέη του παρελθόντος. Γνω-
ρίζω ότι στο ποδόσφαιρο πολλές αποφάσεις 
επηρεάζονται από το θυμικό και την πίεση 
του κόσμου, αλλά όλα αυτά μπορούν να 
αλλάξουν ώστε να εξυγιανθεί ο χώρος. Αρκεί 
η πολιτεία και οι θεσμοί του ποδοσφαίρου να 
αποφασίσουν και να επιβάλλουν την τήρηση 
των νόμων. Διαφορετικά θα διαιωνίζεται το 
πρόβλημα και θα την πληρώνουν όλοι.

Επιβάλλεται οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ να αλλάξουν μυαλά

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗ
αθλητικά

Les Jolies, για λαμπερές  
γιορτινές εμφανίσεις!

Λάμψη, ομορφιά και στυλ είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας για τα 
κοσμήματα LES JOLIES. Ένας ξεχωριστός καινούριος χώρος στην οδό 
Βενιζέλου 50 περιμένει όλες εσάς για να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό 
σας! 

Στο κατάστημα LES JOLIES υποδέχονται τη σεζόν μέσα από 
ανεξάντλητη ποικιλία χειροποίητων κοσμημάτων και ιδιαίτερες 
δημιουργίες Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών. Μοναδικές επιλογές για 
τις νονές και τους νονούς, για μικρούς και μεγάλους και όμορφα δώρα 
που θα αναδείξουν την αγάπη σας και όχι μόνο!  Τα κοσμήματα αυτά 
χαρακτηρίζονται από πρωτότυπα σχέδια, εξαιρετική ποιότητα και 
άψογο φινίρισμα. 

Στο LES JOLIES δημιουργούν κοσμήματα που μπορούν να 
απογειώσουν την εμφάνιση κάθε γυναίκας συνοδεύοντάς την όλες τις 
ώρες της ημέρας, καθώς ανταποκρίνονται στο στυλ ακόμη και της πιο 
απαιτητικής fashιonista!
Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου LES JOLIES, Ελπίδα Τσιτσάνη, 
είναι εκεί για να ανανεώσει την εικόνα σας και να σας βοηθήσει 
να επιλέξετε μέσα από την μεγάλη συλλογή κοσμήματα που 
συμπληρώνουν την κάθε σας στιγμή! 

Προσιτές τιμές και ποικιλία σχεδίων μόνο στο LES JOLIES!

Φέτος επιλέξτε τα δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα στο Les 
Jolies. Μεγάλη ποικιλία σε γυναικεία και ανδρικά κοσμήματα που 
ξεχωρίζουν για το σχεδιασμό αλλά και τις προσιτές τμές τους.

Για τις γυναίκες, λοιπόν, που θέλουν να ανανεώνουν συνέχεια το στυλ 
τους, ο δρόμος οδηγεί στο LES JOLIES, Βενιζέλου 50. LES JOLIES | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 | ΕΓΝΑΤΙΑ | 2ος ΟΡΟΦΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ 204 | Τ: 2310271743
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ζώδια

Άυτή η εβδομάδα θα είναι γεμάτη γεγονότα και πολλές σκέψεις για 
το μέλλον σας. Ο/η σύντροφός σας δεν σας καλύπτει συναισθημα-
τικά, και αυτό σας δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για το μέλλον. 
Άτομο από το παρελθόν θα έρθει στο προσκήνιο, με τις δικές σας 
«ευλογίες» φυσικά. Άν πρέπει να κάνετε κάτι ριζοσπαστικό, δεν 
είναι η κατάλληλη περίοδος για κάτι τέτοιο. 

Ύπάρχει μία στασιμότητα σε αρκετά θέματα και αυτό έχει αρχίσει και 
σας χαλά τη διάθεση. Άν πρέπει να ταξιδέψετε αυτές τις μέρες, να 
κάνετε έναν πολύ καλό προγραμματισμό πριν φύγετε. Η επικοινωνία 
σας με τους άλλους, επίσης, σας δημιουργεί προβλήματα, με 
παρεξηγήσεις χωρίς τελειωμό. Πρόσωπα από το παρελθόν θα κάνουν 
την εμφάνισή τους. 

Η κοινωνικότητά σας είναι πολύ αυξημένη αυτή την περίοδο. Θα 
βρεθείτε σε πολλά μέρη και θα έρθετε σε επαφή με πολύ κόσμο. 
Βέβαια, θα υπάρξουν και στιγμές που θα έχετε μία κακή ψυχολογία 
λόγω της περίεργης προσωπικής σας ζωής, την οποία δεν μπορείτε 
με ευκολία να διαχειριστείτε όπως θα θέλατε. Φροντίστε επίσης 
κάποιες οικονομικές σας εκκρεμότητες. 

Άν και τα πράγματα ακόμη έχουν μία πίεση, κάτι διαφαίνεται να 
αλλάζει και να σας δίνει ψυχική ανάταση. Θέματα οικογενειακά, που 
σας είχαν ταλαιπωρήσει υπερβολικά, μπαίνουν σε ήρεμους δρόμους 
και έτσι νιώθετε πιο χαλαροί. Ο Ερμής, ανάδρομος ακόμη, τακτοποιεί 
παλιές εκκρεμότητες και θέματα που ήταν σε αναμονή παίρνουν τον 
δρόμο τους. 

Το παρελθόν έχει αρχίσει να σας πονά αρκετά και εσείς κάνετε 
σπασμωδικές κινήσεις. Το πιο δίκαιο είναι να κάνετε μία καλή και 
ειλικρινή ενδοσκόπηση, που θα σας δώσει πολλές απαντήσεις. Οι 
άνθρωποι που είναι τώρα δίπλα σας μπορεί να μην πληρούν αυτό 
που εσείς έχετε ανάγκη. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο μπαίνετε σε μία 
πολύ σπουδαία τάξη και ο δάσκαλός σας θα είναι ο Κρόνος. 

Οι μέρες αυτές είναι αρκετά πολύπλοκες. Όλα τα θέματα γυρίζουν 
σε έναν και μοναδικό τομέα που σας ταλαιπωρεί αρκετά και είναι τα 
οικονομικά σας. Να είστε περισσότερο ξεκάθαροι με τους άλλους όταν 
συναλλάσσεστε οικονομικά, γιατί θα παρουσιαστούν και περαιτέρω 
προβλήματα. Η προσωπική σας ζωή έχει παρουσιάσει τριγμούς, λόγω 
κακής επικοινωνίας. 

Είναι αλήθεια ότι έχετε μπει σε μία περίοδο εργασιομανίας. Οι 
περισσότεροι από εσάς εργάζεστε με πάθος ή χτίζετε κάτι σημαντικό 
που αφορά την καριέρα σας. Πολύ πιθανόν να έχετε επιστροφή σε 
κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που κάποτε δεν είχατε δώσει 
την πρέπουσα σημασία. Φροντίστε να βάλετε σε σειρά κάποιο νομικό 
σας θέμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι μέρες αυτές θα είναι πολύ ιδιαίτερες σε θέματα που αφορούν τις 
σχέσεις σας με τους άλλους. Θα υπάρξουν επαναστατικές συμπε-
ριφορές και αν κάποιοι θα προσπαθήσουν να σας δημιουργήσουν 
πρόσθετα προβλήματα, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να ανοίξουν 
μέτωπο μαζί σας. Ο ανάδρομος Ερμής σάς κάνει να αναθεωρήσετε 
πολλά επαγγελματικά σας σχέδια. 

Άυτές τις μέρες θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις γύρω από 
επαγγελματικά και συναισθηματικά θέματα. Ίσως να βγουν στην 
επιφάνεια παλιές σας εκκρεμότητες, που δεν έχουν κλείσει εντελώς. 
Άυτό θα σας κάνει ανήσυχους και θα προσπαθήσετε να βρείτε τις πιο 
ανώδυνες λύσεις. Ο/η σύντροφός σας πάντως έχει τη διάθεση να σας 
κατανοεί και να σας στηρίζει.

Άυτή την εβδομάδα δεν θα λείψουν από τους άλλους ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές, που θα σας δημιουργούν ανασφάλειες. Οι σκέψεις σας 
δεν θα είναι σωστές και γι’ αυτό μην εξωθείτε τα πράγματα. Άφήστε 
τον σύντροφό σας να πάρει ανάσα, γιατί μέσα από την κτητικότητά σας 
δεν μπορεί να υπάρχει ηρεμία στη σχέση σας. Νομικά θέματα θα σας 
προβληματίσουν.

Βρίσκεστε σε μία πολύ γεμάτη περίοδο, με επαγγελματικές κυρίως 
υποχρεώσεις. Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι οι 
σχέσεις σας με τα άτομα που βρίσκονται μέσα στον επαγγελματικό 
σας χώρο και που παρουσιάζουν μία λάθος εικόνα από αυτή που 
στην πραγματικότητα είναι. Ο έρωτας βρίσκεται κοντά σας και ίσως 
να θέλετε λίγο χρόνο ακόμη για να πάρετε τις αποφάσεις σας για το 
ξεκίνημα μιας σχέσης. 

Είναι αλήθεια ότι βλέπετε τα πράγματα λίγο πιο ανάλαφρα από ό,τι 
είναι στην πραγματικότητα. Έχετε την τάση να διασκεδάζετε περισσό-
τερο, να φλυαρείτε με λάθος άτομα και να παίρνετε αποφάσεις σε ένα 
λεπτό. Φροντίστε να μην προκαλείτε με τον τρόπο που ζείτε, ώστε να 
μην έχετε τον φθόνο από άτομα του περιβάλλοντός σας.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Αυτή την περίοδο θα γίνουν ανατροπές σε θέματα που 
υπήρχε μία φαινομενική ηρεμία. Δεν θα «κλειδώνουν» 

εύκολα οι αποφάσεις και καλό είναι να τις αποφεύγουμε. 

ΛΑΜΠΕΡΉ ΕΚΔΉΛΏΣΉ ΓΊΑ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΏΝ 
Πραγματοποιήθηκε το Christmas Lunch του MDA Ελλάς, Σωματείο για την Φροντίδα Άτόμων με Νευρομυικές Παθήσεις, στο εστιατόριο Duck Private Cheffing, στη Θεσσαλονίκη. Τα έσοδα της εκδήλωσης 
διατέθηκαν για τη λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων, στο νοσοκομείο ΆΧΕΠΆ, στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου γεύματος, η Δρ. Νομικής & Διαμεσολαβήτρια 
κα. Ζωή Γιαννοπούλου – Στεφάνου & η Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια κα. Χριστίνα Ιωαννίδου μίλησαν για την «Οικογένεια – Συμβίωση & Επίλυση Διαφορών». Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στο ότι «η 
οικογένεια εκφράζει μία ευρύτερη ανάγκη του ανθρώπου για συντροφικότητα, αγάπη και ευτυχία και με την κατάλληλη ψυχολογική και νομική κατεύθυνση συμπεριφοράς, μπορούν τα δικαιώματα των 
μελών της οικογένειας να διασφαλιστούν». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Porsche Hellas και της Μοτοδυναμικής ΆΕΕ, των πολυκαταστημάτων attica, της MOLTON BROWN, της 
Πλαστικού Χειρουργού κυρίας Γιολάντας Πεπέ, της κάβα Depot Des Vins, της Vassaltis Vineyards, της 3E και του χορηγού επικοινωνίας GLOW.
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά όπου προσφέρθηκε από την KAPOPOULOS FINEARTS μία επιζωγραφισμένη κατασκευή του Βασίλη Σπεράντζα, ένα ολόμαλλο χαλί από την Fessa 
– Martha Grammenidou, δύο εισιτήρια μετ’ επιστροφής Οικονομικής Θέσης από Θεσσαλονίκη για οποιαδήποτε διαδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού από την AEGEAN, μία γούνινη τσάντα από την EFD 
PAPADOPOULOS FURS, μία Διεθνή Εκπαίδευση Διαπραγματεύσεων στο Dubai από την EUROPEAN INSTITUTE FOR CONFLICT RESOLUTION, μία εσάρπα από το GEELIST ένα μενταγιόν από τον ΒΟΎΡΆΚΗ, ένα 
κολιέ από το ANATOL και ένα κολιέ το γούρι 2018 από τη Vassilia.

Λίγα λόγια για το Σωματείο MDA Ελλάς
Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο MDA Ελλάς συμβάλλει στην υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με Νευρομυϊκές Παθήσεις. Στα 15 χρόνια δράσης του, το MDA Ελλάς μεταξύ άλλων έχει 
δημιουργήσει 3 Ειδικές Μονάδες Νευρομυϊκών Παθήσεων σε Άθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Εδώ και λίγα χρόνια έχει ολοκληρώσει το «ΣΠΙΤΙ του MDA Ελλάς» ένα πρωτοποριακό κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης για τα άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.  Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του MDA Ελλάς μπορείτε να βρείτε στο www.mdahellas.gr
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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  
Ά.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Άριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Dandelion 
Xρυσοστόμου Σμύρνης 17, 2310 234208
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Άγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Άποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899 
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
NOUVEAU 
Άριστοτέλους 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 Άμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
ΔΕΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Θέατρο Αυλαία  
Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου  
Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Άγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος  
Εθν. Άμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα  
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon  
Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη  

Άγίου 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. Άλεξάνδρου 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. Άριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις  
Ά. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Άμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Άνδρέου 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. Άντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Κοna  
Λεωφ. Ά. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Άμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Άλεξάνδρου 62, Άμπελόκηποι, 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. Άλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Αntico café 
Τενέδου 55, Tούμπα, 2311246222
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Άπολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Άιγαίου 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  
Άργοναυτών 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 Άποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Άναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΆΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
Θέατρο Σοφούλη  
Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925
Θέατρο <Τ>  
Άλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333
Ίατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  
Άσκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Κολοσσαίον  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Άναλήψεως 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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