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Ο ΠτΔ έδωσε το έναυσμα και η Ελλάδα στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι θα 
ασκήσει τα δικαιώματά της, όπως αυτά προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο.

editorial

Αρωγός στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης  
η παραχώρηση του ΟΛΘ

Αλλαγή στάσης έναντι της Άγκυρας

ΔΡ. ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΛΟΥΦΆΚΗΣ*

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΆΡΆΜΆΝΛΗ

Λίγες ημέρες απομένουν για να περάσει το 2017 στο χρονοντούλαπο της ιστορίας 
και, στον απόηχο της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, μπορεί 
κανείς να καταγράψει την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής στα εθνικά θέματα. 
Η Ελλάδα, παρά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολι-
τικών, όχι μόνο δεν έχει απολέσει τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τουναντίον, κάνει 
και σημαντικές κινήσεις στη βαλκανική σκακιέρα και στο Αιγαίο. Δεν εγείρουμε 
διεκδικήσεις σε βάρος καμίας άλλης χώρας, όμως είναι εμφανής η πρόθεση της 
πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας να καταστεί σαφές οτι δεν πρόκειται να κάνουμε 
ούτε βήμα πίσω απ’ όσα προβλέπουν οι Διεθνείς Συνθήκες και Κανόνες. 

Μόνο τυχαία δεν είναι η αποστροφή του Νίκου Κοτζιά, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να 
επεκτείνει τμηματικά τα χωρικά της ύδατα, όπως προβλέπει άλλωστε το Διεθνές 
Δίκαιο, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια έχει 
προειδοποιήσει πως μία τέτοια κίνηση είναι casus belli. Δεν λέμε ότι θα γίνει άμεσα. 
Το γεγονός όμως πως οι προκλήσεις από την αντίπερα όχθη του Αιγαίου λαμβάνουν 
«πληρωμένες» απαντήσεις δείχνει πως κάτι έχει αλλάξει. Άλλωστε, όσο κι αν δεν 
αρέσει στην Άγκυρα, η χώρα μας δεν έχει ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμά της για 
επέκταση των χωρικών της υδάτων από τα 6 στα 10 ν.μ., μόνο και μόνο σεβόμενη 
τις σχέσεις καλής γειτονίας και επειδή δεν επιθυμεί εντάσεις.

Το μήνυμα, άλλωστε, το είχε στείλει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που –κατά 
το κοινώς λεγόμενο– όχι μόνο δεν «μάσησε» από τους τσαμπουκάδες του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, αλλά έδωσε το έναυσμα για να λάβει ο «σουλτάνος» σκληρότατες 
απαντήσεις, τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.  Έσπευσε να το αναγνωρίσει και ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος 
δήλωσε για τον Προκόπη Παυλόπουλο ότι «η κυβέρνηση τον εμπιστεύεται τόσο 
πολιτικά όσο και νομικά», εξαίροντας τις γνώσεις και την κατάρτισή του. Η καλύτερη 
απάντηση σε όσους άσκησαν σκληρή και άδικη κριτική απέναντι στον ΠτΔ, ο οποίος 
δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και να 
στείλει ηχηρό μήνυμα, ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να μπει στο «ανατολί-
τικο παζάρι» του Ερντογάν. 

«Οι καιροί ου μενετοί», μία φράση που αποδίδεται στον Αθηναίο ιστορικό Θουκυδίδη 
και ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της Ελλάδας. Η Τουρκία απομονώνεται διεθνώς 
μέρα με την ημέρα, καθώς «βουλιάζει» σε ένα καθεστώς που όλο και λιγότερο θυ-
μίζει Δημοκρατία. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων 
ετών και η χώρα μας θέλει –και μοιάζει ικανή– να το εκμεταλλευτεί, την ίδια ώρα 
που οι συμμαχίες με κράτη όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος σφυρηλατούνται και 
γίνονται πιο δυνατές. Ίσως, λοιπόν, το 2018 να είναι η χρονιά που θα αλλάξει άρδην 
η ελληνική διπλωματική ατζέντα.

Η παραχώρηση του ΟΛΘ σε προτιμητέο επενδυτή δημιουργεί ιδιαίτερα μεγάλη ικανοποίηση στον ΣΕΒΕ, καθώς η ιδιωτικοποίηση 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αποτελούσε στόχο πολλών ετών. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του λιμανιού 
είναι πολλά και θα αποτελέσουν αρωγό στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 
Εφαρμόζοντας τη σωστή στρατηγική ανάπτυξης του λιμανιού και με την κατάλληλη προετοιμασία και διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων, η Θεσσαλονίκη δύναται να καταστεί ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι ο port operator δεν 
έχει ανταγωνιστικά λιμάνια στην περιοχή και διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία, θα λειτουργήσει προς όφελος της πόλης μας. Στον 
ΣΕΒΕ έχουμε τονίσει επανειλημμένα τη σημασία του λιμανιού για την ανάπτυξη του διεθνούς επιχειρείν στη Βόρεια Ελλάδα. Η 
στρατηγική θέση στην οποία βρίσκεται το λιμάνι δημιουργεί συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε αν 
θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που μας προσφέρει. Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουμε, 
πρέπει να αντιμετωπιστούν τα λάθη του παρελθόντος και να εστιάσουμε στην ανάπτυξη των οικονομικών δυνατοτήτων που 
παρουσιάζονται, παράγοντας πλούτο. 

Η ανάγκη για επενδύσεις στο λιμάνι και ιδιαίτερα στην 6η προβλήτα κρίνονται επιτακτικές, ενώ η δέσμευση της κοινοπραξίας 
για την περάτωση των έργων νωρίτερα από το πρόγραμμα, αυξάνει τις προσδοκίες. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να συνοδευτούν 
από μεγιστοποίηση του κέρδους προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Μέσω της αναβάθμισης του λιμανιού δημιουργούνται 
προϋποθέσεις διασύνδεσης της Θεσσαλονίκης με παραγωγικές περιοχές όπως η Άπω Ανατολή, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης 
και εύκολης πρόσβασης σε φθηνές πρώτες ύλες. Παράλληλα, γίνεται εφικτό για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, μέσω επεξεργασίας α’ υλών, συναρμολόγησης και τελικής επεξεργασίας να αυξήσουν 
την προστιθέμενη αξία των υπό μεταφορά προϊόντων, προς δικό τους όφελος. Με τη δημιουργία ενός διεθνούς διαμετακομιστι-
κού hub κατά τα διεθνή πρότυπα, αναμένεται να αναπτυχθεί γύρω από το λιμάνι ένας ολόκληρος μηχανισμός υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας από εταιρίες σχετικές με μεταφορές, ασφάλειες, τραπεζικές συναλλαγές, νομικές υπηρεσίες κ.α. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι ο ΣΕΒΕ έχει καταθέσει πρόταση προς τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να καταρτίσει 
μελέτη σχετικά με την καταγραφή και χαρτογράφηση των υποδομών και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων της περιοχής, 
για τη δημιουργία συνεργειών για τη μελλοντική ανάπτυξη του ΟΛΘ. Στο κομβικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, η ανάγκη για 
δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου συνλειτουργίας και διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με τον ΟΛΘ κρίνεται πιο επιτακτι-
κή από ποτέ. Η διασύνδεση του λιμανιού με παραγωγικές περιοχές της ανατολής θα λειτουργήσει αμφίδρομα καθώς τα προϊόντα 
μέσω της Ελλάδας θα απευθύνονται σε καταναλωτικές αγορές της Δύσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να βελτι-
ώσουμε το οδικό και το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις σιδηροδρομικές μας μεταφορές, οι οποίες είναι 
κομβικής σημασίας στο διεθνές επιχειρείν, υστερούμε σημαντικά. Οι υποδομές υπάρχουν, ωστόσο, για να παρέχουμε ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας πρέπει να βελτιωθεί αισθητά το σιδηροδρομικό μας δίκτυο.  

Η σιδηροδρομική διασύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με την Κεντρική Ευρώπη, τις χώρες των Βαλκανίων αλλά και την Τουρκία 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμανιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων που 
διακατέχουν το σιδηροδρομικό μας δίκτυο είναι η διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Ειδομένη όπου η ηλεκτρική σύνδεση του 
δικτύου διακόπτεται κοντά στα σύνορα, εξαιτίας ενός ατυχήματος που συνέβη πριν από 5-6 χρόνια. Τα έξοδα που απαιτούνται 
για τη σωστή λειτουργία της γραμμής, είναι μία δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, κόστος χαμηλό 
αν αναλογιστούμε τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη σωστή λειτουργία του δικτύου. Παράλληλα, ο εναλλακτικός 
δρόμος προς την Ευρώπη περνάει μέσα από τη Βουλγαρία και στο πλαίσιο αυτό υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με 
τον βουλγαρικό φορέα Forum for Balkan Transport and Logistics, ώστε να μαζεύουμε πληροφορίες σχετικές με τη σιδηροδρο-
μική διασύνδεση του λιμανιού μας με τις γειτονικές χώρες.  Η εκμετάλλευση του ΟΛΘ μέσω της ιδιωτικοποίησής του μπορεί να 
έχει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας συνολικά. Ωστόσο, πρέπει να 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο υποδομών και επενδύσεων, έτσι ώστε μέσω στρατηγικού σχεδιασμού να αξιοποιή-
σουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν.

*Ο κ. Λουφάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
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Στη Νύμφη του Θερμαϊκού επέλεξαν να περάσουν τις 
ημέρες των Χριστουγέννων, αρκετοί τουρίστες –κυρίως 
των Βαλκανίων- με τα ξενοδοχεία της πόλης να έχουν 
σχεδόν… ξεπουλήσει. Οι προκρατήσεις ξεκίνησαν να 
γίνονται πιο πυκνές πριν από ενάμιση μήνα, σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, 
Ανδρέα Μανδρίνο, που δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιη-
μένος από τη δουλειά που έγινε στο κομμάτι της του-
ριστικής προβολής απ’ όλους τους φορείς. Μάλιστα, σε 
έρευνα της Trivago σχετικά με τις αναζητήσεις των επι-
σκεπτών στην πλατφόρμα της, μεταξύ της 1ης Σεπτεμ-
βρίου και 11ης Νοεμβρίου, για ταξίδια που θα πραγμα-
τοποιηθούν μεταξύ της 26ης Δεκεμβρίου 2017 και της 
1ης Ιανουαρίου 2018, η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει την 
3η θέση.

Βέβαια, όπως σημειώνει ο κ. Μανδρίνος, το πρόβλημα 
«προσγειώθηκε» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και «δυ-
στυχώς η όποια δυσφήμιση, θα μας ακολουθεί για πολ-
λούς μήνες ακόμη», λέει χαρακτηριστικά στην Karfitsa. 
Όπως περιγράφει, το γεγονός ότι υπάρχουν τουρίστες 
που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Καβάλας κι 
από εκεί τους περιμένει το… ΚΤΕΛ για Θεσσαλονίκη, 
«αφήνει σίγουρα αρνητική εντύπωση στους επισκέπτες 
του εξωτερικού, που στην πλειοψηφία τους… δεν ξέ-
ρουν την κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν μόλις επι-
βιβαστούν στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη». Σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, 
οι κρατήσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων ξεπερ-
νούν το 70%, ενώ οι αντίστοιχες για την Πρωτοχρονιά, 
αγγίζουν το 90%. «Οι βασικές εθνικότητες που επισκέ-
πτονται την πόλη μας, προέρχονται από τα Βαλκάνια 
και την Τουρκία, οι οποίοι θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη 
για τρεις μέρες, κατά μέσο όρο», λέει ο κ. Μανδρίνος. 
Ο ίδιος υπογραμμίζει πως η κατάσταση που επικράτησε 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - όπου αεροπορικές εται-
ρίες ακύρωσαν τις πτήσεις τους λόγω των έργων που 
εκτελούνται, καθώς και το γεγονός ότι με απόφαση των 
αεροπορικών εταιρειών, έγιναν εκτροπές πτήσεων από 
το αεροδρόμιο Μακεδονία στα αεροδρόμια της Καβαλάς 
και της Αθήνας - «δημιούργησε προβλήματα και είναι 
βέβαιο πως θα δημιουργήσει κι άλλα στο μέλλον, λόγω 
της κακής φήμης που αποκτούμε στέλνοντας τον κόσμο 
στην Καβάλα και στην Αθήνα. Για να φέρουμε πίσω τις 
πτήσεις που χάνουμε, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ». 
Βέβαια, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μανδρίνος «ακυ-
ρώσεις στις κρατήσεις δεν είχαμε. Θα πρέπει όμως να 
σημειώσουμε ότι, οι εταιρίες… δεν ανακοινώνουν στους 
πελάτες τους την κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή, 
φτάνουν στο αεροδρόμιο και βλέπουν ένα πούλμαν να 
τους περιμένει για να τους πάει στη Θεσσαλονίκη. Εί-
ναι βέβαιο λοιπόν, πως ο τουρίστας θα επιστρέψει στην 
πόλη του με… αρνητικές εντυπώσεις». 

«Εμείς… προειδοποιήσαμε»  
Το γεγονός ότι ήδη από τον Ιούλιο και εκ νέου τον Σε-
πτέμβριο, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης είχε 
κρούσει τον κώδωνα κινδύνου για τα έργα στο αερο-
δρόμιο «Μακεδονία», επεσήμανε ο κ. Μανδρίνος. «Οι 
ξενοδόχοι αποτελούν μόνο ένα μέρος της αλυσίδας. 
Εδώ μιλάμε για έναν κύκλο εργασιών που θα χαθεί από 
την πόλη. Τη φήμη και την πελατεία τη χτίζουμε “σπυρί- 
σπυρί” και μονομιάς τα διαλύουμε όλα. Δυστυχώς στον 

τόπο μας δεν έχουμε προγραμματισμό και οργάνωση. 
Δεν φροντίσαμε ούτε το πιο απλό, να βάλουμε σύστημα 
ILS για να μπορούν τα αεροπλάνα να προσγειώνονται 
και να απογειώνονται με ομίχλη. Οι εταιρίες δεν ήξεραν 
καν πότε θα κλείσει το αεροδρόμιο για να κάνουν το 
πρόγραμμά τους. Από εκεί και πέρα… όλα τα υπόλοιπα 
είναι μόνο λόγια. Εμείς δεν καταλογίζουμε ευθύνες. Το 
ποιοι δε μίλησαν, δεν αντέδρασαν και το… αποδέχτη-
καν, είναι γνωστό», υπογραμμίζει ο κ. Μανδρίνος. Από 
την πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, αναφέρει 
πως: «για την ώρα, ακυρώσεις σε εκδρομικά πακέτα δεν 
έχουν γίνει και δε μοιάζει να υπάρχει ζήτημα. Το πρό-
βλημα θα υπάρξει αν δεν είναι καλές οι καιρικές συνθή-
κες για να μπορούν να εκτελούνται κανονικά οι πτήσεις. 
Οι αεροπορικές εταιρίες γνώριζαν πως οι εργασίες στο 
αεροδρόμιο θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο και θα διαρ-
κέσουν μέχρι και τον Μάιο, οπότε και θα ξεκινήσει η 
νέα τουριστική περίοδος. Γνωρίζαμε πως αυτό το έργο 
έπρεπε να γίνει μέσα στο χειμώνα».   

Βιέννη ο νούμερο ένα  
προορισμός του εξωτερικού 
Σύμφωνα με τον κ. Ζορπίδη, ο νούμερο ένα προορισμός 
του εξωτερικού είναι η Βιέννη. Όπως είχε δηλώσει στην 
εφημερίδα ο Βαγγέλης Μπιβολάρης, General Manager 
του Zorpidis Travel Services, «η Βιέννη συνδυάζει την 
περίοδο των γιορτών την φοβερά όμορφη χριστουγεν-
νιάτικη ατμόσφαιρα με την μεγάλη και στολισμένη αγορά 
της. Επίσης, πηγαίνοντας κανείς στη Βιέννη έχει τη δυ-
νατότητα να πραγματοποιήσει συνδυαστικές εκδρομές 
προς την Μπρατισλάβα, την Βουδαπέστη και το Σάλ-
τσουμπουργκ ή την Πράγα, γι’ αυτό και για τους Θεσ-
σαλονικείς αποτελεί τον νούμερο ένα προορισμό του 
εξωτερικού».

νέα της πόλης

Η Θεσσαλονίκη είναι sold out σχεδόν όλο το χρόνο! Κι αυτό δεν αποτε-
λεί είδηση πλέον! Εδώ και τρία χρόνια η πόλη γεμίζει από τουρίστες! Τα 
αποτελέσματα της στοχευμένης πολιτικής της διοίκησης Μπουτάρη, της 
επιμονής μας, της υπομονής μας και της μεθοδικότητάς μας είναι πλέον 
ορατά!

Η Θεσσαλονίκη «ξεπουλάει» και θεωρείται από τους top προορισμούς, 
σύμφωνα με όσα γράφουν μεγάλες και γνωστές ταξιδιωτικές πλατφόρ-
μες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα μόνο μέσα στο 
2017 άνοιξαν μέσα στη Θεσσαλονίκη 16 νέα καταλύματα με πάνω από 
πέντε δωμάτια. Και φυσικά μια σεβαστή μερίδα συμπολιτών μας ενισχύει 
το εισόδημά της μέσα από την ενοικίαση διαμερισμάτων και δωματίων σε 
ξένους και Έλληνες τουρίστες.

Για όποιον παρακολουθεί τα στατιστικά δεδομένα στην τοπική φιλοξενία, 
γνωρίζει ότι εδώ και τρία χρόνια το ποσοστό πληρότητας των καταλυ-
μάτων είναι εντυπωσιακά υψηλό. Υψηλότερο πολλές φορές και από την 
Αθήνα αλλά κι άλλους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της 
χώρας.

Αυτό που θα έπρεπε, λοιπόν, από δω και πέρα να μας απασχολεί, είναι 
οι ποιοτικοί δείκτες και οι κυλιόμενες περιπτώσεις ωφελείας από την 
τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Προς αυτούς άλλωστε τους δείκτες και 
στόχους θα κατευθυνθεί και η τουριστική στρατηγική του δήμου τα επό-
μενα δυο χρόνια. 

Πριν από πέντε χρόνια η Θεσσαλονίκη δυσπιστούσε ακόμα απέναντι στις 
πολιτικές εξωστρέφειας και ανοίγματος της πόλης στον κόσμο. Φαντασι-
ωνόταν ίσως μια επιστροφή στην παλιά παραγωγική της δομή και σε χα-
ρακτηριστικά που ο παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας είχε προ πολλού 
χρήσει ως παρωχημένα.  

Η αποδοχή της νέας οικονομικής κατάστασης από μέρους της τοπικής 
κοινωνίας βοήθησε εντέλει στο να αναπτυχθεί μια νέα επιχειρηματική κα-
τεύθυνση και δραστηριότητα. Μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως η τοποθε-
σία και το τοπίο, η δημιουργικότητα και το ταλέντο, η ακαδημαϊκή γνώση 
και η πλούσια δεξαμενή υψηλού ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η 
πόλη, αξιοποιήθηκαν και συνδέθηκαν με τις τοπικές πολιτικές στοχεύσεις 
προκαλώντας μερική ανάπτυξη.

Η μεγέθυνση του βαθμού κοινωνικής ωφέλειας, η  διάχυση στην «αγο-
ρά», η δημιουργία νεωτερικών και καινοτομικών πόλων ανάπτυξης, 
η περαιτέρω καλλιέργεια τοπικών χαρακτηριστικών όπως η ιδιαίτερη 
γαστρονομική κουλτούρα και η διασύνδεση της με την τοπική παραγωγή 
είναι τα στοιχήματα των επομένων ετών. Νέες υπηρεσίες, νέες  (διεθνείς) 
επενδύσεις, νέες ιδέες, νέες μορφές (αποδομημένων) καταλυμάτων, νέες 
διασυνδέσεις, νέες αγορές!  Ενεργή διαχείριση και αποκέντρωση των 
τουριστικών ροών, νέοι διεθνείς εταίροι, καινοτομικά προϊόντα, μια μη 
αναστρέψιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης και αναπροσαρμογής της 
αγοράς, των ανθρώπων της πόλης, των δυνατοτήτων της πόλης. Η Θεσ-
σαλονίκη έχει ξεδιπλώσει μόλις το 30% των δυνατοτήτων σε αυτήν τη νέα 
κατάσταση που διαμορφώνεται –με πολλές φορές βίαιο τρόπο- παγκοσμί-
ως. Μπορεί η πόλη να παίξει πρωταγωνιστικό πια ρόλο, αρκεί να μην το 
φοβηθεί. Το τουριστικό boom των τελευταίων ετών μπορεί απλά να είναι 
μια ευχάριστη ανάμνηση σε ένα ευοίωνο μέλλον. 

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

Δεν αποτελεί είδηση  
το ότι είμαστε... sold out! 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΈΓΚΆΣ*

Tοπ προορισμός 
η Θεσσαλονίκη με…  

«ναι μεν αλλά»
ΤΗΣ ΈΛΈΝΆΣ ΚΆΡΆΒΆΣΙΛΗ 

«ΣΤΟ 90% ΟΙ ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ- ΒΡΑΧΝΑΣ ΤΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”»
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οικονομία

Επιστροφή 10% με κάθε αγορά από 
09/12/2017 έως και 05/01/2017 προ-
σφέρει η Eurobank στους κατόχους 
χρεωστικών και πιστωτικών καρτών 
Eurobank και Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο που έχουν κατεβάσει την 
εφαρμογή €πιστροφή app.  Επειδή τις 
γιορτές αξίζει να τις ζούμε περισσότερο, 

η Eurobank αυτές τις γιορτές προσφέρει μοναδικές ευ-
καιρίες, με ξεχωριστά δώρα και αξέχαστες εμπειρίες!

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι πελάτες της Τράπεζας 
είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή €πιστροφή app!
Με πολλές επιλογές για μικρούς και μεγάλους στα πολυ-
καταστήματα Αttica, Marks & Spencer και DPAM. Με δώρα 
τεχνολογίας στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE. 
Με μικρές ή μεγάλες αγορές για το σπίτι στα καταστήμα-
τα ΙΚΕΑ και στο online supermarket yoda.gr. Στα Village 
Cinemas ή και εκτός πόλης, με το Eurobank Travel. Με 
δώρα που εμπνέουν νέα ξεκινήματα στα καταστήματα 
Intersport και The Athlete’s Foot. Με απολαυστικές γεύ-
σεις σε επιλεγμένα καταστήματα Δωδώνη και Chillbox, η 
Eurobank προσφέρει την €πιστροφή, το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα επιβράβευσης καρτών στην Ελλάδα σήμερα. 

Οι παραπάνω είναι μόνο μερικές από τις 7.500 συνεργα-
ζόμενες επιχειρήσεις πανελλαδικά, που προσφέρoυν στον 
πελάτη της Eurobank καθημερινό όφελος σε πραγματικά 
ευρώ (και όχι πόντους, δώρα ή εκπτωτικά κουπόνια). 
Το €πιστροφή είναι το μόνο πρόγραμμα επιβράβευσης στο 
οποίο συμμετέχουν όλες οι χρεωστικές κάρτες Eurobank 
& Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο –καθώς και το 
σύνολο των πιστωτικών καρτών της Τράπεζας– δηλαδή 

περίπου 2,5 εκατομμύρια κάρτες. Η Eurobank είναι μά-
λιστα η μοναδική Τράπεζα που έχει εντάξει όλους τους 
πελάτες της κάτοχους χρεωστικών καρτών στο πρόγραμ-
μα επιβράβευσης Επιστροφή. Κάθε φορά που ο πελάτης 
πραγματοποιεί αγορές χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή 
χρεωστική του κάρτα Eurobank, στις άνω των 7.500 συμ-
βεβλημένες με το Πρόγραμμα επιχειρήσεις, κερδίζει αυτό-
ματα ευρώ, τα οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες 
αγορές του, πληρώνοντας λιγότερο ή και καθόλου! 

Το €πιστροφή διακρίνεται για την ευκολία χρήσης, την 
απλότητα, την αξιοπιστία του και καλύπτει όλες τις συναλ-
λακτικές συνήθειες και ανάγκες του πελάτη, από τις απλές 
καθημερινές αγορές (σουπερμάρκετ, πρατήρια καυσίμων, 
πετρέλαιο θέρμανσης, ένδυση, υπόδηση) έως τις συναλλα-
γές μεγάλου ύψους (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξίδια κ.λπ.). 
Επιπλέον, η Eurobank στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη και 
προσφορά καρτικών προϊόντων που αντικατοπτρίζουν 
όλες τις διευρυμένες καθημερινές ανάγκες των πελατών 
της. Καταλαμβάνει μάλιστα ηγετική θέση στον χώρο των 
πιστωτικών καρτών, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με 
τις μεγαλύτερες εταιρείες σε κάθε χώρο που απευθύνεται 
στον Έλληνα καταναλωτή, συνεργαζόμενη με τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες του κλάδου της τηλεφωνίας (Cosmote), 
των σουπερμάρκετ (Masoutis), των μεγαλύτερων Malls 
της χώρας (Athens Mall, Golden Hall, Mediterranean 
Cosmos, Floisvos), του μεγαλύτερου στόλου πρατήρι-
ων καύσιμων (EKO), του μεγαλύτερου premium Retailer 
(Attica). Το πολυβραβευμένο mobile application €πιστρο-
φή app παραμένει Νο 1 σε downloads ανάμεσα σε όλα τα 
προγράμματα επιβράβευσης και παρέχεται δωρεάν για 
χρήστες iOS & Android.

Eurobank Mobile App 
Το νέο Eurobank Mobile App περιλαμβάνει όλες τις υπηρε-
σίες μίας mobile banking εφαρμογής: δίνει τη δυνατότητα 
για άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασμών, καρ-
τών, δανείων, χαρτοφυλακίων, σε ένα πλήθος τραπεζικών 
συναλλαγών, καθώς και σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξί-
ας, όπως η εύρεση του κοντινότερου Καταστήματος/ΑΤΜ 
μέσω GPS, χρήσιμα εργαλεία για συναλλαγές, σύνδεση με 
το Epistrofi App – την εφαρμογή του προγράμματος πιστό-
τητας των πιστωτικών καρτών Eurobank, δωρεάν τηλε-
φωνική υποστήριξη μέσω Click2Call κ.ά. Παράλληλα, στη 
νέα του μορφή, το Eurobank Mobile Αpp ενσωματώνει και 
μια σειρά από καινοτόμα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες 
που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την τραπεζική εμπειρία 
των πελατών και να συνεισφέρουν στη συνολική τους ικα-
νοποίηση από την Τράπεζα. 

Υπηρεσία PaF «Pay a Friend»: Πρόκειται για τη σημαντικό-
τερη καινοτομία του νέου Eurobank Mobile App, καθώς απο-
τελεί την πιο πλήρη υπηρεσία πληρωμών μεταξύ φυσικών 
προσώπων (P2P Payment Services) στην ελληνική αγορά. 
Μέσω της υπηρεσίας «Pay a Friend», οι χρήστες του app 
έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν χρήματα σε οποιονδήπο-
τε χωρίς να γνωρίζουν τον αριθμό λογαριασμού του, μέσω 
email ή αρ. κινητού ή ακόμα κι αν είναι φίλοι τους στο 
Facebook και χρησιμοποιούν και αυτοί την υπηρεσία. Η πρω-
τοπορία για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι ο παραλήπτης 
μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε κάτοχος email ή κινητού, 
με λογαριασμό σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα, χωρίς να 
χρειάζεται να είναι κι αυτός γραμμένος στην υπηρεσία Pay 
a Friend ή να είναι πελάτης της Eurobank. Μάλιστα, αν δεν 
είναι εγγεγραμμένος χρήστης, μπορεί να παραλάβει τα χρή-
ματά του σε οποιαδήποτε τράπεζα, χωρίς κόστος!

Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Eurobank
OΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΤΉΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ €ΠΙΣΤΡΟΦΉ APP!
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Υ
πάρχει ένας παλαιός μύθος που, αν και 
«αισωπίζει», δεν περιλαμβάνεται στο 
σώμα των μύθων του μεγάλου μυθογρά-
φου: Ο σκορπιός που ήθελε να μετακι-
νηθεί στην απέναντι όχθη του ποταμιού, 
επειδή δεν ήξερε κολύμπι, πρότεινε στον 
βάτραχο να τον μεταφέρει στη πλάτη του. 
Στις εύλογες αντιρρήσεις του βατράχου 

ότι δεν μπορεί να το κάνει, αφού ο επίδοξος επιβάτης δι-
αθέτει δηλητηριώδες κεντρί, που ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να το χρησιμοποιήσει, ο σκορπιός αντέτεινε με όρκους 
ότι αποκλείεται να αδικοπραγήσει, αφού σ’ αυτήν τη περί-
πτωση θα κινδύνευε και ο ίδιος να πνιγεί. Έτσι ο βάτραχος 
ενέδωσε και απεδέχθη την μεταφορά. Στο μέσο της δια-
δρομής ο σκορπιός δεν αυτοσυγκρατήθηκε και τσίμπησε 
τον ευεργέτη του. Καθώς συμπνίγονταν αμφότεροι, ο βά-
τραχος πρόλαβε να ψελλίσει «γιατί το έκανες αυτό, αφού 
και εσύ θα πνιγείς;». Και η απάντηση του δολοφόνου: «Το 
γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η φύση μου, ρε φίλε, να συμπε-
ριφέρομαι έτσι»! Είναι, φευ, στη «φύση» του Tούρκου να 
ενεργεί βαρβαριστί. Πριν αλέκτορα φωνήσαι, άλλωστε, 
λύκοι, γκρίζοι ή μαύροι δεν έχει σημασία, λύκοι εισέβαλαν 
στην Αγιά Σοφιά για να «προσευχηθούν», ενώ βουλευτές 
του ΑΚΡ ζήτησαν να μετατραπεί η Αγιά Σοφιά σε τζαμί… 
-Το έχουν κάνει ήδη για την Αγιά Σοφιά της Τραπεζούντας 
και για άλλα ιστορικά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας. Το 
2017 διέπραξαν διπλάσιες παραβιάσεις του εναερίου χώ-
ρου μας και υπερτετραπλάσιες των χωρικών μας υδάτων 
σε σχέση με το 2016. Η επίσκεψη του ανεπιθυμήτου δεν 
άλλαξε την συμπεριφορά του. Μάλλον τη χειροτέρεψε. Ο 
Γιλντιρίμ μίλησε προχθές στην τουρκική Βουλή για «γκρί-
ζες ζώνες», πράγμα που επιβάλλει την κατακόρυφη εν-
δυνάμωση της εθνικοαμυντικής μας θωράκισης και την 

παντί σθένει άμεση αποκατάσταση της αεροναυτικής μας 
ισορροπίας.

Οι σημερινές ηγεσίες μας, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα 
μεταστροφής τους, αδυνατούν να συλλάβουν το υπερκα-
τεπείγον ικανοποίησης αυτής της ανάγκης. Ο Ανώνυμος, 
συγγραφέας της «Ελληνικής Νομαρχίας», αφιερώνει το 
έργο του στον Ρήγα Βελεστινλή με μία φράση του Βιργι-
λίου «exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor» που μετα-
γλωττίζει ο ίδιος αρχαιοελληνιστί «αναφανήναι τις εκ των 
οστέων ημών έκδικος» (=απ’ τα κόκκαλα βγαλμένος των 
Ελλήνων τα ιερά να ξεπηδήσει κάποιος εκδικητής και τι-
μωρός). Γένοιτο!

Ο Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ διακωμώδησε προχθές την πραγ-
ματική ελληνική θέση για το σκοπιανό «ονομασία χω-
ρίς το Μακεδονία, ή παράγωγά του»-όχι την «επίσημη», 
«Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό». Το διέπραξε 
παρουσία του σκοπιανού πρωθυπουργού όπου ονόμασε 
τα Σκόπια «Μακεδονία»! Αμέσως όμως μετά ξέσπασε σε 
ειρωνικά «γελάκια» για το κατόρθωμά του καταλήγοντας 
με το ίδιο πάντοτε ένοχο ύφος ότι έκανε… λάθος και εννο-
ούσε… Σκόπια! Θα βάλει κάποιος στη θέση του τον Λου-
ξεβουργέζο, ή θα του στείλουμε ένα βαρέλι βαρύ ελλη-
νικό κρασί; Υπάρχει μια αδάπανη κινητικότητα του Ζάεφ 
για την ονομασία εξαιτίας της σπουδής του να μπει στους 
Ευρωατλαντικούς θεσμούς. Λέμε αδάπανη όσο ο κ. Κο-
τζιάς δεν ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε ονομασία τους δεν 
θα έχει τον όρο Μακεδονία. Έβγαλαν από το «ψυγείο» και 
τον Νίμιτς, τρισαποτυχημένο διαπραγματευτή… Επείγει το 
άμεσο ξεκαθάρισμα της δικής μας θέσης «Ονομασία χωρίς 
το Μακεδονία ή παράγωγα». Το περισσόν εκ του πονηρού.  
Έχει τη σημασία της η δήλωση του πρώτου σκοπιανού 

προέδρου Κύρο Γκληγκόροφ (6/3/1992). Την επαναλαμ-
βάνει και στα Απομνημονεύματά του (σελ. 259). «Είμαστε 
Σλάβοι. Ήλθαμε εδώ τον 6ο μ.Χ. αιώνα και δεν έχουμε κα-
μιά σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες». Με αυτή τη βάση 
μπορούμε να προχωρήσουμε.

Ο ηττημένος και ολούθε παρητημένος σήμερα Γκρουέφ-
σκυ είχε απαγορεύσει την αναμετάδοσή της. Ήδη όμως η 
μεγαλύτερης κυκλοφορίας σκοπιανή εφημερίδα Vecer την 
ξαναέβαλε στην ιστοσελίδα της…

Ο επικεφαλής της Κομισιόν στη διαπραγματευτική ομάδα 
των δανειστών μας (=διεθνών τοκογλύφων) Ντέκλαν Κο-
στέλο, από την Νέα Υόρκη αυτή τη φορά (συνέδριο Capital 
Link), εκτέλεσε εν ψυχρώ την όλη περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα προσδοκώμενης ευτυχίας που διαχέει η Κυβέρνη-
ση. Μας προσγείωσε ανώμαλα δηλώνοντας ότι: «ο δρόμος 
των μεταρρυθμίσεων θα είναι μακρύς καθώς μια βιώσι-
μη οικονομική ανάπτυξη θα χρειαστεί τη διατήρηση (sic!) 
της εφαρμογής των δομικών μεταρρυθμίσεων για πολλά 
ακόμη χρόνια». Ξεχωρίζουμε: «διατήρηση» και «για πολλά 
ακόμη χρόνια»! Ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλλι και τον 
Αύγουστο σταφύλι. Δεν μας χρειάζονταν βεβαίως ο Κο-
στέλο για την προσγείωση στην πραγματικότητα. Την βιώ-
νουμε: μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια δεσμεύονται 
καθημερινά για χρέη στο Δημόσιο. 1.014.295 είναι οι πο-
λίτες που χρωστούν και αδυνατούν να πληρώσουν.  Στην 
κλασσική μας παράδοση υπάρχει βεβαίως ο «Προμηθεύς 
Δεσμώτης»-εκεί μας έχουν τώρα-αλλά η κάθαρση επέρ-
χεται με τον «Προμηθέα Λυόμενο». Εκεί προσβλέπουμε… 

*O κ. Παπαθεμελής είναι Πρόεδρος της  Δημοκρατικής 
Αναγέννησης

ανάλυση

Διπλάσιες οι... παραβιάσεις
ΤΟΥ ΣΤΈΛΙΟΥ ΠΆΠΆΘΈΜΈΛΗ*
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Τ
ο όνειρο του Βασίλη Κεφαλά, πρωτο-
ετούς φοιτητή ψυχολογίας του ΑΠΘ, 
είναι «Τελειώνοντας τις σπουδές μου 
στην ψυχολογία, θέλω να προσφέρω 
στο κοινωνικό σύνολο», ενώ η Έλενα 
Θεοδώρου, πρωτοετής φοιτήτρια στο 
τμήμα Νομικής, θέλει να μπει στο δι-
καστικό σώμα. 

Τα όνειρα 41 νέων που με τη δύναμη και την επιμο-
νή τους, δίνουν μαθήματα ζωής, στήριξε η COSMOTE, 
μέσω της απονομής υποτροφιών ύψους 620.000 ευρώ 
σε πρωτοετείς φοιτητές πανεπιστημίων της ανώτατης 
εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοι-
νωνικές δυσκολίες.

Στην ως τώρα 16ετή διαδρομή του προγράμματος υπο-
τροφιών της COSMOTE, έχουν δοθεί περισσότερες από 
622 υποτροφίες, συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ.  Απο-
νέμοντας τις υποτροφίες στους φοιτητές, ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ, ανέφερε: «Ό Όμιλος ΟΤΕ βρίσκεται πάντα δίπλα 
στους νέους που ονειρεύονται και θέλουν να φτιάξουν 
έναν κόσμο καλύτερο για όλους μας. Η πορεία των 
υποτρόφων μας αποδεικνύει ότι κάθε εμπόδιο, όσο 
ψηλό και αν είναι, μπορεί να είναι το κίνητρο για μία 
ακόμη μεγαλύτερη υπέρβαση και επιτυχία. Το μέλλον 
των νέων αυτών ανθρώπων βρίσκεται μπροστά τους. 

Μπορούν να πετύχουν όποιον στόχο και αν θέσουν, 
αρκεί να το κυνηγήσουν με δύναμη, πίστη, πάθος και 
καρδιά».    

Προς τιμήν των υποτρόφων της COSMOTE, διοργανώ-
θηκε στην ΟΤΕAcademy βιωματικό εργαστήριο προ-
σωπικής ενδυνάμωσης, με θέμα «Ξεπερνώ τα εμπόδια, 
προσφέρω μάθημα ζωής σε όλους», κατά τη διάρκεια 
του οποίου οι νέοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνω-
ριστούν μεταξύ τους, να μοιραστούν τις προσωπικές 
τους ιστορίες και να μιλήσουν για τις προσδοκίες και τις 
προσπάθειές τους για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

Ο Γιώργος Ανδρουλάκης, φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρεται να ασχολη-
θεί με τη ρομποτική. «Βαδίζουμε προς μία κοινωνία που 
τείνει προς την πλήρη αυτοματοποίηση και ξέρω ότι οι 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί είναι εκείνοι που θα κληθούν 
να πάρουν μέρος σε αυτή τη μετάβαση. Θέλω κι εγώ να 
πάρω μέρος σε αυτό. Απώτερος σκοπός μου να βοηθή-
σω τους ανθρώπους μέσω της τεχνολογίας». 

Σύμφωνα με τον Αντώνη Καμτσικά Τελληγιαννίδη, 
που πέτυχε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, «Η προ-
σπάθειά μου στις Πανελλήνιες μου δίδαξε ότι αν έχεις 
υπομονή και προσήλωση στον στόχο σου, τότε μπορείς, 
ανεξάρτητα από τα μέσα που έχεις στη διάθεσή σου, να 
τα καταφέρεις και να πετύχεις στα όνειρά σου». 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE περιλαμβάνει 40 
υποτροφίες ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) 
έκαστη, και την υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης», 
ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), στη μνήμη του 
διακεκριμένου στελέχους του Ομίλου ΟΤΕ. 
Επιπλέον, η COSMOTE προσφέρει στους υποτρόφους 
laptop, καθώς επίσης ένα πλήρες πακέτο τηλεπικοι-
νωνιακών υπηρεσιών, για σταθερή, κινητή τηλεφωνία, 
Internet και COSMOTE TV.
Η COSMOTE στηρίζει τα παιδιά και τους νέους, μέσα 
από διάφορες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, που στόχο 
έχουν να ενισχύσουν τόσο την εκπαίδευση όσο και την 
ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Οι φοιτητές που ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ COSMOTE: ΑΠΟΝΕΜΉΘΉΚΑΝ 41 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
ΣΕ ΠΡΏΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΉΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΏΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

κοινωνία
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Τέτοιες μέρες τρία χρόνια πριν κατέρρεε μια Κυβέρνηση, όχι γιατί έχανε την δεδηλωμένη αλλά γιατί δεν 
ψηφιζόταν από ένα πολιτικό μπλοκ δυνάμεων αποτελούμενο από τους ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, 
ΔΗΜΑΡ Κουβέλη και κάποιους σκόρπιους βουλευτές... που ξαφνικά απέκτησαν πρόβλημα συνείδησης. 
Θυμάστε τι είχε προηγηθεί. Όποιος βουλευτής  «τολμούσε» να πει ότι μπορεί να ψηφίσει τον κ. Δήμα κα-
τηγορούταν περίπου ότι «τα είχε πιάσει», ότι είχε πουληθεί, ενώ διάφοροι γελοίοι τύποι κατήγγειλαν μέχρι 
και εκβιασμούς που ποτέ δεν επαληθεύτηκαν και βέβαια από τότε όλα τα σκέπασε η σιωπή. Η δουλειά είχε 
γίνει με την βρωμιά, τα ψέματα και την πολιτική αλητεία, το γνωστό δηλαδή ήθος που από το 2010 έχουμε 
βιώσει σε πολλά γεγονότα.

Και τι έγινε μετά; Το μετά το ζούμε τρία ολόκληρα χρόνια, ξεκινώντας από το φοβερό και τρομερό πρώτο 
οχτάμηνο του 2015 που κόστισε στην χώρα 100 δισ. ευρώ, κατάρρευση της Οικονομίας, επιστροφή στην 
ύφεση, capital controls που παρεμπιπτόντως παρέμειναν. Οι τυχοδιώκτες που θα άλλαζαν την Ευρώπη 
αφού οι εταίροι και οι αγορές θα τρόμαζαν και μόνο που θα έβλεπαν τον Α. Τσίπρα, τον Γ. Βαρουφάκη 
κι όλο τον «στρατό της εξέγερσης» και θα έτρεχαν πανικόβλητοι, σύρθηκαν ταπεινωμένοι σε ένα τρίτο, 
σκληρό, αχρείαστο Μνημόνιο με μέτρα μπροστά στα οποία τα μέτρα του email Χαρδούβελη έμοιαζαν με 
«παιδική χαρά» όπως προφητικά είχε προβλέψει ο Ε. Βενιζέλος. Είχαν μεσολαβήσει βέβαια απίστευτα κη-
ρύγματα μίσους και διχασμού, ντροπιαστικοί χαρακτηρισμοί για κάθε ένα που διατύπωνε μια διαφορετική 
άποψη κι ένα δημοψήφισμα που θα διδάσκεται στο μέλλον σαν κορυφαίο παράδειγμα πολιτικής απάτης και 
κοροϊδίας του λαού.

Ακολούθησαν τρία χρόνια απίστευτης σκληρής, αντιλαϊκής πολιτικής με μέτρα που αν τολμούσε να περά-
σει άλλη Κυβέρνηση, «θα καιγόταν η Ελλάδα». Η εξουσία όμως κράτησε «πιστούς» τον μισό τουλάχιστον 
ΣΥΡΙΖΑ με χαρακτηριστική οσφυοκαμψία. Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αυτό το παγκόσμια διαχρονικά παράδειγμα τόσο 
αρμονικής συνεργασίας κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς με ένα κόμμα της ακροδεξιάς με χαρακτη-
ριστική υπακοή και βουλευτική πειθαρχία ντροπής, εξουθένωσε την μεσαία τάξη,  φόρτωσε φόρους στους 
πάντες χωρίς «ταξικό πρόσημο», προσπάθησε να κάνει αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις σε όλους τους 
θεσμούς, φτωχοποίησε κι άλλους έλληνες. Έχουν δε φροντίσει να φορτώσουν την χώρα και την κοινωνία 
μέτρα και μετά την υποτιθέμενη λήξη του Μνημονίου με μέτρα 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2021, καθόρισαν τα 
επιτόκια μέχρι το 2060 και μια υποθήκευση όλης της ακίνητης περιουσίας της χώρας μέσω του Υπερταμεί-
ου για 99 χρόνια.

Κι όμως στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2018 τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν σαν για τον 
τελευταίο Μνημονιακό Προϋπολογισμό, ενώ παρεμπιπτόντως φορτώνουν μέτρα 1,9 δις. ευρώ επιπλέον 
και για το 2018. Μιλούσαν για Ανάπτυξη, για πάταξη της φοροδιαφυγής κι άλλα σπουδαία και ψεύτικα που 
προετοιμάζουν το έδαφος για εκλογές. Μιλούσαν γι’ αυτά στελέχη που στήριξαν την υπερφορολόγηση, την 
πολιτική των υπερπλεονασμάτων και του στραγγαλισμού της ελληνικής κοινωνίας, την ανακατανομή όχι 
του πλούτου, αλλά της μιζέριας. Ταυτόχρονα καμάρωναν για το χαρτζιλίκι του κοινωνικού μερίσματος ή 
του νέου δώρου προς τους νέους με συνολικά ποσά που προέκυψαν από την κλοπή της κοινωνίας.

Είναι φανερό. Ξέρουν ότι χάνουν και φροντίζουν το πως θα χάσουν ώστε αξιοποιώντας τυχόν παιχνίδια 
γνωστών, αλλά πολύ λίγων και στον χώρο της Κεντροδεξιάς, όσο και της Κεντροαριστεράς, να παραμεί-
νουν στο παιχνίδι και να ξαναρχίσουν από την αρχή όσα ζήσαμε να κάνουν σαν Αντιπολίτευση, πιθανά αντι-
πολιτευόμενοι αυτά που ψήφισαν οι ίδιοι. Από λαϊκιστές, ανθρώπους δίχως αρχές όλα να τα περιμένεις.

Γι’ αυτό το μείζον είναι να διαμορφωθεί μέσα από ένα σοβαρό διάλογο, το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρό-
γραμμα των επόμενων χρόνων που θα κάνει την κοινωνία να ανασάνει και την χώρα να μπει σε ανοδική 
πορεία. Αν αυτό δεν γίνει, ας μην υποτιμάει κανείς την δύναμη του λαϊκισμού, της εξουσιολαγνείας, του 
τυχοδιωκτισμού. Το θετικό είναι ότι οι πραγματικά φιλοευρωπαϊκές, μεταρρυθμιστικές δυνάμεις της 
χώρας – ότι και να λένε τώρα- είναι αρκετά κοντά, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοινωνικά και πολιτικά 
απομονωμένος , ενώ οι ΑΝΕΛ μάλλον μένουν εκτός Βουλής.

Ας έχουν όμως κάποιοι την επίγνωση των κινδύνων για την χώρα, αν επικρατήσει η πολιτική ανοησία που 
υπήρξε μετά τις πρώτες εκλογές του 2012, που δημιουργήθηκε Κυβέρνηση μετά από δεύτερες εκλογές 
που δεν χρειάζονταν, αφού πρώτα είχαν καταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ εν δυνάμει κόμμα εξουσίας και επόμενη 
Κυβέρνηση.

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα και 
τη Θράκη θα μείνει στην Ιστορία μαζί με ένα τεράστιο ερώτημα για τη 
σκοπιμότητά της. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η Τουρκία βρίσκεται 
σε κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, που αντιμετωπίζει 
πρωτόγνωρα εσωτερικά προβλήματα, βρέθηκε η Ελλάδα να παίξει 
τον ρόλο του συνομιλητή. Σε μια συγκυρία με την Άγκυρα να πιέζει 
την Αθήνα να εκδώσει τους φερόμενους ως πραξικοπηματίες, παρά 
την αντίθετη απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης, που το παιχνίδι της 
Τουρκίας στη Θράκη βρίσκεται σε πρωτοφανή ένταση σε βάρος των 
εθνικών μας συμφερόντων, που ο Ερντογάν όπου σταθεί κι όπου βρεθεί 
αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάννης (τον ακρογωνιαίο και αδιαπραγ-
μάτευτο λίθο για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής του Αιγαίου 
και της ανατολικής Μεσογείου) και μιλά για την Τουρκία της καρδιάς 
του, η ελληνική κυβέρνηση του έδωσε την ευκαιρία για ένα νέο σόου 
αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στη Θράκη και στο Αιγαίο, και, 
μάλιστα, επί ελληνικού εδάφους.

Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι η επίσκεψη Ερντογάν βρήκε την ελληνι-
κή πλευρά αδικαιολόγητα απροετοίμαστη. Ευτυχώς, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος με την πείρα και τη βαθιά γνώση των 
θεμάτων έσωσε την τιμή της χώρας, απαντώντας άμεσα στην ανοίκεια 
και εκτός πρωτοκόλλου επίθεση του επίδοξου «νεοσουλτάνου». Εν συ-
νεχεία, η στάση του κ. Τσίπρα μπορεί να ικανοποίησε εν μέρει το κοινό 
πατριωτικό αίσθημα, ήταν όμως μονόδρομος μετά την τροπή που πήρε 
η επίσκεψη, προκειμένου να μην εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Και, φυσικά, 
αποτελεί ακόμη μία έκρηξη λαϊκισμού από έναν πολιτικό κατεξοχήν 
εθνομηδενιστή. Ακούσαμε τα περί κατοχής στη βόρεια Κύπρο από 
τον επικεφαλής του πολιτικού σχηματισμού που το 2004 έλεγε «ναι» 
στο Σχέδιο Ανάν! Ακούσαμε τα περί Αγίας Σοφίας από τον επικεφαλής 
της κυβέρνησης των αρνητών της Γενοκτονίας του Ποντιακού και του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού!

Εκτός κι αν έχουν αρχίσει να διαλύονται οι... αυταπάτες του κ. Τσίπρα 
και στα εθνικά θέματα. Στο διά ταύτα, δώσαμε βήμα στον συνεχιστή της 
πολιτικής του κεμαλισμού εξαιτίας του οποίου σχεδόν έναν αιώνα μετά 
την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης ο Ελληνισμός της Τουρκίας, 
εξαιτίας της ψυχρής και μεθοδικής πολιτικής πρωτοφανών διακρίσεων 
και εξοντωτικών μέτρων του τουρκικού κράτους, συρρικνώθηκε κατά 
περίπου 95%, σχεδόν εξαφανίσθηκε, ενώ ο μουσουλμανικός πληθυ-
σμός της ελληνικής Θράκης αυξήθηκε περισσότερο από 50%. Δώσαμε 
βήμα στον συνεχιστή της πολιτικής των πρώτων γενοκτονιών του 20ού 
αιώνα. Δώσαμε βήμα στον συνεχιστή της πολιτικής του Αττίλα - κατα-
κτητή της Κύπρου.

Δώσαμε βήμα στον πολιτικό που καθ’ ομολογίαν του χρησιμοποιεί τις 
μεταναστευτικές ροές για να πλήξει την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Και σε μια συγκυρία πλήρους αμφισβήτησής του διεθνώς, δώσαμε βήμα 
στον ηγέτη μιας αμφιλεγόμενης και επεκτατικής «Δημοκρατίας». Η 
επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας, όπως εξελίχθηκε, ήταν μία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να τεθούν δημόσια θέματα και ζητήματα που μέχρι σή-
μερα δεν τόλμησε κανείς να θέσει. Αναφέρομαι στo θέμα της εξόντωσης 
του ελληνικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης και των περιουσιών 
τους, κάτι που μόνο ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 
το σθένος να το θέσει στον Τούρκο πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. 
Και το θέμα, βέβαια, της Γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της 
Ανατολής και κυρίως των Ελλήνων Ποντίων, Μικρασιατών και Θρακιω-
τών. Δυστυχώς η ευκαιρία χάθηκε.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι  βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης και Αν. 
Τομεάρχης  Εξωτερικών Ν.Δ., Απόδημου Ελληνισμού

Ανάγκη για μια ευρεία φιλοευρωπαϊκή,  
μεταρρυθμιστική συμμαχία

Η επίσκεψη Ερντογάν. Γιατί...

ΖΆΧΆΡΙΆΣ ΖΟΥΠΗΣ* ΣΆΒΒΆΣ ΆΝΆΣΤΆΣΙΆΔΗΣ*

opinions
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Παρά τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου Γ. Μαυρομάτη 
πριν από ένα χρόνο ότι το χριστουγεννιάτικο καρά-
βι του δήμου Θεσσαλονίκης θα στολιστεί στο δήμο 
Θερμαϊκού, τελικά πάλι… παραπεταμένο είναι!

Tο καράβι που δέσποζε τα Χριστούγεννα στην πλατεία Αρι-
στοτέλους, από το 1999 και σχεδόν για μια δεκαετία, άνοι-
ξε- εδώ και μήνες- πλώρη και αγκυροβόλησε στον δήμο 
Θερμαϊκού. Μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλί-
ου του δήμου Θεσσαλονίκης, το χριστουγεννιάτικο καράβι 
παραχωρήθηκε μόνιμα στον δήμο Θερμαϊκού. Ένα καράβι 
που αποτέλεσε την πρώτη τρισδιάστατη κατασκευή που 
σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και τοποθετήθηκε πανελλαδι-
κά, σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έμελε να γίνει σύμ-
βολο της πόλης σύμφωνα με την δημιουργό του, Μαρία 
Μανούκα. 

Αν και η… πρόθεση του δήμου Θερμαϊκού ήταν να στολι-
στεί το καράβι αυτά τα Χριστούγεννα η διάσταση απόψεων 
για το που θα στηθεί, αλλά και η ανεύρεση της καταλλη-
λότερης τοποθεσίας από πλευράς ασφάλειας για τους 
πολίτες από την «βαριά» εγκατάσταση, φαίνεται πως θα 
συντελέσουν στο να μην «αγκυροβολήσει» το έργο ούτε 
και φέτος. «Αυτά τα Χριστούγεννα δεν προλαβαίναμε να το 
στολίσουμε», είπε στην Karfitsa o αντιδήμαρχος Καθη-
μερινότητας του δήμου Θερμαϊκού, Γιώργος Φεστερίδης. 
«Υπάρχει μια διχογνωμία απόψεων και προτάσεων από 

διαφόρους για το που θα μπει», δήλωσε ο αντιδήμαρχος 
και συμπλήρωσε: «το Τοπικό Συμβούλιο θέλει αλλού, κά-
ποιοι σύλλογοι θέλουν αλλού, η Τεχνικό Υπηρεσία ψάχνει 
να βρει το ασφαλέστερο μέρος. Εγώ θέλω η Τεχνική Υπη-
ρεσία να μου οριοθετήσει το μέρος, όπου θα βρίσκεται με 
δική της ευθύνη και ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν 
μπορώ να το τοποθετήσω όπου θέλει ο καθένας. Προέχει 
η ασφάλεια. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τελεσίδι-
κη απόφαση». Ο κ. Φεστερίδης επεσήμανε ότι: «εγώ αυτό 
που περιμένω είναι μια απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
που θα είναι σύμφωνη με του Δημάρχου, του Τοπικού 
Συμβουλίου, των κατοίκων και όποιων άλλων και θα λέει 
ότι πάρθηκε η απόφαση και με όρους ασφαλείας και λει-
τουργίας θα τοποθετηθεί σε ένα μέρος. Όταν μου έρθει το 
έγγραφο αυτό θα ξεκινήσω όλε τις απαραίτητες και τελικές 
ενέργειες, ώστε να στηθεί με ασφάλεια στο μέρος που θα 
επιλεγεί».

Που θα «δέσει» το καράβι που τώρα 
βρίσκεται ανάμεσα σε... κροκόδειλους
Σύμφωνα με τον κ. Φεστερίδη ο δήμος είναι πρόθυμος να 
επικοινωνήσει με την δημιουργό του έργου Μαρία Μανού-
κα με σκοπό την επανατοποθέτησή του όσον το δυνατόν 
ασφαλέστερα. Η Πολιτικός Μηχανικός και δημιουργός του 
έργου Μαρία Μανούκα μιλώντας στην Karfitsa υπογράμ-
μισε ότι είναι πρόθυμη να συζητήσει και να βοηθήσει στο 

ξανα-στήσιμό του. «Το καράβι όπου και αν τοποθετηθεί θα 
πρέπει η θέση του να είναι ιδιαίτερη, αλλιώς δεν έχει αξία. 
Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο σημείο και να 
προσεχθεί τι θα υπάρχει γύρω από αυτό, για παράδειγμα 
αν έχει λούνα παρκ το θεωρώ απαξιωτικό. Το καράβι είναι 
για όλους και θα πρέπει να είναι σε ένα σημείο που μπο-
ρούν όλοι να το επισκέπτονται. Σκέφτομαι ότι πρέπει να 
«δέσει» με συγκεκριμένο στολισμό, όπως στην πλατεία 
Αριστοτέλους», είπε η κα Μανούκα. Όπως φαίνεται στη 
φωτο, το σκαρί βρίσκεται λίγο πριν την Περαία σε χώρο… 
λούνα πάρκ.

«Πρώτα η ασφάλεια και μετά το θέαμα»
Η κα Μανούκα πέρασε έξι ολόκληρους μήνες, μέρα και 
νύχτα, για να πάρει σάρκα και οστά το χριστουγεννιάτικο 
καράβι που Θεσσαλονικείς και όχι μόνο μιλούν και θυμού-
νται ακόμα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να είναι άλλος, παρά 
μόνο η ίδια που να ξέρει τόσο καλά την κατασκευή του κα-
ραβιού. Όπως υποστηρίζει «δεν θα πρέπει να το τοποθε-
τήσουν εάν δεν μιλήσουν και μαζί μου ή με κάποιον ειδικό. 

Δεν το λέω εγωιστικά, απλά είναι κατασκευή που εάν δεν 
τοποθετηθεί σωστά μπορεί να καταστεί επικίνδυνη για τον 
κόσμο. Μπορεί βλέποντάς το να νομίζεις ότι είναι απλή 
κατασκευή με λίγα κομμάτια, όμως συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο αφού είναι πολύ βαριά κατασκευή. Πάνω απ’ όλα 
προέχει η ασφάλεια και όχι το θέαμα. Όσο στολιζόταν στην 
πλατεία Αριστοτέλους υπήρχε μια μικρή περίφραξη και 
προσωπικό ασφαλείας για να μην προσπαθήσει κάποιος 
να σκαρφαλώσει», τόνισε η ίδια. Η δημιουργός ξεκαθάρι-
σε μέσα από τις δηλώσεις της ότι επιθυμία και άποψή της 
είναι πως το καράβι πρέπει να γυρίσει και να τοποθετηθεί 
ξανά, στο σημείο για το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευά-
στηκε, δηλαδή την πλατεία Αριστοτέλους. 

«Με ενόχλησε που τόσα χρόνια δεν αξιοποιήθηκε από τον 
δήμο. Πρώτον αυτό το καράβι όπως και άλλες κατασκευές 
που έγιναν για τον δήμο Θεσσαλονίκης έγιναν με χορηγίες 
και ανήκουν στους Θεσσαλονικείς και για αυτό το λόγο θε-
ωρώ ότι δεν έπρεπε να δοθεί. Είμαι αντίθετη με την κίνηση 
αυτή», κατέληξε η ίδια.

O συγγραφέας Τάσος Βαλμάς που ευαισθητοποίησε την 
κοινωνία για το ξεχασμένο σκαρί στις αποθήκες του 
δήμου Θεσσαλονίκης στην Τούμπα με ένα διήγημα του 
μιλώντας στο focus fm και στην Μ. Καραπαναγιωτίδου 
έχει προτείνει – όταν με το καλό αξιοποιηθεί από το 
δήμο Θερμαϊκού, να ονομασθεί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ προς τιμήν 
της δασκάλας Ελευθερίας Ρούσσου  που ανέβαινε στα 
κεραμίδια για να στολίσει το σχολείο και σκοτώθηκε σε 
μία από αυτές τις προσπάθειες της! Επίσης προτείνει: 
Εικαστική αξιοποίηση του παλιού χριστουγεννιάτικου 
στολισμού του καραβιού και ανάδειξη του νέου χαρα-
κτήρα του μέσα από εικαστικό διαγωνισμό. Εκδηλώ-
σεις με θέμα την διαφορετικότητα στο πάρκο που θα 
φιλοξενείται το καραβάκι και έκδοση του διηγήματος 
του “Το καραβάκι που αγαπούσε τα Χριστούγεννα” για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς για την ενίσχυση της ΚΙΒΩ-
ΤΟΥ, ΠΙΣΤΗΣ κλπ

κοινωνία

«Παραπεταμένο» στο δήμο Θερμαϊκού  
το «καράβι του Παπαγεωργόπουλου»

ΔΙΧΟΓΝΏΜΙΑ ΑΠΟΨΕΏΝ ΚΑΙ… ΠΡΟΤΑΣΕΏΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΤΟΥ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΆ ΒΛΆΣΤΟΥ
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■ Τους πρωταθλητές της γνώσης, επιβράβευσε και φέτος ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, 
τιμώντας τους 510 νέους φοιτητές, δημότες του που εισήλθαν φέτος στις Ανώτατες και 
Ανώτερες Σχολές της χώρας. Η εκδήλωση βράβευσης, διοργανώνεται κάθε χρόνο και 
έχει εξελιχθεί σε σημαντικότατο θεσμό για την Παιδεία στην ευρύτερη περιοχή. Ομιλητές 
στην εκδήλωση ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Αθηναγόρας Λουκατάρης, 
ιδρυτής και επικεφαλής της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης ο «Φάρος του Κόσμου» που 
περιθάλπει και προσφέρει γνώσεις στα άπορα παιδιά των Ρομά και ο δήμαρχος Πυλαί-
ας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ενώ τις βραβεύσεις έκαναν ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρ-
χοι, καθώς και άλλοι επίσημοι. «Επιβραβεύσαμε φέτος, όπως κάνουμε κάθε χρόνο τους 
πρωταθλητές της γνώσης, τους 510 νέους φοιτητές του δήμου μας και είμαστε πολύ 
περήφανοι γι’ αυτούς. Κάθε φορά αυτή η γιορτή αποτελεί για όλους μας μια αφετηρία 
ελπίδας ενόψει του νέου χρόνου. Τα παιδιά αυτά αποτελούν τον ανθό της χώρας μας, 
την νέα γενιά των Ελεύθερων και Δημιουργικών Ελληνόπουλων που πηγαίνει κόντρα 
στην οικονομική κρίση που δηλώνει πανέτοιμη, έχει σθένος, παλεύει για μια καλύτερη 
ζωή και δηλώνει αισιόδοξη. Είναι βέβαιο ότι η ζωή θα ανταμείψει τους κόπους τους και 
γιατί καμιά κρίση δεν κρατάει για πάντα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους 
νέους ακαδημαϊκούς, πολλά εύσημα στους δασκάλους τους για τη συμπαράσταση που 
τους παρείχαν, αλλά και στους γονείς, στους οποίους ανήκει μια μεγάλη τιμή και ανα-
γνώριση. Εμείς από τη μεριά μας, ο δήμος μας όπως έχουμε υποχρέωση και ηθικό κα-
θήκον επιβραβεύουμε την προσπάθεια αυτή, στέλνοντας ταυτόχρονα και το μήνυμα για 
την αναγκαιότητα της επένδυσης στην παιδείας, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε την κρίση», 
δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη. Σε όλους τους νέους φοιτητές που προέρχονται 
και από τις τρεις δημοτικές ενότητες δόθηκε αναμνηστικός πάπυρος, ενώ στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ειδική βράβευση των ομάδων Χάντμπολ Αγοριών 
και Κοριτσιών του 2ου ΓΕΛ Πυλαίας και του καθηγητή-προπονητού τους, Μιχάλη 
Αντωνιάδη που κατέκτησαν αντίστοιχα την 1η και την 3η θέση στο περσινό Πανελλήνιο 
Σχολικό Πρωτάθλημα.

■ Στις… φυλακές Διαβατών βρέθηκε 
η «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Κα-
λαμαριάς», στο πλαίσιο της χριστου-
γεννιάτικης γιορτής που διοργάνωσε  
η Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας, μαζί με τους έγκλειστους 
εκπαιδευόμενους. Στη γιορτή δόθη-
καν δώρα στους εκπαιδευόμενους και 
διατέθηκε το βιβλίο με έργα τους και 
τίτλο «Φυγής Ευκαιρία». Τα έσοδα από 
την πώληση του βιβλίου θα εξασφαλί-
σουν την προμήθεια γραφικής ύλης.

■ Κραυγή αγωνίας εκφράζουν ιδιο-
κτήτες καταστημάτων και δη κοσμη-
ματοπωλείων, που δραστηριοποιού-
νται στην καρδιά της πόλης, κάθε φορά 
που γίνεται μία πορεία στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλλουν 
επιχειρηματίες που έπεσαν θύματα 
του μένους των αντιεξουσιαστών, 
με αφορμή την πανελλαδική 24ωρη 
απεργία, η απουσία της αστυνομίας 
κατά τη διάρκεια της πορείας ήταν 
εμφανής. Τονίζουν πως η ανύπαρκτη 
αστυνόμευση κατά τη διάρκεια δια-
δηλώσεων αποτελεί πλέον συνήθη 
τακτική, την τελευταία τριετία, γεγο-
νός που δημιουργεί ανασφάλεια στους 
επιχειρηματίες. Σημειώνουν, δε, πως 
τα προηγούμενα χρόνια η παρουσία 
των αστυνομικών ήταν εμφανής ενώ 
η ενημέρωση που τους παρείχαν τους 
δημιουργούσε αίσθημα ασφάλειας. 
Την ίδια ώρα εκφράζουν ανησυχία 
για το τι θα συμβεί, αν πέσουν θύμα-
τα επίδοξων ληστών, με απούσα την 
αστυνομία. 

■ Η 1η τετραμερής συνάντηση Αρ-
χηγών των Αστυνομιών της Ελλάδας, 
της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της 
π.Γ.Δ.Μ., πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη. Ο Αρχηγός της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας συνα-
ντήθηκε με  τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Αρχηγό της Αστυνομίας της Βουλ-
γαρίας  Mladen MARINOV, τον επικε-
φαλής του Γραφείου Δημόσιας Ασφά-
λειας της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας Lazo 
VELKOVSKI και τον Αναπληρωτή Γε-
νικό Διευθυντή της Κρατικής Αστυνο-
μίας της Αλβανίας  Rebani JAUPΙ, με 
σκοπό την ενδυνάμωση της αστυνο-
μικής συνεργασίας. Οι συνομιλίες στο 
πλαίσιο της συνάντησης, επικεντρώ-
θηκαν στο οργανωμένο έγκλημα, την 
παράνομη μετανάστευση και την τρο-
μοκρατία, όπου τέθηκαν προτάσεις 
για την ενίσχυση της συνεργασίας.

■ Τη νέα αναπλασμένη και πιστοποι-
ημένη παιδική χαρά επί των οδών 3ης 
Σεπτεμβρίου με Παπάγου και Σοφού-
λη, στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών, 
εγκαινίασε ο δήμαρχος Ευθύμιος Φω-
τόπουλος και η Πρόεδρος της Δημο-
τικής Κοινότητας Διαβατών Κατερίνα 
Μιχελή. Παρόντες στην εκδήλωση 

ήταν οι Αντιδήμαρχοι Δ. Σκουλαριώτης και Π. 
Σάκας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Σίνδου Δ. Γκα-
μανής, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια» 
Ρ. Σουλάκη και ο Διευθυντής Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης Χρ. Αντώ-
ντσιος, στελέχη των ΕΛΠΕ, της αυτοδιοίκησης, 
μαθητές του 4ου Νηπιαγωγείου Διαβατών και 
κάτοικοι της περιοχής. Η ανάπλαση πραγ-
ματοποιήθηκε με την αποκλειστική χορηγία 

του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια». Το έργο, 
εκτός των άλλων, περιλαμβάνει τον ηλεκτρο-
φωτισμό, την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας 
και αστικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση 
διάβασης ΑΜΕΑ. Ο δήμαρχος Ευθύμιος Φω-
τόπουλος, εξέφρασε τη χαρά του «γιατί πα-
ραδίδουμε στην κοινωνία των Διαβατών, στα 
παιδιά και στις οικογένειες, μια ολοκαίνουρια 
παιδική χαρά. Με τη χορηγία των ΕΛΠΕ και 
την εποπτεία του δήμου ήδη έχουν ξεκινήσει 
οι εργασίες για την ανάπλαση μιας παιδικής 
χαράς στο Καλοχώρι και την κατασκευή μίας 
νέας στη Νέα Μαγνησία, οι οποίες εύχομαι να 
ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό και να 
αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες». Ανακοί-
νωσε επίσης ότι δήμος βρίσκεται στη φάση της 
δημοπράτησης έργου 807.000 ευρώ για την 
κατασκευή νέων παιδικών χαρών ή ανάπλαση 
υφισταμένων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότη-
τες με στόχο την προσαρμογή τους στα νέα 
δεδομένα τα οποία επιβάλλει η νομοθεσία.

To Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, βρέθη-
κε για πρώτη φορά στη Χαλκιδική, στα 
Νέα Μουδανιά, με την υποστήριξη του 
Millenium Education Center και του δήμου 
Ν. Προποντίδας, όπου διοργανώθηκε με 
επιτυχία εκδήλωση για το μέλλον των 
νέων της Χαλκιδικής. Πραγματοποίηθηκε 
δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι στην πατρίδα μας, τη 
νεανική ανεργία, την επιχειρηματικότητα και 
την εκπαίδευση. Την συμμετοχή των νέων 
στα κοινά και τις προτάσεις για μια ολοκλη-
ρωμένη πολιτική για τους νέους επαγγελ-
ματίες, τους αγρότες, τους επιστήμονες. 
Τo Ε.ΣΥ.Ν.  ιδρύθηκε το 1998. Αποτελεί 
τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής 
Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή 
της κυβέρνησης σε εσωτερικό επίπεδο. 
Συγκροτείται από εβδομήντα οκτώ οργανώ-
σεις νέων, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της 
οργανωμένης ελληνικής νεολαίας. Στόχος 
του είναι η ενίσχυση του ρόλου και ο συντο-
νισμός των δράσεων των οργανώσεων με-
λών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό 
των μελών των οργανώσεων του, αντι-
προσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα 
χιλιάδες οργανωμένους έλληνες νέους 
και νέες. Οι οργανώσεις-μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. 
το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα και 
αντιπροσωπευτικότερα στην Ευρώπη. Στην 
ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις τους ο 
Γενικός Γραμματέας Δία Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, 
ο ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης 
(ΠΑΣΟΚ), ο ευρωβουλευτής κ. Στέλιος 
Κούλογλου (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Σύμβουλος 
Πολιτικής στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο κ. 
Ηλίας Ιορδανίδης. Την εκδήλωση συντόνι-
σαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΥΝ κ. Γιάννης 
Δελακουρίδης, ενώ τις προτεραιότητες του 
Συμβουλίου παρουσίασε ο Πρόεδρος κ. 
Αρμόδιος Δρίκος. Την εκδήλωση χαιρέτησε 
ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας κ. Μανώ-
λης Καρράς, ο Πρόεδρος του Millenium 
Education Center κ. Χρήστος Παπακώστας, 
και ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΣΥΝ 
Βορείου Ελλάδας κ. Νίκος Χατζηαλέξης.

Μια ανοιχτή συζήτηση για 
το μέλλον των νέων
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Εύχομαι στη νέα διοίκηση του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής να 
μπορέσει να παλέψει σ’ αυτές 
τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά και να 
είναι ενωμένη  για το καλό του 
τόπου μας.
Η ικανότητα, η εργατικότη-
τά σας, η σκληρή δουλεία, η 
επιμονή και τόλμη πρέπει πάντα 
να επιβραβεύονται και εσείς τα 
έχετε σε αφθονία, η επιτυχία 

σας είναι σίγουρη! Θα είμαι δίπλα σας σε κάθε κίνηση που θα προω-
θεί τα συμφέροντα της Χαλκιδικής και όλων των επιχειρηματιών από 
όλους τους κλάδους. Με μεταρρυθμίσεις και την επιχειρηματικότητα 
θα επιστρέψουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς διχαστικές φωνές και 
χωρίς λαϊκιστικές μεθόδους, η αναγκαία αναπτυξιακή ώθηση μπορεί να 
προέλθει μόνο μέσα από τον κόσμο της εργασίας, της παραγωγής, της 
επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.  
Τώρα ξεκινά η ώρα της μεγάλης ευθύνης, έχετε πολλή δουλειά να κάνε-
τε. Καλή αρχή! Καλή δύναμη! Καλή επιτυχία!
*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Ή ισχύς εν τη ενώσει

karfitsomata

■ Τη δημιουργία υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού πρότεινε ο 
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Β΄ Θεσσαλονίκης Σάββας  Ανα-
στασιάδης στο 11ο συνέδριο της ΝΔ. «Ο οικουμενικός Ελληνισμός 
αποτελεί εθνικό κεφάλαιο που η τεράστια δύναμή του πηγάζει από 
την ενότητα όσων αποδέχονται και ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες 
του Ελληνισμού», είπε μεταξύ άλλων  ο αν. Τομεάρχης  Εξωτερικών 
της Νέας Δημοκρατίας, Απόδημου Ελληνισμού, για να προσθέσει, 
«είμαστε δε, το πρώτο κόμμα που πραγματοποίησε τρία συνέδρια 
οικουμενικού Ελληνισμού, όχι κομματικά, αλλά ανοιχτά σε όλους 
τους Έλληνες, όπου συζητήθηκαν προβλήματα που απασχολούν τους 
ομογενείς, αλλά και προτάσεις για την χάραξη μιας εθνικής στρατη-
γικής για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της Ελληνικής 
διασποράς». Συνεχίζοντας ο Βουλευτής  Β΄ Θεσσαλονίκης αναφέρθη-
κε στην  απουσία  μιας  συγκροτημένης πολιτικής για την αξιοποίησή 
της Ομογένειας από το Ελληνικό κράτος, ενώ έθεσε και το θέμα της 
ψήφου των ομογενών. «Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να 
μη δίνει το δικαίωμα ψήφου στους ομογενείς της σε άλλες χώρες», 
τόνισε, για να υπογραμμίσει , ότι  το κόμμα του είχε καταθέσει σχετική 
πρόταση νόμου το 2008, η οποία όμως καταψηφίστηκε από την  τότε 
αντιπολίτευση (συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ), ενώ τον  Μάιο 
του 2016 έφερε στη Βουλή σχέδιο νόμου προς ψήφιση,  αλλά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ «και ως κυβέρνηση στάθηκε απέναντι στους ομογενείς, καθώς το 
σχέδιο νόμου δεν συζητήθηκε ποτέ  μέχρι σήμερα στη Βουλή».

■ «Παραεμπόριο λουλου-
διών, κάτω από τη μύτη των 
αρχών εντοπίζεται και πάλι 
φέτος κατά την χριστου-
γεννιάτικη περίοδο, χωρίς 
δυστυχώς να ενοχλείται 
και να δρα καμία κρατική 
αρχή» καταγγέλλει ο Πρό-
εδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης Μιχάλης Ζορπίδης, 
που δήλωσε σχετικά: «Μέλη του Επιμελητηρίου μας κατήγγειλαν ότι 
δυστυχώς και φέτος ανθεί το παραεμπόριο φυτών και λουλουδιών 
ενόψει Χριστουγέννων. Πλανόδιοι πωλητές διακινούν χωρίς κανένα 
παραστατικό έγγραφο, κάκιστης ποιότητας αλεξανδρινούς και άλλα 
λουλούδια, εντελώς ανενόχλητοι. Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες 
παλεύουν να επιβιώσουν για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
και όλες τις επιβαρύνσεις που τους χρεώνει το ελληνικό κράτος. Ένα 
κράτος που δυστυχώς ξέρει μόνο να εισπράττει και όχι να φροντίζει 
ώστε να προστατεύει τους νομιμόφρονες που κερδίζουν πολλά από 
το παραεμπόριο. Το ΕΕΘ για μία ακόμη φορά κάνει έκκληση σε όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας, από την Οικονομική 
Αστυνομία και την ΑΑΔΕ μέχρι τους Δήμους να κάνουν επιτέλους κάτι 
ώστε να πατάξουν το παραεμπόριο. Επίσης απευθύνει έκκληση στους 
καταναλωτές να μην προτιμούν τους παράνομους διακινητές γιατί 
συμμετέχουν σε ένα κύκλο μαύρου χρήματος, ενώ θα καταλήξουν 
έχοντας στο σπίτι τους κάκιστης ποιότητας προϊόντα για τα οποία δεν 
θα μπορούν να διαμαρτυρηθούν σε κανέναν. Αντ’ αυτού να προτι-
μούν πάντα καταστήματα στεγασμένου εμπορίου, τα ανθοπωλεία της 
γειτονιάς τους».

■ Το project που αφορά στη σύνδεση 
Αξιού, Μοράβα και Δούναβη σχολία-
σε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, σημειώνοντας πως η σύν-
δεση αυτή «αναβαθμίζει τη Θεσσαλονί-
κη σε κεντρικό κόμβο θαλάσσιων μετα-
φορών». Με ανάρτησή του στο Twitter, 
ο κ. Μπουτάρης ανέφερε: «Έχω ενη-
μερώσει τον ΠτΔ, τον Πρωθυπουργό 
και τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την 
προετοιμασία των γειτόνων μας, Σκο-
πίων και Βελιγραδίου με τους Κινέζους 
που έχουν αναλάβει το έργο. Περιμέ-
νουμε αντίστοιχη κινητικότητα και από 
την Ελληνική Πολιτεία. Το έργο κρίνεται 
εξαιρετικά σημαντικό για την ευρύτερη 
περιοχή»…

■ Σειρά ευνοϊκών παρεμβάσεων που 
οδηγούν 49.000 οφειλέτες να διαπιστώ-
σουν ότι το δάνειό τους… εξοφλήθηκε, 
περιλαμβάνει ρύθμιση για τους δανειο-
λήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατι-
κής Κατοικίας (ΟΕΚ). Από το συνολικό 
χρέος του 1,46 δισ. ευρώ που έχει δημι-
ουργηθεί από 81.715 δανειολήπτες, τα 
670 εκατ. ευρώ διαγράφονται, ως απο-
τέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών. Στην 
«πρώτη γραμμή» βρίσκεται η επιμή-
κυνση του χρόνου αποπληρωμής του 
δανείου κατά δέκα έτη. Την ίδια στιγμή 
αποφασίστηκε να υπάρξει διαγραφή του 
δανείου, εάν η οφειλή είναι μικρότερη 
των 6.000 ευρώ ή εάν έχει καταβληθεί 
πάνω από το 60% αυτού.

■ Μετά την έξοδο από τα μνημόνια τον 
Αύγουστο του 2018 και με ορίζοντα το 
2019 πρόκειται, σύμφωνα με πληρο-
φορίες να προχωρήσει η μονιμοποί-
ηση έως 30.000 συμβασιούχων που 
εργάζονται επί σειρά ετών στο Δημό-
σιο. Πρόκειται για εργαζόμενους στις 
Κοινωνικές δομές των δήμων όπως το 
«Βοήθεια στο σπίτι», τα ΚΗΦΗ, οι παιδι-
κοί σταθμοί αλλά και στην εκπαίδευση 
και τα Νοσοκομεία που καλύπτουν ακό-
μη και επί μία 15ετία πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες αλλά παραμένουν ακόμη συμ-
βασιούχοι. Στους εργαζόμενους αυτούς 
η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα προ-
χωρήσει στη μονιμοποίησή τους. Ωστό-
σο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες 
λόγω των ασφυκτικών περιορισμών 
του μνημονίου προκρίθηκε να λυθεί 
πρώτα το θέμα των συμβασιούχων κα-
θαριότητας των δήμων…

■ «Ήρθε ο Βούτσης και μας είπε ότι μας 
έριξαν οι ξένοι. Δεν τα θυμάται καλά. 
Από μέσα, από την Ελλάδα μας έριξαν. 
Οι απέξω μπορεί να βοήθησαν. Οι ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΑΝΕΛ, Χ.Α. και ο Κουβέλης μας έρι-
ξε» είπε από το βήμα του συνεδρίου της 
ΝΔ ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες 
δηλώσεις του Νίκου Βούτση. Είπε ακό-
μη ότι «τι μας λέει ο πρόεδρος της Βου-
λής;  Ότι έπαιξαν το παιχνίδι των ξένων, 
Ότι ήταν γερμανοτσολιάδες ή ήταν οι 
χρήσιμοι ηλίθιοι;».
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Διπλό μήνυμα από την πρόσφατη δημοσκόπη-
ση της Κάπα Research, η οποία διεξήχθη από 
τις 13 Νοεμβρίου ως τις 6 Δεκεμβρίου, στις 
13 Περιφέρειες της χώρας. Αποτυπώνει από 
τη μία έντονη δυσαρέσκεια των εκλογέων της 
Θεσσαλονίκης για τα πεπραγμένα της δημοτικής 
αρχής, αλλά και μικρή επιβράβευση πολιτικών. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι βουλευτές των ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ καταποντίζονται σε δημοτικότητα, 
παρά τις προσπάθειες ειδικά των τελευταίων 
ημερών. Όσον αφορά στους βουλευτές Α Εκλο-
γικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης οι συμμετέ-
χοντες έχουν θετική και μάλλον θετική άποψη.  
Κατά 48% για τον π. πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή. Κατά 37% για τον Στ. Καλαφάτη (ΝΔ). Κατά 30% 
για την Έλενα Ράπτη (ΝΔ). Κατά 27,5% για τον Κ. Γκιουλέκα (ΝΔ) Κατά 26% για τον Στ. Θεοδωράκη 
(Το Ποτάμι). Κατά 26% για τον Ι. Αμανατίδη (ΣΥΡΙΖΑ). Κατά 24,5% για τον Ευάγ. Βενιζέλο (Δημοκρα-
τική Συμπαράταξη) Κατά 24% για τον Τάσο Κουράκη (ΣΥΡΙΖΑ) Κατά 24% για τον Αλ. Τριανταφυλλίδη 
(ΣΥΡΙΖΑ). Κατά 23,5% για τον Ν. Παρασκευόπουλο (ΣΥΡΙΖΑ). Κατά 23% για τον Μ. Μπόλαρη (ΣΥΡΙ-
ΖΑ). Κατά 21% για τον Κ. Ζουράρι (ΑΝΕΛ). Κατά 17% για τον Τρ. Μηταφίδη (ΣΥΡΙΖΑ). Κατά 16% για 
τον Ι. Δελλή (ΚΚΕ) Κατά 9% για τον Ι. Σαρίδη (Ένωση Κεντρώων).Κατά 7,5% για τον Αντ. Γρέγο (ΧΑ) 
. Ακόμη, η δημοσκόπηση δείχνει σε πτώση τη δημοτικότητα του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη (αρνητική άποψη 37,5%, μάλλον αρνητική 14% -σύνολο 51,5%- Θετική άποψη 21%, μάλ-
λον θετική 23% -σύνολο 44%). Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων και σε άλλες 
ερωτήσεις, όπως η ικανοποίησή τους από τη ζωή στην περιοχή όπου κατοικούν (για την Κ. Μακε-
δονία οι απαντήσεις είναι πολύ και αρκετά 50%, Λίγο και καθόλου 49,5%, δε γνωρίζω δεν απαντώ 
0,5%), το συναίσθημα που κυριαρχεί στη ζωή τους το τελευταίο χρονικό διάστημα (ανασφάλεια 37%, 
θυμός 34%, ελπίδα 14,5%, αδιαφορία 5%, ικανοποίηση 5%, φόβος 2%, σιγουριά 2%, δε γνωρίζω δεν 
απαντώ 0,5%), το πιο θεωρούν σημαντικότερο πρόβλημα (ανεργία 61,5%, ανέχεια/φτώχεια 38,5%, 
δομές υγείας 30,5%, διαφθορά στη δημόσια ζωή 23,5%, εγκληματικότητα 18%, προσφυγικό / μετα-
ναστευτικό 13,5%, καθαριότητα 12,5%, συγκοινωνίες 12,5%, κυκλοφοριακό 11,5%, οδικό δίκτυο 
11%, δομές εκπαίδευσης 8,5%, περιβάλλον 5,5%, χώροι αναψυχής 4%, αθλητικές εγκαταστάσεις 
3,5%, ύδρευση / αποχέτευση 3,5%, αγορά / εμπορικό κέντρο 2,5%, άλλο 2%, δεν έχει ιδιαίτερα προ-
βλήματα η περιοχή μου 3,5%, δε γνωρίζω /δεν απαντώ 1%). Στην έρευνα συμμετείχαν 1.696 άνδρες 
και γυναίκες 17 ετών και άνω, με τη μέθοδο τηλεφωνικών και face to face συνεντεύξεων, αλλά και 
τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, με μέγιστο σφάλμα 2,4%

■ Την παραίτηση του ‘Έλληνα Επιτρόπου Μετανάστευσης της Ε.Ε. Δημήτρη Αβραμό-
πουλου, μετά το άρθρο στην ιστοσελίδα politico.eu, στο οποίο, όπως επισημαίνεται, 
ανακοινώνει την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκρούσει τα μεταναστευ-
τικά ρεύματα και προτείνει την ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω της 
ανάπτυξης ανάλογων πολιτικών, ζητά ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς, Φαήλος Κρανι-
διώτης. «Εφόσον ο κ. Αβραμόπουλος θεωρεί εαυτόν ανίκανο να αντεπεξέλθει στην 
αρμοδιότητά του, καλά θα κάνει να παραιτηθεί το συντομότερο δυνατόν και να δώσει 
χώρο σε αυτούς που θέλουν και μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα» αναφέρει 
χαρακτηριστικά.

Οι πιο δημοφιλείς πολιτικοί στην Α΄Θεσσαλονίκης…
■ Μηνύματα αποκατάστασης της εμπι-
στοσύνης στην ελληνική οικονομία 
«είδε» ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, μετά τη συνάντηση με τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank 
Τζον Κράιαν. «Κοινή συνισταμένη των 
εκτιμήσεων: Απόδοση των μεταρρυθμί-
σεων, επιτάχυνση ανάπτυξης και προο-
πτική τέλους των προγραμμάτων στήρι-
ξης το α’ εξάμηνο του 2018», αναφέρει 
σε ανάρτησή του στο twitter!

■ H Νέα Δημοκρατία έστησε κάλπες στο 
Συνέδριό της, όχι για να εκλέξει όργανα, 
όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά για να 
συνδιαμορφώσουν οι σύνεδροι κάποιες 
από τις προτάσεις του σχεδίου της Νέας 
Δημοκρατίας για την Ελλάδα του αύριο. 
Το πιο ενδιαφέρον, είναι οι απαντήσεις 
που δόθηκαν. Τάσσονται, με τρόπο σαφή, 
υπέρ των τολμηρών μεταρρυθμίσεων 
που έχει ανάγκη η χώρα για την οριστική 
έξοδο από την κρίση και την οικονομική 
και θεσμική αναδιοργάνωση της. Συγκε-
κριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχό-
ντων στην ψηφοφορία (65,3%) θεωρούν 
ότι το πρώτο νομοσχέδιο της επόμενης 
Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα 
πρέπει να εστιάζει στην εισαγωγή ενός 
σταθερού φορολογικού συστήματος που 
θα μειώνει τον ΕΝΦΙΑ και τους φόρους 
για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. 
Επιβεβαιώθηκε ακόμη - με το συντρι-
πτικό ποσοστό του 94,6% - ότι η πάταξη 
της εγκληματικότητας στα Εξάρχεια και 
στις άλλες εστίες ανομίας οφείλει να είναι 
κεντρική προτεραιότητα για τη Νέα Δη-
μοκρατία. Τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας 
δίνουν απαντήσεις και για μία σειρά ζητη-
μάτων που αφορούν στην Παιδεία, από 
τις οποίες ξεχωρίζει η ομόθυμη υποστή-
ριξη του αιτήματος για αναθεώρηση του 
άρθρου 16, ώστε να επιτρέπεται η ίδρυση 
ιδιωτικών Πανεπιστημίων…

■ Στην κυβέρνηση του 2014 θα πρέπει 
να αναζητηθούν οι ευθύνες για την πρό-

σφατη εμπλοκή στον διαγωνισμό πώλη-
σης του 67% του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης με την εγγυητική, λένε 
παράγοντες του ΟΛΘ. «Τα κριτήρια που 
είχαν τεθεί… τότε ήταν πιο ελαστικά από 
ό,τι θα επέτρεπε ένας διαγωνισμός αυτού 
του μεγέθους».

■ Ομολογία σοκ… Ο υπουργός εσωτερι-
κών μιλώντας σε συνέδριο για τη δυτική 
Αττική τόνισε ότι «ειλικρινά ως υπουργός 
Εσωτερικών δεν έχω καταλάβει ποιος 
είναι αρμόδιος και σε ποιο βαθμό για το 
θέμα διαχείρισης των ρεμάτων. Οι δή-
μοι; Ποιοι δήμοι, οι ορεινοί; Οι πεδινοί; Οι 
Περιφέρειες; Αν κοιτάξει κάποιος και κα-
ταγράψει την συγκεκριμένη νομοθεσία, 
θα διαπιστώσει ότι έχουμε αντιφατικές 
κατευθύνσεις και αντιφατικές ευθύνες, 
με βάση την κείμενη νομοθεσία»! Όπως 
ανακοίνωσε «για τη χρονιά που έρχεται, 
το 2018, έχουμε διαμορφώσει μαζί με 
το υπουργείο Οικονομίας, ένα νέο χρη-
ματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα έχει 
ως στόχευση, ανάμεσα σε άλλα που δεν 
σχετίζονται με το θέμα μας, τη χρηματο-
δότηση μικρών αντιπλημμυρικών έργων. 
Αυτό το Πρόγραμμα θα λειτουργεί συ-
μπληρωματικά σ’ αυτά τα οποία οι Περι-
φέρειες διαχειρίζονται μέσω των ΠΕΠ, ή 
τα μεγαλύτερης εμβέλειας έργα που δρο-
μολογούνται και φαντάζομαι ότι με εκτενή 
τρόπο θα τα πει ο συνάδελφος, ο κ. Σπίρ-
τζης. Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων και θα το διαχειρίζεται το υπουργείο 
Εσωτερικών. Ουσιαστικά είναι ένας δα-
νεισμός της χώρας, ο οποίος όμως δεν 
θα αποπληρώνεται από τους δήμους που 
θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά θα 
αποπληρώνεται από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων. Θα είναι δηλαδή μια 
επιχορήγηση, ουσιαστικά, προς τους δή-
μους. Και ήδη, αν δεν κάνω λάθος, έχουν 
κατατεθεί, σε κάποιο νομοσχέδιο που 
συζητείται τώρα, συγκεκριμένες νομοθε-
τικές διατάξεις για να μπει σε εφαρμογή 
από τους πρώτους μήνες του 2018…»

■ «Κατά το τριήμερο που πέρασε, σε (…) φιλική 
- γιορτινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 
Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, ο  Δημήτρης Μάρ-
δας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Β’ Θεσσαλονίκης, συζήτησε 
με διευθυντές σχολείων του δήμου τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της  περιοχής». H 
συγκεκριμένη ενημέρωση γίνεται από το γραφείο 
του βουλευτή και πρώην υφυπουργού!  Δηλαδή 
συνεχίζει με εντονότατους ρυθμούς τις επαφές και 
«ούτε γιορτές αφήνει να πέσουν κάτω»  «οργώνο-
ντας» την εκλογική του περιφέρεια σαν να είχαμε 
εκλογές… αύριο!

■ «Στηρίζω Τζιτζικώστα στην περιφέρεια, όσο αυ-
τός θέλει να είναι στην περιφέρεια…» είπε στο focus 
fm και στην Μ. Καραπαναγιωτίδου ο πρ. υπουργός 
και νυν βουλευτής –πρώτος σε δημοτικότητα σύμ-
φωνα με την τελευταία δημοσκόπηση-  της ΝΔ Β’ 
Θεσσαλονίκης Θ. Καράογλου. Δηλαδή «υπάρχει μία 
περίπτωση ο κ Τζιτζικώστας κάποια στιγμή να μη 
θέλει την Περιφέρεια και να θέλει πχ… υπουργείο;» 
αναρωτήθηκαν πολλοί ακροατές της εκπομπής. 
Μάλλον τότε θα είναι η σειρά του πρ. υπουργού Μα-
κεδονίας Θράκης που έχει δηλώσει πολλές φορές 
ότι θέλει να κλείσει την πολιτική του καριέρα στην 
αυτοδιοίκηση από την οποία και  ξεκίνησε…

■ «Ο κ. Μητσοτάκης ζητάει εκλογές κάθε δύο μή-
νες, αλλά εκλογές θα γίνουν το 2019» δήλωσε στο 
FOCUS 103,6 ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώ-
της Ρήγας. Ερωτηθείς για τους πλειστηριασμούς 

ο κ. Ρήγας απάντησε ότι «δεν έχει γίνει κανένας 
πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας. Φτιάχνεται πα-
ρατηρητήριο από πλευράς της κυβέρνησης, που 
θα παρακολουθεί όλη αυτήν την κατάσταση», ενώ 
διευκρίνισε ότι «δεν μιλάμε για πλειστηριασμούς, 
όπου επισπεύδων είναι ιδιώτης με ιδιώτη, καθώς 
εκεί δεν έχουμε καμία συμμετοχή.[...] Για το κίνη-
μα κατά των πλειστηριασμών, υπήρχε διαφορά 
παλαιότερα, γιατί τότε κυνηγούσαν τους μικρούς 
«φτωχοδιάβολους». Κληθείς να σχολιάσει τέλος τις 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ, σε ομιλίες 
του Πρωθυπουργού απάντησε: «Η Αριστερά ποτέ 
δεν έκανε αντισυγκεντρώσεις. Δεν μπορεί να δια-
μορφώνονται αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι προς 
τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς. Ποτέ το ΚΚΕ 
δεν έκανε αντισυγκεντρώσεις, απέναντι σε συγκε-
ντρώσεις κόμματος από το 1974 έως σήμερα. Αν το 
κάνει σήμερα, θα κριθεί στο χώρο της Αριστεράς.»

■ «Ως ΟΝΝΕΔ, νιώθουμε την υποχρέωση να ευ-
χαριστήσουμε την Υπουργό Εργασίας κυρία Έφη 
Αχτσιόγλου για την απόφαση χορήγησης εφάπαξ 
επιδόματος «νεανικής αλληλεγγύης». Και νιώθουμε 
υποχρεωμένοι γιατί η απόφαση της κυρίας Υπουρ-
γού συνέπεσε χρονικά με το Συνέδριο Αρχών και 
Θέσεων της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας την κα-
λύτερη διαφήμιση στο όραμά μας για τη νέα γενιά 
που διεκδικεί ευκαιρίες αντί για…  επιδόματα. Μας 
(υπο)χρεώσατε κα υπουργέ…».

karfitsomata
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Το ποσό των 15.000 ευρώ αποφάσισε να διαθέσει 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για την χρημα-
τοδότηση δράσεων του Δήμου σχετικά με τον 
χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Η απόφαση αφορά 
θετική απάντηση του ΕΕΘ σε σχετικό αίτημα που 
απηύθυνε προς τον Μιχάλη Ζορπίδη ο Γιάννης 
Μπουτάρης και το ποσό θα διατεθεί σε προμηθευ-
τές του δήμου Θεσσαλονίκης, που θα υποδείξει 
ο Δήμος, όπως ακριβώς γίνεται όλα τα τελευταία 
χρόνια. «Με τον τρόπο αυτό το ΕΕΘ αποδεικνύει 
ότι στηρίζει εμπράκτως την πόλη και την κοινω-
νία της αλλά και τον δήμο Θεσσαλονίκης, στις 
προσπάθειές του να δημιουργήσει ένα εορταστικό 
κλίμα αλλά κι ένα πιο όμορφο περιβάλλον στη δι-
άρκεια των εορτών», τονίζει ο Μιχάλης Ζορπίδης, 
σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο και τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ίδια επιστολή 
υπενθυμίζει ότι το Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης δεν είναι η πρώτη φορά που 
χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις του δήμου Θεσσα-
λονίκης, καθώς από το 2006  μέχρι σήμερα έχουν 
διατεθεί για τέτοιους σκοπούς από το επιμελητή-
ριο ποσά άνω των 200.000 ευρώ. «Συγκεκριμένα 
το 2011 και το 2015 αναλάβαμε εξ’ ολοκλήρου την 
διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης πλατείας, την 
οποία σχεδιάσατε και μας αναθέσατε την υλοποί-
ησή της, σε σύσκεψη που έγινε στο… γραφείο 
σας. Για τις διοργανώσεις αυτές το ΕΕΘ διέθεσε 
35.500 ευρώ ευρώ (20.000 το 2011 και 15.500 το 
2015). Το 2016 για τον χριστουγεννιάτικο διάκο-
σμο της πόλης διαθέσαμε 10.000 ευρώ σύμφωνα 
με τη συνεννόηση που κάναμε και ακολουθώντας 
αυστηρά τον δικό σας προγραμματισμό. Επίσης, 
το 2011 διαθέσαμε 19.787 ευρώ για την επισκευή 
απορριμματοφόρων του δήμου Θεσσαλονίκης, 
προκειμένου να συμβάλουμε στην προσπάθειά 
σας να βελτιωθεί η αποκομιδή απορριμμάτων, 
που την εποχή εκείνη ήταν εξαιρετικά προβλη-
ματική, λόγω ζημιών, φθορών και έλλειψης 
ανταλλακτικών των οχημάτων, τις οποίες αδυ-
νατούσαν οι υπηρεσίες σας να αποκαταστήσουν, 
λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών. Επίσης, για 
τη λειτουργία των Infokiosks του Δήμου διαθέ-
σαμε προσωπικό, για το οποίο επιβαρυνθήκαμε 
με το ποσό των 14.000 ευρώ για το 2012 και το 
2013. Το 2008 διαθέσαμε 8.725 ευρώ και το 2014 
ακόμη 1.500 ευρώ για την υποστήριξη του έργου 
της Δημοτικής Αστυνομίας στο κέντρο της πόλης 
(φύλαξη του ιστορικού κέντρου και καταπολέμη-
ση του παραεμπορίου). Επίσης, το 2006 διαθέ-
σαμε 30.000 ευρώ για τη συμμετοχή μας στον 
Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης, 
θέλοντας να ενισχύσουμε το τουριστικό προφίλ 
της πόλης και να συνδράμουμε στις δικές σας 
προσπάθειες που έχουν τον ίδιο στόχο. Την προ-
σέλκυση επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη πέτυχε και 
η πρωτοβουλία μας να διαθέσουμε δωρεάν ξενα-
γούς σε ομάδες τουριστών και μαθητών, για την 
οποία διαθέσαμε συνολικά περί τα 60.000 ευρώ 
τα προηγούμενα πέντε χρόνια! Λόγω αυτής αλλά 
κι άλλων πρωτοβουλιών η Θεσσαλονίκη είναι η 
πόλη που προσελκύει τις περισσότερες σχολικές 
εκδρομές στη χώρα!».

Για να μη ξεχνιόμαστε κ. Δήμαρχε…

Ο 
νέος κάβος του Eurogroup της 22ας 
Ιανουαρίου, έχει αρχίσει αχνά – αχνά 
να προβάλλει στον πολιτικό ορίζοντα 
του νέου έτους και μαζί του η πολιτική 
συμφωνία για την εκταμίευση της δόσης 
των 5,5 δις ευρώ. Αμέσως μετά ανοίγει 
συζήτηση για την τέταρτη αξιολόγηση. Ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιμένει 

πως η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα τον Αύγουστο, 
εκεί κοντά στα μπάνια του λαού. Ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις 
που απομένουν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 
τα τέλη Ιουνίου. Πέρα από την κόπωση κυβέρνησης και 
κοινωνίας και οι πιστωτές  έχουν το δικό τους άγχος να 
μη διαψευστεί το δικό τους αφήγημα για την πολιτική… 
λιτότητας που επέβαλλαν στην Ελλάδα την ώρα που ευ-
ρω-σκεπτικιστικά κινήματα «παίρνουν κεφάλι» συμμετέ-
χοντας ακόμα και σε κυβερνήσεις, όπως στην Αυστρία.

Ναι μεν αλλά…
Έτσι η κυβέρνηση «θα δώσει ρέστα», καθώς για να ολοκλη-
ρωθεί το πρόγραμμα εντός του χρονοδιαγράμματος θα πρέ-
πει μέχρι τα μέσα του 2018 να έχει υλοποιήσει… 82 προαπαι-
τούμενα. Αυτό ακριβώς έγραψε και η γερμανική οικονομική  
εφημερίδα Handelsblatt με τίτλο «Για την Ελλάδα το 2018 θα 
είναι μια χρονιά που θα κρίνει το μέλλον της». Όπως φαίνεται 
το Μέγαρο Μαξίμου περιμένει πολλά από τον νέο πρόεδρο 
του Eurogroup, τον Πορτογάλο σοσιαλιστή Μάριο Σεντένο, ο 
οποίος ως υπουργός οικονομικών στη χώρα του… αντιτάχτη-
κε στην πολιτική λιτότητας -που ήθελε να επιβάλλει η τρόικα- 
και με δική του πολιτική κατόρθωσε να βγάλει την Πορτογα-
λία από την μέγγενη των μνημονίων. Όμως και ο κ. Σεντένο 
έχει ξεκαθαρίσει ότι «η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει το 
υπάρχον πρόγραμμα προτού γίνει η παραμικρή ελάφρυνση 
στο υπέρογκο χρέος της» ενώ την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος 
Τύπου του ΔΝΤ υποστήριζε ότι αν δεν υπάρξει ελάφρυνση του 
ελληνικού χρέους, το Ταμείο δεν θα ενεργοποιήσει το «επί της 
αρχής» πρόγραμμά του με την Ελλάδα (περίπου 1 δισ. ευρώ).

Στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, οι μεν Βρυξέλλες έχουν πειστεί πως ο 
Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο «ταύρος μέσα σε υαλοπωλείο», 
όπως πίστευαν μέχρι και τις 12 Ιουλίου του 2015 η δε Αθήνα 
θεωρεί πως οι δανειστές δεν είναι τα «λιοντάρια που τσακώ-
νονται για την λεία… Ελλάδα», όπως κάποτε είχε πει ο Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα 
αναμένεται να ολοκληρώσει και την 4η αξιολόγηση και να έχει 
εφαρμόσει και τα 82 προαπαιτούμενα. 

Συνεπώς για την επόμενη ημέρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ-
ματα θα πρέπει να εστιάσουν στο σχέδιο χωρίς δανειστές, 
χωρίς μνημόνια, χωρίς δανεικά. Επίσης θα πρέπει να δοθούν 
απαντήσεις για το αν θα γίνει ρύθμιση του χρέους, αν θα γίνει 
όπως ζητά το ΔΝΤ, αν θα γίνει όπως θέλουν οι ευρωπαίοι και 
αν θα συναινέσει το ΔΝΤ. Επίσης, αν και όταν γίνει η ρύθμι-
ση του χρέους -και ανεξάρτητα από την όποια μορφή απο-
μείωσης- η συμφωνία θα συνοδευτεί από νέες μνημονιακές 
υποχρεώσεις της Ελλάδας; Ποιες διασφαλίσεις θα ζητήσουν 
οι δανειστές και για πόσα χρόνια; Θα γίνει τελικά επαναδια-
πραγμάτευση των όντως μεγάλων πλεονασμάτων, όπως θέ-
λει κι απαιτεί το ΔΝΤ; Αν γίνει επαναδιαπραγμάτευση σε πόσα 
χρόνια θα αφορά; Θα εφαρμοστεί νωρίτερα η μείωση του 
αφορολογήτου, όπως θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; 
Ποια οικονομική βοήθεια και με ποια μορφή θα δοθεί στην 
Ελλάδα προκειμένου να ξεκολλήσει η οικονομία και να ανα-
κουφιστούν οι φορολογούμενοι; 

Όλα αυτά τα… σχέδια της επόμενης χρονιάς ενδέχεται να βρε-
θούν στον αέρα με μια νέα προσφυγή στις γερμανικές κάλπες. 
Σε περίπτωση κατά την οποία σχηματιστεί και πάλι κυβέρνη-
ση μεγάλου συνασπισμού, στο Βερολίνο, και το υπουργείο 
οικονομικών αναλάβει ο Μάρτιν Σουλτς, όπως επιδιώκουν οι 
Σοσιαλδημοκράτες, αναμφίβολα η τροπή των εξελίξεων σα-
φώς και «βολεύει» την Ελλάδα. Τα γεγονότα των επόμενων 
μηνών θα καθορίσουν αν θα πάμε σε εκλογές το Νοέμβριο 
του 2018 ή το Μάιο του 2019. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
karfitsa έχουν ήδη παραγγελθεί τεράστιες ποσότητες χαρ-
τιού – βλ ψηφοδέλτια – για κάθε περίπτωση…

To σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» τη… μεταμνημονιακή
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2018 Ή ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΉΣΕΙ… 82 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

politics
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ρεπορτάζ

«Γυμνό» είναι και φέτος τα Χριστούγεννα το Καπάνι, στη Θεσσαλονίκη, 
καθώς δεν υπάρχει δείγμα… στολισμού. Λίγες ημέρες πριν από την 
κορύφωση των γιορτών η παραδοσιακή αγορά της πόλης παραμένει 
αστόλιστη, κάτι το οποίο δυσανασχετεί τους επιχειρηματίες της περι-
οχής, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που δεν απορούν με το γεγονός αυτό, 
διότι όπως είπαν στην Karfitsa «το Καπάνι το έχουν παρατημένο, 
εδώ δεν κάνουν άλλα πράγματα, θα το στολίσουν κιόλας;».

«Η αγορά από το δήμο ούτε έχει στολιστεί, ούτε έχει φωταγωγηθεί, ούτε 
έχει προγραμματιστεί κάποια εκδήλωση. Δυστυχώς έχει υποβαθμιστεί 
αρκετά κι αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο των επιχειρηματιών, γιατί δεν 
γίνεται η κεντρική αγορά να έχει αυτή την εικόνα τα Χριστούγεννα», δή-
λωσε στην Karfitsa ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού 
Κέντρου, Χρήστος Νικολόπουλος. Ο ίδιος επεσήμανε ότι ούτε τα προη-
γούμενα χρόνια στολιζόταν από τις τοπικές αρχές. Χαρακτηριστικά ο κ. Νι-
κολόπουλος περιέγραψε ότι «για να καταλάβετε μας έστειλαν δυο κιβώτια 
λαμπάκια και μας είπαν περάστε τα μόνοι σας. Δηλαδή να κάτσουμε μόνοι 
μας να συνδέσουμε τα ηλεκτρολογικά, χωρίς την παρουσία ηλεκτρολό-
γων του δήμου και χωρίς τα ανυψωτικά μηχανήματα». 

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Παιδείας 
και Αθλητισμού, Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη για το συγκεκριμένο θέμα 
δήλωσε ότι: «Έπειτα από συνεννόηση που είχαμε με τον Ανδρέα Τερζίδη, 
από την πλευρά των επαγγελματιών στο Καπάνι και παρότι ενημερωθή-
καμε τελευταία στιγμή - διότι ο δήμος δεν είναι σε θέση να στολίσει όλη 
την πόλη - έχουμε προμηθεύσει τους επιχειρηματίες με φωτιστικές γιρλά-
ντες για να στολίσουν τις τέσσερις εισόδους. Με τη συμφωνία ότι θα τις το-
ποθετήσουν και εμείς θα πάμε ως δήμος να τις συνδέσουμε. Έως και σή-
μερα (20/12), δεν έχουμε ειδοποιηθεί, ώστε να πάμε να τις συνδέσουμε».

«Εμπορικός δρόμος στο… σκοτάδι»
Εκτός του θέματος που έχει προκύψει με τον στολισμό, ο κ. Νικολόπου-
λος τόνισε ότι τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζουν πρόβλημα και με 
τον φωτισμό. «Ένα ακόμη τεράστιο πρόβλημα είναι ότι αφαίρεσαν τους 
λαμπτήρες από πολλά σημεία, γιατί θα άλλαζαν τον φωτισμό. Στην Ερμού, 
ενώ έχουν βγάλει τα φώτα δεν έχουν αντικαταστήσει εδώ και μήνες του 
λαμπτήρες, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη οδός που είναι ένας κεντρικός 
εμπορικός δρόμος, το βράδυ να είναι κατασκότεινος», υπογράμμισε. Το 
θετικό, σύμφωνα με τον κ. Νικολόπουλο είναι ότι τις τελευταίες ημέρες 
έχουν καθοριστεί οι θέσεις της ελεγχόμενης στάθμευσης. «Πλέον κάποιοι 
καταναλωτές μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους στην Ερμού 
στους ειδικούς χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και να κάνουν τα ψώνια 
τους στην αγορά. Παρ’ όλα αυτά οι καταναλωτές παραδοσιακά προτιμούν 
το Καπάνι, γιατί εδώ ξέρουν ότι θα βρουν τις χαμηλότερες τιμές που κυ-
κλοφορούν στην πόλη μας και υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων».

Κρατήσεις στο ψάρι και επιλογή φθηνού κρέατος
Το ελληνικό σύνδρομο της… «τελευταίας στιγμής» επικρατεί και φέτος 
όσον αφορά στην αγορά κρέατος και ψαριού από τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον ιχθυοπώλη Μιχάλη Δημητρι-
άδη,  «συγκριτικά με πέρσι σημειώνεται πτώ-
ση στις πωλήσεις, αλλά με όσους πελάτες έχω 
μιλήσει, καθυστερούν τις αγορές τους καθώς 
θέλουν να τις πραγματοποιήσουν πιο κοντά στις 
γιορτινές ημέρες. Από την άλλη έχουμε και πε-
λάτες οι οποίοι έχουν κάνει κρατήσεις σε ψάρια 
και θα έρθουν να τα πάρουν αυτές τις μέρες».

Στην αγορά κρέατος σημειώνονται ενθαρρυ-
ντικά βήματα, όπως μας εξήγησε ο κρεοπώλης 
Δημήτρης Στεφανουδάκης, συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περίοδο την προηγούμενη χρονιά. 
«Ο καταναλωτής ξέρει ότι αυτό που θα βρει 
στο Καπάνι θα είναι ποιοτικό και σε πολύ καλή 
τιμή», τόνισε ο επιχειρηματίας, εξηγώντας ότι 
«ο κόσμος ξεκίνησε να αγοράζει, αλλά βεβαίως 

αυτό που παίζει τον πρώτο ρόλο είναι το οικονομικό. Επιλέγουν το οικο-
νομικότερο. Θα προτιμήσει κάποιος να πάρει χοιρινό χωρίς κόκαλο με 3,5 
ευρώ ή μια ποσότητα κοτόπουλου με 2-2,20 ευρώ».

Ο ίδιος σημείωσε δε ότι το «αγκάθι» που υπάρχει μεταξύ των καταναλω-
τών με το Καπάνι είναι η στάθμευση. «Θεωρώ ότι το μέτρο της ελεγχό-
μενης στάθμευσης θα έπρεπε να ξεκινήσει μετά τον Ιανουάριο, που θα 
έχουν παραλάβει και τις κάρτες όλοι όσοι είναι κάτοικοι του κέντρου» είπε 
και πρόσθεσε ότι «στην αγορά θα πρέπει να ληφθούν έστω τα απαραίτητα 
μέτρα όσον αφορά στα όμβρια, την αποχέτευση, την καθαριότητα και την 
φύλαξή της».

«Νωρίς για αγορές»
Από την πλευρά τους οι καταναλωτές ακόμα δεν έχουν προμηθευτεί όλα 
όσα χρειάζονται, καθώς ιδανική στιγμή για εκείνους είναι λίγες μέρες πριν 

στρωθεί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

«Μόνο τα απολύτως απαραίτητα αυτής της 
εβδομάδας έχω αγοράσει και όχι ακόμα τα εορ-
ταστικά. Αυτά θα τα αγοράσω μόλις πλησιάσουν 
οι ημέρες, για λόγους προγραμματισμού. Ο 
προγραμματισμός μου πάντα για τα ψώνια είναι 
μερικών ημερών και δεν θα το χαλάσω για τις 
γιορτές, γιατί αν δεν το προγραμματίσω σωστά 
μετά θα ξεφύγω σε σπατάλες», είπε ο κ. Λάκης.

«Συνήθως κάνω τα ψώνια μου όταν πλησιά-
σουν οι μέρες, αυτό θα κάνω και φέτος. Για να 
είναι φρέσκα, αλλά και για να αποφασίσουμε 
πρώτα οικογενειακώς τι ακριβώς θα μαγειρέ-
ψουμε. Οι επιλογές που κάνουμε σε κρέας είναι 
πάντα κλασσικές και παραδοσιακές», εξήγησε η 
κ. Τζένη.

Ή ακριβές επιλογές που… εξαντλούνται
Ρόδια για… σπάσιμο προκειμένου να έχουν τύχη όλο τον χρόνο, όπως 
λέει το παλιό έθιμο, χαλβάδες γκουρμέ, αποξηραμένα φρούτα και πα-
στουρμάς είναι μεταξύ των προϊόντων που ξεπουλάνε αυτή την περίοδο. 

Οι Θεσσαλονικείς κάνουν… «booking» για κρέας και ψάρι
«ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ»

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΆ ΒΛΆΣΤΟΥ
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στρωθεί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

«Μόνο τα απολύτως απαραίτητα αυτής της 
εβδομάδας έχω αγοράσει και όχι ακόμα τα εορ-
ταστικά. Αυτά θα τα αγοράσω μόλις πλησιάσουν 
οι ημέρες, για λόγους προγραμματισμού. Ο 
προγραμματισμός μου πάντα για τα ψώνια είναι 
μερικών ημερών και δεν θα το χαλάσω για τις 
γιορτές, γιατί αν δεν το προγραμματίσω σωστά 
μετά θα ξεφύγω σε σπατάλες», είπε ο κ. Λάκης.

«Συνήθως κάνω τα ψώνια μου όταν πλησιά-
σουν οι μέρες, αυτό θα κάνω και φέτος. Για να 
είναι φρέσκα, αλλά και για να αποφασίσουμε 
πρώτα οικογενειακώς τι ακριβώς θα μαγειρέ-
ψουμε. Οι επιλογές που κάνουμε σε κρέας είναι 
πάντα κλασσικές και παραδοσιακές», εξήγησε η 
κ. Τζένη.

Ή ακριβές επιλογές που… εξαντλούνται
Ρόδια για… σπάσιμο προκειμένου να έχουν τύχη όλο τον χρόνο, όπως 
λέει το παλιό έθιμο, χαλβάδες γκουρμέ, αποξηραμένα φρούτα και πα-
στουρμάς είναι μεταξύ των προϊόντων που ξεπουλάνε αυτή την περίοδο. 

Πρόκειται για αγορές τις οποίες οι καταναλωτές αποφεύγουν να κάνουν 
τον υπόλοιπο χρόνο και περιμένουν τις γιορτές για να τις πραγματοποιή-
σουν, καθώς πλέον θεωρούνται… ήδη πολυτελείας.

Ο κ. Γιώργος, παντοπώλης στο Καπάνι υπο-
γράμμισε ότι ο χαλβάς έχει την τιμητική του 
λόγω της νηστείας που κάνουν αρκετοί. «Πλέ-
ον ο καταναλωτής ξεφεύγει από τον απλό και 
συνηθισμένο χαλβά και προτιμά ιδιαίτερους, 
με κουβερτούρα και διάφορες λιχουδιές μέσα 
του όπως σύκο και αμύγδαλο και τώρα τελευ-
ταία και το κάστανο, το οποίο παρότι είναι η 

πιο ακριβή επιλογή, είναι το πρώτο που εξαντλείται». Παράλληλα, ο ίδιος 
επεσήμανε ότι τα μπαχάρια που είναι στη μόδα της γαστρονομίας είναι ο 
κουρκουμάς και το τζίντζερ τα οποία «αγοράζουν μανιωδώς οι Θεσσαλο-
νικείς». Επίσης, ο παντοπώλης, για όλο τον Δεκέμβρη έχει βάλει σε προ-
σφορά το έτοιμο φύλλο για μπακλαβά και κανταΐφι, ώστε να είναι προσιτή 
η τιμή για τους καταναλωτές. 

Μπορεί το ποτό να σερβίρεται με ξηρούς καρ-
πούς, όμως το συνοδευτικό που θεωρείται εξαι-
ρετικό, αλλά και λίγο «τσιμπημένο» στην τιμή, εί-
ναι τα αποξηραμένα φρούτα, όπως μας εξήγησε 
ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Μάλιστα οι Θεσσαλο-
νικείς τα προτιμούν δέοντος αυτές τις μέρες.

Μεταξύ των χριστουγεννιάτικων γαστρονο-
μικών ορέξεων είναι και ο παστουρμάς. Ο 
υπεύθυνος του καταστήματος «Γερακάρη», κ. 
Πέτρος, μας είπε ότι τις ημέρες των Χριστου-
γέννων «ο κόσμος θέλει να επιλέξει ποιότητα 
και καλή τιμή, γι’ αυτό έρχεται στο Καπάνι, διότι 
εδώ βρίσκει τον παστουρμά 15 ευρώ πιο φθη-
νό, ενώ από εμάς αγοράζει και χύμα βούτυρο, 
ώστε να κάνει κουραμπιέδες».

ΚΕΠΚΑ: Τι να προσέξετε στις αγορές σας
Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δίνει οδηγίες στους πολίτες για το 
τι θα πρέπει να προσέξουν στις αγορές τους. Ενδεικτικά κάποιες από τις 
συμβουλές είναι:

Να αγοράζουμε τρόφιμα, από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς, 
πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες 
ψυγεία. Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να εί-
ναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), χωρίς πούπουλα και να φέρουν 
σήμανση καταλληλότητας. Το κρέας αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής 
φέρει σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος «τυρκουάζ», με σχήμα ωο-
ειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. 
Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, πρέπει να αναγράφεται η 
χώρα προέλευσης, «ELLAS» ή «ΕL». Το κρέας βοοειδών πρέπει, πέραν 
της σφραγίδας καταλληλότητας, να συνοδεύεται, από πρόσθετη επισή-
μανση, με τη μορφή ειδικής αδιάβροχης ετικέτας, η οποία να είναι στα-
θερά προσαρτημένη, επί μεγάλων τεμαχίων του σφάγιου. Για κάθε αγορά 
μας, επιμένουμε, στην έκδοση απόδειξης πληρωμής. Προσοχή, στις δελε-
αστικές διαφημίσεις και προσφορές τουριστικών γραφείων. Οι καταγγελί-
ες, για παραπλάνηση ακόμα και εξαπάτηση καταναλωτών, αυτή την περί-
οδο, αυξάνονται, κατακόρυφα. Για τα συσκευασμένα προϊόντα, πρέπει να 
διαβάζουμε, με προσοχή την ετικέτα, (χώρα κατασκευής, σύνθεση προϊ-
όντος, διεύθυνση κατασκευαστή ή εισαγωγέα) και τις οδηγίες χρήσης. Οι 
προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να μας παράσχουν οδηγίες χρήσης, στα 
ελληνικά. 

Οι Θεσσαλονικείς κάνουν… «booking» για κρέας και ψάρι
«ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ»
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Η 
ημέρα των Χριστουγέννων έφτασε και 
οι δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης λά-
μπουν «περιτυλιγμένοι» στα χιλιάδες 
λαμπιόνια, ενώ μετρούν αντίστροφα για 
την έλευση του νέου έτους. Πελώρια 
δέντρα, φάτνες, κλόουν, καλικάτζαροι, 
Αϊ Βασίληδες έχουν τοποθετηθεί σε 
κεντρικά σημεία, βάζοντας τόσο τους 

πολίτες όσο και τους επισκέπτες στο κλίμα των γιορτών. 
Στις κεντρικές πλατείες και στα υπόλοιπα μέρη όπου πραγ-
ματοποιούνται τα μουσικοχορευτικά δρώμενα, οι συναυ-
λίες, τα εργαστήρια και πολλές άλλες εκπλήξεις, συρρέει 
πλήθος κόσμου συμμετέχοντας στις δράσεις. H Karfitsa 
κατέγραψε τις βασικότερες εκδηλώσεις που μπορείτε να 
επισκεφθείτε με δωρεάν είσοδο.

Δήμος Θεσσαλονίκης
Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, στις 17:00, στην πλατεία 
Αριστοτέλους θα ακουστούν τα κάλαντα και κλασσικά 
αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, από την Φι-
λαρμονική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, την Χορωδία 
Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και την  Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
«MOYSA».
Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Σπίτι του Αϊ 
Βασίλη, τα παιδιά θα γράψουν κάρτες με ευχές παρέα με 
τα ξωτικά και θα συνομιλήσουν με τον Αϊ Βασίλη.
Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, στις 20:00, οι Θεσσαλονι-
κείς, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα μπορέσουν να 
κάνουν αλλαγή χρονιάς στην πλατεία Αριστοτέλους. Οι 
Batala, το συγκρότημα IMAM BAILDI και ένα μεγάλο Dj 
Party θα αναλάβουν την μουσική διασκέδαση του κοινού, 
ενώ στις 24:00 θα εμφανιστούν στον ουρανό εντυπωσιακά 
πυροτεχνήματα.

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 
11:30, στην Πλατεία Επταλόφου, μια χορευτική παράστα-
ση με φιγούρες και πολύ ενέργεια, από τα χορευτικά τμή-
ματα της σχολής χορού T.K. Dance Studio της Τίτι Κορδέλ. 
Στις 19:00, στην Πλατεία Γ. Ρίτσου θα διοργανωθεί λαϊκή 
μουσική βραδιά, με τον Άγγελο Βλαϊκούδη και το Φάνη 
Τσοκανά. Στις 19:00, στη Θεατρική Σκηνή «Σοφία Βέμπο» 
θα γίνει χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τον Σύνδεσμο 
Ελλήνων Προσφύγων από την Ε.Σ.Σ.Δ, «ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ». Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου έχει προγραμματι-
στεί για τις 11:30, στην Πλατεία Επταλόφου, «Κάλαντα από 
τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου». Στις 
11:45, στην Πλατεία Τσομπάνογλου, η Φιλαρμονική του 
Δημοτικού  Ωδείου, θα παιανίσει κάλαντα στις περιοχές 
Βοσπόρου, Καζαντζάκη και Άγιος Νεκτάριος. Στις 12:00, 
στην Πλατεία Τσομπάνογλου θα πραγματοποιηθεί εκδή-
λωση για τα παιδιά, με ιστορίες του Αϊ Βασίλη και πολλές 
εκπλήξεις. Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, στις 18:οο, στο 
Κινηματοθέατρο «Αλέξης Μινωτής», θα διοργανωθούν 
«Πρωτοχρονιάτικες Καραγκιοζοπεριπέτειες», από τον Κα-
ραγκιοζοπαίχτη Οδυσσέα Κανλή. Την Παρασκευή 5 Ιανου-
αρίου, στις 19:00, στη Θεατρική Σκηνή «Σοφία Βέμπο», θα 
πραγματοποιηθεί συναυλία της Φιλαρμονικής ορχήστρας 
του Δημοτικού Ωδείου. Σε περίπτωση βροχόπτωσης ή άλ-
λων ακραίων καιρικών φαινομένων, οι εξωτερικές εκδη-
λώσεις θα πραγματοποιηθούν στην είσοδο του Καραπά-
ντσειου Πολιτιστικού κέντρου. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν 
ελεύθερη είσοδο.

Δήμος Δέλτα
Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην τοπική κοι-
νότητα Βραχιάς θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση ενός 
εντυπωσιακού καραβιού βγαλμένου από την ελληνική 
λαϊκή παράδοση και στη συνέχεια θα λάβει χώρα το έθιμο 

της Κόλντε Μπάμπω, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρα-
χιάς. Στις 17:00, στο Καλοχώρι, θα ακουστούν κάλαντα 
στο χωριό από τον Σύλλογο Καλοχωριτών Ανατολικής και 
Βόρειας Θράκης «Κασκάρκα».

Δήμος Θέρμης
Το Σάββατο 23  Δεκεμβρίου, στις 18:30, στο Σύστημα Προ-
σκόπων Θέρμης, θα πραγματοποιηθεί η «Μαγική  Παρά-
σταση». Από τις 17:00 στους χώρους στο Σύστημα Προ-
σκόπων θα λειτουργεί Προσκοπικό Λούνα Παρκ με πάνω 
από 10 διαφορετικά παιχνίδια, τραμπολίνο, σκοποβολές, 
δωμάτια διαφυγής, κ.α. Από τις 10:00 έως τις 18:00, στο 
Πολιτιστικό Κέντρο  Σύλλογος Μακεδόνων Θέρμης «Ο 
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα στηθεί παραδοσιακό Καφενείο 
και Bazaar. Την Κυριακή  25 Δεκεμβρίου, στις 11:00, στο 
Λιβάδι θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη γιορτή για 
τα παιδιά με κεράσματα και δώρα. Στις 11:00, στο Μονο-
πήγαδο θα ακουστούν Κάλαντα του Πόντου.

Δήμος Θερμαϊκού
Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στην κεντρική 
πλατεία Νέας Μηχανιώνας, θα πραγματοποιηθεί Μουσι-
κοχορευτική Παράσταση στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Μηχανιώνας. 
Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, στις 15:00 έχει προγραμματι-
στεί εκδήλωση στο Λιμάνι της Ν. Μηχανιώνας.

Δήμος Νεάπολης-Συκεών 

Έως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 θα συνεχιστεί το Art 
Bazaar, μία ξεχωριστή, αδιαμεσολάβητη, ομαδική έκθεση 
50 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών ζωγραφικής, γλυπτι-
κής και χαρακτικής. Η έναρξη της έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, στο Εικαστικό Κέντρο «Ήλιος» 
του δήμου Νεάπολης-Συκεών και το κοινό είχε δώσει μα-
ζικό παρόν.

Δήμος Καλαμαριάς
Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στην Πλατεία και 
στον πεζόδρομο Κομνηνών, «Έρχονται Χριστούγεννα», 
ενώ θα κάνουν παρέλαση ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ-ξωτικά 
και θα πραγματοποιηθεί παράσταση σύγχρονου τσίρκου 
με ζογκλερικά και clowing στην κεντρική σκηνή από την 
ομάδα ΚΙΡΚΟ. Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, στις 12:00, 
στην Πλατεία θα πραγματοποιηθεί συναυλία παραδοσι-
ακής μουσικής από το συγκρότημα χάλκινων πνευστών 
Μακεδονική Φανφάρα με την Κατερίνα Δούκα. Στις 13:00 
θα πραγματοποιηθούν συναυλίες στον Πεζόδρομο Κομνη-
νών. Την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 
15:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη παιδιά θα μπορούν να φτιά-
ξουν κορνίζες για τις αγαπημένες τους φωτογραφίες από 
τις μέρες των γιορτών με την παιδαγωγό Χριστίνα Μόκα 
και στο Ζαχαρόσπιτο να φτιάξουν κέικ των Χριστουγέννων 
με πραλίνα φουντουκιού. Από τις 17:00 έως τις 21:00, στο 
Σπίτι του Αϊ Βασίλη τα παιδιά θα ετοιμάσουν το έλκηθρο 
του Αϊ Βασίλη με την παιδαγωγό Μαρία Μιστιλίδου. Στο 
Ζαχαρόσπιτο θα φτιάξουν γεμιστά σοκολατάκια και στο 

Έτοιμη να γιορτάσει τα Χριστούγεννα η Θεσσαλονίκη 
ΟΙ ΕΚΔΉΛΏΣΕΙΣ ΟΛΏΝ ΤΏΝ ΔΉΜΏΝ ΣΤΉΝ KARFITSA

life
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Σπίτι των Ξωτικών θα ετοιμάσουν Χριστουγεννιάτικα δεντρά-
κια με ύφασμα. Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στην 
Πλατεία θα γίνει συναυλία παραδοσιακής μουσικής από το 
συγκρότημα χάλκινων πνευστών Χρυσοδάχτυλοι. Την Δευ-
τέρα 1 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, στο Σπίτι του 
Αϊ Βασίλη παιδιά θα μπορούν να γράψουν ευχές στο ευχόδε-
ντρο των Ξωτικών και να ζωγραφίσουν χαρούμενα πρόσω-
πα με τη βοήθεια του θεατρικού μακιγιάζ από την παιδαγωγό 
Μαρία Μιστιλίδου, ενώ στο Ζαχαρόσπιτο θα ετοιμάσουν λι-
χουδιές με σοκολάτα. Από τις 17:00 έως τις 21:00, στο Σπίτι 
του Αϊ Βασίλη, τα παιδιά θα μπορούν να ζωγραφίζουν μηνύ-
ματα αγάπης σε ξύλινους σελιδοδείκτες. Στο Ζαχαρόσπιτο θα 
ετοιμάσουν μπισκοτογλυκάκια για το γιορτινό κέρασμα και 
στο Σπίτι των Ξωτικών θα φτιάξουν γούρια για τη νέα χρονιά, 
ρόδια και πέταλα χρυσά.

Δήμος Ώραιοκάστρου
Για ακόμα μια χρονιά διοργανώνεται η χριστουγεννιάτικη 
γιορτή Αγγέλων Έλευσις, όπου σε όλη την διάρκεια των γιορ-
τινών ημερών τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι σε συνεργασία 
με το δήμο θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις για μικρούς 
και μεγάλους.

Δήμος Παύλου Μελά
Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του 
δήμου και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του ΔΗ.ΚΕ. «ΙΡΙΣ» θα 
παίξει χριστουγεννιάτικες μελωδίες στους δρόμους όλης της 
περιοχής.

Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παράστα-
ση «τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη», στο Αμφιθέατρο, στο 
Κορδελιό. Στις 27 και στις 28 Δεκεμβρίου, θα ανέβει η πα-
ράσταση «Ο Αϊ Βασίλης ξυρίστηκε» στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ευόσμου, στις 20:30. Παράλληλα έως και τις 30 Δεκεμβρίου 
από τις 17:00 έως τις 21:00 στο δήμο θα υπάρχουν εργα-
στήρια ζαχαροπλαστικής, ζωγραφικής και πηλού, θα γίνουν 
ανταλλαγές παιχνιδιών, δώρων και βιβλίων και πολλές άλλες 
εκπλήξεις.

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 οι φιλαρμονικές 
του δήμου θα ψάλλουν τα κάλαντα στους κεντρικούς δρό-
μους του Πανοράματος, του Ασβεστοχωρίου, της Πυλαίας, 
του Χορτιάτη και του Φιλύρου. Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, 
από τις 11:00 οι φιλαρμονικές του δήμου θα ψάλλουν τα 

κάλαντα στους κεντρικούς δρόμους σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες, ενώ κεφάτοι Αϊ Βασίληδες θα μοιράζουν δώρα και 
χαμόγελα.

Με την ευκαιρία των εορτών οι κινηματογραφικές λέσχες 
του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη θα προγραμματίσουν την προ-
βολή της χριστουγεννιάτικης ταινίας «Το ξωτικό των Χρι-
στουγέννων» σε δημοτικές κινηματογραφικές αίθουσες, τον 
Δεκέμβριο. Αναλυτικά, την Τετάρτη 27 στις 18:00 στο Πέτρι-
νο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας, την Πέμπτη 28 στις 18:00 
στην Πολιτιστική Αίθουσα Ασβεστοχωρίου, την Παρασκευή 
29 στις 18:00 στο Λύκειο Φιλύρου, την Παρασκευή 29 στις 
18:00 στην αίθουσα «Ιωάννης Μανωλεδάκης» Χορτιάτης και 
το Σάββατο 30 στις 12:00 στο Δημαρχείο Πανοράματος Αμφι-
θέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής».

Δήμος Βόλβης
Στις 24 Δεκεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις θα διοργα-
νωθούν στο Λιμάνι του Σταυρού Στις 29 Δεκεμβρίου θα γίνει 
η κεντρική εκδήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει και τη βρά-
βευση των μαθητών που αρίστευσαν και κατάφεραν να εισα-
χθούν σε ΑΕΙ της χώρας.

Δήμος Χαλκηδόνας
Πληθώρα εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί και στον δήμο 
Χαλκηδόνας. Σε όλες τις δημοτικές ενότητες τις ημέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κάτοικοι και επισκέ-
πτες, μικροί αλλά και μεγάλοι θα μπορούν να διασκεδάσουν 
με μουσικοχορευτικά προγράμματα και πολλές εκπλήξεις.
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Τ
ρείς Ιρλανδοί και μια Αγγλίδα, οι οποίοι 
εργάζονται ως διερμηνείς στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, βρέθηκαν στην Κατε-
ρίνη και το «Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
του Κόσμου», για να βοηθήσουν ως 
εθελοντές στις εργασίες του και να μετα-
φέρουν το μήνυμα πως ο εθελοντισμός 
είναι μια έκφραση ανθρωπισμού που δε 

γνωρίζει σύνορα. 

«Πράγματι, ένα Σαββατοκύριακο ήταν αρκετό για εμάς 
τους εθελοντές της Ομάδας Δράσης νομού Πιερίας, να 
αποδείξουμε πως δεν επιλέξαμε καθόλου τυχαία την 
ονομασία του χωριού μας, όταν υποδεχτήκαμε την Πα-
ρασκευή την Caren, τον Owen, την Chora και την Jane. 
Με τα απολύτως απαραίτητα στις αποσκευές τους αλλά 
περίσσεια αγάπη για το συνάνθρωπο, ταξίδεψαν από τις 
Βρυξέλλες και βρέθηκαν δίπλα μας για να πιάσουν αμέ-
σως δουλειά. Μαζί με τη θετική τους ενέργεια και το 
πνεύμα του εθελοντισμού, έφεραν και σοκολατάκια Βρυ-
ξελλών, τα οποία κεράστηκαν από τον Αϊ Βασίλη σε μι-
κρούς και μεγάλους. Μοναδική επιθυμία του Owen, όταν 
είδε τον ενθουσιασμό των εκατοντάδων παιδιών που δι-
ασκέδαζαν στην αυλή του Καπνικού, να φορέσει εκείνος 
τη στολή του Αϊ Βασίλη και να προσφέρει ο ίδιος τα σοκο-

λατάκια για δυο μέρες. Οι εθελοντές δεν είχαμε κανέναν 
λόγο να μην ικανοποιήσουμε αυτήν τη γλυκιά επιθυμία» 
είπαν χαρακτηριστικά στην Κarfitsa. 
«Ο καπνικός σταθμός και το χριστουγεννιάτικο χωριό του 
κόσμου στην Κατερίνη είναι για μένα η μαγεία που κρύβει 
η λέξη Χριστούγεννα. Η χώρα σας περνάει τόσο δύσκο-
λες μέρες και παρόλα αυτά εσείς με τη δύναμη της ψυχής 
σας, κρατώντας σφιχτά ο ένας το χέρι του διπλανού του, 
καταφέρνετε να διδάξετε σε όλους μας τόσα πολλά. Φεύ-
γω πλούσιος από την Κατερίνη. Για μένα η εμπειρία αυτή 
είναι δίδαγμα ζωής. Συνεχίστε τον αγώνα σας και να είστε 
σίγουροι πως θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας», δήλωσε 
συγκινημένος ο Owen, με τους Caren - Chora και Jane 
να δηλώνουν πως αυτές οι δυο μέρες στην Κατερίνη 
ήταν από τις πιο σημαντικές της ζωής τους, γιατί έκρυ-
βαν μέσα τους αληθινή και όχι επιφανειακή ανθρωπιά και 
αλληλεγγύη. Όπως είπαν και οι τέσσερις, η μεγαλύτερη 
έκπληξη γι’ αυτούς ήταν η διαπίστωση πως σ’ αυτό το 
χωριό, πράγματι δεν χρειάζεται να έχει κάποιος πορτο-
φόλι μαζί του. Τα παιδιά παίρνουν δώρα, τρώνε λιχουδιές 
και διασκεδάζουν με την ψυχή τους χωρίς οι γονείς να 
πληρώσουν για το παραμικρό. Την μοναδική αυτή εμπει-
ρία, όπως είπαν, θα τη μεταφέρουν στην πατρίδα τους, 
γιατί αποτελεί μάθημα ζωής κι ένα φωτεινό παράδειγμα, 
το οποίο χρήσιμο θα ήταν να το ακολουθήσουν όλοι. 

Οι ξένοι εθελοντές φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα του Κα-
πνικού Σταθμού και ρίχτηκαν στη δουλειά από την πρώτη 
στιγμή. Δεν ήταν, όμως, η πρώτη τους επίσκεψη. Όπως 
είπε εκπρόσωπος της ομάδας ΔΡΑΣΗ «Πληροφορήθηκαν 
για την εθελοντική ομάδα πέρυσι από την δραστηριότητά 
μας στο θέμα των προσφύγων και αναζήτησαν περισσό-
τερες πληροφορίες. Εντυπωσιασμένοι επικοινώνησαν 
μαζί μας, δηλώνοντας πως θα μας επισκεφθούν άμεσα, 
για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Ήρ-
θαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2016 κι εργάστηκαν ένα 
μήνα στο κοινωνικό φαρμακείο και συγκεκριμένα στη δι-
αλογή φαρμάκων, προσφέροντας παράλληλα τις υπηρε-
σίες τους σε όλες τις κοινωνικές δομές της ομάδας. Ήταν 
τέτοιος ο ενθουσιασμός τους από τον τρόπο λειτουργίας 
και την οργάνωσή της, ώστε πριν αναχωρήσουν, ανα-
κοίνωσαν πως θα επισκεφθούν και το χριστουγεννιάτι-
κο χωριό. Ήρθαν, λοιπόν και πέρυσι στην Κατερίνη και 
έμειναν τέσσερις ημέρες. Εργάστηκαν ως εθελοντές στο 
στήσιμο του Χωριού μας κι έζησαν την πιο γλυκιά και ζε-
στή εορταστική εμπειρία της ζωής τους, μακριά από την 
λαμπερή ευρωπαϊκή πόλη που άφησαν πίσω τους. Δίπλα 
σε εθελοντές και εθελόντριες, δίπλα σε ανθρώπους που 
πέρα από τρόφιμα και φάρμακα προσφέρουν ένα χαμό-
γελο πως η φιλοξενία τους μας έδωσε την ικανοποίηση 
μετά από μεγάλη προσπάθεια, πετύχαμε το στόχο μας: 
Να κάνουμε γνωστή την εθελοντική μας δράση και το 
Χωριό μας έξω από τα σύνορά μας. Να συγκινήσουμε 
τους πολίτες του κόσμου, που καλύπτουν ένα σημαντι-
κό μέρος των αναγκών μας, γιατί πράγματι το Χωριό μας 
είναι Χωριό του Κόσμου. Πετύχαμε όμως και κάτι πιο ση-
μαντικό. Να δείξουμε πως για μας ο εθελοντισμός ήταν 
και συνεχίζει να είναι στάση ζωής, είναι αγώνας, είναι 
τρόπος αντίστασης. Για εμάς ο εθελοντισμός δεν είναι ένα 
περιστασιακό χριστουγεννιάτικο χόμπι. Θα είμαστε εδώ 
για τον αδύναμο και ανήμπορο συμπολίτη μας και όταν 
σβήσουν τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια. Θα είμαστε 
κοντά του και την επόμενη μέρα σ’ αυτά τα χρόνια της 
κρίσης που βιώνουμε όλοι. Οι εικόνες που πήραν μαζί 
τους Ο Caren, ο Owen, η Chora και η Jane από το πιο 
ζεστό «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» του κόσμου, με τα πιο 
πλατιά παιδικά χαμόγελα, θα ταξιδέψουν μαζί τους και 
θα τις βλέπουν οι πολίτες όλου του… κόσμου, αφού στις 
Βρυξέλλες κατοικούν άνθρωποι απ’ όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της γης!», σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΔΡΑΣΗ.

κοινωνία

«Για εμάς ο εθελοντισμός δεν είναι ένα 
περιστασιακό χριστουγεννιάτικο χόμπι»

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΉΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ «ΠΡΟΣΓΕΙΏΘΉΚΕ» ΣΤΉΝ ΚΑΤΕΡΙΝΉ



21www.karfitsa.gr
23.12.2017

«Για τη γρίπη υπάρχει επάρκεια αυτή τη στιγμή στη Θεσ-
σαλονίκη και κατ’ επέκταση σε όλη την Ελλάδα φαντάζο-
μαι. Σε μικρό χρονικό διάστημα όμως θα εξαντληθούν κι 
αυτά, ελπίζω χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα 
για την ομαλή εξέλιξη του εμβολιασμού των ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων που πρέπει να εμβολιασθούν» λέει ο 
πρόεδρος του Φαρμακευτικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Διονύσης Ευγενίδης.

«Στα άλλα εμβόλια… εννοείται πως αντιμετωπίζουμε πολ-
λές ελλείψεις. Όπως το εμβόλιο της ιλαράς, της ηπατίτιδας 
Β’, κάποια πολυδύναμα παιδικά εμβόλια, τα οποία τα κά-
νουμε στα νεογέννητα και εδώ και πολύ καιρό, λείπουν!» 
τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης και μιλάει για πολλά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζονται από τους παιδιάτρους οι οποίοι καταφεύγουν σε λύ-
σεις… 20ετίας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα όπως είπε 
ο κ. Ευγενίδης «έχουμε μεγάλες ελλείψεις κι ένα κομμάτι 
αφορά στα παιδικά εμβόλια… Και η ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση δεν είναι ότι καλύτερο όχι τόσο στο κομμάτι των 
φαρμάκων όπου δείχνει να δουλεύει καλά, αλλά στο κομ-
μάτι των αναλωσίμων, των συμπληρωμάτων διατροφής, 
πάντα όλα αυτά αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΠΥ. Είναι 
για κατηγορίες ασθενών που έχουν ανάγκη συγκεκριμένα 
τρόφιμα, αναλώσιμα ζαχαρώδη διαβήτη, ορθοπεδικά υλι-
κά, πολλά και διάφορα προϊόντα. Από τις 2/1/17 άρχισε να 
ισχύει η σύμβασή μας και ενώ κοντεύει να τελειώσει το 
2017 δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα και μάλιστα θα έλε-
γα ότι έχουν προστεθεί περισσότερα από όσα είχαμε στην 
αρχή…».

«Όσο δεν λαμβάνονται αποφάσεις, θα 
συνεχίζουμε με θεραπείες του… 2000»!
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρο του ΦΣΘ «…δεν είναι ότι δεν 
έρχονται φάρμακα στην χώρα μας αλλά πολλά είδη φαρμά- κων έρχονται σε πολύ… μικρές ποσότητες γιατί δεν τους 

συμφέρουν και πολλά από αυτά κάποιοι επιτήδειοι τα… 
επανεξάγουν στο εξωτερικό…». Σαφώς και επηρεάζονται 
οι ασθενείς από αυτή την κατάσταση «γιατί ένα φάρμακο αν 
δεν μπορείς να το βρεις την ώρα που το θέλεις, και φυσικά 
δεν είναι ένα φάρμακο που μπορείς να διακόψεις και να το 
πάρεις μετά από 15 μέρες, άρα πολλοί ασθενείς αναγκάζο-
νται μέσω των ιατρών τους να γυρίσουν σε… παλαιότερες 
θεραπείες με πιο παλιά φάρμακα που δεν έχουν πρόβλημα 
στην κυκλοφορία τους!». Ο πρόεδρος τονίζει ότι «υπάρχει 
θέμα πρόσβασης σε πιο καινούριες θεραπευτικές μεθό-
δους αντιμετώπισης των ασθενειών γιατί δεν υπάρχουν τα 
πιο νέα και εξελιγμένα φάρμακα. Χρησιμοποιούμε αγωγές 
των προηγούμενων δύο δεκαετιών. Στα τέλη του προη-
γούμενου… αιώνα. Δεν παύει όμως να είναι προηγού-
μενος αιώνας. Όσο δεν λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις 
στη χώρα μας, εμείς θα συνεχίζουμε με θεραπείες του… 
2000! Δεν μπορεί ο ΕΟΦ να βγάζει απαγόρευση εξαγωγών 
ορισμένων φαρμάκων με χρονικό ορίζοντα 1-2 μήνες. Τα 
κρατάνε λοιπόν στις αποθήκες τους και μόλις λήξει η περί-
οδος τα επανεξάγουν μαζικά. Αν μπει όριο 6μηνο, 8μηνο, 1 
έτους τότε αναγκαστικά αυτά τα φάρμακα θα πέσουν στην 
ελληνική αγορά. Έτσι θα αποκατασταθεί κι η εμπιστοσύνη 
στην χώρα μας διότι θα φαίνεται ότι μένουν στην χώρα μας 
χωρίς να κερδοσκοπούν άλλοι…».

Σε ερώτηση αν κάνουν τα ίδια οι ελληνικές εταιρείες φαρ-
μάκων ο πρόεδρος απαντά «Όχι, σε καμία περίπτωση, 
αλλά αυτές δεν έχουν καινοτόμα φάρμακα, και πρωτότυ-
πα. Έχουν κυρίως αντίγραφα φάρμακα που έχει λήξει η 
πατέντα και μπορούν να την χρησιμοποιήσουν… Φάρμακα 
του προηγούμενου αιώνα αλλά εξαίρετης ποιότητας, εφά-
μιλλα και καλύτερα των πρωτοτύπων σε πολλές περιπτώ-
σεις. Προσωπικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σ’ αυτές τις 
εταιρείες και είναι πολύ καλή η ποιότητα τους και χαμη-
λότερο το κόστος και γι’ αυτό εξάγονται στο εξωτερικό…».

«Με φάρμακα του 
περασμένου… αιώνα 

γινόμαστε καλά»!

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ 

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

υγεία

ΑΔΑ:ΩΡ1ΩΟΡΣΔ-2ΗΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                   Θεσσαλονίκη 9 Νοεμβρίου 2017 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ                                      Αριθμ. Πρωτ.1733 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Διευθ.: Νικολάου Γερμανού 1 
Τ.Κ.   : 546 21 Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛ.  : 2310261100 
FAX.  : 2310267532 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 4 / 2017 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Την υπ’ αριθμ. 222/20-3-2017 (ΑΔΑ: 7Η6ΔΟΡΣΔ-ΜΟΕ)  απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./95/19602/14-7-2017 Απόφαση της Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει. 
6. Την υπ’ αριθμ. 229/28-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82107/14-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιοποίηση 
και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε./ πρόδρομες εργασίες» συνολικής 
διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.  Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο 
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέ-
λεσης

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός 
ατόμων

104 Δημοτική 
Εταιρεία Πλη-
ροφόρησης 

Θεάματος και 
Επικοινωνίας 
(Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 
(ΜΟΝΤΕΡ)

‘Εως δώδεκα 
(12) μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

104 α)  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Χειριστή 
Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (ΜΟΝΤΕΡ)  ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων 
: ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή  Πτυ-
χίο ή δίπλωμα χειριστή ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας  (μοντέρ)* 
αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού σχολής τουλάχιστον 
τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   *ΠΡΟ-
ΣΟΧΗ: Επειδή το ζητούμενο πτυχίο είναι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 
είναι απαραίτητη επιπλέον και η κατάθεση εκ μέρους των υποψηφίων 
και του τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) Εμπειρία ενός (1) 
έτους ως χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας  (μοντέρ) σε 
τηλεοπτικούς σταθμούς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, 
Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία πρω-
τοκόλλου, υπόψη επιτροπής ΣΜΕ4/2017 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100 κα Φράγκου 
και κα Σαλώνη). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αρ-
γία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας 
στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
 Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου 
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν 
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα 
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)•

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», 
το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα 
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμε-
τοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτη-
σης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)•

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ με ολοένα και περισσό-
τερους συμπολίτες μας, να είναι κοινωνικά 
αποκλεισμένοι, εξαιτίας της βάναυσης 
φορολεηλασίας και τιμωρητικής πρακτικής 
που εφαρμόζει το κράτος εναντίον τους. Τα 
2/3 των φορολογούμενων αδυνατούν πλέον 
να πληρώσουν και είναι αντιμέτωποι με κα-
τασχέσεις μισθών, συντάξεων και ακινήτων. 
Άνθρωποι σκυθρωποί, απελπισμένοι, χωρίς 
δουλειά και πολλοί με σοβαρά προβλήματα 
υγείας που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 
εξαιτίας της επί οκτώ χρόνια άδικης φο-
ρολογίας. Έπεσαν, λένε, οι καταθέσεις των 
Ελλήνων στις τράπεζες κατά 50%. Ανέβηκαν 
τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών στην 
εφορία στα 100 δις και ποιος ξέρει πόσα 
ακόμη δις στα ασφαλιστικά ταμεία και πόσα 
ακόμη στις τράπεζες και τη... λύση στο τερά-
στιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα θα δώσουν 
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί! Κυβέρνηση 
και Αντιπολίτευση «κλείνουν τα μάτια» στην 
πραγματικά τραγική κατάσταση που έφθασαν 
αυτόν τον περήφανο λαό και όλα δείχνουν 
ότι η... λύση έρχεται πολύ σύντομα - λένε οι 
έμποροι - αλλά και οι απλοί πολίτες! 

ΔΩΡΕΑ 14 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (!)  έκανε 
το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας του ενάντια στην κρίση, 
δείχνοντας για μια ακόμη φορά έμπρακτα 
πως βρίσκεται στο πλευρό όλων των Ελλή-
νων. Η Κυβέρνηση «αμήχανη» δια στόματος 
Πρωθυπουργού την... αποδέχθηκε! Ας 
ελπίσουμε, ότι κι αυτή η δωρεά δεν θα πέσει 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και ότι 
πολύ σύντομα θα δώσει λύσεις στο Εθνικό 
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που κοντεύει 
λόγω περικοπών να διαλυθεί. Η δωρεά 
καλύπτει μεταξύ άλλων, την προμήθεια 143 
υπερσύγχρονων ασθενοφόρων με πλήρη 
συντήρησή τους για 8 χρόνια, καθώς και την 
ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού 
κέντρου του ΕΚΑΒ.

ΠΤΕΡΥΓΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΝΤΗ ονομάσθηκε 
η Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
προς τιμήν του εξέχοντος καθηγητή. Η ονο-
ματοδοσία της πτέρυγας του Γυναικολογικού 
Τμήματος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
σε πτέρυγα του καθηγητή Ιωάννη Ν. Μπόντη 
αποτελεί σημαντικότατο γεγονός για τον ια-
τρικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, αλλά και για 
χιλιάδες πολίτες που αναγνωρίζουν όλα αυτά 
τα χρόνια τη μεγάλη του προσφορά.  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Να πληρώσει κανονικά το πρόστιμο των 38 
εκατ. ευρώ η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ έκρινε το 
διοικητικό εφετείο Κομοτηνής. Παρά την τροπολο-
γία που προσπάθησε να περάσει η κυβέρνηση στο 
παρελθόν, το δικαστήριο έκρινε ότι το πρόστιμο για 
τελωνειακές παραβάσεις σε εξαγωγές του 2008, 
δηλαδή πριν εξαγοραστεί από τον όμιλο Σαββίδη, 
θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα από τη νέα διοίκηση, 
σε περίπτωση που δε γίνει δεκτή η νέα προσφυγή. 
Η πλευρά Σαββίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
απειλεί ακόμα και με αναστολή λειτουργίας του ερ-
γοστασίου, γεγονός που μπορεί μέσα στις γιορτές 
να αφήσει χωρίς εργασία 170 εργαζόμενους.

■ Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στα καταστήματα 
την πρώτη Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις Ελληνικής Συνο-
μοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η 
οποία εκτιμά ότι ο τζίρος των Χριστουγέννων θα 
κινηθεί στα περσινά επίπεδα ή έως και 2% καλύ-
τερα. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, ο εορταστικός τζίρος 
του Δεκεμβρίου το 2017, θα κυμανθεί κοντά στα 
περσινά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά πολύ 
μακριά από τα 5,37 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν 
το 2009. Η σωρευτική μείωση επταετίας του χρι-
στουγεννιάτικου τζίρου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ), υπολογίζεται 
στο -35,2% με απώλειες 1,9 δισ. ευρώ. Σύμφωνα 
με πρόσφατες έρευνες όπως αυτή της Deloitte, 
προβλέπεται ότι ο προϋπολογισμός των Ελλήνων 
για τις αγορές των Χριστουγέννων θα είναι φέτος 
μειωμένος κατά 2% και στα 450 ευρώ, έναντι των 
457 ευρώ πέρυσι, όταν ο μέσος όρος των Ευρω-
παίων καταναλωτών είναι 455 ευρώ, έναντι 433 
ευρώ πέρυσι.

■ Σκληρή κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης 
να διανείμει κοινωνικό μέρισμα «στην πλάτη» μίας 
ιδιωτικής οικονομίας που υπερφορολογείται ασκεί 
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο 
ΣΕΒ σημειώνει ότι χορήγηση μερίσματος χωρίς 
μείωση των φορολογικών βαρών που υφίστανται 
η έμμισθη εργασία και οι επιχειρήσεις ουσιαστικά 
αντιστρατεύεται στην «δυναμική ανάπτυξη» που 
χρειάζεται η οικονομία. Ο ΣΕΒ εκφράζεται πιο 
θετικά για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 
2018, αναφέροντας πως ο στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,8% – δηλαδή 0,3 μονάδες πάνω από 
ό,τι προβλέπει το Μνημόνιο – είναι «συμβατή» με 
τις αβεβαιότητες που πηγάζουν από τους φιλό-
δοξους στόχους. Επισημαίνει όμως εκ νέου ότι οι 
προκλήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του επόμενου έτους προέρχονται από την κόπω-
ση που έχει προκαλέσει η «συνεχής αύξηση της 
φορολογικής πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα και 
από την αυξητική τάση των αμοιβών προσωπικού 
στο δημόσιο».

■ Mέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017, θα διαρκέ-
σει  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους 
ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 
θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό 
διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρα-
κτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 δήμους – θύλακες υψηλής 
ανεργίας. Οι θέσεις αφορούν στους εξής Δήμους 
του Ν. Θεσσαλονίκης (δήμος Θεσσαλονίκης , δήμος 
Δέλτα, δήμος Λαγκαδά, δήμος Νεάπολης –Συκεών 
και δήμος Χαλκηδόνος).

■ Ο Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 ατόμων για την αντιμετώ-
πιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Έθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», που εδρεύει 
στα Γρεβενά. Πρόκειται για ΤΈ νοσηλευτές, ΔΈ ταμίες, ΥΈ γενικών 
καθηκόντων και ΥΈ καθαριστών. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία β) στο δικτυακό 
τόπο του ΑΣΈΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας 
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικα-
σίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Έξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΈΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική 
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: 
Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΈΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΈΠ και από εκεί θα 
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα - 
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ειδικότητες είναι: ΠΈ ΑΓΡΟΝΟΜΏΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ, ΔΈ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΏΝ, ΔΈ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΑΤΈΏΝ, ΔΈ ΟΔΗΓΏΝ με Έπαγγελματική άδεια 
οδήγησης Γ’(Ο) Κατηγορίας, ΥΈ ΦΥΛΑΚΏΝ. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΈΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και 
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη στην 
κα Κωνσταντοπούλου Έλένη-Αφροδίτη τηλ. επικοινωνίας 2313 
319178 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00’ - 13:00’. Έίτε 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Διεύθυνση Έσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας - Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64 - 
Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Υφαντοπούλου Αναστασίας 
(τηλ. επικοινωνίας: 2313 319163 ).

■ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά άτομα 
για την κάλυψη αναγκών, ανακοίνωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για ΤΈ Φυσικοθεραπευτή, ΠΈ Ιατροί Έργασίας, ΠΈ Τεχνικός 
Ασφαλείας, ΠΈ Αρχιτέκτων Μηχανικός και ΠΈ Μηχανολόγος 
ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΈΠ ΣΜΈ.4 και να 
την υποβάλουν, στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής 
Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Έξυπηρέτησης Δημοτών 
(γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’1, Θεσσαλονίκη, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: δήμος Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α’ 
1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54640, απευθύνοντάς στη Δ/νση Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπι-
κού (Γραφείο 326) υπόψιν κας Βλαχιώτη Βασιλικής (τηλ. Έπικοινω-
νίας: 2313317139, 2313317128, 2313317137, 2313317666).

■ Ζητείται παιδαγωγός – παιδοκόμος – κοινωνικός φροντιστής, 
από Το Χαμόγελο του Παιδιού για την Καβάλα. Απαραίτητα προσόντα: 
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΈΙ, ΤΈΙ, ΙΈΚ ή πτυχίο Έπαγγελματι-
κού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές 
με την φροντίδα παιδιών πτυχίο. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
όπου απαιτείται. Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας. Άριστη 
ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών. Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας 
και εμπιστοσύνης με τα παιδιά. Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίλη-
ψη. Υψηλή προσαρμοστικότητα. Σωματική αντοχή και δραστηριότητα. 
Συναισθηματική ανθεκτικότητα. Μεθοδικότητα. Ικανότητα σύναψης 
υγιών συνεργατικών σχέσεων. Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται 
να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 05/01/2018 δηλώ-
νοντας τον κωδικό και τον τίτλο της θέσης εργασίας. (Κωδ. 312). 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ThessHr@Hamogelo.gr.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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αυτό το μάθατε; 

ΔΙΑΘΕΣΉ 600.000 
ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 
ΑΔΕΣΠΟΤΏΝ ΖΏΏΝ

ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

«ΤΟΚΕΤΟΣ 5 ΑΣΤΕΡΏΝ»  
ΑΠΟ ΤΉΝ ΚΛΙΝΙΚΉ ΓΕΝΕΣΙΣ

Ή ΔΏΔΏΝΉ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΑΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΉ ΜΕ ΑΓΑΠΉ

ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΚΟΙΝΏΝΙΚΏΝ ΠΑΝΤΟΠΏΛΕΙΏΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΏΝ ΑΠΟ ΤΉΝ INTERLIFE

Eγκρίθηκε η διάθεση 600.000 
ευρώ σε φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυ-
ση των καταφυγίων αδέσπο-
των ζώων. Με Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «έγκριση διάθεσης, 
κατανομή πίστωσης και καθορισμός 
Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρημα-
τοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 
2017», του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών, Γιώργου Χουλιαράκη, προσδιορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηματοδότησης των 
φορέων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίη-
ση των ενεργειών διαχείρισης και σίτισης των ζώων αυτών για το έτος 2017. Με αυτήν την 
ΚΥΑ πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες μεταβολές ώστε πόροι 600.000 ευρώ να διατε-
θούν στους φορείς με σκοπό την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση (microchip), 
την καταγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ, την κτηνιατρική εξέταση, την 
αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη διατροφή, την υιοθεσία ή την επανένταξη των 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με κίνητρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο στην περίοδο των Χριστουγέννων, η INTERLIFE 
Ασφαλιστική προχώρησε, για άλλη μια φορά, στη δωρεά δύο τόνων τροφίμων που διατέθηκαν σε 
Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια ενώ η συνολική προσφορά της εταιρίας το 2017 ανέρχεται 
σε έξι τόνους. Συγκεκριμένα, αποδέκτες της προσφοράς ήταν, το Συσσίτιο και Κοινωνικό Παντο-
πωλείο Δήμου Καλαμαριάς για το Πρόγραμμα Σίτισης «Γεύμα & Φροντίδα» και οι Δομές Παροχής 
Βασικών Αγαθών  Δήμου Ιλίου και Δήμου Δάφνης – Υμηττού. Η πρωτοβουλία αυτή συντάσσεται 

στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων της κοινωνίας που πλήττονται ιδιαίτερα από την Οικονομική Κρίση, 
μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Προσφέρω Αλλιώς» που υλοποιεί η εταιρία. 

Τα φετινά Χριστούγεννα θα έχουν ακόμη μία φορά «Τη Γεύση του Καλού», τη γεύση της ΔΩΔΩ-
ΝΗ, καθώς η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου προσκαλεί τους καταναλωτές που 

τόσα χρόνια την εμπιστεύονται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό αγάπης, για καλό σκοπό, 
που στόχο έχει να ενισχύσει το έργο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκαταστάσεως 
Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Συγκεκριμένα, αυτές τις γιορτές το κοινό έχει τη δυνατό-
τητα να επισκεφτεί το ειδικά σχεδιασμένο microsite www.dodoni.eu/gemizoume-agapi, να 
επιλέξει το αγαπημένο του προϊόν μαζί με μία ευχή και να βοηθήσει τη ΔΩΔΩΝΗ να γεμίσει 
τον σάκο του Άγιου Βασίλη. Όταν ο  σάκος γεμίσει,  η ΔΩΔΩΝΗ θα στείλει προϊόντα στα 250 
παιδιά που φροντίζει η ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπή-

ρων Προσώπων) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, μαζί με τις θερμότερες ευχές όλων! 
Όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια της ΔΩΔΩΝΗ μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για να 

κερδίσουν γιορτινά καλάθια γεμάτα με την πλούσια γεύση των αυθεντικών προϊόντων ΔΩΔΩ-
ΝΗ. Ο διαγωνισμός ισχύει έως και τις 4 Ιανουαρίου και οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα της 

εταιρείας στο Facebook http://www.facebook.com/Dodoni.SA

Για 8η συνεχή χρονιά, οι Γιατροί του 
Κόσμου έστησαν - στον πεζόδρομο της 
Αγίας Σοφίας - το ξεχωριστό Χριστου-
γεννιάτικο Δέντρο τους στολισμένο με 
κουτιά γάλακτος για την κάλυψη των 
αναγκών μικρών απόρων παιδιών. 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών 
Θεσσαλονίκης, για μια ακόμη χρονιά, 
ήταν εκεί καταθέτοντας τη συνεισφορά 
της από εξήντα γάλατα εβαπορέ. Ο 
κ. Διαμαντής Κελλαρτζής, μέλος της 
Φ.Α.Α.Θ., παρέδωσε εκ μέρους της 
Αδελφότητας τις συσκευασίες γάλακτος 
στη Διευθύντρια του Πολυϊατρείου των 
«Γιατρών του Κόσμου» (παραρτήματος 
Θεσσαλονίκης) κυρία Σοφία Γκαρανέ.

Για τοκετούς που θα πραγματοποιηθούν το 
πρώτο 6μηνο του 2018, η Γένεσις, η μεγαλύτερη 
μαιευτική Κλινική στη Β. Ελλάδα, σας προσφέ-
ρει τις μοναδικές υπηρεσίες των Μονόκλινων 
δωματίων Lux με έκπτωση 20%-25% και των 
Σουιτών με έκπτωση 30%! Εμπιστευτείτε στη 
Γένεσις την.. πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας!
Γιατί Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ;
• Διαθέτει 12 μονόκλινες αίθουσες τοκετών - η 
μία για τοκετό στο νερό. Επιπλέον διαθέτει μια 
αίθουσα ειδικών τοκετών, με διαμόρφωση 
χειρουργείου.
• Η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος και η 
εμπειρία του μαιευτικού προσωπικού, εγγυ-
ώνται την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη των επιτόκων.
• Διαθέτει σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών για τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια των νεογνών.
• Υποστηρίζει το μητρικό θηλασμό με εξειδικευ-
μένο προσωπικό.
• Παρέχει τη δυνατότητα rooming in σε όλες τις 
κατηγορίες δωματίων 24ώρες το 24ωρο, καθώς 
και δυνατότητα αποκλειστικού θηλασμού.
• Σε περίπτωση προγεννητικών ελέγχων στο 
Εμβρυομητρικό Τμήμα της ΓΕΝΕΣΙΣ, γίνεται 
δωρεάν αναβάθμιση δωματίου κατά τη νοσηλεία 
για τον τοκετό.
• Σας προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής του 
ελέγχου 45 μεταβολικών νοσημάτων, καθώς 
και ελέγχου όρασης & ακοής του νεογνού από 
εξειδικευμένους ιατρούς.
• Τον πρώτο μήνα μετά τον τοκετό παρέχει δω-
ρεάν παιδιατρική κάλυψη από τον παιδίατρο της 
Κλινικής (έως και 2 επισκέψεις).
• Μπορείτε να συμμετέχετε δωρεάν στα σεμινά-
ρια, τα οποία πραγματοποιούνται στις εγκατα-
στάσεις της Κλινικής και απευθύνονται στις 
μελλοντικές μητέρες και τις λεχώνες.
• Ειδικά στα μονόκλινα δωμάτια πολυτελεί-
ας, απολαμβάνετε ειδικές υπηρεσίες όπως 
δυνατότητα επιλογής γευμάτων, δυνατότητα 
σίτισης συνοδού χωρίς επιπλέον χρέωση, 
δυνατότητα διανυκτέρευσης του συνοδού, 
προσωπικά είδη υγιεινής και μπουρνούζι 
για το μπάνιο, διάθεση αποκλειστικής θέσης 
στάθμευσης με το δικό σας κλειδί και επιπλέον 
παροχές στην Σουίτα, όπως πολυτελής τρόπος 
σερβιρίσματος γευμάτων, σαμπάνια & ανθοδέ-
σμη κατά την υποδοχή, είδη υγιεινής και για τον 
συνοδό, ξεχωριστό σαλόνι με διαχωριστικό.

»°¹¶ËÆ¹º¸ ¡ËÁ°¹ºÃ¤Ã¡¹º¸ Ì¶¹ÄÃËÄ¡¹º¸ º¤¹Á¹º¸

Τοκετός
 5 αστέρων

σε προσιτές τιµές 
και το 2018!

 www.genesishospital.gr

Για τοκετούς που θα γίνουνε το πρώτο 6µηνο του 2018, 
η ΓΕΝΕΣΙΣ, η µεγαλύτερη µαιευτική Κλινική στη 
Β.Ελλάδα, σας προσφέρει τις µοναδικές υπηρεσίες 
των ΜΟΝΟΚΛΙΝΩΝ δωµατίων LUX µε έκπτωση 
20-25% και των ΣΟΥΙΤΩΝ µε έκπτωση 30%!

Ενηµερωθείτε στο www.genesishospital.gr για τις προσφορές!
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ΘΕΑΤΡΟ

CINEMA

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

STAR WARS: THE LAST JEDI

ΥΓΡΑΣΙΑ+13 ΕΡΏΤΙΚΑ 
ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ 
ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ

Α-ΠΕ-ΛΠΙ-ΣΙ-ΤΟ ΑΝΤΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ
Η πολυβραβευμένη ταινία ορόση-
μο «Μία Ξεχωριστή Μέρα», του 
Έττορε Σκόλα, ανεβαίνει σε θεατρική 
διασκευή του Αλέξανδρου Ρήγα και 
σκηνοθεσία της Άσπας Καλλιάνη, 
στο θέατρο Αυλαία, έως τις 16 Ια-
νουαρίου. Τιμές εισιτηρίων: γενική 
είσοδος 15 ευρώ και μειωμένο 12 
ευρώ.
Σύνοψη: Ο Γκαμπριέλε (Σταύρος 
Ζαλμάς) διώκεται από το φασιστικό 
καθεστώς της Ιταλίας του 1938. 
Έχει μέχρι τη δύση του ηλίου για 
να τον μεταφέρουν στο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης. Η Αντονιέτα 
(Δήμητρα Ματσούκα), πιστή μέχρι 
σήμερα στο καθεστώς, παντρεμένη 
με έξι παιδιά, τον συναντάει χωρίς 
να γνωρίζει τίποτα για τις «ανατρε-
πτικές» του αντιλήψεις. Οι ώρες που 
θα περάσουν μαζί θα συνταράξουν 
τα πιστεύω της σε σχέση με το καθε-
στώς αλλά και με τη μέχρι τώρα ζωή 
της. Τη σχέση της με τον άντρα της, 
τον φεμινισμό, την ομοφυλοφιλία, 
τον κόσμο, και κυρίως τη σχέση με 
τον ίδιο της τον εαυτό. 

Ο Άκης (Σπύρος Παπαδόπουλος) οδηγεί ταξί και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τα χρέη του και την απαιτητική 
γυναίκα του. O Τίμος (Φάνης Μουρατίδης) είναι ένας διάσημος παρουσιαστής τηλεόρασης που ζει κάθε μέρα σαν να 
είναι η τελευταία. Ο Άκης και ο Τίμος ήταν δύο δεμένα αδέλφια, αλλά μια παρεξήγηση τους έχει αποξενώσει εδώ και 
χρόνια. Η ζωή, όμως, βρίσκει τον τρόπο να τους φέρει και πάλι κοντά, αναπάντεχα και καθοριστικά.

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός
Σενάριο: Γιώργος Φειδάς
Παίζουν: Σπύρος Παπαδόπουλος, Φάνης Μουρατίδης, Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, 
Μελέτης Ηλίας, Νίκος Παντελίδης, Μαίρη Ευαγγέλου, Ίρις Πανταζάρα, Παύλος Ορκόπουλος, Νίκος Ορφανός

Τo «Star Wars: The Last Jedi» είναι η 8η ταινία της σειράς, εντάσσεται στην κανονική ροή των ταινιών και όχι στις 
παράλληλες ιστορίες ηρώων της και θα είναι η πρώτη μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο στα ταμεία «Star Wars: The 
Force Awakens» του JJ Abrams που είδαμε πριν από δύο χρόνια στη μεγάλη οθόνη. Έχοντας κάνει τα πρώτα της 
βήματα στον κόσμο των Jedi, η Rey συναντά τον Luke Skywalker σε μια περιπέτεια με την Leia, τον Finn και τον Poe, 
στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας που ξεκλειδώνει τα μυστήρια της Δύναμης και τα μυστικά του παρελθόντος.

Σκηνοθεσία: Ρίαν Τζόνσον
Παίζουν: Ντέζι Ρίντλεϊ, Ντόμναλ Γκλίζον, Λόρα Ντερν, Κέλι Μέρι Τραν, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Άνταμ Ντράιβερ, Όσκαρ 
Άιζακ, Χάρισον Φορντ, Μαρκ Χάμιλ, Γκουέντολιν Κρίστι, Κάρι Φίσερ, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπογιέγκα, Άντι Σέρκις.

Η «ΥΓΡΑΣΙΑ+ Τα ερωτικά εγκλήματα 
της Θεσσαλονίκης» ανεβαίνει στις 
27 Δεκεμβρίου στο DUENDE JAZZ 
BAR. Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίου: 
4 ευρώ.
Σύνοψη: Η «ΥΓΡΑΣΙΑ+ Τα ερωτι-
κά εγκλήματα της Θεσσαλονίκης» 
των Μαρίνας Αντωνοπούλου και 
Γιώργου Χούχου είναι η εμπλου-
τισμένη επιστροφή της περσινής 
επιτυχημένης μουσικής- θεατρικής 
παράστασης, που παρουσιάστηκε σε 
μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης. 
Η παράσταση πραγματεύεται το 
χρονικό 13 ερωτικών εγκληματών 
που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη. 
Η παράσταση στηρίζεται σε πρω-
τότυπη και πολυετή έρευνα των 
συντελεστών της στα αρχεία των 
εφημερίδων της πόλης.

Η επιθεώρηση δωματίου «Απελπι-
σίτο» με τους Λάκη Λαζόπουλο και 
Σοφία Φιλιππίδου έρχεται από τις 25 
Δεκεμβρίου στο Θέατρο Αριστοτέλειον. 
Tιμές εισιτηρίων: Tετάρτη - Πέμπτη  
πλατεία 14 - 20 ευρώ, εξώστης  14-18 
ευρώ. Τις υπόλοιπες ημέρες στον 
εξώστη 18 ευρώ και στην πλατεία 20 
ευρώ.
Σύνοψη: Ο Λάκης Λαζόπουλος, που 
από τα πρώτα χρόνια έδωσε νέα πνοή 
στην επιθεώρηση και καθιέρωσε την 
μετεπιθεώρηση το 1990 με το «Ήταν 
ένα μικρό καράβι», γράφει τώρα μία 
Επιθεώρηση Δωματίου. Μακριά από τα 
φανταχτερά και πολύχρωμα κοστούμια 
άλλων εποχών, γράφει για τους νεο-
τρελαμένους της χώρας. Ένα αόρατο 
σπίτι, όπου μένουν όλοι οι κρυμμένοι 
και οι μόνοι της εποχής, είναι το σημείο 
όπου θα ξεντυθεί η ελληνική πραγματι-
κότητα. Πιο γυμνή από ποτέ! Όλοι αυτοί 
που η κρίση πέταξε έξω, ξεστομίζουν 
τις αλήθειες μιας εποχής μέσα από δι-
αλόγους και μονολόγους γραμμένους 
και ειπωμένους με χιούμορ που φτάνει 
στα άκρα.

Η επιτυχημένη παράσταση «Άντρες 
έτοιμοι για όλα» έρχεται από 25 
Δεκεμβρίου στο ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ. Τιμές 
εισιτηρίων: από 13 ευρώ.
Σύνοψη: Σε μια επαρχιακή πόλη 
μια αντροπαρέα, που δοκιμάζεται 
από πολλά και πολλαπλά οικονομικά 
προβλήματα, αποφασίζει να τα λύσει 
με ένα πρωτότυπο τρόπο. Η απελπισία 
οδηγεί ένα καφετζή, ένα ταξιτζή, ένα 
δημοτικό υπάλληλο, ένα φούρναρη 
και ένα σπουδαστή να γίνουν στρή-
περ! Η παράδοξη επιλογή τους να 
βγάλουν χρήματα χορεύοντας γυμνοί, 
αναστατώνει την ζωή τους, τη μικρή 
πόλη, όπου ζουν και τις γυναίκες τους. 
Το θεατρικό έργο έχει την υπογρα-
φή των Θανάση Παπαθανασίου και 
Μιχάλη Ρέππα που διασκεύασαν 
το διάσημο έργο των Νεοζηλαν-
δών Stephen Sinclair και Anthony 
McCarten «Ladies Night».
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«Αν κάνεις κάτι που πιστεύεις και το κάνεις όσο καλύτε-
ρα μπορείς, τελικά ανταμείβεσαι», είπε στη συνέντευξη 
που παραχώρησε στην Karfitsa ο μουσικός Μάνος Αγ-
γελάκης, που από 14 χρονών ξεκίνησε την ενασχόληση 
του με την μουσική. Μέσα του ένιωθε ότι ήθελε να δη-
μιουργήσει κάτι δικό του. Το 2015 το κατάφερε αυτό, με 
το Goldfish Memory, ένα project με εφτά κομμάτια δικής 
του παραγωγής και σύνθεσης, ενώ σχεδόν δυο χρόνια 
αργότερα επανήλθε με το The Circle of Influence. Ο μόλις 
25 ετών μουσικός, έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, 
αποτελεί ένα από τα νέα μουσικά ονόματα της Ελλάδας 
που συζητιούνται και μιλώντας στην Karfitsa εξέφρασε 
την επιθυμία του να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη πραγμα-
τοποιώντας ένα live.

Πρόσφατα δημοσιεύσατε το πρώτο σας μεγάλο LP με 
τίτλο «The Circle of Influence». Πείτε μας τι θα ακού-
σουμε και γενικά κάποια πράγματα γι’ αυτό.
Λοιπόν, το The Circle of Influence είναι ένα LP με δώδεκα 
τραγούδια. Στόχος ήταν να έχει το καθένα την δική του 
υπόσταση, να μπορεί το καθένα να στέκεται μόνο του. 
Προσπαθούσα να δώσω μια κοινή αισθητική στα κομμά-
τια που έγραφα εκείνη την περίοδο, αλλά ουσιαστικά δεν 
μπορούσα να το φιλτράρω ιδιαίτερα και απλά το άφησα 
να βγει έτσι. Ήταν σαν να προσπαθούσα να πω πολλά 
πράγματα μαζί και έπρεπε να περιμένω, κάτι που δεν 
μπορούσα και δεν ήθελα να κάνω. Επομένως, σκέφτηκα 
πως το ειλικρινές θα ήταν να  βγει μια δουλειά που να έχει 
να κάνει με τον κύκλο των επιρροών μου, όχι μόνο όσον 
αφορά στο μουσικό στοιχείο, αλλά και θεματικά, δηλα-
δή πάνω στον στίχο. Κατά βάση είναι μια προσπάθεια να 
πω ποιος είμαι σε 12 κομμάτια και μια παραδοχή ότι είμαι 
όλα όσα έχω ακούσει και διαβάσει μέχρι τα 25 μου. Το αν 
πετυχαίνει τον στόχο του είναι στην κρίση του ακροατή. 

Ποιος είναι ο δικός σας κύκλος επιρροών;
Είναι αρκετά μεγάλος και συνεχώς επεκτείνεται, όπως 
σε όλους τους ανθρώπους. Όποτε είναι δύσκολο να συ-
γκεντρώσω τα πάντα σε μία απάντηση. Σε γενικές γραμ-
μές, ακούω πολύ blues, rock ‘n’ roll, funk, soul αλλά και 
alternative ή indie rock και φυσικά όλα τα παρακλάδια 
τους. Αυτό που με επηρεάζει περισσότερο απ’ όλα στον 
τρόπο που γράφω όμως, είναι οι λεγόμενοι songwriters. 
Είτε είναι solo καλλιτέχνες, είτε frontmen μιας μπάντας, 
μ’ αρέσει να ακούω καλλιτέχνες που εστιάζουν στο τρα-
γούδι, που είναι το πιο άμεσο στοιχείο στη μουσική. Κα-
λές οι ενορχηστρώσεις και οι παραγωγές, εννοείται, όλοι 
γι’ αυτό παλεύουμε, αλλά χωρίς «το τραγούδι» δεν υπάρ-
χει τίποτα. Αν μπορείς να «κλείσεις» μία συναισθηματική 
κατάσταση σε λίγα μόνο λεπτά, τότε έχεις κάτι πολύτιμο.

Ως δημιουργός γράφετε σε αγγλικό στίχο. Είναι κατά 
κάποιον τρόπο πιο εύκολο να εκφράζονται συνθήματα 
και λέξεις σε μια διαφορετική γλώσσα;
Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν το πολυσκέφτηκα. Δηλαδή 
δεν ήταν μια συνειδητή απόφαση: «Τώρα θα γράψω αγ-
γλικά». Λογικά, είχε να κάνει με τα πράγματα που άκουγα 
και τις ταινίες που έβλεπα, οπότε με το που έγραφα κάτι, 
μάλλον έκανα αναπαραγωγή των πραγμάτων που με εί-
χαν αγγίξει. Άλλωστε όλοι κάνουμε ένα κολάζ αυτών που 
μας αρέσουν. Μετά έγινε συνήθεια.
 
Είστε αρκετά νέος ηλικιακά και ήδη έχετε κάνει αρκε-
τά πράγματα, στον χώρο της μουσικής, τα οποία έχουν 
αποσπάσει πολύ καλές κριτικές. Οπότε, τι είναι αυτό 
που σας κρατάει στην Ελλάδα;
Δεν ξέρω αν υπάρχει κατάλληλη στιγμή για να βγεις στο 
εξωτερικό, αλλά θα ήθελα σίγουρα να το ζήσω, να παίξω 
μουσική και γιατί όχι να ηχογραφήσω κάπου έξω. Είναι 
ένα όνειρο σίγουρα. Απ’ την άλλη, στην Ελλάδα έχουμε 
πολύ καλούς παραγωγούς, πολύ υψηλών προδιαγρα-
φών στούντιο, φοβερούς μουσικούς και καλλιτέχνες με 

αισθητική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και η δική μας 
σκηνή είναι προηγμένη. Το μόνο που την κρατάει πίσω 
είναι ότι δεν προωθείται όσο πρέπει. Με κρατάει στην 
Ελλάδα μια ανάγκη να προωθήσω την μουσική μου άφο-
βα εδώ, ακόμη κι αν δεν είναι κομμένη και ραμμένη για 
όλους. Πάντα λέω ότι αν κάνεις κάτι που πιστεύεις και το 
κάνεις όσο καλύτερα μπορείς, τελικά ανταμείβεσαι. Μια 
καλή κουβέντα αρκεί. Κυκλοφορεί τόση μουσική εκεί 
έξω. Το να σταματήσει κάποιος ό,τι κάνει και να ασχολη-
θεί μαζί σου, είναι ωραία ανταμοιβή. Το εξωτερικό πάντα 
εκεί θα είναι. 

Πείτε μας λίγα λόγια για την Bashment Records. 
Η Bashment Records είναι η δισκογραφική μου, το μου-
σικό μου σπίτι και ένα μέρος γεμάτο φίλους. Ξεκίνησε 
από τον ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ και ουσιαστικά όλοι, όσο μπορούμε, 

βοηθάμε στο να μεγαλώσει αυτό το εγχείρημα. Το βασι-
κό είναι ότι μας βοηθάει το ίδιο το Bashment, γιατί για 
μένα δεν είναι δισκογραφική, είναι μια παρέα ανθρώπων 
που σέβεται από την αρχή αυτό που κάνω και με ωθεί 
να γίνομαι καλύτερος. Δεν θα έμπαινα ποτέ μπροστά από 
μικρόφωνο αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά, τους οφείλω πολ-
λά. Μου έμαθαν να εκτίθεμαι και να πιστεύω στον εαυτό 
μου και μου το θυμίζουν όταν το ξεχνάω.

Σε ποια σκηνή εμφανίζεστε; 
Αυτή την περίοδο βρίσκομαι λίγο πριν την ανακοίνωση 
της live παρουσίασης του The Circle of Influence, στην 
Αθήνα. Κάνουμε πρόβες και ετοιμαζόμαστε για το live. 
Δεν έχει τύχει να παίξω στην Θεσσαλονίκη για το solo 
project μου και θα ήθελα πολύ να ανέβω, όποτε θα το 
κυνηγήσω σύντομα!

«Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς παραγωγούς, στούντιο υψηλών 
προδιαγραφών, φοβερούς μουσικούς και καλλιτέχνες με αισθητική»

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΆ ΒΛΆΣΤΟΥ

συνέντευξη

Ο ΜΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΉΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΉΝ KARFITSA
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ΓΙΏΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ
Ο Γιώργος Γιαννιάς εμφανίζεται στο 
Room 63, κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. Ώρα: 23:30. 
Το γνωστό νυχτερινό μαγαζί της 
Θεσσαλονίκης φέτος το χειμώνα 
θα γεμίζει ασφυκτικά από το κοινό 
του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Η 
διασκέδαση θα είναι αμείωτη μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες και ο 
Γιώργος Γιαννιάς, ως οικοδεσπότης 
μας υπόσχεται μοναδικές στιγμές. Ο 
τραγουδιστής έχει στη μουσική του 
«βαλίτσα» μεγάλες του επιτυχίες, 
όπως επίσης και μια από τις πιο 
πρόσφατες με τίτλο «Λογικά».
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CHRIS LIEBING

ΜΠΛΕ KIKO NAVARRO

TONIS SFINOS

ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΝΟΥΣΉΣ 
& BACKBONE

DE FACTO Ο LIO BIAO  
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΉ ΜΟΥSAΟ Chris Liebing θα βρεθεί στη μου-

σική σκηνή του Fix Factory, στις 23 
Δεκεμβρίου. Ώρα: 22:00. Τιμές εισι-
τηρίων: στην προπώληση 25 και 30 
ευρώ, στο ταμείο 30 και 35 ευρώ.
Για πρώτη φορά μια έκρηξη techno 
με τη σφραγίδα του Blend, στη 
Θεσσαλονίκη. Η ομάδα που μονο-
πωλεί τις underground, techno και 
tech house εμπειρίες στην Αθήνα 
υποδέχεται τη νύχτα της Παραμονής 
των Χριστουγέννων στη συμπρω-
τεύουσα Και θα το κάνει έχοντας ως 
headliner τον Γερμανό «βασιλιά» της 
pure techno, Chris Liebing, ο οποίος 
παράγει μουσική αυστηρά για 
αυθεντικούς ακροατές της techno. 
Μαζί τους, ο resident DJ του Blend, 
Mikee.

Οι Μπλε θα εμφανιστούν στον Μύλος 
Club, στις 23 Δεκεμβρίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: στην προπώληση 8 
ευρώ και στο ταμείο 10 ευρώ. 
Το συγκρότημα θα ερμηνεύσει 
τραγούδια από το τελευταίο album 
τους με τίτλο «.20» και τις δικές τους 
αγαπημένες επιλογές από το σύνολο 
της δισκογραφίας που έχουν χαρί-
σει στο κοινό τους από το 1996 έως 
και σήμερα. Οι Μπλε είναι ελληνικό 
μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσα-
λονίκη. Τα μέλη του συγκροτήματος 
αποτελούν ο Γιώργος Παπαποστόλου 
(manager, σύνθεση, φωνή, φωνητι-
κά), ο Γιώργος Παρώδης (στίχοι), η 
Νατάσα Αλεξίου (βιολί) και η Τζώρτζια 
Κεφαλά (φωνή). Συνολικά, οι Μπλε 
χαρακτηρίζονται σαν ένα αρκετά 
πρωτότυπο γκρουπ για τα δεδομένα 
της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, 
αφού κατάφεραν να συνδυάσουν ποπ-
ροκ στοιχεία με έντονες πινελιές από 
μπλουζ, φανκ αλλά και τζαζ.

Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, τo Ciel 
Bar Restaurant παρουσιάζει τον  
εκρηκτικό Ισπανό DJ και παραγωγό 
Kiko Navarro σε ένα εορταστικό 
event. Ώρα: 18:00. Τιμή εισόδου: 15 
ευρώ με ποτό.
Μια πρωτοποριακή φιγούρα στο 
κίνημα της Balearic House, ο Kiko 
Navarro αιχμαλωτίζει τα Dance-Floor 
σε όλη  την  υφήλιο για  σχεδόν τρεις 
δεκαετίες. Ασχολείται από  νεαρή 
ηλικία με την πιο soulful πλευρά της 
Αμερικάνικης House μουσικής. Οι 
δεξιότητες του σαν DJ προσέλκυσαν 
σύντομα την προσοχή της νυχτερινής 
ζωής του Pacha, που του πρόσφερε 
να αναλάβει ως Resident DJ τόσο στην 
Πάλμα όσο και στην Ίμπιζα. Τα χρόνια 
που ακολούθησαν, ο Kiko   ταξίδεψε 
αρκετές φορές από το Λονδίνο στην 
Άπω Ανατολή, παίζοντας σε Φεστιβάλ 
όπως το Southport & Southern Soul, 
καθώς και στο The Egg (Λονδίνο) και 
το Cocoon (Φρανκφούρτη).

Στις 29 Δεκεμβρίου, ο Tonis Sfinos θα 
εμφανιστεί στο Barbarella Live Party. Ώρα: 
22:00. 
Μας έχει συστηθεί με το ψευδώνυμο Tonis 
Sfinos, όμως, στην πραγματικότητα λέγεται, 
Θάνος Κιούσης και είναι γεννημένος στην 
Αθήνα το 1978. Από μικρός ήθελε να 
ασχοληθεί με τον χώρο του θεάματος. Όταν 
μεγάλωσε τελικά δημιούργησε την δική του 
θεατρική ομάδα, αλλά και την δική του μπά-
ντα. Στη συνέχεια τα show του Toni Sfinos 
είναι sold out και έχει αποκτήσει αρκετούς 
ακόλουθους και θαυμαστές.

Οι Backbone του Νίκου Ντουνούση 
θα βρεθούν στη μουσική σκηνή του 
Blue Barrel, στις 24 Δεκεμβρίου.
Το συγκρότημα είναι ένα από τα 
πιο αντιπροσωπευτικά ηλεκτρικά 
bluespower σχήματα της χώρας 
μας, αλλά και με διεθνή αναγνώρι-
ση, το οποίο συγκινεί με το μεστό 
και δυναμικό παίξιμό του τον κάθε 
ακροατή. Στο Blue Barrel ο Νί-
κος Ντουνούσης και η παρέα του 
διασκευάζουν κομμάτια θρύλων 
της κιθάρας όπως B.B.King, Albert 
Collins, S.B. Vaughan, J. Hendrix 
και άλλων, αλλά μας χαρίζουν και 
προσωπικές τους συνθέσεις.

Οι De Facto θα ανέβουν στη μουσική 
σκηνή του Blue Barrel, στις 29 
Δεκεμβρίου. Ώρα: 22:00. Είσοδος 
δωρεάν. 
Οι De Facto είναι ένα συγκρότημα 
με κάτι περισσότερο από 25 χρόνια 
ζωής στην Ελληνική ποπ/ροκ σκηνή 
και με 20 χρόνια δισκογραφικής πα-
ρουσίας, που συνεχίζει να συνθέτει, 
να ηχογραφεί και να δίνει συναυλίες 
σε όλη τη χώρα μέχρι και σήμερα. 
Στο Blue Barrel θα παίξουν ένα 
«Greateast Hits» της δισκογραφίας 
τους, καθώς και αγαπημένες τους 
ξένες διασκευές.

Η εορταστική συναυλία της MOYSA 
- Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμ-
βρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 
15, 10 και 5 ευρώ το μειωμένο.
Η συναυλία εντάσσεται στις εκδη-
λώσεις του «Έτους Ελλάδας – Κίνας 
2017». Πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και φιλοξενεί νέους 
αλλά και καταξιωμένους καλλιτέ-
χνες από τις δύο χώρες. 
Mε τη MOYSA συμπράττουν μέλη 
της Ορχήστρας του Ωδείου Βορείου 
Ελλάδος, που φέτος γιορτάζει 75 
χρόνια από την ίδρυσή του, καθώς 
και ο διακεκριμένος νεαρός πιανί-
στας Yilei Hao, ο οποίος απέσπασε 
το 1ο Βραβείο στον 8ο Διεθνή Δια-
γωνισμό Πιάνου «Γιώργος Θυμής». 
Η εκδήλωση αποτελείται από τρία 
μέρη: το σολιστικό μέρος, το συμ-
φωνικό μέρος και την καταληκτική 
εμφάνιση της Συμφωνικής Ορχή-
στρας Jazz Βορείου Ελλάδος. Τα δύο 
πρώτα μέρη διευθύνει ο παγκοσμί-
ου φήμης μαέστρος, Li Biao. 

πολιτισμός
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ΜΟΔΑ
γυναίκα

Από την Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Οι γιορτές είναι η περίσταση για να ξεχωρίσουμε  και να «ανέβουμε» ψυ-
χολογικά αφού η εμφάνισή μας επηρεάζει και την ψυχολογία μας...εδώ 
έρχεται και το στυλ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της 
εταιρίας «Παπιγιόν», το στυλ είναι δήλωση του χαρακτήρα και της προσω-
πικότητας του ατόμου. Με το στυλ μπορούμε να δώσουμε το «πράσινο» 
ή και το «κόκκινο» φως για να ξεκινήσουμε ή και όχι, την επικοινωνία 
μας με τους άλλους ανθρώπους. Στην ουσία βάζουμε τα όριά μας και δη-
λώνουμε την προσωπική μας ταυτότητα. Ειδικά τα αξεσουάρ, όπως τα 
παπιγιόν, είναι μία συγκεκριμένη και cool μπορούμε να πούμε δήλωση 
προς τον περίγυρό μας, όπως υποστηρίζει και ο δημιουργός της εταιρίας, 
Γιώργος Γονιάδης. Αυτή τη δήλωση προσπαθεί να κάνει πιο εμφανή με τα 
παπιγιόν του, αφού φτιάχνονται για να αναδείξουν το μοναδικό στυλ και 

το χαρακτήρα του καθενός και της καθεμιάς. Οι πρώτες ύλες και τα υφά-
σματα που χρησιμοποιεί είναι υψηλής ποιότητας και προέρχονται κυρίως 
από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία και Βρετανία, Κάθε παπιγιόν 
είναι 100% χειροποίητο αφού δουλεύεται στο χέρι με βελόνα και κλωστή 
ώστε να πάρει το επιθυμητό σχήμα και για τους ιδιαίτερα απαιτητικούς 
κατασκευάζουν παπιγιόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Είναι ένα 
all time classic και unisex αξεσουάρ που χαρίζει κομψότητα και φινέτσα 
ακόμη και στο γυναικείο φύλο, αν βέβαια φορεθεί σωστά. Τα περίφημα 
«Παπιγιόν» διατίθενται σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.

Σας εύχομαι Καλές Γιορτές με αγάπη και πολύ στυλ!

For «Παπιγιόν» Lovers!
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ΣΤΉ ΔΙΝΉ  
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Νέα περιοδική έκθεση με τίτλο «Στη δίνη 
του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη 
της Στρατιάς της Ανατολής (1915-1918)» 
πραγματοποιείται στο Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού. Διάρκεια: έως 30 Σεπτεμ-
βρίου 2018. Τιμές εισιτηρίου: 8 ευρώ το 
κανονικό και 4 ευρώ το μειωμένο. 
Η έκθεση θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει 
την περίοδο του Α  ́Παγκοσμίου Πολέμου 
στην ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από 
φωτογραφικές, ζωγραφικές και λογοτεχνι-
κές αναπαραστάσεις των ξένων στρατιωτών 
που υπηρέτησαν στην αποκαλούμενη 
Στρατιά της Ανατολής. Κεντρικό έκθεμα 
αποτελεί το σχέδιο του Γάλλου πολεοδόμου 
και αρχιτέκτονα Ernest Hébrard, ο οποίος 
υπηρέτησε στη Στρατιά της Ανατολής, από 
τη συλλογή του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος-Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδο-
νίας, το οποίο εικονίζει το πάνω τμήμα της 
σημερινής πλατείας Αριστοτέλους που δεν 
υλοποιήθηκε ποτέ.

ΛΥΚΟΦΏΣ 2- ΝΕΑ ΣΕΛΉΝΉ
Το «Λυκόφως 2- Νέα Σελήνη» είναι το νέο 
βιβλίο της Στέφανι Μάϊερ. Περίληψη: 
Για την Μπέλα Σουάν ένα μόνο είναι πιο 
σημαντικό από την ίδια τη ζωή: ο Έντουαρντ 
Κάλεν. Αλλά το να είσαι ερωτευμένος με 
έναν βρικόλακα είναι πολύ πιο επικίνδυνο 
απ’ ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ 
η Μπέλα. Ο Έντουαρντ έχει ήδη σώσει 
την αγαπημένη του από έναν σατανικό 
βρικόλακα, αλλά τώρα, καθώς η σχέση 
τους απειλεί ό,τι αγαπούν περισσότερο, 
συνειδητοποιούν ότι όλο δεν είναι παρά 
η αρχή σε μια κατάσταση που μπορεί να 
αποδειχτεί καταστροφική. Τιμή εκδότη: 
16,60 ευρώ. 

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΤΟΠΙΑ
FRESH

ΜΝΉΜΕΣ

ΨΉΦΙΑΚΟ ΟΧΥΡΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΧΏΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ  
ΤΉ ΡΙΓΕ ΠΙΤΖΑΜΑ

Η Γκαλερί Ειρμός φιλοξενεί την έκθεση του 
Γιάννη Γαΐτη «Ανθρώπινα Τοπία». Διάρ-
κεια: έως 13 Ιανουαρίου 2018. Είσοδος 
ελεύθερη. Η έκθεση παρακολουθεί την 
εξέλιξη των προβληματισμών του Γιάννη Γα-
ΐτη σε επίπεδο μορφής αλλά και κοινωνικής 
παρατήρησης. Σε διαδοχικές προσεγγίσεις 
αναδύονται μοτίβα τα οποία συμπλέκονται 
και αναπτύσσονται σε μια ζωγραφική ιδιόλε-
κτο. Κέντρο ο άνθρωπος ως μονάδα αλλά 
και ως πλήθος που σταδιακά στιλιζάρεται 
και συμπυκνώνεται εν τέλει ως σύμβολο 
στο χαρακτηριστικό ανθρωπάκι – σήμα 
κατατεθέν της δουλειάς του Γαΐτη αλλά και 
αναπόσπαστο μέρος του αλφαβήτου της 
ελληνικής μεταπολεμικής τέχνης. 

Η γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου παρουσιάζει 
την ομαδική έκθεση «fresh». Διάρκεια: 
έως 3 Φεβρουαρίου 2018. Είσοδος 
ελεύθερη. 
Πέντε ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Μαρία 
Αρβανίτη, ο Λάμπρος Ασημάκης, η Θεανώ 
Γιαννέζη, ο Δημήτρης Κόκορης και η Εύα 
Μαραθάκη συνυπάρχουν με διαφορετικές 
προτάσεις στη σύγχρονη τέχνη.

Η Myrό Gallery φιλοξενεί την έκθεση 
«Μνήμες» του Αθηναίου ζωγράφου 
Φώτη Παναγιωτόπουλου. Διάρκεια: 
έως 13 Ιανουαρίου 2018. Είσοδος 
δωρεάν.
«Ο Φώτης Παναγιωτόπουλος σπούδασε 
διακοσμητική στην Αθήνα και μαθή-
τευσε δίπλα σε αρκετούς ζωγράφους 
από τους οποίους άντλησε τα στοιχεία 
που διαμορφώνουν το προσωπικό 
του ιδίωμα. Η επιρροή της βυζαντινής 
αγιογραφίας τόσο σε επίπεδο τεχνοτρο-
πίας, αλλά και σε επίπεδο απόδοσης μιας 
ιερής πνευματικότητας χαρακτηρίζουν 
τη σειρά «Μνήμες», που δημιούργησε 
το 2017. Πρόκειται για μια σειρά από 
στιγμές• είναι εικόνες που προβάλουν 
πάνω στην επιφάνεια του ξύλου ως το 
αποτέλεσμα της εσωτερικής αναζήτησης 
του καλλιτέχνη, που ξεκίνησε με αφορ-
μή τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας 
του», επισημαίνει στο κείμενο της για 
την έκθεση η Ιστορικός και Θεωρητικός 
της Τέχνης κα. Μόνικα Πιστόλη.

«Ψηφιακό Οχυρό» είναι ο τίτλος του 
νέου βιβλίου του Dan Brown. Περίλη-
ψη: Όταν ο ανίκητος υπολογιστής της 
NSA (Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας) 
των ΗΠΑ, που μπορεί να αποκρυπτο-
γραφήσει τα πάντα, αδυνατεί να σπάσει 
έναν μυστηριώδη κωδικό, η Σούζαν 
Φλέτσερ, η ιδιοφυής και όμορφη απο-
κρυπτογράφος της υπηρεσίας, καλείται 
να αναλάβει την υπόθεση. Αυτό που 
ανακαλύπτει τρομάζει τους έχοντες την 
εξουσία. Η NSA είναι σε ομηρία… όχι 
από όπλα ή βόμβες αλλά από έναν κω-
δικό τόσο περίπλοκο που θα μπορούσε 
να την καταστρέψει. Εγκλωβισμένη σε 
μια καταιγίδα από μυστικά και ψέματα, 
η Φλέτσερ αγωνίζεται να σώσει την 
υπηρεσία. Προδομένη από τους πάντες, 
παλεύει όχι μόνο για την πατρίδα της, 
αλλά και για την ίδια της τη ζωή. Τιμή 
εκδότη: 15,50 ευρώ. 

Tο νέο βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου 
είναι το «Ιστορίες χωρίς όνομα». Περί-
ληψη: Ιούνιος του 1908. Η Πηνελόπη 
Δέλτα βρίσκεται σε ένα σανατόριο στα 
περίχωρα της Βιέννης. Είναι μια γυ-
ναίκα με κηλιδωμένη ζωή. Σε αυτό το 
άσυλο των ταλαιπωρημένων ψυχών, 
μακριά από τις κόρες της, την έστειλαν 
για να ξεχάσει τον Ίωνα Δραγούμη, τον 
γοητευτικό διπλωμάτη που αγάπησε 
παράφορα, τον άνθρωπο που έγινε 
η αιτία να κλυδωνιστεί ο γάμος της. 
Όμως η επίσκεψή του εκεί τα αλλάζει 
όλα. Με φόντο τις καταπράσινες ερη-
μιές και τα μεσαιωνικά πλακόστρωτα 
της κεντρικής Ευρώπης θα παλέψει 
για τη λύτρωση της καρδιάς της, 
ζώντας μαζί του τρεις μέρες που θα τη 
σημαδέψουν για πάντα. Τιμή εκδότη: 
15,50 ευρώ. 

«Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα» είναι το 
νέο βιβλίο του Τζον Μπόϊν. Περίληψη: 
Ο εννιάχρονος Μπρούνο δεν έχει ιδέα 
για την Τελική Λύση ή το Ολοκαύτω-
μα. Δε γνωρίζει για τον εφιάλτη που 
ζουν οι λαοί της Ευρώπης εξαιτίας της 
χώρας του. Το μόνο που ξέρει είναι 
ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει από 
το άνετο σπίτι του στο Βερολίνο σ’ ένα 
οίκημα σε μια απομονωμένη περιο-
χή όπου δεν έχει τίποτε να κάνει και 
κανέναν για να παίξει. Μέχρι τη στιγμή 
που συναντά τον Σμούελ, ένα αγόρι 
που ζει στην άλλη μεριά του συρμα-
τοπλέγματος και που, όπως κι άλλοι 
άνθρωποι εκεί, φορά μια στολή σαν 
ριγέ πιτζάμα. Η φιλία του Μπρούνο με 
τον Σμούελ θα τον οδηγήσει από την 
αθωότητα σε μια σκληρή αποκάλυψη 
και θα τον αναγκάσει να γίνει άθελά 
του μέρος μιας αποτρόπαιας κατάστα-
σης. Τιμή εκδότη: 15,50. ΒΙ
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Πόσο ευχαριστημένος πρέπει να είναι 
ο ΠΑΟΚ από τη βαθμολογική του θέση 
μετά το τέλος του α’ γύρου του πρωτα-
θλήματος; Να ένα καλό ερώτημα. Εάν το 
μέτρο σύγκρισης είναι τα όσα είχε πετύ-
χει ο Δικέφαλος την ίδια χρονική περίοδο 
τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύω το ότι 
βρίσκεται -1β. απόσταση από τον πρώτο 
Ολυμπιακό κρίνεται ικανοποιητικό απο-
τέλεσμα. Τα προηγούμενα χρόνια μπο-
ρεί ο ΠΑΟΚ να ξεκινούσε με στόχο την 
κατάκτηση του Πρωταθλήματος, αλλά 
πριν καλά καλά τελειώσει ο πρώτος γύ-
ρος αναθεωρούσε τον στόχο του. Ανε-
ξαρτήτως από το γεγονός ότι δεν ήταν 
μόνο δική του η ευθύνη με δεδομένο των 
bonus που έπαιρνε ο Ολυμπιακός από 
τη διαιτησία, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο 
ΠΑΟΚ έβγαινε πριν από τα πρώτα χιόνια 
από τη διεκδίκηση του τίτλου. Αυτή είναι 
η μία ανάγνωση της μέχρι τώρα πορείας 
του Δικεφάλου στο πρωτάθλημα. Υπάρχει 

και μία δεύτερη άποψη που υποστηρίζει 
ότι η ομάδα του Λουτσέσκου πέταξε μία 
μεγάλη ευκαιρία για να είναι στην κορυφή 
του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μάλι-
στα και διαφορά από τον δεύτερο. Πώς θα 
μπορούσε να γίνει αυτό; Αν δεν πετούσε 
βαθμούς σε έδρες όπως η Λειβαδιά, η Ρι-
ζούπολη και η Λάρισα. Εκεί δηλαδή όπου 
μία ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό 
θα πρέπει με κάθε τρόπο να κατακτάει το 

τρίποντο. Ο ΠΑΟΚ δεν το κατάφερε, για 
περισσότερους από έναν λόγους, κι έτσι 
έχασε πολύτιμους πόντους. Πόσο μπο-
ρούν να του στοιχίσουν αυτές οι απώλει-
ες; Θεωρητικά κάθε βαθμολογική απώ-
λεια μπορεί να στοιχίσει σε κάθε ομάδα 
που διεκδικεί έναν στόχο. Ο Δικέφαλος 
όμως παρά τα στραβοπατήματα του πα-
ραμένει μέσα στον αρχικό του στόχο και 
αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικότερα 
όμως είναι δύο άλλα στοιχεία: πρώτον ότι 
ο ΠΑΟΚ συνέρχεται αγωνιστικά και δεύ-
τερον ότι Ολυμπιακός και ΑΕΚ που διεκ-
δικούν μαζί με τον ΠΑΟΚ τον τίτλο, είναι 
ομάδες οι οποίες φλερτάρουν με τις βαθ-
μολογικές απώλειες. Άρα για τον ΠΑΟΚ 
το ζητούμενο είναι η διαχείριση των εκτός 
έδρας αγώνων με τις μικρομεσαίες ομά-
δες και οι νίκες στα ντέρμπι που έχει στην 
Τούμπα. Απλά μαθηματικά είναι.   

Τα απλά μαθηματικά του πρωταθλητισμού

ΒΆΣΙΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ

ΑΠΟΨΗ
αθλητικά
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Βαγγέλης Κονταξάκης και Αφροδίτη Κονταξάκη

Άννα Βίσση και Τίμη Μπακατσέλου

ζώδια

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και το σύμπαν αποφάσισε για σας ένα 
όμορφο δώρο. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας είναι πολύ σημαντική για 
νέα ξεκινήματα, ιδίως σε προσωπικό επίπεδο. Η πληθώρα πλανητών 
στο ζώδιό σας σάς βάζει στο επίκεντρο των γεγονότων, ιδίως εσάς 
που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο. Αυτά που θα συμβούν θα έχουν 
μία γρήγορη και αναπάντεχη εξέλιξη και εσείς δεν έχετε παρά να 
χαρείτε ό,τι καλό θα σας δοθεί. 

Η εβδομάδα αυτή θα σας κάνει πολύ επικοινωνιακούς και θα 
δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις να περάσετε όμορφα με τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα. Η Νέα Σελήνη θα έχει τη δύναμη να σας 
βάλει και πάλι στην πολύ ενεργή κοινωνική ζωή, κάτι που για κάποιον 
καιρό είχατε ξεχάσει. Ο Έρμής, σε ορθή πλέον πορεία, φροντίζει 
θέματα υγείας να τακτοποιηθούν, όπως και κάποια επαγγελματική 
σχέδια να υλοποιηθούν. 

Οι μέρες αυτές είναι πολύ σημαντικές για την προσωπική σας ζωή. 
Θα υπάρξουν ανατροπές, νέα ξεκινήματα, επανασυνδέσεις και 
πολλή επικοινωνία. Με λίγα λόγια, όλα σε κίνηση και σε εξέλιξη, 
αλλά χωρίς να διευκρινίζεται πουθενά μία σταθερότητα. Στις 20/12 
ξεκίνησε η μετακίνηση του Κρόνου στον Αιγόκερω, που θα σας βάλει 
σιγά-σιγά σε μία άλλη λογική, διώχνοντας από μέσα σας τα βαρίδια 

πολλών ετών. 

Σημαντικότατη αυτή η περίοδος για σας, σε πολλούς τομείς. Θα έχετε πολλές 
πλανητικές συμμαχίες που θα σας κάνουν να απαλλαγείτε από ό,τι κατά το 
παρελθόν σάς είχε μπλοκάρει. Η Νέα Σελήνη θα σας φέρει ακόμη και οικονο-
μικές απολαβές, που είχατε ξεχάσει να ελπίζετε. Η ορθή πορεία του Έρμή θα 
βάλει σε σειρά όποια θέματα είχαν μείνει σε «αναμονή». Τα καλά νέα δεν 
σταματούν εδώ, γιατί θα απαλλαγείτε, επιτέλους, από την πίεση του Κρόνου, 
που σας έμαθε βεβαίως πολλά, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή της συγκομιδής. 

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ήρθε η στιγμή να κάνετε τον απολογι-
σμό σας. Ίσως να μην είναι και η πιο εύκολη περίοδος για σας, ιδίως 
σε «ανοικτές» πληγές που αφορούν το κοντινό παρελθόν. Βρείτε 
το θάρρος να κάνετε την εσωτερική σας αναφορά και να ξεκινήσετε 
με καθαρή συνείδηση. Κάποιοι από σας θα πρέπει να αλλάξετε την 
καθημερινότητά σας, που θυμίζει κάποια λάθη, τα οποία είναι ακόμη 
νωπά στη ζωή σας. 

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη θα σας φέρει καλά νέα στα οικονομικά σας. 
Η ορθή πορεία, επίσης, του Έρμή, σήμερα, δεν αφήνει καμία αμφι-
βολία ότι θα τα καταφέρετε πολύ καλά σε ό,τι σκεφτείτε να κάνετε το 
επόμενο διάστημα και αφορά τη βελτίωση των υλικών σας αγαθών. 
Μην ξεχνάτε ότι ο Δίας, από την άλλη, σας φροντίζει και γαληνεύει 
καταστάσεις που αφορούν το παρελθόν. 

Αν και βρίσκεστε μέσα σε εορταστικό σκηνικό, εσείς δραστηριο-
ποιήστε σε επαγγελματικά θέματα που πολύ σύντομα θα βρείτε τις 
λύσεις τους. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη και η ορθή πορεία του Έρμή 
στον τομέα των επαγγελματικών σας διεκδικήσεων είναι το εισιτήριο 
για νέα, πολύ ευνοϊκά βήματα σε ό,τι αποφασίσετε. Ο Κρόνος από 
τις 20/12 περνά στο ζώδιο του Αιγόκερω, βάζοντας σε διαφορετική 
λογική τις σχέσεις σας με τους άλλους. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη θα σας δώσει την υπεροχή σε ό,τι 
νέο ξεκινάτε αυτή την περίοδο. Ο Έρμής θα επανέλθει στις 23/12 σε 
ορθή πορεία, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρετε από ό,τι 
σας είχε δημιουργήσει εμπόδια στις επαγγελματικές σας βλέψεις. 
Έπίσης, ο Κρόνος για όποιους ανήκουν στην πρώτη μέρα του Κριού θα 
μαζέψει την τάση του επαγγελματικού «διασκορπισμού».

Αυτές οι μέρες είναι πολύ σημαντικές για σας, κυρίως σε προσωπικό 
επίπεδο. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη θα σας δώσει σημαντικές 
εξελίξεις που θα αρχίσουν να σας φροντίζουν ουσιαστικά στα θέματα 
καρδιάς. Οι σκέψεις σας θα είναι τώρα πιο συγκεκριμένες και θα 
υπάρχουν συζητήσεις με το ταίρι σας, όπου θα βρίσκετε λύσεις σε ό,τι 
κατά το παρελθόν σας είχε αναστατώσει και ταλαιπωρήσει. 

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη θα σας φέρει μία οικονομική άνθηση, 
ή ακόμη και ξαφνικά κέρδη από εκεί που δεν το περιμένατε. Η 
βοήθεια θα έρθει και στον επαγγελματικό τομέα, όπου πολλά θέματα 
θα λυθούν. Πολλοί από σας θα έχετε ξαφνικές ευκαιρίες για να 
προχωρήσετε ουσιαστικότερα σε κάτι σημαντικό, που θέλετε να 
ολοκληρώσετε.

Έπαγγελματικές έντονες εξελίξεις θα υπάρχουν αυτές τις μέρες. Η 
Νέα Σελήνη θα είναι πολύ ενεργή σε ό,τι αφορά νέα ξεκινήματα που 
θα έχουν ένα πρωτοποριακό ερέθισμα. Από την άλλη, θα πρέπει να 
βρείτε τη χρυσή τομή μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής 
σας ζωής. Η είσοδος του Κρόνου στον Αιγόκερω, στις 20/12, δεν 
αφήνει περιθώρια λαθών σε προσωπικό επίπεδο, έως το τέλος του 
2020. 

Με πολλή ενέργεια ξεκινάτε αυτή την εβδομάδα, εφόσον έχετε 
σύμμαχό σας τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη. Θα πρέπει να πετάξετε ό,τι 
σας είχε μιζεριάσει κατά το παρελθόν και να ξεκινήσετε, ιδίως στον 
προσωπικό τομέα, αυτό που η καρδιά σας προστάζει. Τα παιδιά και 
ο τομέας της εκπαίδευσης θα είναι για σας το σημείο εξέλιξής σας, 
εφόσον μέσα από εκεί θα έχετε σημαντικές επιτυχίες.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Σε μία τόσο σημαντική περίοδο, όπου θα υπάρχουν  
έντονες και πολλές εξελίξεις, δεν θα μείνει κανείς  

από μας ένας απλός παρατηρητής. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΉΣ ΣΤΟΡΓΉΣ ΜΕ ΤΉΝ ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΉ
Στο κατάμεστο ballroom του ξενοδοχείου Hyatt στη Θεσσαλονίκη, το κοινό της 
πόλης και οι φίλοι της Στοργής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα όπου πρωταγωνι-
στές ήταν η κοινωνική ευαισθησία και η αγάπη για τα παιδιά. Η Πρόεδρος της 
«ΣΤΟΡΓΗΣ», Τίμη Μπακατσέλου, απηύθυνε χαιρετισμό και μίλησε για το έργο 
του Συλλόγου, το οποίο περιλαμβάνει 22 χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς με πε-
ρίσσευμα αγάπης για τα καρκινοπαθή παιδιά και τις οικογένειές τους. Σημαντικό 
έργο της «ΣΤΟΡΓΗΣ» αποτελεί το πλήρως εξοπλισμένο Αιματολογικό Κέντρο στο 
Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, ενώ εδώ και έναν χρόνο λει-
τουργεί ο Ξενώνας Φιλοξενίας Καρκινοπαθών Παιδιών και των συνοδών τους 
στην Καλαμαριά, που αποτέλεσε όραμα και έργο ζωής για τα μέλη της «ΣΤΟΡ-
ΓΗΣ». Στη βραδιά έδωσε λάμψη με την παρουσία της η απόλυτη σταρ, Άννα Βίσση, 
με μια μοναδική παράσταση ειδικά για τη «ΣΤΟΡΓΗ». Η Άννα Βίσση την προηγου-
μένη της εκδήλωσης σε συγκινητική ατμόσφαιρα επισκέφθηκε τον Ξενώνα και 
ενημερώθηκε για το έργο της «ΣΤΟΡΓΗΣ». Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης 
θα διατεθεί για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Καρκινοπαθών Παιδιών.
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πού θα μας βρείτε;

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23 
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER  
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport  
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen  
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI  
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Dandelion 
Xρυσοστόμου Σμύρνης 17, 2310 234208
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899 
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papallion 
Μητροπόλεως 38, Θεσσαλονίκη, 231 026 6844 
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Έγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Έθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Έντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Έγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
ΔΕΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Θέατρο Αυλαία  
Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου  
Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος  
Έθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα  
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon  
Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη  

Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007
Ντερλικατέσεν  
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis  
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand  
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace  
Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean  
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace  
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met  
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος  
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace  
Έγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον 
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις  
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Έθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Ύψιλον 
Έδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 0530480
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

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

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Έύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Αntico café 
Τενέδου 55, Tούμπα, 2311246222
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
Elysee  
Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαμπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
Remeron   
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
Θέατρο Σοφούλη  
Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925
Θέατρο <Τ>  
Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Κολοσσαίον  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Όλα τα σημεία διανομής

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΉΣ ΣΤΟΡΓΉΣ ΜΕ ΤΉΝ ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΉ




