
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ  
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΡΕΒΕΓΙΟΝ  
ΜΠΟΥΤΑΡΗ-ΖΑΕΦ 

«Η πληγή με το όνομα  
των Σκοπίων πρέπει 
να κλείσει!»

Ο Σκοπιανός 
πρωθυπουργός  
στη Θεσσαλονίκη και  
οι Βορειοελλαδίτες  
στα… σκοπιανά καζίνο

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΕ ΠΛΑΤΕΊΕΣ ΚΑΊ ΔΡΟΜΟΥΣ…ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΣΊΚΑΡΑΣ
Η φωτεινή και σκοτεινή  
πλευρά των γιορτών

To ηρωικό 1821 επανέρχεται δριμύτερο  
στο σύγχρονο κινηματογράφο!

«Η... νέα Θεσσαλονίκη  
θα δώσει ώθηση  
στις επενδύσεις»

ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΚΟ ΣΧΕΔΊΟ

■ 30/12/2017 ■ www.karfitsa.gr ■ @karfitsagrkarfitsa.gr ■ #694



2 www.karfitsa.gr
30.12.2017

«Κλειδί» η στάση που θα κρατήσει ο Πάνος Καμμένος  
όταν έρθει η ώρα της συζήτησης στη Βουλή 

editorial

#Γευγελή
SocialismataΤο Σκοπιανό δεν θα λυθεί με λογικές του 1993

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Μία από τις ελάχιστες εκτιμήσεις που o αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έπεσε έξω είναι αυτή 
για την ονομασία των Σκοπίων (σ.σ. ότι σε δέκα χρόνια από το 1993 κανείς δεν θα το θυμάται). Σχεδόν 
25 χρόνια αργότερα, το ζήτημα όχι μόνο μας απασχολεί, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια 
διπλωματική και πολιτική περιπέτεια. Η χώρα μας, παρότι αρκετές ψύχραιμες φωνές τάσσονταν υπέρ 
της επίλυσης με αμοιβαίες υποχωρήσεις, κατάφερε να παρασυρθεί σε έναν φαύλο εθνικιστικό κύκλο 
που τροφοδοτούσε τις αλυτρωτικές τάσεις των γειτόνων μας – τη μοναδική «ελπίδα» που μπορούσαν 
να «πουλήσουν» σε έναν λαό που δοκιμάζονταν από τη φτώχεια. Κάπως έτσι φτάσταμε στο σήμερα, με 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και την αντιπολίτευση, να βρίσκεται ενώπιον ιστορικών αποφάσεων.

Δεν είναι τυχαίο πως από πολλές κατευθύνσεις στο εξωτερικό το α΄ εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίζεται 
ως «μοναδική ευκαιρία» για την επίλυση ενός ζητήματος που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες 
ταλανίζει τα δύο κράτη. Οι Σκοπιανοί, με δηλώσεις στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, αποκηρύσσουν τις 
εθνικιστικές κορόνες προηγούμενων κυβερνήσεων και εμφανίζονται πρόθυμοι να υποχωρήσουν, αρκεί 
φυσικά η ονομασία να περιέχει τον όρο «Μακεδονία». 

Και κάπου εδώ ξεκινάει το πολιτικό παιχνίδι, το οποίο κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εξεύρεση κοινά απο-
δεκτής λύσης. Ο Πάνος Καμμένος, ηγέτης του μικρού αλλά κρίσιμου κυβερνητικού εταίρου, ξεκαθαρίζει 
σε κάθε τόνο πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει μία συμφωνία που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία». 
Επικαλείται δε και την απόφαση που είχει ληφθεί το μακρινό 1993, στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχη-
γών υπό τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή. Υπάρχει βέβαια και ένα... αλλά. Ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας έρχεται αμέσως μετά να προσθέσει πως «για να ανατραπεί αυτό και να υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή στη θέση της Αθήνας έναντι του ζητήματος, η θέση η δική μου, η θέση των Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων είναι πως θα πρέπει να γίνει σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, υπό τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία –το κόμμα που είχε σηκώσει το βάρος του «όχι» στο Βουκουρέστι– 
μπορεί κανείς να πει ότι το θέμα αντιμετωπίζεται με νηφαλιότητα και με όρους 21ου αιώνα. Η Πειραιώς 
ζητά να δει την πρόταση, να τη συζητήσει, αλλά φυσικά και να δεσμεύσει τον Πάνο Καμμένο σε θετική 
ψήφο, σε περίπτωση που αυτή αποφασίσει να πει το μεγάλο «ναι». 

Είναι τουλάχιστον φαιδρό, την ώρα που δεκάδες χώρες σε όλο τον πλανήτη έχουν αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ 
ως «Μακεδονία», η Ελλάδα να εθελοτυφλεί, να διαπραγματεύεται διπλωματικά με όρους άλλων δεκαετι-
ών. Μια συμβιβαστική λύση με γεωγραφικό προσδιορισμό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε πλέον να πετύ-
χουμε. Το ζητούμενο είναι να διεκδικήσει η χώρα μας ό,τι περισσότερο μπορεί –ακόμη κι αν αφορά άλλο 
διπλωματικό θέμα– στη σκακιέρα που έχει στηθεί. 

Καλή χρονιά, με υγεία και προκοπή!

▶ #добредојде* Ρεβεγιόν στη Θεσσαλονίκη θα κάνει ο πρωθυπουργός των Σκοπίων… Τι 

μόνο οι Έλληνες του Κιλκίς και της Β. Ελλάδος  θα γιορτάζουν στα… Σκόπια; #18.000 Ι.Χ. από 

Δοϊράνη και Ευζώνους Πςςς…  #ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΠΑΛΛΑΣ (Αν δεν έμενε ο πρωθυπουργός των 

Σκοπίων στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο του Ιβάν Σαββίδη ποιος θα έμενε; Ο Μητσοτάκης;) 

*καλωσήρθατε #έχουμε_και_λιμάνι #και_ομάδα #σεκαπ_δυσκολευόμαστε

▶ Ε όχι και απρόσκλητος! Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης κάλεσε τον αρχηγό της 

«Μακεδονίας» όπως είχε πει -χωρίς εισαγωγικά- πριν λίγες ημέρες σε συνάντηση στο γραφείο 

του #διπλωματία_πόλεων ή… χωρών;;; #άσχετο   

#εξωτερική_πολιτική_δημάρχων_όχι_παπάδων

▶ «Μην αρχίσουν τις τρέλες τους (αυτοί οι Σκοπιανοί) όπως έγινε με μια άλλη επίσκεψη 

(Ερντογάν)» είπε στη στήλη ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων και βουλευτής της Α’ Θεσσα-

λονίκης Β. Λεβέντης #ρεβεγιόν_ Ζάεφ

▶ Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, όπως ο Τρ. Μηταφίδης, επικρότησαν την πρό-

σκληση στο Ζόραν Ζάεφ χαρακτηρίζοντάς το θέμα της ονοματοδοσίας ως …«ανοιχτή πληγή 

που πρέπει να κλείσει» (βλ σελίδα 4). Την ίδια ώρα, άλλα στελέχη της κυβέρνησης και των 

ΑΝΕΛ όπως ο Π. Σγουρίδης, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται  να δεχθούν τη χρήση της λέξης 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ζητώντας δημοψήφισμα και… «πετώντας την μπάλα στο λαό».  

#ΟΧΙ_που_γίνονται_ναι; #κυβερνητικοί_εταίροι_όχι_στα_εθνικά_ζητήματα;;;

▶ «Ο κ. Καμμένος εξέφρασε μία θέση… Στα εθνικά θέματα αποφασίζει το κοινοβούλιο και οι 

βουλευτές (όλων των κομμάτων)» ξεκαθάρισε ο υφυπουργός εξωτερικών, Γιάννης Αμανατί-

δης #atlas_tv . Ο υφυπουργός έκανε λόγο για «τακτικισμούς» της ΝΔ στο ζήτημα της ονομα-

σίας σημειώνοντας «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα κόμμα ευθύνης, να μην λέει τι θέλει… 

Δεν συμφωνώ με στρουθοκαμηλισμούς» #ΣΥΡΙΖΑ_τι_θέλει; #κόμματα_ευθύνης;

▶ #Καλορίζικο. Χτίζεται έκτο καζίνο σε απόσταση λίγων μέτρων από τα σύνορα Ελλάδας-Σκο-

πίων #παλιά_ιστορία #φθηνά #καύσιμα #τσιγάρα #λαχανικά #δόντια (130.000.000 ευρώ 

διαφυγόντα κέρδη). «Ξημερώματα ολόκληρα χωριά αδειάζουν επειδή γίνονται κληρώσεις 

δώρων και χρημάτων στα καζίνο των Σκοπίων» #πρόεδρος_Επιμελητηρίου_Κιλκίς

▶ Σημείωση: Ο πρόεδρος του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς κ. Ιωαννίδης πριν από λίγο 

καιρό είχε αποκαλύψει στην karfitsa ότι οι Κιλκισιώτες -και όχι μόνο- πηγαίνουν στα σκοπια-

νά καζίνο για να… φάνε όχι για να παίξουν!

#Καλά_Χριστούγεννα Από τα τελωνεία Ευζώνων και Δοιράνης έφυγαν χιλιάδες Έλληνες 

μέσα σε δύο… εορταστικά 24ωρα και όπως έχει πει στην karfitsa o δήμαρχος Παιονίας (βλ 

Ειδομένη) «...ψωνίζουν ξοδεύοντας τα μισά από ότι εδώ» #18.000Ι.Χ. Τα τελευταία δε χρόνια 

συνταξιούχοι έχουν μετακομίσει στα... Σκόπια (και στη Βουλγαρία παλαιότερα) Επιστρέφουν 

στην Ελλάδα μόνο για... διακοπές, να πάρουν συντάξεις και… #επιδόματα μεταναστεύουν_νέοι 

#μεταναστεύουν_και_ηλικιωμένοι #παγκόσμια_πρωτοτυπία #Ελλάδα_στην_ΕΕ  

#ζωή_σε_κρατίδιο_εκτός_ΕΕ
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Τ
ις αντοχές πρωτίστως της κυβέρνησης ανα-
μένεται να δοκιμάσει το Σκοπιανό, μιας και 
η στάση του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμ-
μένου, αλλά και των ΑΝΕΛ ευρύτερα, συνι-
στούν ουσιαστική αμφισβήτηση της εθνικής 
γραμμής, με την οποία προσέρχεται στο τρα-
πέζι των συζητήσεων η Ελλάδα. Άλλωστε, ο 
κ. Καμμένος εδώ και καιρό πολιτεύεται στο 

συγκεκριμένο ζήτημα με οδηγό του το περίφημο «Δάκρυ του 
Εθνάρχη» και την απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών 
Αρχηγών του 1992, αν και πλέον η εθνική γραμμή έχει τρο-
ποποιηθεί από το 2007 και το 2008 και μετά  και πλέον γίνεται 
λόγος για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό 
και χρήση έναντι όλων (erga omnes). Το ζήτημα καθίσταται 
επίκαιρο για μια σειρά από λόγους, με αποτέλεσμα το Μέγα-
ρο Μαξίμου να βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα σοβαρή 
πρόκληση και μια ευθεία απειλή για την κυβερνητική συνοχή.  
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι πιέσεις του δι-
εθνούς και ιδιαίτερα του αμερικανικού παράγοντα να υπάρξει 
πρόοδος στο ονοματολογικό πριν τη Σύνοδο Κορυφής του 
ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο είναι έντονες. Αυτός, άλλωστε, 
είναι και ο λόγος που ο νέος πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν 
Ζάεφ εμφανίζεται αρκούντως διαλλακτικός και κάνει διαρκώς 
λόγο για παράθυρο ευκαιρίας στο πρώτο εξάμηνο του 2018, 
προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα για την ονο-
μασία και όλα τα παρεμπίπτοντα ζητήματα.

Όπως και να έχει, πάντως, μπορεί χρονικά να υπάρχει το 
momentum, οι διαπραγματεύσεις όμως υπό τον Μάθιου Νίμιτς 
δεν έχουν ξεκινήσει εκ νέου, ενώ η σαφής διαφοροποίηση του 
Πάνου Καμμένου εγείρει ερωτήματα για τη διαπραγματευτική 
στρατηγική της χώρας. Διότι, την ώρα που ο υπουργός Εξωτε-
ρικών κ. Κοτζιάς τάσσεται υπέρ της σύνθετης ονομασίας erga 
omnes, ο κ. Καμμένος απορρίπτει διαρρήδην τον γεωγραφι-
κό προσδιορισμό, ενώ κορυφαία στελέχη των ΑΝΕΛ, όπως ο 
αντιπρόεδρος του κόμματος Παναγιώτης Σγουρίδης, αφήνουν 
ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το 
Σκοπιανό. Σημειώνεται, βέβαια, ότι η διάθεση της ελληνικής 
κοινής γνώμης για το ζήτημα εξακολουθεί να είναι συντριπτι-
κά εναντίον της σύνθετης ονομασίας με τη χρήση του όρου 
Μακεδονία, με το 81% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη έρευ-
να της MRB να διαφωνούν με αυτή. Κάπως έτσι, σε ένα ζήτημα 
κεφαλαιώδους σημασίας για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην 
περιοχή, με δεδομένο και το αμερικανικό ενδιαφέρον, προκει-
μένου η ΠΓΔΜ να μπει υπό τη νατοϊκή ομπρέλα, η στάση των 
ΑΝΕΛ λειτουργεί ως κώλυμα για το Μαξίμου. Δεν ήταν άγνω-
στη όμως, μιας και οι εκπρόσωποι των ΑΝΕΛ σε ενημερώσεις 
του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που έκανε ο κ. Κοτζιάς 
εμφανίζονταν απέναντι στη λύση της σύνθετης ονομασίας και 
επανέρχονταν στην απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών 
Αρχηγών πριν από 25 χρόνια, με το σκεπτικό ότι αυτή δεν έχει 
αναιρεθεί από νεότερη απόφαση του ίδιου Συμβουλίου και, 
άρα, παραμένει εν ισχύι.

Προ ημερών, μάλιστα, ο υπουργός Νίκος Κοτζιάς αποδύθηκε 
σε μια… ντρίμπλα, κάνοντας λόγο για «πλειοψηφία βουλευ-
τών» και όχι για «κυβερνητική πλειοψηφία». Το σκεπτικό του 
υπουργού Εξωτερικών είναι πως, αφού η ΝΔ, η ΔΗ.ΣΥ. και το 
Ποτάμι, συμφωνούν με τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό 
προσδιορισμό, τότε δεν γεννάται ζήτημα πλειοψηφίας και άρα 
η διαδικασία προχωρά ανεξαρτήτως της στάσης του κ. Καμ-
μένου. Πλην όμως, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτά-
κης έχει διαφορετική άποψη και έθεσε ζήτημα δεδηλωμένης 
-επανερχόμενος στη συζήτηση για τις διπλές πλειοψηφίες που 
εδώ και μήνες έχει βάλει στη δημόσια συζήτηση η ΝΔ. Στη 
συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», ο πρόεδρος της 
ΝΔ απηύθυνε με σαφή τρόπο προειδοποίηση ότι «δεν νοείται 
εθνική συνεννόηση χωρίς να υπάρξει προηγουμένως συγκε-
κριμένη και συμφωνημένη πρόταση από τους δύο κυβερνη-
τικούς εταίρους» ξεκόβοντας έτσι την ιδέα για σύγκλιση του 
Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας. Τόνισε, δε, ότι «αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν 
οι κ.κ. Τσίπρας και Καμμένος για ένα μείζον ζήτημα εθνικής 
σημασίας, ας παραιτηθούν». Άλλωστε, στη ΝΔ συναρτούν τη 
στάση του κόμματος απολύτως από τη στάση που θα τηρήσει 

στο ζήτημα η κυβέρνηση, καθώς, όπως διαμηνύουν συνεργά-
τες του προέδρου της ΝΔ, «δεν νοείται ο κυβερνητικός συνα-
σπισμός να μην έχει ενιαία θέση για ένα τόσο κρίσιμο εθνικό 
ζήτημα».

Σε ό,τι αφορά τη στάση της ΝΔ per se, πάντως, από την οδό 
Πειραιώς διαμηνύουν πως αυτή συμπυκνώνεται στην εθνική 
γραμμή που έχει οριστεί από τις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης Καραμανλή το 2007, αλλά και από τη στάση της 
Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 
2008. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή με τη ρητή υπενθύμισή του 
ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που διαπραγματεύεται για την ονο-
μασία των Σκοπίων, αλλά και του ότι δεν υπάρχει «πλειοψηφία 
βουλευτών», όπως είπε ο κ. Κοτζιάς, η ΝΔ επιχειρεί να απο-
φύγει μια διπλή παγίδα και να φέρει την κυβέρνηση σε δύσκο-
λη θέση. Με άλλα λόγια, η ΝΔ δεν επιθυμεί να επιτρέψει στον 
κ. Καμμένο να βγει «από δεξιά» και να διεκδικήσει με όπλο το 
«δάκρυ του Εθνάρχη» την επιβίωσή του στο πολιτικό σκηνικό, 
όταν γίνουν εκ νέου εκλογές, ενώ προσπαθεί να αποφύγει και 
τυχόν παγίδα που θα επιχειρήσει να στήσει η κυβέρνηση στα 
κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να τους πετάξει 
σαν μπαλάκι την ευθύνη της απόφασης. Και σε αυτό το σημείο, 
ακριβώς, «κολλάει» και η ρελάνς της ΝΔ, καθώς, εφόσον το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τηρήσει σθεναρή στά-
ση, στην οδό Πειραιώς εκτιμούν πως το Μέγαρο Μαξίμου θα 
βρεθεί σε δύσκολη θέση ως προς το ζήτημα, με δεδομένη την 
άρνηση των ΑΝΕΛ να στηρίξουν οιαδήποτε ονομασία που θα 
περιέχει αναφορά στον όρο «Μακεδονία».

Να σημειωθεί, τέλος, πως το Σκοπιανό προκαλεί και έντονη 
ανησυχία σε βουλευτής όλων των αποχρώσεων, ειδικά σε 
αυτούς που εκλέγονται σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος. 
Μάλιστα, σε συζητήσεις και πηγαδάκια, παρατηρείται το φαι-
νόμενο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζουν επιφυλάξεις για 

τη χρήση του όρου «Μακεδονία», βουλευτές της ΝΔ να θυ-
μούνται την απόφαση του 1992, ενώ, από την άλλη, υπάρχουν 
και αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμούν ότι ο Αλέ-
ξης Τσίπρας πρέπει να ορίσει τη γραμμή και να «τραβήξει» τον 
Πάνο Καμμένο σε αυτή, με δεδομένη και την πολιτική στήριξη 
που του παρείχε σε κεφαλαιώδεις για τον υπουργό Άμυνας 
συγκρούσεις το 2017. 

Στη Θεσσαλονίκη  
ο πρωθυπουργός των Σκοπίων
Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το 2018, ο πρωθυπουρ-
γός των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, μετά από πρόσκληση 
του δημάρχου της πόλης, Γιάννη Μπουτάρη.
Απαντώντας, την Τετάρτη, σε σχετική ερώτηση δημο-
σιογράφου, ο Σκοπιανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Μίλ Μπόσνγιακοβσκι, επιβεβαίωσε την πληροφορία, 
πως ο πρωθυπουργός Ζάεφ, θα βρεθεί incognito, την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Θεσσαλονίκη, για 
ρεβεγιόν με τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη.
Τον περασμένο Νοέμβριο ο Γιάννης Μπουτάρης επι-
σκέφθηκε τα Σκόπια, όπου συναντήθηκε και με τον 
πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ και τον προσκάλεσε να 
επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη.
Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός των Σκοπί-
ων, επιλέγει να επισκεφθεί την Ελλάδα για… διακο-
πές. Ο προκάτοχός του Νίκολα Γκροέυφσκι, σύμφω-
να με όσα λένε ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, επέλεγε 
πάντοτε προορισμούς σε άλλες χώρες, συνήθως στην 
Τουρκία, «ζητώντας από τους συμπατριώτες του να 
μην επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές δια-
κοπές τους».

Νάρκη για το 2018 το… Σκοπιανό
ΚΡΥΒΕΙ ΚΑΤΙ Η ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΑΕΦ;
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«Υποστηρίζω την πρωτοβουλία του δημάρχου για το 
άνοιγμα προς τα Σκόπια και την αποφόρτιση του εθνικι-
στικού κλίματος που τα προηγούμενα χρόνια είχε κακο-
φορμίσει το ζήτημα της ονομασίας στο πλαίσιο της εξω-
τερικής πολιτικής της χώρας» είπε στο focus fm και στην 
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Α΄Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, σχολιάζο-
ντας την πρόσκληση του στον Σκοπιανό πρωθυπουργό 
να περάσει με την οικογένεια του στην πόλη τις μέρες της 
Πρωτοχρονιάς, πρόταση που αποδέχθηκε. Σε ερώτηση αν 
ο δήμαρχος μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική – κάτι που 
και ο ίδιος είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον Μητροπολί-
τη Άνθιμο – απάντησε «στο πλαίσιο της διπλωματίας των 
πόλεων φυσικά και μπορεί να κάνει βήματα προς τις γει-
τονικές χώρες για σχέσεις καλής γειτονίας…  Δεν μπορεί 
να συνεχιστεί αυτή η ανοιχτή πληγή τόσα χρόνια… Πρέπει 
να κλείσει» 

Σε ερώτηση για τον κυβερνητικό εταίρο και υπουργό άμυ-
νας Π. Καμμένο σχετικά με τη δήλωσή του ότι δεν πρό-
κειται να ψηφίσει ονομασία με τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ο κ 
Μηταφίδης απάντησε «… υπάρχει η θέση της κυβέρνησης 
και άλλων πολιτικών αρχηγών ότι πρέπει να υπάρξει σύν-
θετη ονομασία με τη χρήση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με γεωγρα-
φικό προσδιορισμό…» Για το αν υπάρχει κοινή κυβερνη-
τική γραμμή, μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «κυβερνητική γραμ-
μή είναι αυτή που έχει διατυπωθεί πολλές φορές από τον 
πρωθυπουργό της χώρας»Σε ερώτηση για τη μη ψήφιση 
της πρότασης με τη χρήση της λέξης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από 
τους ΑΝΕΛ και τον υπουργό άμυνας Π. Καμμένο ο κ. Μη-
ταφίδης απάντησε «ελπίζω να υπάρξουν συνετότερες και 
σοφότερες σκέψεις σε τμήματα της αντιπολίτευσης εκ των 
οποίων ήδη κάποιοι έχουν εκφραστεί με χαμηλότερους 
τόνους και μπορεί να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία στη 
Βουλή ώστε να οδηγηθούμε σε μία λύση τη στιγμή που 
φαίνεται και από την άλλη πλευρά (βλ. Σκόπια) εγκαταλεί-
πεται η μέχρι τώρα στάση τους. Είναι προς το συμφέρον 
της χώρας και της Θεσσαλονίκης να ανοίξει η επικοινωνία 
με τα Σκόπια…». Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για τον 
τορπιλισμό της επίλυσης του θέματος από την κυβέρνηση 
Σαμαρά και έκανε λόγο για εθνικισμό και για ορισμένους 
(όπως ο κ. Σαμαράς αλλά και άλλοι κύκλοι εθνικιστικοί, 
εκκλησιαστικοί και τοπικοί) που επένδυσαν στο θέμα για 
να κάνουν καριέρες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε ερώ-
τηση αν αυτό ισχύει και για τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ και 
υπουργό Εθνικής Άμυνας που πολλές φορές έχει μιλήσει 
για «το δάκρυ του εθνάρχη Κ. Καραμανλή», ο κ. Μηταφί-
δης είπε για το συγκεκριμένο θέμα να ερωτηθεί ο ίδιος ο 
κ. Καμμένος.

«Η δουλειά δεν υποκαθίσταται  
από... επιδοματική πολιτική»
Για την πρόσφατη ενημερωτική εξόρμηση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσ-
σαλονίκης στο κέντρο και στην αγορά της πόλης είπε ότι 
δέχθηκε αρκετά παράπονα πολιτών για το… πρόγραμμα 
Θεσσαλονίκης και τη μη εφαρμογή του «που αποδείχθηκε 
υπερβολικά φιλόδοξο και όχι στο πλαίσιο του ασφυκτικού 
κλίματος που είχαν δημιουργήσει» (οι προηγούμενοι κυ-
βερνώντες). Όπως είπε «μας έλεγαν να προχωρήσουμε 
με ταχύτερους ρυθμούς, να διορθώσουμε λάθη και παρα-
λείψεις το κλίμα ήταν διαφορετικό (καλύτερο) από άλλες 
χρονιές γιατί έχει αρχίσει να φαίνεται ότι η χώρα έχει καλύ-
τερους οιωνούς και με την προσπάθεια που καταβάλλου-
με καθημερινά ότι θα βγούμε από το σκοτεινό τούνελ των 
μνημονίων…». Να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης με 
ανακοίνωσή του έκανε απολογισμό του κυβερνητικού έρ-
γου σε τέσσερις τομείς. Στο «ξεσκάλωμα» του ΜΕΤΡΟ, στις 
παραχωρήσεις δύο πρ. στρατοπέδων (Π. Μελά και Κόδρα) 
στην… «αποιδιωτικοποίηση» του ΟΑΣΘ και στα εγκαίνια των 
τριών πρώτων μονάδων για παροχή πρωτοβάθμιας φρο-

ντίδας υγείας, Ωστόσο σε ερώτηση για το μεγαλύτερο πρό-
βλημα της εκλογικής του περιφέρειας ο κ Μηταφίδης έκανε 
λόγο για πρωτεύουσα… ανεργίας τονίζοντας «…εμείς δεν 
έχουμε τη θεωρία ότι μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη 
δουλειά με μια επιδοματική πολιτική… Αυτό που κάνουμε 
με τα επιδόματα είναι πολιτική σταθμού πρώτων βοηθειών 
δημιουργώντας ταυτόχρονα θεσμούς κοινωνικού κράτους 
που να μείνουν και στο μέλλον»

«Η κυβέρνηση έχει και τη βούληση, αλλά και την ικανό-
τητα να λύσει» το θέμα με την ονομασία των Σκοπίων, 
ανέφερε σε δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Δημήτρης Τζανακόπουλος. Απαντώντας σε δηλώσεις της 
Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία  κάλεσε την κυβέρνηση να 
ξεκαθαρίσει τη θέση της, ο κ. Τζανακόπουλος τόνισε ότι «η 
κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε να γνωρίζει και ως πρώην 
υπουργός Εξωτερικών ότι η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται 
με tweets». Αναλυτικά η δήλωσή του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου: «Η κυρία Μπακογιάννη θα έπρεπε να γνωρίζει και 
ως πρώην υπουργός Εξωτερικών ότι η εξωτερική πολιτική 
δεν γίνεται με tweets. Όσο για την ουσία του ζητήματος, την 
ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση έχει και τη βούληση, αλλά 
και την ικανότητα να λύσει ένα πρόβλημα που κληροδότησε 
στη χώρα η δική της παράταξη. Μέχρι τότε αναμένουμε να 
μας πει αν η θέση της σημερινής Ν.Δ. είναι αυτή του Κων. 
Μητσοτάκη ή του Αντώνη Σαμαρά για την εξεύρεση λύσης». 

Την πρότασή του για το «Σκοπιανό» επανέφερε με ανάρτησή 
του στο twitter, ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος.  
«Ο κος Κοτζιάς διαπραγματεύεται μυστικά. Αναγκάζομαι 
να επαναφέρω την πρόταση, που είχα κάνει πριν 20 χρόνια 
στον Σαμαρά: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ. 
Ως επίθετο ο γεωγραφικός προσδιορισμός αντιστοιχεί στα 
πράγματα. Δεν θίγει κανέναν και μπορούμε σιγά, σιγά να 
τον ξεχνάμε ονομάζοντάς τους… Δημοκρατία των Σκοπίων 
στην καθημερινή πρακτική», γράφει ο κ. Πάγκαλος.  Όπως 
σημειώνει «ξεχνάμε ότι αν ΑΥΤΟΙ δεν έχουν σχέση με τη 
Μακεδονία, τότε είναι Βούλγαροι».  Στην ανάρτησή του κά-
νει μια ιστορική αναδρομή λέγοντας: «Είχα την τιμή να με 
ενημερώσει ο κος Σαμαράς, ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Μητσο-
τάκη, επίσημα ως εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για την πρόθεσή 
του να κάνει θέμα με την ονομασία των Σκοπίων. Διαφώ-
νησα τότε με τη δημιουργία ενός νέου «Εθνικού». Είχαμε 
ήδη το Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά. Ο κος Σαμαράς 
δεν με άκουσε. Προχώρησε αγέρωχος προς την ανατροπή 
της κυβερνήσεώς του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου βάδισε με 
έμπνευση των δημαγωγών Τσοχατζόπουλου και Βενιζέλου 
στη δημιουργία μεγαλύτερου ακόμη χάσματος. Στη Θεσ/
νίκη ο Παπανδρέου είχε πει στο πλήθος που παραληρούσε: 
‘‘Κανένα όνομα δεν θα γίνει δεκτό, αν περιλαμβάνει τη λέξη 
Μακεδονία ή οποιοδήποτε παράγωγο’’».

«Υπάρχουν κι άλλοι αρχηγοί κομμάτων  
για να ψηφίσουν πρόταση με σύνθετη ονομασία…»

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ Π. ΚΑΜΜΕΝΟ 
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Ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα ευπροσάρ-
μοστο. Χωρίς σπονδυλική στήλη. 
Χωρίς ισχυρό αξιακό φορτίο, 
χωρίς αναφορές, χωρίς ανα-
στολές. Σήμερα, στην αυγή 
του 2018 τίποτα δεν θυμίζει 
τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, τις 
υποσχέσεις του, την ορμή, την 

ευκολία των λόγων, τον εδαφικοποιημένο ακτιβισμό 
του και την προγραμματική του πρόταση. Η ηγετική ομάδα 
από το καλοκαίρι του 2015 – ίσως και νωρίτερα, προ δη-
μοψηφίσματος – αντιλήφθηκε πως σχεδόν τίποτε από τα 
υλικά οικοδόμησης εκείνου του κράματος αντιμνημονιακής 
διαμαρτυρίας, μεταπολιτευτικής επαναφοράς και διάχυτης 
αντιμεταρρύθμισης δεν θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο 
στην πορεία. 

Αντιλήφθηκαν πως στον κόσμο των ενηλίκων και των κυ-
βερνήσεων, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Σε κοινωνία 
όπου είναι πλειοψηφικό το φαινόμενο της παρατεταμένης 
ανηλικότητας, το να ανέλθεις στην εξουσία σε καιρό κρίσης, 
τάζοντας στους πάντες τα πάντα και εκμεταλλευόμενος τις 
τραγικές αποτυχίες των προηγούμενων, δεν φαντάζει τόσο 
δύσκολο. Βέβαια το κόστος αυτής της βίαιης αλλά ρηχής 
ωρίμανσης είναι τεράστιο. Ως εκ τούτου είναι δύσκολο να 
γίνει αντιληπτό στο μέσο Έλληνα και ψηφοφόρο στην πλή-
ρη του έκταση. Ιδιαίτερα σε μία κοινωνία που είναι «μα-
λωμένη» με τους αριθμούς, τους πίνακες, τα στοιχεία, τις 
προβλέψεις, τις προβολές και τη στατιστική, οποιαδήποτε 
προσπάθεια αποτίμησης ή σύγκρισης καταλήγει στο βολικά 
απλό «έλα μωρέ, όλοι ίδιοι ήταν» ή στο «και αυτοί περικό-
πτουν και οι άλλοι περιέκοψαν (μισθούς συντάξεις)» ή στο « 
τουλάχιστον αυτός διαπραγματεύτηκε».

Η συνολική αποτίμηση του έξαλλου πρώτου εξαμήνου έχει 
γίνει από ειδήμονες περί της οικονομίας αλλά η ζημία είναι 
σίγουρη και βεβαιωμένη. Επιβάρυνση στο δημόσιο χρέος, 
βαρύτατο πλήγμα στο τραπεζικό σύστημα, επιπλέον υφε-
σιακά έτη, εικόνα αστάθειας και μετεωρισμού της χώρας 
κοκ. Από εκείνη όμως την περίοδο, όπως προείπαμε, δεν 
έχει απομείνει τίποτε. Με περίσσια ευκολία ο πρωθυπουρ-

γός και η ομάδα του έκαναν στροφή 180 μοιρών 
και αποδέχθηκαν κάθε πιθανό ή απίθανο μέτρο 

που προτάθηκε στο τρίτο - αμιγώς δικό τους - 
μνημόνιο. Από τον μαξιμαλισμό της περήφανης 
διαπραγμάτευσης στην απρόσκοπτη αποδοχή 
των πάντων χρειάστηκε πολύ μικρό χρονικό δι-

άστημα. Η μεταστροφή που έγινε διεθνώς γνω-
στή ως kolotoumpa και μνημονεύεται ακόμη από 

διεθνή ΜΜΕ συμπύκνωσε όλα τα νοήματα.

Είναι ωρίμανση ή κυνισμός;
Πολλοί χαιρέτισαν αυτή τη μεταστροφή ως μια κομβική με-
ταστροφή και χαιρέτισαν και τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν νέο 
ηλικιακά, ρεαλιστή, ευρωπαϊστή πρωθυπουργό που λογι-
κεύεται και στέκεται στο ύψος των ευθυνών και των περι-
στάσεων. Φωνές και γραφίδες στο εξωτερικό αλλά και στο 
εσωτερικό προσπαθούν εναγωνίως να πείσουν το εκάστοτε 
ακροατήριο πως τα πράγματα στην υπόθεση της Ελλάδας 
πάνε καλά – η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Για δικούς 
τους λόγους ο καθείς. Οι του εξωτερικού για να εδραιώ-
σουν την πεποίθηση πως υπάρχει σταθεροποίηση και πως 
η χώρα μας περνά σε φάση κανονικότητας, αποκρύπτουν 
λάθη (τους), καθησυχάζουν κοινοβούλια και κοινή γνώμη 
άλλων χωρών και μεταθέτουν τα προβλήματα στο μέλλον. 
Οι του εσωτερικού μπορεί να αμείβονται από το γκουβέρ-
νο ποικιλοτρόπως ή να γνωρίζουν πως μόνον με αυτή την 
κυβέρνηση βρίσκονται εντός παιγνίου. Το ερώτημα όμως 
παραμένει. Είναι ωρίμανση ή κυνισμός αυτό που επιδει-
κνύει η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και το πρωθυπουργικό 
επιτελείο; 
Είναι κυνισμός μεταμφιεσμένος σε ωρίμανση. Έχουν απο-
δεχθεί τα πάντα, ακόμη και μέτρα που καμία άλλη κυβέρ-
νηση δεν θα αποδεχόταν καθώς βασίζονται σε μία άβουλη 
κοινοβουλευτική ομάδα που δεν δεσμεύεται από καμία 
υπόσχεση παρά από την θέληση για παραμονή στην εξουσία 
και στην κόπωση της κοινωνίας που μετά την διάψευση του 
αντιμνημονιακού μύθου δεν έχει κουράγιο να επενδύσει 
καμία προσδοκία πουθενά, ούτε όμως να διαμαρτυρηθεί. 
Είναι κυνισμός διότι δεν πιστεύουν αυθεντικά σε κανένα 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Το αποδέχονται εργαλειακά. 
Το έχουν ενσωματώσει σε μία κομματική- εκλογική στρα-

τηγική που πιθανολογεί έξοδο στις αγορές το καλοκαίρι του 
2018, σχετική ευκολία διορισμών πασπαλισμένων με εφά-
παξ επιδόματα.Είναι κυνισμός διότι γνωρίζουν πως αυτό 
που πράττουν δεν έχει στοιχεία διατηρησιμότητας παρά 
εξυπηρετεί το κομματικό αφήγημα «έξοδος από την κρίση». 
Υπερφορολογούν τη μεσαία τάξη σε ανυπόφορο βαθμό, δη-
μιουργούν υπερπλεονάσματα και ακολούθως τα διαμοιρά-
ζουν σε φτωχοποιημένα στρώματα εξαγοράζοντας τη στή-
ριξή τους. Προσλήψεις, στο δημόσιο, επιδόματα, πόλωση 
και αμφιλεγόμενη έξοδος στις αγορές. Δίνουν με λίγα λόγια 
ψάρι στον πεινασμένο αλλά δεν μαθαίνουν στον κόσμο να 
ψαρεύει.  Η παραγωγή πλούτου, η ανάπτυξη, η μεγέθυνση 
είναι μια διαδικασία σύνθετη, με πολύ συγκεκριμένους πε-
ριορισμούς αλλά και πάρα πολλές δυνατότητες, απαιτείται 
σχέδιο. Απαιτείται σωρεία αλλαγών σε κράτος και οικονομία, 
μεταρρυθμίσεις. Απαιτείται εκσυγχρονισμός της διοίκησης, 
φορολογική σταθερότητα, λογική φορολογία, προσέλκυση 
επενδύσεων, τραπεζική δραστηριότητα και χρηματοδότη-
ση της οικονομίας κλπ. Τη στιγμή που πρέπει να μειωθεί το 
κράτος, να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, να απελευθερωθούν 
δημιουργικές δυνάμεις της αγοράς, να ανοίξουν τα κλειστά 
επαγγέλματα, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, απαιτεί-
ται ταυτόχρονα  ισχυρή κρατική παρέμβαση σε νέα πεδία. 
Ρυθμιστικές αρχές, αναδιάρθρωση του κοινωνικού κρά-
τους, στόχευση, διοικητική μεταρρύθμιση κ.ο.κ. Δεν αρκεί 
να λέμε πως 1.000.000 πολίτες πρέπει να αλλάξουν επάγ-
γελμα στρεφόμενοι σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και 
υπηρεσίες (ή σε άλλα που θα υποκαθιστούν τις εισαγωγές) 
αλλά να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να υποβοηθηθεί αυτή 
η μετάβαση. Εδώ το κράτος έχει ρόλο. Φορολογία, κόστος 
ενέργειας, υποδομές, διασφάλιση κανόνων ανταγωνισμού 
– αυτά είναι υποθέσεις του κράτους. Αναστροφή της ανε-
στραμμένης πυραμίδας είναι ο στόχος.Αν ασχολούνταν με 
αυτά, θα λέγαμε πως ωρίμασε. Στόχος όμως δεν είναι μία 
αλλαγή σελίδας για τη χώρα και η μετάβαση σε μία κανο-
νικότητα που θα συνδυάζεται με επαναπροσδιορισμό της 
θέσης της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας αλλά 
η επανεκλογή ή τουλάχιστον η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως 
κόμμα εξουσίας. 

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής 

politics

Κόμμα χωρίς σπονδυλική στήλη – εξουσιαστικός κυνισμός - χώρα χωρίς μέλλον
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣH*
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Σ
τον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Θεσ-
σαλονίκης, στην Τσιμισκή, την περίοδο 
των Χριστουγέννων κάνοντας μια βόλτα 
παρατηρεί κανείς δυο διαφορετικούς κό-
σμους. Από τη μια το γιορτινό σκηνικό και 
από την άλλη τη σκληρή πραγματικότητα, 
που αποτελείται από σκυθρωπές ανθρώ-
πινες φιγούρες τυλιγμένες σε κουβέρτες 

που προσπαθούν να προφυλαχτούν από το κρύο, χωμέ-
νες μέσα σε εσοχές καταστημάτων, ξαπλωμένες πάνω σε 
χάρτινες κούτες.

Δρόμοι στολισμένοι που φιλοξενούν μια αντικρουόμενη 
εικόνα, αυτή της συνύπαρξης της χαράς και της λύπης. 
Τα μάτια του κόσμου έχουν μαγευτεί από τις εντυπωσια-
κές βιτρίνες, όμως οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πε-
ριθώριο της ζωής και του πεζοδρομίου επισκιάζουν κάθε 
λάμψη γιορτινής αίγλης. Άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τα 
βασικά αγαθά, παλεύουν καθημερινά, με τον καύσωνα ή 
με το ψύχος, στους στολισμένους ή μη δρόμους της Ελ-
λάδας του 2017.

«Η εξαθλίωση συγκατοικεί δίπλα στη 
χλιδή»
«Η χρονιά που εκπνέει σε λίγες μέρες ήταν, δυστυχώς, 
άλλη μία χρονιά κρίσης. Οικονομική στενότητα, προβλή-
ματα πάσης φύσεως και διάχυτη μιζέρια κυριάρχησαν εν 
πολλοίς και φέτος. Ωστόσο, δεν το βάζουμε κάτω, ούτε 
πρόκειται άλλωστε. Διαπιστώνουμε με κάποιες νότες αι-
σιοδοξίας ότι το νέο έτος είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει 
την αρχή του τέλους της κρίσης και το έναυσμα μιας ανο-
δικής πορείας για την ελληνική κοινωνία», δήλωσε στην 
Karfitsa ο αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας στο 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στήμιου Θεσσαλονίκης, Άρης Στυλιανού.

Ο κ. Στυλιανού μίλησε για την εικόνα της συνύπαρξης της 
φτώχειας με αυτή της πολυτέλειας και είπε χαρακτηριστι-
κά: «Είναι γεγονός ότι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά 
φέτος σφραγίζονται για άλλη μία φορά από την κρίση και 
τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες. Διά γυμνού οφθαλ-
μού αντιλαμβάνεται κανείς την ένδεια και την εξαθλίωση 
που συγκατοικούν δίπλα στη χλιδή και στην πολυτέλεια. 
Χριστουγεννιάτικες λαμπερές βιτρίνες και ολόφωτοι δρό-
μοι, κατά μήκος των οποίων ζητιανεύουν άνθρωποι κάθε 
ηλικίας, πρωτίστως μικρά παιδιά, ενώ τα βράδια δεκάδες 
άστεγοι κοιμούνται στις εισόδους των μεγάλων πολυκα-
ταστημάτων. Είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, οι 
εικόνες είναι παρόμοιες». Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Πρόκει-
ται, ασφαλώς, για τις διαχρονικές ανισότητες του καπιτα-
λισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπάρξει παρά βασισμένος 
στην κοινωνική αδικία και τον λυσσαλέο ανταγωνισμό. Από 
τη στιγμή μάλιστα που, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυ-
ριάρχησε παγκοσμίως ο λεγόμενος νεοφιλελευθερισμός, 
έχει επιβληθεί και το κυνικά καταστροφικό οικονομικό 
δόγμα ‘’ο θάνατός σου, η ζωή μου’’. Το κράτος πρόνοιας 
και οι κοινωνικές παροχές εγκαταλείφθηκαν σταδιακά από 
παντού, τα εργασιακά δικαιώματα αναιρέθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η εργασιακή ανασφά-
λεια και η επισφάλεια».

«Στρατιές νεόπτωχων»
Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού στην εποχή που διανύουμε: 
«Η παγκόσμια οικονομική κρίση, και ειδικότερα η ελληνι-
κή κρίση χρέους, επέφερε μεγάλες κοινωνικές ανακατα-
τάξεις και φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη. Δημιουργήθηκαν 
στρατιές νεόπτωχων, οι οποίοι αγωνίζονται σκληρά για να 
επιβιώσουν. Είναι προφανές ότι όλοι αυτοί, και να είχαν τη 
διάθεση, δεν μπορούν να γιορτάσουν φέτος. Κατά συνέ-
πεια, οι γιορτές δεν είναι πια για όλους, ούτε καν για τους 

περισσότερους. Από την κοινωνία των δύο τρίτων περνά-
με στην κοινωνία του πενήντα τοις εκατό: μισή ευημερία 
και μισή εξαθλίωση».  Μάλιστα, ο κ. Στυλιανού αναρωτιέ-
ται: «Τι θα μπορούσε να συμπεράνει άραγε κανείς, μέσα 
σε αυτό το μελαγχολικό τοπίο που περιγράψαμε; Ίσως, το 
γεγονός ότι αποχαιρετούμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, δια-
τηρώντας εντούτοις την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο. Σε 
αυτό το δεδομένο κλίμα, λοιπόν, βλέπουμε την εορταστική 
διάθεση να αντέχει και να επιμένει. Όμως, πλέον, οι γιορ-
τές μοιάζουν να είναι μισές».

Οι streetworkers ενημερώνουν...
Όσον αφορά στην δύσκολη καθημερινότητα των απόρων 
και των αστέγων, δομές και δράσεις που γίνονται για την 
στήριξή τους αποτελούν μια μεγάλη «ανάσα» ειδικά τις 
ημέρες των γιορτών. Μεταξύ άλλων ο δήμος Θεσσαλονί-
κης, φέτος τα Χριστούγεννα πραγματοποίησε γεύμα και 
μοίρασε τρόφιμα. «Την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη 
και την Πέμπτη, μοιράσαμε από τις δημοτικές κοινότη-
τες το πακέτο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε 1.000 
άπορες οικογένειες. Δώσαμε 250 καλάθια από γνωστή 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Για 20 μονογονεϊκές οικογένειες 
είχαμε χορηγία 105 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο γεύμα. 
Επίσης, πραγματοποιήσαμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
που ήταν χορηγία της Φοιτητικής Λέσχης και της εταιρεί-
ας σίτισης, για 700 άπορους εγγεγραμμένους στα μητρώα 
του δήμου», υπογράμμισε στην Karfitsa ο αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. Παράλληλα, στις δομές 
της αστεγίας και την Πρωτοχρονιά θα πραγματοποιηθεί 
γεύμα.
Ο κ. Λεκάκης επεσήμανε ότι την περίοδο των γιορτών οι 
προσφορές των πολιτών αυξάνονται. «Οι δομές μας είναι 
365 μέρες δίπλα στον ωφελούμενο. Απλά τα Χριστούγεννα 
είναι μια περίοδος κατά την οποία υπάρχει και μεγαλύτε-
ρο εθελοντικό έργο από τον κόσμο, ο οποίος προσφέρει 
αρκετά».
Για την ενημέρωση των αστέγων για τις δράσεις που κάνει 
ο δήμος έχει streetworkers, οι οποίοι, όπως μας είπε ο 
αντιδήμαρχος, βγαίνουν στους δρόμους μαζί με κοινωνι-
κούς λειτουργούς και έρχονται σε επαφή με άπορους μι-
λώντας τους και ενημερώνοντάς τους για τις δράσεις και 
τις δομές.

Η λαμπερή και η… σκοτεινή πλευρά  
των Χριστουγέννων

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

κοινωνία

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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«Αρνούμαστε να προσερχόμαστε για μάθημα σε έναν 
χώρο όπου “ανθίζει” το εμπόριο ναρκωτικών και είναι γε-
μάτο χρησιμοποιημένες σύριγγες», έγραφαν στην επιστο-
λή που είχε αποκαλύψει η Karfitsa, 471 προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, με παραλήπτες 
τον πρώην κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Κων-
σταντίνο Κατσάμπαλο και τον πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλή Μήτκα. Το 2017 
«στιγμάτισε» το Πανεπιστήμιο, με τις εικόνες ντροπής από 
το υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής, να γίνονται πρω-
τοσέλιδο και να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Σε ένα 
χώρο γεμάτο σύριγγες, σκουπίδια και λιμνάζοντα νερά, 
μία γυναίκα -χρήστης ναρκωτικών- βρέθηκε νεκρή, ενώ 
ακριβώς πάνω από το συγκεκριμένο σημείο, πραγματο-
ποιούνται τα εργαστηριακά μαθήματα χιλιάδων φοιτητών. 
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, το υπόγειο καθαρίστηκε και 
χτίστηκε, όμως, το πρόβλημα δεν λύθηκε… 

Η Σύγκλητος και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ., ζή-
τησαν την παρέμβαση της Εισαγγελίας και της Αστυνομί-
ας, για το θέμα της διακίνησης ναρκωτικών μέσα στους 
χώρους του Πανεπιστημίου. Με έγγραφη πρόσκληση 
προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών 
Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ-
σαλονίκης, ζήτησαν τη συνεχή παρέμβαση και διενέργεια 
ελέγχων των αρμόδιων οργάνων της αστυνομίας εντός 
της πανεπιστημιούπολης, αποκλειστικά και μόνο για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος διακίνησης και χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών. Ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Λάμπρος Τσόγκας, ενημέρωσε το διευθυντή της 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης «για την ανάγκη εκτεταμένων 
ερευνών στο χώρο του Α.Π.Θ., με τις δέουσες δικονομικές 
ενέργειες». «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
ζητά διαρκώς από την Πολιτεία να αντιληφθεί ότι είναι και 
αυτό ένα… σχολείο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Με 
τις δικές μας δυνάμεις δε μπορούμε να αποτρέψουμε την 
παραβατικότητα» είχε τονίσει ο πρύτανης κ. Περικλής Μή-
τκας. 

«Στο 98% του στόχου μας»
Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς, ο Αντιπρύτανης 
Έρευνας και Συντονισμού του Α.Π.Θ., καθηγητής Θεό-
δωρος Λαόπουλος είπε στην Karfitsa πως στόχος όλων 
είναι το Πανεπιστήμιο να λειτουργεί κανονικά. «Η πανε-
πιστημιακή κοινότητα αλλά και η διοίκηση, κάνουμε ότι 
μπορούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, με έναν 
και μόνο στόχο, το Πανεπιστήμιο να λειτουργεί κανονικά. 
Αυτό σημαίνει, τα μαθήματα να γίνονται κανονικά και οι 
εκδηλώσεις από τους φοιτητές να πραγματοποιούνται χω-
ρίς να δημιουργείται πρόβλημα. Είμαστε στο 98% αυτού 
του στόχου. Με την έννοια ότι σε ένα Πανεπιστήμιο 40.000 
φοιτητών, το μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρόνιας, 
έγιναν κανονικά. Δε σημειώθηκαν προβλήματα, αναφορι-
κά με τη λειτουργία του όσον αφορά σε καταλήψεις, έλλει-
ψη διδασκόντων κ.τ.λ.». Ο ίδιος υπογράμμισε πως τα δύο 

κυριότερα προβλήματα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και 
τα party που γίνονται μέσα στους χώρους του campus τα 
Σαββατοκύριακα. «Δε γίνεται να προκαλούνται φθορές και 
να παρενοχλούνται οι φοιτητές, μη έχοντας μία κανονικό-
τητα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Η ανεξέλεγκτη χρήση των 
πανεπιστημιακών χώρων τις βραδινές ώρες και η διακί-
νηση ναρκωτικών, είναι δύο ζητήματα που προσπαθούμε 
συνεχώς να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε. Όμως, δε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε 
μόνοι μας, γι’ αυτό και έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των 
αρμόδιων αρχών, που δεν είναι μόνο η Αστυνομία, είναι 
και οι δικαστικές αρχές και τα πολιτικά κόμματα και οι κυ-
βερνητικοί φορείς. Χρειάζεται μία συνολική συναίνεση», 
κατέληξε ο κ. Λαόπουλος, προσβλέποντας σε μία καλύτε-
ρη χρονιά για ένα από τα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
της χώρας.  φωτο: Σάββας Αυγητίδης

«Δε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας 
- Απαραίτητη η συναίνεση όλων»

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ… PARTY «ΜΑΥΡΙΖΟΥΝ» ΤΟ Α.Π.Θ.

κοινωνία

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
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Ομόφωνη απόφαση πήρε το ΔΣ της ΚΕΔΕ για παρέμβαση της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με στόχο 
την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης 
σημείωσε: «Ενωμένη η Αυτοδιοίκηση διαμορφώνει ευρεία κοινωνική συμμαχία για την προστασία 
των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε δεινή θέση». Κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της 
ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη το ΔΣ της Ένωσης, κατά τη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα σειρά πρωτο-
βουλιών με στόχο την ανεύρεση τρόπων στήριξης των πολιτών που έρχονται αντιμέτωποι με τους 
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, εξαιτίας των οφειλών τους σε τράπεζες και στο Δημόσιο. Ο κ. 
Πατούλης επισήμανε πως η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού αναλαμβάνει την πρωτοβουλία προκειμένου να 
διασφαλιστεί μία ομπρέλα προστασίας των πολιτών, μέσω μιας συμμαχίας της Αυτοδιοίκησης με τις 
κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. «Δεν θα επιτρέψουμε οι πολίτες να χάσουν τα σπί-
τια τους, από τα νομοθετικά κενά καθώς και από λανθασμένους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σε αυτή 
τη δύσκολη για δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας συγκυρία, οφείλουμε όλοι να κάνουμε ότι μπορού-
με, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς καλλιέργεια νέων ψεύτικων προσδοκιών» ανέφερε και πρόσθεσε 
χαρακτηριστικά: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις της, όπως κάνει 
άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, τους συμπολίτες μας που έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση. 
Οφείλει παράλληλα το Κράτος να διαχωρίσει αυτούς που έχουν αντικειμενική δυσκολία να αντα-
ποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, από αυτούς που είναι συστηματικά κακοπληρωτές».

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ, όπου κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από εκπροσώπους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, αποφασίστηκαν τα εξής: Σύσταση ειδικής επιτροπής με τη συμμε-
τοχή αυτοδιοικητικών και επιστημονικών εκπροσώπων με αντικείμενο την καταγραφή και κατηγορι-
οποίηση των κόκκινων δανείων, σε πανελλαδικό επίπεδο. Δρομολόγηση σειράς επαφών και συνα-
ντήσεων με την Τράπεζα της Ελλάδας και εκπροσώπους κοινωνικών και παραγωγικών φορέων με 
στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου, μέσω του οποίου, θα ισχυροποιηθεί το κοινωνικό αίτημα για 
ανεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης που θα προστατεύει δανειολήπτες αλλά και εγγυητές των δα-
νείων. Αίτημα για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα προβλέπει το Δικαίωμα πρώτης 
προτίμησης πώλησης του δανείου στον δανειολήπτη ή ένα άτομο που εκείνος θα υποδείξει (μοντέλο 
Κύπρου). Αίτημα για την κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών α κατοικίας, ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων. Επαναφορά σχετικής νομοθετικής διάταξης που δεν θα υποχρεώνει τους Δήμους 
να προβαίνουν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών από τους δημότες τους, αλλά θα προβλέπει 
την εξάντληση της υποχρέωσης των Δήμων να βεβαιώνουν τις σχετικές οφειλές στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως η ΚΕΔΕ θα επανέλθει πολύ σύντομα στο ζήτημα με εισήγηση η 
οποία θα είναι αποτέλεσμα σύνθεσης των απόψεων που θα κατατεθούν στο σχετικό διάλογο της 
Αυτοδιοίκησης με τους κοινωνικούς φορείς.

Τ
α νέα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή 
ανέλυσε ο συγγραφέας Σάββας Καλεντε-
ρίδης στο πλαίσιο του κύκλου επιμορφω-
τικών σεμιναρίων «Καλώ στο Βήμα» στο 
δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Με την ομιλία του 
έριξε φως στα όσα διαδραματίζονται αυτή 
την περίοδο στη Μέση Ανατολή και την 
ανατολική Μεσόγειο, στις επιδιώξεις της 

γείτονος Τουρκίας και τις φιλοδοξίες του Ερντογάν, αλλά 
και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα για να γείρει 
υπέρ της ζυγαριάς των εξελίξεων. Ο γνωστός γεωπολιτι-
κός αναλυτής και συγγραφέας διερεύνησε όλα τα τεκται-
νόμενα και στη συνέχεια απάντησε τις ερωτήσεις του κοι-
νού. Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
αναφέρθηκε στην χρησιμότητα μιας ενδελεχούς ανάλυσης 
των νέων γεωστρατηγικών δεδομένων στην Μέση Ανατο-
λή και στην ικανότητα του συγγραφέα να βλέπει καθαρά 
τις διαφαινόμενες εξελίξεις στο πεδίο της διπλωματίας και 
των συγκρούσεων.

Στην ομιλία του ο κ. Καλεντερίδης μεταξύ άλλων επεσή-
μανε ότι εξαιτίας των εξελίξεων στη Συρία και στο Ιράκ, 
έχουν δημιουργηθεί δύο σημαντικά μέτωπα που δημιουρ-
γούν καινούργια γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή μας, 
τα οποία πρέπει να προσέξει η Ελλάδα. «Το ένα μέτωπο 
έχει βασικούς παίκτες τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία, 
και το άλλο μέτωπο έχει τις ΗΠΑ, την Αγγλία, τη Σαουδι-
κή Αραβία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τους Κούρδους. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το Ιράν βγαίνει από την κρίση 
και αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό περιφερειακό παίκτη 
με επιρροή στην Αραβική χερσόνησο, απειλώντας την 
ίδια τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία είναι μια άλλη σημα-
ντική παράμετρος στο γεωπολιτικό τοπίο. Ο πόλεμος του 
Κόλπου το 1990-91, οδήγησε το 2005 στη δημιουργία με 
συνταγματική κατοχύρωση, ενός ομοσπονδιοποιημένου 
Ιράκ και ενός ομόσπονδου κουρδικού κράτους. Επιπλέον, 
η κρίση που ξέσπασε στη Συρία το 2011 και στη συνέχεια ο 
πόλεμος κατά του Ισλαμικού Κράτους, οδηγεί σε ένα επί-
σης ομόσπονδο συριακό κράτος, αλλά και σε ένα δεύτερο 
ομόσπονδο κουρδικό κράτος. Επειδή λοιπόν η Τουρκία και 
το Ιράν φοβούνται παρόμοια βήματα και στα εδάφη τους, 
αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, παρότι μετα-
ξύ τους αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων. Ιδιαίτερα η 
Τουρκία, βλέποντας να έρχεται η σειρά της, τα παίζει όλα 
για όλα κι αυτό αναδεικνύει την προσωπικότητα του προ-
έδρου της, του Ερντογάν, ο οποίος δείχνει ένας άνθρω-
πος που δεν διστάζει να ρισκάρει, οδηγώντας σε κρίση, σε 
ένταση, ίσως και αδιέξοδο τις σχέσεις της χώρας του με 
τις ΗΠΑ».

Ο κ. Καλεντερίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον ρόλο 
της Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επε-
ξεργασία όλων των δεδομένων, σωστή και ψύχραιμη δι-
αχείριση, και φυσικά παραγωγή πολιτικής. «Η δημιουργία 
των δύο παραπάνω μετώπων διευκολύνει τις τριγωνικές 
συναντήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδας-Κύ-
πρου-Αιγύπτου, που κάποια στιγμή μπορούν να γίνουν και 
ένα σχηματικό τετράγωνο! Την ίδια στιγμή όσο επιδεινώ-
νονται οι σχέσεις της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ, με γεωμετρική 
πρόοδο αυξάνεται παράλληλα η γεωπολιτική αξία της Ελ-
λάδας. Εφόσον η Τουρκία συνεχίσει να τραβάει το σχοινί, 
τότε ενδεχομένως να δούμε ακόμη και την πραγμάτωση 
εθνικών μας οραμάτων όπως, για παράδειγμα, η πάρα 
πολύ σημαντική χάραξη της Αποκλειστικής Οικονομικής 
μας Ζώνης (ΑΟΖ)» σημείωσε ο κ. Καλεντερίδης κρούοντας 
όμως παράλληλα και τον κώδωνα κινδύνου αφού όπως 

είπε «εάν δεν δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις γεωπολιτι-
κές εξελίξεις, τότε η Ελλάδα θα λεηλατηθεί όχι μόνο από 
εχθρούς, αλλά κι από φίλους».

Να σημειωθεί ότι ο κύκλος των επιμορφωτικών σεμιναρί-
ων με γενικό τίτλο «Καλώ στο Βήμα…» -με είσοδο ελεύ-
θερη για το κοινό- έχει προγραμματισθεί και θα διαρκέσει 
μέχρι το τέλος Μαΐου του 2018. Περιλαμβάνει ομιλίες και 
εκδηλώσεις για την ομοιοπαθητική, την ΑΟΖ και τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις, την προστασία του πληθυσμού 
στους σεισμούς, τη μαγειρική, την εφαρμογή της διαμε-
σολάβησης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, τη συμβολή 
των μουσείων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, τις μα-
θησιακές δυσκολίες, την Τέχνη ως μοχλό ανάπτυξης, τη 
διαχρονικότητα και τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, 
καθώς και το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Τι θα γίνει αν η Τουρκία συνεχίσει να… «τραβάει το σχοινί»

«ΟΣΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ, ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…»

politics

«Δεν θα επιτρέψουμε να χάσουν οι πολίτες τα σπίτια τους» 
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Σ
την αρχή είχαμε την θεωρία ότι δεν 
υπάρχει χρέος (την θυμάστε καθό-
λου;) και ότι όλη η περιπέτεια με 
τα Μνημόνια ήταν ένα τέχνασμα 
του παγκόσμιου καπιταλισμού 
για να ελέγξει... την χώρα! Αστείο 
μεν, το πίστεψαν αρκετοί δε. Στη 
συνέχεια είχαμε την εξαγγελία για 

σκίσιμο των Μνημονίων με το που θα έβγαινε Κυ-
βέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι με χρονοβόρες διαδικασίες, 
αλλά με ένα Νόμο, ένα Άρθρο παρακαλώ! Γελοία εξαγγε-
λία, αλλά την πίστεψαν κι αυτήν ουκ ολίγοι. Βάλτε και ολί-
γον Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που μετά από λίγο καιρό οι 
ίδιοι οι συγγραφείς του το αμφισβητούσαν και να η αριστε-
ροακροδεξιά Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Σε μια σοκαρι-
σμένη από την κρίση κοινωνία με πολλά ψέματα, εύκολες 
υποσχέσεις μεσσιανικού τύπου και φτηνό λαθρεμπόριο 
ελπίδων οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τα κατάφεραν. Ακολούθησε η υπε-
ρήφανη διαπραγμάτευση που τώρα κάνουν ότι μπορούν 
για να την ξεχάσουν ρίχνοντας όλα τα βάρη της εξευτελι-
στικής Συμφωνίας τους στον Γιάνη (η χώρα φαίνεται δεν 
είχε Πρωθυπουργό), η επιβάρυνση της χώρας με 100 δις. 
ευρώ, τα capital controls, η υπερφορολόγηση, η συντριβή 
της μεσαίας τάξης, η δημιουργία των εργαζομένων των 
350-400 ευρώ, το ξεπούλημα των Τραπεζών. Ακολούθη-
σε το περίφημο «Παράλληλο Πρόγραμμα» για τις ανάγκες 
των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, μεσολάβησε και 
ένα ψευτοδημοψήφισμα για να απομονωθούν οι δοσίλογοι 
που είχαν φτάσει να είναι το 40% του πληθυσμού για να 
γλείψει εκεί που έφτυνε ο Α. Τσίπρας και όλη η παρέα που 
ο πατέρας Παπάς βάφτισε «δρακογενιά».

Στην πορεία τα είδαμε όλα, μα όλα. Πέρυσι για παράδειγμα 
η Κυβέρνηση μιλούσε για το QE και το πακέτο Γιούνκερ 
και τον ρόλο που θα έπαιζαν στην ανάπτυξη της χώρας. 
Λίγους μήνες ο Υπουργός που μας λύνει όλα τα προβλή-

ματα της καθημερινότητας κ. Φλαμπουράρης ανα-
κάλυπτε ότι ήθελαν μελέτες για να αξιοποιηθεί 

το πακέτο Γιούνκερ και έτσι το άφησαν! Ο δε Α. 
Τσίπρας ανακάλυπτε ότι δεν πρέπει να υπερ-
βάλουμε με την ποσοτική χαλάρωση και δεν 
τρέχει και κάτι σοβαρό που μείναμε απ’ έξω. 

Τώρα μας κάνουν μία ένεση αισιοδοξίας την 
μέρα για να πιστέψουμε, ότι η Κυβέρνηση τα κα-

ταφέρνει και ότι τον Αύγουστο μπαίνει τέλος στην 
εποχή των Μνημονίων και θα έχουμε «καθαρή έξοδο»! 

Επιτέλους δε, εποπτεία επιτέλους τέλος! Ανοησίες, κο-
ροϊδία, ψέματα και πάλι. Ξεχνούν, ότι λίγους μήνες πριν, 
ψήφισαν ουσιαστικά το 4ο Μνημόνιο, με μέτρα ύψους 5 
δις. ευρώ ανάμεσά τους παραπέρα μείωση των συντά-
ξεων, μείωση του αφορολόγητου κ.ά. Πότε θα εφαρμο-
στούν αυτά; Τα έτη 2019 – 2022, δηλαδή μετά την «καθαρή 
έξοδο» από τα Μνημόνια! Που να μην ήταν και «καθαρή» 
η έξοδος... Ξεχνούν ότι έχουν παραχωρήσει όλη την δη-
μόσια ακίνητη περιουσία στο Υπερταμείο για 100 χρόνια 
και ότι έχουν δεσμεύσει την χώρα με συγκεκριμένα επιτό-
κια μέχρι το 2060! Ξεχνούν, ότι στην καλύτερη περίπτω-
ση μιλάμε για το τέλος ενός Προγράμματος και όχι των 
Μνημονίων, γιατί αν ήταν διαφορετικά, θα μπορούσαν να 
καταργήσουν όλους τους Μνημονιακούς Νόμους. Έχετε 
ακούσει κάτι τέτοιο; Δεν νομίζω... Ξεχνούν επίσης, ότι 
εποπτεία κάποιας μορφής θα υπάρχει μέχρι να αποπλη-
ρωθεί το 75% του χρέους. Δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση 
επί αυτού νομίζω.

Κοινώς, κοροϊδεύουν, ενώ τρέχουν να ψηφίζουν με τον  
πιο αντιδημοκρατικό τρόπο και με συνεχείς τροπολογίες 
τα πάντα που τους έχουν ζητηθεί. Σε ένα βράδυ «άδεια-
σαν» τον Λουράντο που είχε πιστέψει (τι αφέλεια κι αυτή)  
τον Α. Τσίπρα ότι δεν θα απελευθερωθούν οι άδειες των 
φαρμακείων. Σε ένα βράδυ και μετά από μια τρικυμία σε 
ποτήρι από ψευτοαριστερούς, ψήφισαν ειδικά μέτρα για 

όσους αντιδρούν ενάντια στους πλειστηριασμούς! Ασφα-
λώς δε ψήφισαν κανένα μέτρο για όσους τα καίνε στην 
Αθήνα κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν ψήφισαν κανένα μέτρο 
για τους ΡΟΥΒΙΚΩΝΕΣ που όποτε θέλουν μπαίνουν όπου 
θέλουν, τα σπάνε και φεύγουν ενώ αν τύχει και συλληφθεί 
κανείς, δίνεται εντολή να απελευθερωθούν. Κάτι ξέρει ο 
πολλά βαρύς και όχι κ. Ν. Βούτσης. Ενώ αν τα σπάσουν 
σε Πανεπιστήμιο ο Υπουργός Παιδείας δεν ασχολείται με 
την αντιμετώπιση του νοσηρού αυτού φαινομένου, αλλά 
τα βάζει με τον Πρύτανη! Τρέλα! Αν δε η Δικαιοσύνη πάρει 
απόφαση αντίθετη με τις ορέξεις αυτής της τόσο δημοκρα-
τικής Κυβέρνησης, καταγγέλλεται από επίλεκτα στελέχη 
υψηλού ήθους και ύφους, όπως ο Πολάκης, ο Καρανίκας, 
ο Σπίρτζης κ.ά

Αυτή την αρρώστια ζούμε. Αυτή την σχιζοφρένεια. Οι ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ χάνουν και θέλουν να πάνε σε εκλογές με σύν-
θημα «Σας βγάλαμε από τα Μνημόνια. Όλα τώρα θα πάνε 
όμορφα». Το πέρασμα του νέου ψέματος τους ενδιαφέρει, 
γιατί μόνο έτσι μπορεί κάτι να διασώσουν, ελπίζοντας ότι 
με την βοήθεια χρήσιμων ηλιθίων και μη αλλά και με την 
βοήθεια του δημοσιογραφικού υποκόσμου, της οικο-
νομικής ελίτ της χώρας και των εταίρων μας θα παίξουν 
ρόλο και στο μέλλον. Γι’ αυτό όποιος έχει αντίθετη άποψη 
είναι «εχθρός του λαού», εξυπηρετεί συμφέροντα (πλάκα 
έχουν) , φοβάται την επιτυχία τους! Σαχλαμάρες ! Γι’ αυτό 
τους φταίνε οι εφημερίδες, ο Στουρνάρας, η Δικαιοσύ-
νη, κάθε τι που δεν υποκλίνεται μπροστά στην λαιμαργία 
τους να μείνουν στα πράγματα. Γι’ αυτό, μία είναι η λύση: 
Το 2018 να είναι χρονιά απαλλαγής, χρονιά μιας θετικής 
πολιτικής διεξόδου. Δεν γίνεται άλλο με αυτούς... Τελεία. 
Μας έπεισαν…

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

ανάλυση

Το 2018 «χρονιά... απαλλαγής» 
ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΟΥΠΗ*
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Λίγο πριν το «κλείσιμο» του 2017 θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη 
χρονιά ως έτος Πολιτισμού για τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Άλλω-
στε οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, γι’ αυτό κι ενδεικτικά αναφέρω 
πως οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις δημοτικές 
μας ενότητες (Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτη, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, 
Φίλυρο) ξεπέρασαν τις 230! Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. 
Εκδηλώσεις που είχαν σχέση με το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τον 
αθλητισμό, τη λογοτεχνία και τα εικαστικά. Άλλες εκδηλώσεις ήταν 
αφιερωμένες στην παράδοση, ενώ άλλες είχαν έντονη αναφορά στο 
σήμερα. Αυτό που κρατήσαμε σταθερό κι αδιαπραγμάτευτο ήταν την 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας σε μια ζοφερή περίοδο.

Στόχος του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, ήταν και είναι να προσφέ-
ρουμε ως διοίκηση ποιοτική ψυχαγωγία στους δημότες μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εβδομάδας. Να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους, ανε-
ξαρτήτου ηλικίας, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε δράσεις. 
Καθιερώσαμε σημαντικούς θεσμούς μέσα στο 2017. Ενδεικτικά ανα-
φέρω το «Meet The Creator» όπου είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσου-
με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος, 
ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και ο Χρήστος Νικολόπουλος, οι οποίοι 
«μάγεψαν» το κοινό με τις ερμηνείες τους. Επίσης, θα σταθώ στο Διε-
θνές Φεστιβάλ Χορωδιών, στο πλαίσιο του οποίου παρακολουθήσαμε 
16 χορωδίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορευτικών που γίνεται στο Mediterranean Cosmos 
και στη συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εκτός 
από τους ανθρώπους που υποδεχτήκαμε στον Δήμο Πυλαίας – Χορ-
τιάτη και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές, θέλω να τονίσω πως η περι-
οχή μας έχει παράδοση και στην ντόπια παραγωγή πολιτισμού. Μέσα 
από τα πολιτιστικά τμήματα έχουν «γεννηθεί» θεατρικές ομάδες, μου-
σικά σύνολα, χορευτικά συγκροτήματα και εικαστικές δημιουργίες με 
πανελλήνια και παγκόσμια αναγνώριση.

Παράλληλα, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε νέους χώρους, που θα 
αποτελέσουν «κυψέλες» συγκέντρωσης των δημοτών. Στη διάρκεια 
του 2017, δημιουργήσαμε και εγκαινιάσαμε το Λαογραφικό Μουσείο 
στο Πανόραμα, ενώ στο Ασβεστοχώρι παραδώσαμε μια αίθουσα εκ-
δηλώσεων και μια βιβλιοθήκη για την κάλυψη των αναγκών των μα-
θητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας των Δημοτικών Σχολείων 
και του Γυμνασίου. Στην Πυλαία, εμπνευστήκαμε και δημιουργήσα-
με δημοτική βιβλιοθήκη, στο χώρο της οποίας φιλοξενείται  και το 
βεστιάριο των παραδοσιακών στολών του Δήμου μας, μία πλούσια 
συλλογή που διαθέτει περισσότερες από 300 στολές. Οι παραπάνω 
αίθουσες προστέθηκαν στη μεγάλη παρακαταθήκη αιθουσών πολι-
τισμού που κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια σε όλες τις ενότητες του Δήμου, όπως είναι το αμφιθέατρο 
«Σταύρος Κουγιουμτζής» στο Πανόραμα, η αίθουσα «Ιωάννης Μανω-
λεδάκης» στο Χορτιάτη και το Πέτρινο Πολιτιστικό Πυλαίας. Επιπλέον, 
η Αντιδημαρχία Πολιτισμού - Αθλητισμού και Νεολαίας στηρίζει τους 
πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους που έχουν να επιδείξουν 
ένα σοβαρό έργο πολιτιστικής και αθλητικής δράσης. Βέβαια, όλα 
τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τους 
εργαζόμενους της Αντιδημαρχίας που ονειρεύονται, οργανώνουν και 
υλοποιούν τις εκατοντάδες εκδηλώσεις για τους δημότες μας. Και 
όλα με το μικρότερο δυνατό κόστος από τον προϋπολογισμό του Δή-
μου.Με αυτές τις σκέψεις -και με τις αίθουσες γεμάτες από κόσμο να 
αποδεικνύουν την επιτυχία του εγχειρήματος- θέλω να ευχηθώ κάθε 
χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Με περισσότερες 
δωρεάν εκδηλώσεις για όλους. Γιατί ο πολιτισμός πάντα ήταν και θα 
είναι η διέξοδος από την κρίση...

*Ο κ. Δωρής είναι αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεο-
λαίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Το 2017 φεύγει και το 2018 έρχεται. Παρά τη δεδομένη ελπίδα, που 
φέρνει η εναλλαγή κάθε παλαιού έτους με το νέο στο εργασιακό 
πεδίο, αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες μοιάζουν να μη θρέφουν ιδιαί-
τερες προσδοκίες για το άμεσο μέλλον. Πράγματι, πολλές φορές 
ειδικοί επιστήμονες στον τομέα των εργασιακών σχέσεων αλλά και 
απλοί πολίτες αναρωτιούνται πως γίνεται στην Ελλάδα, τα επίπεδα 
ανεργίας να ξεπερνούν το 20% και ταυτόχρονα να παρατηρείται 
έλλειψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού σε μία σειρά από 
κλάδους της οικονομίας.

Άραγε, τελικά έχει προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα στις 
ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας; Για ποιο λόγο οι νέοι επιλέγουν 
προγράμματα σπουδών των οποίων η ζήτηση και η εργασιακή 
αποκατάσταση έχουν μειωθεί σημαντικά; Από την πλευρά των επι-
χειρήσεων υπάρχει στροφή στους κλάδους με βάση τα αναμφισβή-
τητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί 
ανάπτυξη και να προκύψουν θέσεις εργασίας;

Η κυβέρνηση οφείλει να μελετήσει (αν μπορεί) και να δρομολογή-
σει μία ολοκληρωμένη στρατηγική επίλυσης του προβλήματος. Να 
καταγράψει τις ενάρξεις και τις διαγραφές των επιχειρήσεων στα 
χρόνια διακυβέρνησής της. Τα ακριβή στοιχεία. Να μελετήσει την 
εξέλιξη της απασχόλησης στους βασικούς κλάδους της ελληνι-
κής οικονομίας και να βρει τους κλάδους εκείνους που είχαν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα στην κρίση αλλά και αυτούς που δείχνουν ότι 
μπορούν να ανθίσουν. Να αντιπαραθέσει τα ευρήματα με την κατα-
νομή των φοιτητών στα πανεπιστήμια και τις σχολές και να βγάλει 
συμπεράσματα για το κατά πόσο γίνεται προσαρμογή των νέων στις 
ανάγκες της αγοράς. Να συζητήσει με εκπροσώπους των επιχειρή-
σεων και της επιχειρηματικής κοινότητας και να βρουν ποια είναι τα 
κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εύρεση κατάλληλου 
προσωπικού. Να μιλήσει με το υγιώς σκεπτόμενο κομμάτι των νέων 
φοιτητών και να καταλήξουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
αυτοί από την πλευρά τους για την εύρεση εργασίας. 

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν συνδετικό κρίκο μεταξύ των ευ-
καιριών της ανάπτυξης της χώρας και του επιχειρηματικού κόσμου. 

Είναι οι τρεις κόσμοι που επιμένω να αναφέρω σε κάθε άρθρο μου 
και είναι αυτοί που αν συνδεθούν θα δώσουν τη λύση. Η ελληνική 
επιχειρηματικότητα, το εκπαιδευτικό σύστημα και η ενιαία στρατηγι-
κή από την κυβέρνηση όπου θα πρέπει με τα κατάλληλα κίνητρα να 
τους συνδέσει. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα το 2017 συνεχίζουμε να μένουμε πίσω σε 
αυτούς τους τομείς καθαρά λόγω των κυβερνητικών ιδεοληψιών, 
αδιαφορίας και έλλειψης πίστης για αλλαγή από το μεγαλύτερο 
μέρος των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση καταστρέφει οτιδήποτε 
αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία καθώς σύμφωνα με δηλώσεις των 
εκπροσώπων της θέλει να εξαφανίσει τη μεσαία τάξη και αντί αυτής 
να δίνει συσσίτια και μηνιαία μερίσματα των 400 €. Οι πολίτες από 
την άλλη μεριά, μετά από τόσα χρόνια στην κρίση έχουν χάσει την 
ελπίδα για ανάκαμψη, με αποτέλεσμα το βαρέλι να μοιάζει πως δεν 
έχει πάτο. 

Χρειάζεται σωστή στρατηγική, η οποία θα απαντήσει στα παραπάνω 
ερωτήματα και για να γίνει αυτό χρειάζεται γνώση και πολλή δου-
λειά, στοιχεία που λείπουν από την σημερινή Κυβέρνηση. Επιδόματα 
και λαϊκισμό χορτάσαμε. Δουλειά και δουλειές χρειαζόμαστε. Γιατί 
πραγματικά, το νιώθουμε όλοι μέσα μας πως αξίζουμε καλύτερα!  

*Ο κ. Παπαγερωργίου είναι οικονομολόγος MSc HR Managment 
και Πολιτικό Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας

Στην τελευταία επίσκεψη της θητείας του στη χώρα μας, ο 
πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Μπαράκ Ομπά-
μα ανέφερε χαρακτηριστικά: το σημαντικότερο αξίωμα του 
κόσμου δεν είναι «πρόεδρος» ή «πρωθυπουργός». Το ση-
μαντικότερο αξίωμα του κόσμου είναι «πολίτης». Πενήντα 
τέτοιοι λοιπόν ενεργοί πολίτες του Δήμου μας ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία να με καλέσουν να συμμετάσχω και να ηγηθώ 
μίας νέας πρωτοβουλίας στις επόμενες δημοτικές εκλογές - 
και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. 

Τα χρόνια της κρίσης απαξίωσαν την κεντρική πολιτική σκη-
νή. Όμως αυτό αποτελεί ευκαιρία για την τοπική πολιτική, 
για την πολιτική που εμείς οι ενεργοί πολίτες μπορούμε να 
διαμορφώσουμε για τον τόπο μας, τη γειτονιά μας, τον Δήμο 
μας χωρίς να περιμένουμε πολλά από την κεντρική εξουσία, 
αλλά ταυτόχρονα διεκδικώντας αυτά που δικαιωματικά μας 
ανήκουν. 

Με γνωρίζετε καλά. Είμαι ένας νέος που από καιρό έχω 
αναπτύξει, τόσο επαγγελματική όσο κοινωνική και πολιτική 
δραστηριότητα στο Ωραιόκαστρο. Γνωρίζετε την αγάπη μου 
και το ενδιαφέρον μου για τον τόπο μας. Τα τελευταία χρόνια 
εργάστηκα σκληρά για να στηρίξω την οικογένεια μου και τις 
επιχειρήσεις μας, χωρίς να χάσω ούτε στιγμή το ενδιαφέρον 
μου για τα κοινά της περιοχής μας. Θέλω να δω το Ωραιόκα-
στρο να ευημερεί και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις της σύγχρονης εποχής. Θέλω να δω το Ωραιόκαστρο 
ξανά πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Χρειαζόμαστε ανανέωση στα πάντα. Όχι μόνο ηλικιακή. Γνω-
ρίζω πολλούς νέους με παλιές ιδέες και πολλούς «παλιούς» 
με νέες ιδέες. Το ζητούμενο εδώ είναι η αλλαγή στα μυαλά 
και στις πολιτικές που εφαρμόζονται και όχι η ηλικιακή διά-
κριση. Ποτέ μου δεν υπήρξα υπέρμαχος ρατσιστικών αντιλή-
ψεων και δεν πρόκειται να γίνω τώρα. 

Γνωρίζω καλά ότι ο Δήμος μας έχει κατά τόπους διαφορετι-
κές – και εκ πρώτης όψεως αποκλίνουσες ανάγκες. Στο τέ-
λος της ημέρας, ωστόσο, δεν παύουμε όλοι να αποτελούμε 
πολίτες μιας ενιαίας αυτοδιοικητικής οντότητας στην οποία 
αξίζουμε να ζούμε και να προοδεύουμε μαζί. Δεν πρέπει να 
είμαστε Δήμος των λίγων ή των «μερικών». Για τη Μυγδονία 
και την Καλλιθέα, συγκεκριμένα, οφείλουμε να εφαρμόσου-
με πολιτικές σύγκλισης, ιδιαίτερα σε ζητήματα υποδομών, 
ενώ για το Ωραιόκαστρο το ζητούμενο είναι να επαναφέ-
ρουμε την παλιά του αίγλη. Και πρέπει αυτό να το πράξου-
με, στοχεύοντας σε έναν Δήμο «έξυπνο» που θα αξιοποιεί 
κατά τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο κάθε διαθέσιμο υλι-
κό και ανθρώπινο πόρο, που θα επιμορφώνεται και που θα 
κοιτάζει προς τα έξω για να αντλήσει βέλτιστες πρακτικές, 
προσαρμόζοντάς τες στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής 
μας. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι εν τέλει ο τόπος όλων των 
δημοτών του και δεν περισσεύει κανείς από τη συνδιαμόρ-
φωση της ζωής και του μέλλοντός του. Με αίσθημα ευθύνης 
αποδέχομαι λοιπόν την πρόκληση και δηλώνω παρών για τις 
δημοτικές εκλογές του 2019.   

*Ο κ. Τσακίρης είναι επιχειρηματίας και υποψήφιος δή-
μαρχος Ωραιοκάστρου

Έτος Πολιτισμού το 2017 
για τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

Χρειάζεται ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την εργασία  
και όχι επιδόματα ευκαιρίας

Παρέμβαση Τώρα 
- Ωραιόκαστρο Αύριο

ΣΏΚΡΑΤΗΣ ΔΏΡΗ Σ*

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΏΡΓΙΟΥ*
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Τ
ο Χρυσό Μετάλλιο του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
απονεμήθηκε σε ειδική εκδήλωση στην 
κορυφαία βυζαντινολόγο και ακαδημαικό 
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Το Μετάλλιο αυτό 
αποτελεί την ύψιστη τιμή που αποδίδει το 
Επιμελητήριο και αποφασίστηκε να απονε-
μηθεί «στη Μεγάλη Ελληνίδα» με τη διεθνή 

ακτινοβολία, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα πρύτανης της 
Σορβόννης στα 700 χρόνια ιστορίας του μεγάλου γαλλικού 
Πανεπιστημίου. Τιμητική πλακέτα επιδόθηκε στην κυρία Αρ-
βελέρ και από τον προϊστάμενο της Μονάδας Έρευνας «Ευ-
ρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία» (EUPOLDEM) του Ερ-
γαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Στην ομιλία της η κ. Αρβελέρ επεσήμανε πως τα τρία σοβα-
ρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ευρώ-
πη, είναι η μετανάστευση, οι μεγάλες οικονομικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών και η ασφάλεια.  Υπογράμμισε πως η 
Ευρώπη «είναι πάντα υπό κατασκευή», ενώ αναφέρθηκε 
και στον ευρωσκεπτικισμό που οφείλεται στη διάψευση των 
προσδοκιών, στη μεγάλη διαφορά (η οποία δεν είναι μόνο 
οικονομική αλλά και κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική) 
μεταξύ Βορρά-Νότου, αλλά και στη γραφειοκρατία των Βρυ-
ξελλών. Σύμφωνα με τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό, καταγρά-
φεται σήμερα  μια απογοήτευση διότι η μεγάλη αποτυχία της 
Ευρώπης είναι αφενός ότι διευρύνθηκε προς όλες τις κατευ-
θύνσεις χωρίς την ανάλογη εμβάθυνση και αφετέρου διότι 
επί σειρά ετών ανέχτηκε τους «αστερίσκους», δηλαδή, τις 
εξαιρέσεις, όπως συνέβη στο παρελθόν τόσο με τη Βρετανία 
όσο και με την Ελλάδα και όπως συμβαίνει και σήμερα, με 
την Πολωνία, την Τσεχία αλλά και την Αυστρία.

Την κ. Αρβελέρ υποδέχτηκε στην αίθουσα διαλέξεων του 
ΕΒΕΘ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης καθώς και ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΘ Γιάννης Μασούτης. «Το Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στα 100 χρόνια και πλέον 
διαδρομής του, συμβάλει σημαντικά και συστηματικά στην 
πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 
περιοχής», υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΘ, Γιάννης Μασούτης κάνοντας ιδιαίτερη αναφο-
ρά στη συμβολή του ΕΒΕΘ στην εκπαίδευση, ειδικότερα δε 
στην ίδρυση της Ανωτέρας Βιομηχανικής Σχολής που ξεκί-
νησε -στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια- από το κτίριο του 
Επιμελητηρίου και μετεξελίχθηκε στη δεκαετία του 1960 σε 
ανωτάτη σχολή και στη συνέχεια στο σημερινό Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.

Η Θεσσαλονίκη είναι  
η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη
 «Ότι κάνει είναι αυθεντικό και στις μέρες μας αυτό είναι κάτι 
σπάνιο», είπε η κ. Αρβελέρ, μιλώντας για τον κ. Μπουτάρη. 
Μάλιστα όπως είπε, οι δύο τους γνωρίζονται εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, πριν εκείνος αναλάβει τα ηνία του δήμου 
Θεσσαλονίκης. «Έχετε την  πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, γιατί η 
Ευρώπη είναι η αρχαία ελληνική γνώση, η ρωμαϊκή νομοθε-
τική εμβέλεια και η ιουδαιοχριστιανική πνευματικότητα. Εί-
ναι χαρά κ. Μπουτάρη να είστε δήμαρχος αυτής της πόλης», 
είπε. «Πάντοτε η Ευρώπη ήταν σε δυσκολία. Όταν ήταν να 
ενταχθεί η Ελλάδα στην Ένωση, είχαν πει στον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή, πως η χώρα μας δε μπορεί να μπει στην Ε.Ε.. 
Τότε είπε ο Καραμανλής πως η Ελλάδα που έδωσε τα φώτα 
της στην Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν να μην είναι μέρος της 
και να είναι η Γερμανία που αιματοκύλησε την Ευρώπη δύο 
φορές. Τότε ο καγκελάριος είπε πως είναι υπέρ της εισόδου 
της Ελλάδος στην Ευρώπη», σημείωσε η ίδια. «Η Ευρώπη 
είναι υπό κατασκευή από τότε που ονομάστηκε Ευρώπη, δη-
λαδή η Ευρώπη της αρχαιότητας, του μεσαίωνα, της αναγέν-
νησης, του διαφωτισμού κ.ο.κ., δεν είναι η ίδια. Γιατί να είναι 
ίδια στο σήμερα λοιπόν;», είπε χαρακτηριστικά η κ. Αρβελέρ. 

Η πολιτικά ρεαλιστική λύση
Η Ευρώπη της Μεταβλητής Γεωμετρίας (όπως περιγράφεται 
στα σενάρια 3 και 4 της Λευκής Βίβλου της Κομισιόν) είναι η 
μόνη πολιτικά ρεαλιστική (η διαφορά μεταξύ ιδεατού και εφι-
κτού) λύση για την ολοκλήρωση της Ευρώπης σε μια σειρά 
θεμάτων (πχ άμυνα, μεταφορές, υγεία, παιδεία κλπ) και χω-
ρών, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Rhodes των ΗΠΑ, Νικόλαος Ζαχαριάδης. Κωδικο-
ποιώντας τα οφέλη μιας τέτοιας πολιτικά ρεαλιστικής λύσης, 
επισήμανε πως, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση συνεχίζεται 
απρόσκοπτα με εμβάθυνση και παράπλευρο αποτέλεσμα, 
μειώνονται οι πολιτικές τριβές, γίνεται σε εθελοντική βάση 
αλλά με δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και παραμένει εφικτή 
ακόμη και για όσους (προσωρινά ίσως) δεν το επιθυμούν. 
Στα προβλήματα που δημιουργούνται περιλαμβάνεται το εν-
δεχόμενο μείωσης της αλληλεγγύης, η αύξηση της σύγχυσης 
του οφέλους της ενωμένης Ευρώπης, ενώ παράλληλα αυξά-
νεται και το πολιτικό κόστος «λόγω της αυξημένης εθνικής 
ανευθυνότητας»

Ούτε ομοσπονδιοποίηση ούτε διάλυση…
Πάντως, ο κ. Ζαχαριάδης εκτίμησε πως η ομοσπονδιοποίη-
ση της Ευρώπης δεν είναι πολιτικά ρεαλιστική ούτε εφικτή 
υπό τις παρούσες συνθήκες (π.χ., άμυνα, παιδεία). Ωστό-
σο, σημείωσε, υπάρχει σε έναν βαθμό (τραπεζικός τομέας, 
προϋπολογισμός), ενώ δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν 
υπάρχει πλέον δυνατότητα για πισωγύρισμα με διάλυση του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος και επιστροφή σε εθνικά νο-
μίσματα, καθώς μία τέτοια διαδικασία θα ήταν υπερβολικά 
δαπανηρή. «Το ευρώ δεν πρόκειται να διαλυθεί παρά τα προ-
βλήματα που έχει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης ο 
οποίος αναφερόμενος στην οικονομία, επισήμανε πως ήδη 
υπάρχει ολοκλήρωση στον προϋπολογισμό (ευρωπαϊκό εξά-

μηνο). Αλλά τα προβλήματα λόγω ευρώ παραμένουν ελλεί-
ψει υπουργού οικονομίας ή θεσμικής υπόστασης και χωρίς 
εναρμόνιση φορολογίας ή ύψους κατώτατου μισθού. Όσον 
αφορά δε στην κοινωνική συνοχή, τα πράγματα είναι ακόμη 
χειρότερα: Ήδη υφίσταται η μεταβλητή γεωμετρία (μεγάλες 
διαφορές στο κοινωνικό κράτος μεταξύ Βορρά και Νότου), 
ενώ το μεταναστευτικό την έκανε πιο ορατή, προσθέτοντας 
και ρήγματα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Απογοητευτικά εί-
ναι τα βήματα που (δεν) έχουν γίνει στον τομέα της Παιδείας 
και τα οποία είναι απαραίτητα (στην πρωτοβάθμια πρωτίστως 
αλλά και στη δευτεροβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης) προ-
κειμένου να «χτιστεί» η ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η Ελλάδα
Ακόμη πιο απογοητευτικές είναι, σύμφωνα με τον κ. Ζαχα-
ριάδη, οι δυνατότητες της Ελλάδας στη σημερινή Ευρώπη. 
«Η Ελλάδα δεν παίζει κανένα ρόλο. Προς το παρόν δεν έχει 
οικονομική βαρύτητα, εθνική βούληση ή πολιτική σκέψη», 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης υπογραμμίζοντας πως 
η κρίση κατέστρεψε τη χώρα, τον οικονομικό και τον κοινω-
νικό της ιστό, ενώ έκανε αναφορά και στις απαντήσεις που 
έδωσαν οι Έλληνες στο Ευρωβαρόμετρο του 2016, όπου το 
86% δηλώνει πως δεν εμπιστεύεται τις εθνικές κυβερνήσεις. 
Όσο για το μέλλον της χώρας με αυτά τα δεδομένα; Είναι 
μάλλον ζοφερό. «Είμαστε ως χώρα ανίκανοι να ορίσουμε το 
παρόν λόγω μνημονίων και πολιτικής βούλησης, πόσο μάλ-
λον να ορίσουμε το μέλλον», ξεκαθάρισε ορθά- κοφτά ο κ. 
Ζαχαριάδης ο οποίος εκτιμά πως οι χώρες οι οποίες θα πρω-
τοστατήσουν στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση είναι εκείνες των οποίων οι πολίτες εμπιστεύονται και τις 
εθνικές κυβέρνησης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι 
άλλες από την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία….

«Πάντοτε η Ευρώπη ήταν σε δυσκολία και υπό… κατασκευή»

«Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ»   
ΕΙΠΕ Η  ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΤΟΥ ΒΕΘ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΔΗΘ

κοινωνία
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■ Συνεχίσθηκε και τις μέρες των Χριστουγέννων η αντιπαράθεση του υπουργού παιδείας με 
τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), μετά το… τουρ κουκουλοφόρων σε 
ΑΕΙ και σε ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε ο πρύτανης Αχιλλέας Ζαπράνης «…εντελώς 
απρόκλητα και με πρωτοφανή σφοδρότητα μου απευθύνθηκε ο υπουργός Παιδείας (μετά 
τις δύο επιθέσεις κουκουλοφόρων στο ΠΑΜΑΚ). Ήταν κάτι πρωτοφανές και δεν μπορώ να 
σκεφτώ για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο κύριος υπουργός. Φοβάμαι και πάρα πολύ, είναι 
πασιφανές ότι έχω… στοχοποιηθεί». Ο πρύτανης μεταξύ άλλων  σχολιάζοντας τη δήλωση 
Γαβρόγλου αναρωτήθηκε «τι εννοεί ο κύριος υπουργός, εξισώνει το θύτη με το… θύμα; 
Εμμέσως έρχεται ο κύριος υπουργός και τους νομιμοποιεί. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα 
γι’ αυτό και θα διεθνοποιήσω το θέμα, γιατί έχει χαθεί η λογική από το ελληνικό κράτος».

■ Για βίαιες μειοψηφίες που λυμαίνονται τα Πανεπιστήμια έκανε λόγο ο βουλευτής 
Επικρατείας της Ν.Δ. (και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών) Θεόδωρος 
Φορτσάκης . Σε συνέντευξή του τόνισε ότι «ο νόμος θα πρέπει να ορίζει τις προϋποθέ-
σεις ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όποιος, κράτος ή ιδιώτης, 
πληροί τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση και 
λειτουργία του. Πάντοτε με κρατική εποπτεία. Έτσι δεν θα είχαμε ούτε κρατικά ψευ-
δο-πανεπιστήμια χωρίς καθηγητές και φοιτητές ούτε ιδιωτικά ψευδο-πανεπιστήμια σε 
διαμερίσματα πολυκατοικιών…».

■ Τον νέο Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη Σπύρο Μιλτιάδη δέχτηκε στο δη-
μαρχείο Πανοράματος ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Η συνάντηση έγι-
νε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και φιλικό κλίμα, δείγμα της πολύ καλής, στέρεης και αδελφικής 
σχέσης των δύο πλευρών.  Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν οι στενοί δεσμοί, ενώ 
εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ δήμων της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο 
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη αφού τόνισε ότι «η Κύπρος αποτελεί ένα σύμβολο για όλους», 
υπενθύμισε  ότι ο δήμος είναι αδελφοποιημένος με την προσφυγική Κερύνεια, ενώ το 3ο 
δημοτικό σχολείο Λατσιών έχει αδελφοποιηθεί με το 2ο δημοτικό του Φιλύρου. Μάλιστα 
αντιπροσωπεία του δήμου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, είχε παραβρεθεί στις φετινές εορ-
ταστικές εκδηλώσεις  για την 25η Μαρτίου που έγιναν στην ηρωική Μεγαλόνησο. Επίσης ο 
κ. Καϊτεζίδης ενημέρωσε τον νέο Γενικό Πρόξενο της Κύπρου για τις δράσεις και τις πρωτο-
βουλίες του δήμου προκειμένου να αναδειχθούν οι σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας 
μεταξύ των δύο πλευρών στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και την καλή συνεργασία του δή-
μου με τον Γενικό Προξενείο. Μια συνεργασία που υλοποιήθηκε με επιτυχία στην πρόσφατη 
έκθεση, με τον τίτλο «Αμμόχωστος, Μια Ευρωπαϊκή πόλη φάντασμα», που διοργανώθηκε 
από τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Κύπρου στη νέα 
Δημοτική Πινακοθήκη του Κέντρου Πολιτισμού Πανοράματος. Από τη μεριά του ο Γενικός 
Πρόξενος της Κύπρου αφού ευχαρίστησε τον δήμαρχο για τη ζεστή υποδοχή αλλά και τη 
μέχρι στιγμής στενή συνεργασία, τον ενημέρωσε για όλες τις κοινωνικές πρωτοβουλίες που 
έχει αναλάβει το Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη ενόψει των φετινών εορτών.  Στο 
τέλος της συνάντησης ο κ. Καϊτεζίδης προσέφερε στον Κύπριο διπλωμάτη το καλαίσθητο 
ιστορικό και φωτογραφικό λεύκωμα του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.  

karfitsomata

■ «Με εξόρμηση ενημέρωσης στο κέντρο της πόλης αποχαιρέτησε το τελευταίο μνημονιακό 
έτος ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σχετική ανακοίνωση. Στην εξόρ-
μηση πήραν μέρος στελέχη και μέλη του κόμματος τα οποία μοίρασαν… έντυπο υλικό και συ-
ζήτησαν με τους πολίτες. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, δόθηκε έμφαση στα όσα έχουν γίνει 
σε τοπικό επίπεδο, όπως η απόδοση στην πόλη των στρατοπέδων Παύλου Μελά και Κόδρα, 
τα εγκαίνια των τριών πρώτων μονάδων για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το «ξε-
σκάλωμα» των έργων του μετρό, η «αποϊδιωτικοποίηση» του ΟΑΣΘ. Ανάμεσα στα στελέχη του 
κόμματος που πήραν μέρος στην εξόρμηση ήταν ο συντονιστής και ο αναπληρωτής συντονιστής 
της ΝΕ Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Δουίτσης και Δημήτρης Ρούτος αντίστοιχα, ο βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης καθώς και μέλη της γραμματείας και της νομαρχιακής 
επιτροπής.

■ Ο επικεφαλής της παράταξης «αναΤΡΟΠΗ Παύλου Μελά» Γιώργος Λίλτσης συνοδευόμενος 
από μέλη της αυτοδιοικητικής παράταξης επισκέφτηκαν περισσότερες από… χίλιες επιχειρήσεις 
που βρίσκονται στα όρια του δήμου, συζήτησαν με τους καταστηματάρχες της περιοχής για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τους κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την ενίσχυση της το-
πικής οικονομίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Μεταξύ άλλων, οι 
ιδιοκτήτες των καταστημάτων της γειτονιάς αναφέρθηκαν στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδί-
ου από την πλευρά της διοίκησης του δήμου για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στο δήμο 
Παύλου Μελά.  Από την πλευρά τους, τα στελέχη της αυτοδιοικητικής παράταξης δεσμεύτηκαν 
για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματι-
κότητας που θα δίνει κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες να επενδύσουν στην περιοχή και στους 
υπάρχοντες καταστηματάρχες να διατηρήσουν ανοικτές τις επιχειρήσεις τους…  Αμήν;

■ Στην εκδήλωση παρουσίασης 
του βιβλίου του πρώην υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη 
Παπαθανασίου «8 μήνες», βρέθηκε 
ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και 
αν. τομεάχρης Ν.Δ. Απόδημου Ελλη-
νισμού, Σάββας Αναστασιάδης. Πα-
ρών στην εκδήλωση ήταν ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Καραμαν-
λής. Στο πλαίσιο της παρουσίασης 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα 
γεγονότα του 2009, την οικονομική 
πολιτική της τότε κυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας, τα μέτρα που 
ελήφθησαν για τον περιορισμό του 
ελλείμματος και τις προειδοποιήσεις 
που απηύθυναν τόσο ο πρωθυπουρ-
γός όσο και ο υπουργός Οικονομίας, 
τη στάση της αντιπολίτευσης πριν τις 
εκλογές και τα δραματικά γεγονότα 
που οδήγησαν στην προσφυγή στο 
μηχανισμό στήριξης.
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου του 2017 
έλαβε χώρα ένα από τα σημαντικότε-
ρα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, 
σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους 
για την υπάρχουσα κυβέρνηση.
Το επερχόμενο έτος προβλέπεται καθο-
ριστικό γιατί θα έρθει να αλλάξει ριζικά 
όχι μόνο την πολιτική σκηνή, αλλά και 
τις ζωές των Ελλήνων πολιτών που θα 
κληθούν να αποφασίσουν για την επό-
μενη κυβέρνηση, αλλά πολύ παραπάνω 
για το μέλλον αυτής και των επόμενων 
γενεών.
Ομιλίες σαν αυτή του Προέδρου μας 
Κυριάκου Μητσοτάκη έστειλε ένα ηχη-
ρό μήνυμα ενότητας, δείχνοντας  ότι 
το πρόβλημα είναι βαθύτερο από μία 
ιδεολογία και πηγάζει από την συνολική 
ανάγκη της κοινωνίας για αλήθεια, αλ-
λαγή και πραγματική αλληλεγγύη στον 
συνάνθρωπο που έχει τόσο ανάγκη την 
ανάσα οξυγόνου από την βαθιά κρίση.
Το στοίχημα είναι δύσκολο, περιλαμβά-
νει προσωπική και κοινωνική κριτική 
για τα χρόνια που πέρασαν, χρειάζο-
νται αποφάσεις για αναδιάρθρωση και 
αλλαγές που λίγοι, μεταξύ των οποίων 
και εγώ, επιθυμούμε να πάρουμε  στις 
πλάτες μας.
Θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις 
για ουσιαστική ανάπτυξη που θα τε-
λειώσει μια για πάντα το πρόβλημα του 
νέου που δεν έχει δουλειά και προο-
πτικές για εξέλιξη, του συνταξιούχου 
που καθημερινώς δεινοπαθεί και του 
επιχειρηματία που δεν έχει απολύτως 
κανένα κίνητρο για πρωτοβουλία. 
Με το νέο έτος θα πρέπει να αποφασί-
σουμε αν τα παιδιά μας και οι επόμενες 
γενιές θα μορφωθούν και θα αξιοποι-
ήσουν αυτές τις γνώσεις στη χώρα 
που τους τις έδωσε, εάν οι ασθενείς θα 
βρίσκουν πραγματικό καταφύγιο στο 
σύστημα υγείας και αν η ασφάλεια της 
χώρας μας δεν βασίζεται σε τυχαίες 
συγκυρίες αλλά σε πραγματικές στρα-
τηγικές εξασφάλισής της.     
Στο χέρι μας και μόνο είναι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
όχι μόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι 
αξίζουμε μία καλύτερη ζωή, αλλά να 
παλέψουμε έμπρακτα για να την κατα-
κτήσουμε.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευ-
τής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Η αρχή του τέλους τους

■ Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, φωτεινά χαμόγελα, χαρούμενες παιδικές φωνές, αλλά 
και μια ιδιαίτερη ευχή πλημμύρισαν φέτος το δημαρχείο στο Πανόραμα τις παραμονές των 
Χριστουγέννων, καθώς σχολεία και χορωδίες έψαλλαν τα κάλαντα στον δήμαρχο Πυλαί-
ας – Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Φέτος τα κάλαντα ξεκίνησαν από νωρίς στο δημαρχείο 
Πανοράματος, καθώς τα παιδιά από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης έκαναν πο-
δαρικό. Μάλιστα τα παιδιά μετάφεραν τη δική τους ευχή προς τον δήμαρχο, που εκείνη την 
ημέρα γιόρταζε την ονομαστική του εορτή. «Χρόνια πολλά σου, δήμαρχε, Να τα εκατοστή-
σεις. Κι άμα χιονίσει ξαφνικά, τα σχολεία να τα κλείσεις», ήταν ο στίχος που τραγούδησαν 
οι μαθητές! Ιδιαίτερη και η στιγμή που παιδιά του δημοτικού του Ειδικού Σχολείου Κωφών 
και Βαρηκόων Πανοράματος επισκέφτηκε τον δήμαρχο στο γραφείο του και του τραγού-
δησαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. «Κάθε χρόνο μαζί με την έλευση του Θεανθρώπου 
και των Χριστουγέννων έρχεται και η ελπίδα για καλύτερες μέρες. Στη δύσκολη οικονο-
μική συγκυρία που βιώνουμε έχει σημασία να μη χάνουμε την αισιοδοξία και την πίστη 
μας ότι θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι υγεία, χαρά και ευτυχία στην ελληνική οικογένεια 
που δυσκολεύεται και ο καινούριος χρόνος να είναι γεμάτος αισιόδοξες στιγμές. Κυρίως 
να παραμείνουμε αλληλέγγυοι ο ένας δίπλα στον άλλο», σημείωσε από την πλευρά του ο 
δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος πρόσφερε στους νεαρούς επισκέπτες του δημαρ-
χείου κεράσματα και από μία χριστουγεννιάτικη εικόνα με την παράσταση της «Γέννησης 
του Θεανθρώπου».

■ Γεύμα αγάπης σε 1.000 δημότες του Κορ-
δελιού- Ευόσμου παρέθεσε ανήμερα των 
Χριστουγέννων ο δήμαρχος Πέτρος Σούλας. 
«Αυτά τα Χριστούγεννα ανοίγουμε τις καρδιές 
και τις αγκαλιές μας σε όλους τους συναν-
θρώπους μας που θέλουν να γιορτάσουμε 
όλοι μαζί  με χαμόγελο και ελπίδα τη γέννηση 
του Θεανθρώπου» τόνισε ο Δήμαρχος Κορ-
δελιού  Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας. «Στόχος 
μας είναι αυτές τις γιορτινές ημέρες οι συνάν-
θρωποί μας που βρίσκονται σε κατάσταση 
ανάγκης να μην αισθανθούν μόνοι τους και 
να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα χωρίς στερή-
σεις», επεσήμανε ο κ. Σούλας.

■ «Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η προσπάθεια 
για τη δημιουργία νέου Φορέα Διαχείρι-
σης των υδατοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού 
Κόλπου, μετά από 17 χρόνια, έχει μπει στην 
τελική ευθεία και πολύ σύντομα αναμένεται 
να ολοκληρωθεί. Το νέο στοιχείο είναι ότι 
στις επόμενες γενικές συνελεύσεις θα συμ-
μετέχουν ως μέτοχοι και οι σύλλογοι των 
οστρακoκαλλιεργητών, καθώς ελήφθη από-
φαση να αποτελέσουν μέλη του Δικτύου και 
να συμμετέχουν σε όλα τα συλλογικά όργανα 
και στις αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το 
μέλλον τους. Το θεωρούμε απαραίτητο διότι 
η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί παρά να είναι 
συλλογική. Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο ΥΠΕΚΑ, στις αρχές 
του 2018, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για 
την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Δια-
τάγματος. Ευελπιστούμε ότι η προσπάθειά 
μας θα ολοκληρωθεί και η ΠΟΑΥ θα θεσμο-
θετηθεί, κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για 
δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα οι οποίες 
θα επιφέρουν ένταση της οικονομικής δρα-
στηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, υγιή 
ανταγωνισμό, απόκτηση γεωγραφικής ταυτό-
τητας των προϊόντων μας, ενίσχυση του ρό-
λου και της θέσης των απασχολούμενων στον 
τομέα αυτό, παραγωγή ασφαλών προϊόντων, 
ενδεχόμενη καλλιέργεια και άλλων ειδών πέ-
ραν της μυδοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα τη 
μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για 
τους υδατοκαλλιεργητές του Θερμαϊκού. Θα 
σημάνει, παράλληλα, ορθολογική διαχείριση 
των φυσικών πόρων, προστασία του θαλασ-
σίου περιβάλλοντος και, βεβαίως, εναρμόνι-
ση με την κοινοτική νομοθεσία», δήλωσε ο 
Δήμαρχος Δέλτα και Πρόεδρος του δ.σ. του 
Δικτύου, Ευθύμιος Φωτόπουλος. 

■ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθε-
λοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών 
του Δήμου Ν. Προποντίδας. Πρόκειται για την 
πρώτη προσπάθεια αιμοδοσίας του Σταθμού, 
όπου συγκεντρώθηκαν μονάδες αίματος, που 
θα διατεθούν στους δημότες εάν και όποτε τις 
χρειαστούν. 
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■ Το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του δήμου Θεσσα-
λονίκης και της αρμόδιας αντιδημαρχίας κοινωνικής πολιτικής ώστε να στεγασθούν οι… 
Έλληνες άστεγοι της πόλης! Όπως έλεγε στη στήλη ο αντιδήμαρχος Πέτρος Λεκάκης οι 
υπηρεσίες του βρίσκονται στο τελικό στάδιο του σχεδίου στήριξης απόρων και άστεγων 
της Θεσσαλονίκης.

■ Η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου αίματος στο δήμο Δέλτα, είναι ο επόμενος 
στόχος του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης! Σκοπός του θα είναι –σύμφωνα 
με πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί - να βελτιωθεί η διαδικασία συλλογής και 
διαχείρισης του αίματος στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι οι ανάγκες είναι αυξη-
μένες. Η διαδικασία χωροθέτησης σε ακίνητο του δήμου Δέλτα βρίσκεται στην τελική 
ευθεία ενώ η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος».

■ Υπέρ της εθνικής συνεννόησης για τη με-
ταμνημονιακή περίοδο τάσσονται 7 στους 10 
ερωτηθέντες, σύμφωνα με το «Βαρόμετρο» 
της MRB για το 2018 Πάντως, το 66,3% θε-
ωρεί ότι η τυχόν έξοδος από το μνημόνιο δεν 
θα είναι καθαρή και θα απαιτηθεί πιστοληπτι-
κή γραμμή στήριξης. Στην ερώτηση «εάν σας 
δινόταν η ευκαιρία να φύγετε από τη χώρα θα 
το κάνατε;» το 63,7 απαντά σίγουρα ή μάλλον 
«όχι» και το 34,3% σίγουρα ή μάλλον «ναι».

■ «Δε νομίζω ότι υπάρχει κόντρα Δικα-
στών-Κυβέρνησης. Υπάρχει κόντρα… κάποιων 
Δικαστών με την Κυβέρνηση. Όπως υπάρχει 
κόντρα πολλών συγκεκριμένων ομάδων για 
κάθε κατηγορία λειτουργών με την κυβέρ-
νηση» δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης στο κανάλι 
του Ιβάν Σαββίδη.  Για το ηλεκτρονικό αναλο-
γικό σύστημα διοδίων τόνισε πως θα ισχύει για 
όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας και 
«δε θα χρειάζεται να σταματάμε... Θα πληρώ-
νεις την απόσταση που έχεις διανύσει και έχει 
προβλεφθεί για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα 
να έχουμε δορυφορικό σύστημα, προκειμένου 
να έχουμε και άλλου είδους διευκολύνσεις».

■ «Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι γυρίζου-
με σελίδα και ότι το κεφάλαιο εμπιστοσύνης 
στις σχέσεις Ελλάδας-ΕΕ το έχτισε κυρίως ο 
ελληνικός λαός με τις ιστορικές θυσίες του τα 
τελευταία 7-8 χρόνια» δήλωσε ο εκπρόσωπος 
τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης 
Σχοινάς μιλώντας στο  «Ε». Ο κ. Σχοινάς υπο-
γράμμισε πως «τον Αύγουστο του 2018 ολο-
κληρώνεται το μνημόνιο έτσι όπως το ξέρουμε 
και είναι η πρώτη φορά από το 2009 που ένα 
πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση 
της τρίτης αξιολόγησης, που είναι στο τελικό 
στάδιο, θα αποτελεί την αρχή των συζητήσεων 
για τον μεταμνημονιακό ορίζοντα (;) Πιστεύω 
ότι αυτές οι συζητήσεις θα αρχίσουν και θα 

ενταθούν και θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε 
μια προοπτική αυτοπεποίθησης και θα την επι-
τρέψουν να πατήσει γερά στα πόδια της και θα 
καταστήσει σαφές σε όλους, φίλους, εταίρους, 
εχθρούς και αγορές ότι τα μεγάλα μεταρρυθ-
μιστικά επιτεύγματα δεν θα αναστραφούν και 
θα καταστήσουν αναμφισβήτητα ένα γεγονός 
ότι σε αυτή την περίοδο μετά τον Αύγουστο του 
2018 η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της, θα μπορεί 
να βασίζεται στην ενεργό στήριξη και αρωγή 
της Ευρώπης» Αμήν;

■ Τώρα που… ξαναστήθηκε το ΠΑΣΟΚ – βλ 
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ- στα πόδια του εμφανίζε-
ται συχνά πυκνά ο πρώην υπουργός Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης και μιλάει σε συνεντεύξεις του 
για τη χώρα που βρίσκεται σε στασιμότητα ενώ 
αποδίδει σε ρητορική και πολιτική… διχασμού 
το αφήγημα της κυβέρνησης για «καθαρή έξο-
δο». Επίσης υποστηρίζει ότι δεν συνιστά μεταρ-
ρύθμιση η θέση της κυβέρνησης... «διαφωνώ 
αλλά το κάνω γιατί έτσι θα παραμείνω στην 
εξουσία». Για το νέο… ΠΑΣΟΚ λέει ότι για την 
επόμενη μέρα της Ελλάδας απαιτείται…  Ισχυ-
ρό Κίνημα Αλλαγής που αποτελεί «δικαίωση 
μέσα από το καθαρτήριο της αλήθειας γιατί τα 
ψέματα στην κυριολεξία τελείωσαν»! Ήδη φίλοι 
του κάνουν λόγο για κάθοδο του στις επόμενες 
εκλογές…

■ «Πρώτο μας μέλημα είναι η διοχέτευση 
ουσιαστικής ρευστότητας  και η εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
των αναγκαίων υποδομών και τη στήριξη των 
επιχειρήσεων» υποστήριξε σε δήλωσή του στο 
κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας Αλ. Χαρίτσης με αφορμή 
την 1η θέση που κατακτά -για τρίτη συνεχόμε-
νη χρονιά- η Ελλάδα στην απορρόφηση των 
πόρων του ΕΣΠΑ. «Η προσπάθεια μας απέ-
φερε στην ελληνική οικονομία περισσότερα 
από 11 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη τριετία, 

ενώ, χάρη στην πολύ στενή συνεργασία που 
αναπτύξαμε με την ΕΤΕπ φέραμε πολλά νέα 
κεφάλαια στην οικονομία και ενεργοποιήσαμε 
τάχιστα το Σχέδιο Γιούνκερ, πετυχαίνοντας και 
εκεί τη δεύτερη θέση σε όλη την Ευρώπη στην 
αξιοποίηση των πόρων του» είπε ο κ. Χαρίτσης.

■ Αλλαγή του προστίμου για την αδήλωτη ερ-
γασία προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου. «Εφόσον η επιχείρηση που βρέ-
θηκε με αδήλωτο εργαζόμενο, προχωρήσει 
σε πρόσληψη του εργαζομένου με σύμβαση 
πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο θα μειώ-
νεται σημαντικά, έως και… 50%. Πέρα από το 
πρόστιμο, όμως, η επιχείρηση θα έχει την υπο-
χρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
υπέρ του εργαζομένου»  Σύμφωνα με πληρο-
φορίες τους πρώτους μήνες του 2018 θα μπει 
σε εφαρμογή το πρόγραμμα επιχορήγησης επι-
χειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, 
ηλικίας 18-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ, δευτερο-
βάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. 

■ Το 2018 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρο-
νιά για την ελληνική οικονομία καθώς αναμέ-
νεται η επιτάχυνση της ανάπτυξης έπειτα από 
την επιστροφή το 2017 σε τροχιά ανάκαμψης, 
αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας σε άρθρο του. «Η 
χρονική συγκυρία δεδομένης της εξόδου από 
την κρίση το καλοκαίρι του 2018 είναι κατάλλη-
λη ώστε να θέσουμε τις βάσεις για μια οικονο-
μική, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη» 
υποστηρίζει  ο υφυπουργός και προσθέτει πως 
η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι πια 
εντελώς διαφορετική δημιουργώντας εξαιρετι-
κά θετικές προοπτικές για το 2018!

■ «Ουδεμία επίσημη ενημέρωση από την κυ-
βέρνηση έχουμε σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό» 
σχολίασε ο Ανδρέας Λοβέρδος, κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπα-

ράταξης. «Υπενθυμίζουμε τη θέση της Ελλάδας 
για μια λύση με χρήση έναντι όλων, εσωτερική 
και διεθνή (erga omnes), που θα περιλαμβάνει 
σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιο-
ρισμό, θα προηγείται του ονόματος Μακεδο-
νία και συνεπώς δεν θα δημιουργεί βάση για 
αλυτρωτισμούς και διεθνείς παρεξηγήσεις. Και 
δηλώνουμε ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
στέκει με εμπιστοσύνη σε αυτή τη θέση» ανα-
φέρει ο κ. Λοβέρδος.

■ «Η θέση που εξέφρασε ο κ. Καμμένος για 
την ονομασία των Σκοπίων δεν είναι καινούρια, 
εκφράστηκε από πολύ παλιά. Οι ΑΝΕΛ λέμε ότι 
το κράτος των Σκοπίων θα πρέπει να υπάρ-
χει και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα 
Βαλκάνια. Η ένταξή του σε ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι 
σημαντική. Θα πρέπει να υπάρχει όμως χωρίς 
αλυτρωτισμούς. Η πρότασή μας για το όνομα 
είναι Κεντρική Δημοκρατία των Βαλκανίων. 
Είναι ένας όρος ουδέτερος, αλλά με μία δυνα-
μική, ως προς τη σχέση με τις άλλες χώρες» 
δήλωσε στο FOCUS 103,6 ο Αντιπρόεδρος των 
ΑΝΕΛ, Παναγιώτης Σγουρίδης. «Θα πρέπει να 
πάμε σε δημοψήφισμα. Υπάρχει διέξοδος. Στο 
δημοψήφισμα αυτό, αν ο λαός αποφασίσει 
διαφορετικά, θα αποδεχθούμε την απόφασή 
του. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε με 
το σχέδιο Ανάν». Το θέμα δεν πρέπει να το λύ-
σει μόνο η κυβέρνηση, αλλά όλος ο πολιτικός 
κόσμος, τα κόμματα. Η θέση των ΑΝΕΛ για τη 
μη ύπαρξη του όρου Μακεδονία παραμένει 
και είναι ξεκάθαρη. Εμείς δεν ψηφίζουμε ονο-
μασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία για 
τα Σκόπια, τέλος. Ας βγει και η αντιπολίτευση 
να πει τη δική της θέση. Από τη στιγμή που οι 
ΑΝΕΛ έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους για το 
Σκοπιανό, περιμένουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ να 
κάνει το ίδιο. Η κυβερνητική γραμμή πάντως, 
εκφράζεται από τον ΥΠΕΞ, όσο είναι σε εξέλιξη 
οι διαπραγματεύσεις».
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#Ιανουάριος 
Τρομοκρατία έξω – επικίνδυνη χιονόπτωση μέσα #πιάσε_
μια_αλατιέρα #έσπασαν_σωλήνες_φυσικού_αερίου – Σπίρ-
τζης παρουσίασε το όραμα για κρατικό ΟΑΣΘ #δημαρχείο_
ευόσμου  Χρονιά του πετεινού στη ΔΕΘ – Κινέζικα παντού 
Σύλληψη της Π. Ρούπα #νίκος_μαζιώτης Ορκωμοσία Τραμπ 
και «Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΑ» (Δύο χρόνια μετά την υπογραφή 
της συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής και την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφω-
νία το 2017 είχε σειρά φυσικών καταστροφών στις τέσσερις 
γωνιές του πλανήτη…).

#Φεβρουάριος 
Μπλόκα αγροτών στη Β. Ελλάδα – Μπήκαν στην πόλη τα τρα-
κτέρ! #πράσινα_φανάρια #τελωνείο_Ευζώνων Στο… σταθμό 
Ανάληψης ο μετροπόντικας ΗΡΑΚΛΗΣ Εξαγγελία Σπίρτζη 
«Το 2020 θα παραδοθεί το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης» #καλο-
ρίζικο Τουρκία εναντίον… Καμμένου Βόμβα στο Κορδελιό – 
Επιχείρηση εκκένωσης… #μακριά από τα σπίτια τους 60.000 
κάτοικοι –Στην πρέσα του eurogroup για τα προληπτικά μέ-
τρα – Τέλος Κουνέλη, Μυταρά, Κούνδουρου

#Μάρτιος 
Στο στόχαστρο του υπουργείου Υγείας οι καπνιστές #φούμα-
ρα #αντισταθμιστικά_μέτρα Τραγωδία στο εργοτάξιο ΜΕΤΡΟ 
Καλαμαριάς – 50χρονος καταπλακώθηκε από γερανό #πα-
νελλαδικές Γαβρόγλου «Οι μαθητές της τρίτης λυκείου δεν 
μπορούν να… ερωτευθούν» #κατάργηση_πανελλαδικών; 
Νέα εποχή Σκλαβενίτη – Μαρινόπουλου #361καταστήμα-
τα_θέσεις_εργασίας Τέλος του μήνα αρχίζουν οι διαδικασίες 
διαζυγίου Βρετανίας με ΕΕ… #δημοψήφισμα_που_δίχασε

#Απρίλιος 
survivor και επιδόματα καρύδας #πρωταπριλιάτικα Ολο-
κληρώθηκαν οι δύο σήραγγες της βασικής γραμμής μετρό 
– Συζήτηση για το χιλιομετρο της ταλαιπωρίας (βλ Ποτίδαια) 
#τραπεζοκαθίσματα #κι_άλλα_καθημερινά Συντρίβεται 
στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Χιούι στο Σαραντόπορο Κο-
ζάνης #πτήση_επιτήρησης_συνόρων #νεκροί_τέσσερις!

#Μάιος 
Να μεταβιβαστεί η περιουσία του ΟΑΣΘ στο νέο φορέα ζητά 
ο Σπίρτζης – Ψηφίζονται τα νέα μέτρα λιτότητας και φόρων 
ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ η δεύτερη μεγαλύτε-
ρη πόλη της χώρας Ο Κασιδιάρης χτύπησε τον Δένδια στη 
Βουλή –  ΦΡΟΥΡΑ, ΦΡΟΥΡΑ, ΦΡΟΥΡΑΑΑ… #Μπαλαούρας 
#βουλήΤεράστιες οφειλές δήμων στην ΕΥΑΘ Σε συνέδριο 
των βιομηχάνων Τσίπρας Μητσοτάκης #μνημόνια και #μνη-
μόνια Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Εκλέγεται ο 
Μακρόν στη Γαλλία και όλοι συζητούν για τη… γυναίκα του! 
Απέναντι του είχε την Μαρίν Λεπέν, της άκρας δεξιάς…

#Ιούνιος 
Μέτωπο δημάρχων και περιφερειαρχών για τα 38 διόδια 
στην Εγνατία Οδό – Thessaloniki pride Χαμός για τον δικη-
γόρο που δεν ήθελε παχουλές στις παραλίες… #άποψη #κα-
τακραυγή – Γεμίσαμε σκουπίδια Ιδιώτες στην καθαριότητα 
δήμων; Μαγαζιά ανοιχτά τις Κυριακές…

#Ιούλιος 
Τηλεοπτικές άδειες και πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας – Δο-
κιμαστική έξοδος στις αγορές «Να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις 
μας» είπε ο Τσίπρας – Μέσω… Βουλγαρίας πρόσφυγες και 
μετανάστες στην ΕΕ – Συνελήφθη ο Ρώσος βασιλιάς των 
bitcoins – Κρουαζιερόπλοια αλλάζουν… ρότα – Καραβάκια 
στον Θερμαϊκό – Φυτοπλαγκτόν πνίγει τον κόλπο της Θεσσα-
λονίκης – Καφέ το απέραντο γαλάζιο – Αγριογούρουνα έξω 
από τα σπίτια #καύσωνας #Μέδουσα

#Αύγουστος  
ΔΗΜΗΤΡΙΑ με τη δεύτερη προσπάθεια – Εγκρίθηκε η εισή-
γηση της διοίκησης μετ’ εμποδίων – Για ανάκαμψη της οι-
κονομίας αρχίζει να μιλάει ο… γερμανικός τύπος. Μια καλή 
τουριστική χρονιά για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα – Ο πατέ-
ρας του ισχυρού υπουργού Νίκου Παππά στο τιμόνι του νέου 
φορέα αστικών και κρατικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
#χρονιά_ΟΑΣΘ_πάλι Καίγονται 70.000 στρέμματα…

#Σεπτέμβριος 
Φεύγει ή δεν φεύγει η εταιρεία χρυσού από την Ελλάδα; 
Ανακοινώσεις από κυβέρνηση, υπουργεία  και κόμματα Η 
αναπληρώτρια υπουργός εργασίας κα Αντωνοπούλου  υπο-
στηρίζει ότι ως το τέλος του 2017 θα επιστρέψουν στην εργα-
σία 46.000 άνεργοι – Παύλος Πολάκης στο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
υποσχέθηκε ενίσχυση σε προσωπικό… Ο Σαρωνικός γίνεται 
μαύρος! Το μικρό δεξαμενοπλοίο ήταν έμφορτο με 2.570 τό-
νους καυσίμων οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα #πετρελαι-
οκηλίδα #Αγία_Ζώνη

#Oκτώβριος 
Περιοδεία… ΑΒΕΡΩΦ – Έδεσε για λίγο, έμεινε για πολύ… 
#ιστορία #βορειοελλαδίτες_γέμισαν_ταμεία Δημοψήφισμα 
στην Καταλονία παρά την… απαγόρευση του. Ο Πουτζε-
ντεμόν καταφεύγει στο Βέλγιο για να γλιτώσει από νομικές 
διώξεις… Στο Χόλιγουντ ξεσπά σκάνδαλο-ντόμινο με τον 
παραγωγό Χάρβει Γουάινστιν να έχει παρενοχλήσει μέχρι και 
θυλικές γάτες… Αναγνωρίζεται η νομική αναγνώριση της αλ-
λαγής φύλου. Όπως σημείωσαν αρκετοί πολιτικοί αναλυτές 
επρόκειτο για το πρώτο… αριστερό νομοσχέδιο.

#Νοέμβριος 
Ουρές για τη ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Μειωμένη τιμή εισιτη-
ρίου στον ΟΑΣΘ (ζημιές μετά…) – Ανοίγει η Δελφών ύστερα 
από… χρόνια #μετρό – Ετοιμάζεται (;) Επίσκεψη… Ερντογάν 
– Φονικές πλημμύρες στη δυτική Αττική. Χάνονται 23 ζωές 
και αναζητούνται ευθύνες μεταξύ Περιφέρειας, δήμων και 
υπουργείων… Ο πρωθυπουργός σε επίσκεψη αστραπή δια-
πιστώνει με τα μάτια του την αδιαφορία της πολιτείας

#Δεκέμβριος 
Τούρκικη επίσκεψη… Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα 
και στα μέγαρα να μιλάει για τη συνθήκη της Λωζάνης και τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο να μιλά-
ει για… ερμηνείες σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση! Μετά 
πήγε και Κομοτηνή και έκανε λόγο στους μαθητές για την 
πατρίδα Τουρκία με τη σημείωση να μην το ξεχνούν ποτέ… 
Στο πλευρό του ο υφυπουργός Γ. Αμανατίδης… #Επιθέσεις 
σε Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, Δημοτική 
Τηλεόραση και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας… «Κλιμακώνεται 
η βία» λέει ο πρύτανης που πηγαίνει το θέμα στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ ύστερα από την αντιπαράθεσή του με τη ση-
μερινή κυβέρνηση #ρωμαλέο_φοιτητικό_κίνημα #Γαβρό-
γλου – Έρευνα αντιτρομοκρατικής για δηλητηριασμένα τρό-
φιμα από… αντιεξουσιαστές! Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με 
αεροπορικές να… πετάνε μακριά λόγω έργων και καιρικών 
συνθηκών #και_του_χρόνου χωρίς φονικές πλημμύρες και 
Ερντογάν αν γίνεται…

@karapanagiotidu   
- φωτο Σ. Αυγητίδης στην οδό Φράγκων 20/12/2017

SOCIALismata 2017 
#ΦΡΟΥΡΑ_ΦΡΟΥΡΑ_ΦΡΟΥΡΑ…

κοινωνία



16 www.karfitsa.gr
30.12.2017

νέα της πόλης

Στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να 
συζητηθεί… εκ νέου το Γενικό Πολεο-
δομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Θεσσαλονίκης, 
σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου, μετά από αίτημα που 
κατέθεσαν οι επικεφαλής των παρα-
τάξεων της αντιπολίτευσης, Σταύρος 
Καλαφάτης, Ρία Καλφακάκου και Μό-

νικα Αϊβάζογλου. Μιλώντας στην εφημερίδα Karfitsa ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Παππάς σημείωσε πως «ο 
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης κι εγώ ως εισηγητής, κάνα-
με δεκτό το αίτημα όσων ζήτησαν να πάρει αναβολή και να 
συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. Η πρόεδρος 
θα καθορίσει πότε θα γίνει αυτό, μέσα στον Ιανουάριο. 
Υπάρχει μία ολοκληρωμένη πρόταση που έχει υποβληθεί, 
πρέπει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο και να λη-
φθεί μία απόφαση».

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά σε διανοίξεις δρό-
μων, δημιουργία νέων σχολείων και απαλλοτριώσεις, 
ώστε να δοθεί ώθηση στην πολεοδομική δόμηση της 
Θεσσαλονίκης, με σκοπό να αξιοποιηθούν όσο το δυνα-
τόν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι και να δημιουργηθούν 
«πνεύμονες πρασίνου» μέσα στην πόλη.  Το όραμα της δι-
οίκησης Μπουτάρη, σχολίασε ιδιαίτερα θετικά ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Άγγελος Πασαλί-
δης. Όπως είπε χαρακτηριστικά στην Karfitsa, «Οτιδή-
ποτε αφορά σε νέα κίνητρα που θα δώσουν μία δυναμική 
και μία ώθηση στην κτηματαγορά, εμάς μας βρίσκει σύμ-
φωνους. Η ανοικοδόμηση πρέπει να ενεργοποιηθεί, διότι 
παράλληλα θα ενεργοποίηση μία σειρά πολλών επαγγελ-
μάτων. Πρέπει να διαμορφωθεί μία νέα τάξη πραγμάτων 
γύρω από την κατασκευή που να συμφέρει τους επενδυ-
τές να ασχοληθούν με την ανοικοδόμηση αλλά να αφορά 
και στο κοινωνικό σύνολο και τη γενική πολεοδομία, ώστε 
να υπάρχει μία καλύτερη ποιότητα ζωής στα μεγάλα αστι-
κά κέντρα και όχι μόνο». Όπως υπογράμμισε ο κ. Πασαλί-
δης, η οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται στα τάρταρα 
τα τελευταία δέκα χρόνια. «Από το Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο της Θεσσαλονίκης θα επωφεληθεί μία αλυσίδα 
επαγγελμάτων. Θα αλλάξει η ψυχολογία και των επενδυ-
τών, καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θέλουν να 
επενδύσουν και δυστυχώς υπάρχει μία καθολική πτώση 
στον τομέα της κατασκευής που τους “φρενάρει”. Βέβαια, 
το τελευταίο εξάμηνο υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον, που 
ενδεχομένως θα οδηγήσει σε ανάκαμψη της οικοδομικής 
δραστηριότητας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα το αφουγκρα-
στεί η πολιτεία και ο δήμος, ώστε να δοθούν τα απαραίτητα 
κίνητρα», τόνισε ο κ. Πασαλίδης.    

Τι περιλαμβάνει η υλοποίηση  
του Στρατηγικού Σχεδιασμού
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, συνολικά 
8.500 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων αποχαρακτηρίστηκαν, 
για σχολικούς χώρους αποχαρακτηρίστηκαν 15.500 τ.μ. 
και επιπλέον 11.300 τμ για κοινωφελής χώρους. «Έχουμε 
απώλεια 40 χώρων συνολικής έκτασης 35.000 τ.μ.», εξή-
γησε ο κ. Παππάς, σημειώνοντας πως γίνεται προσπάθεια 
να διατηρηθούν  κομβικές εκτάσεις οι οποίες είναι σημα-
ντικές. Ανέφερε μάλιστα ότι έχουν γίνει απαλλοτριώσεις, 
χωρίς δικαστική απόφαση, ύψους 3,5 εκατ. από το Πρά-
σινο Ταμείο, επιπλέον 3,5 εκατ. με επανεπιβολή και άλλα 
αιτήματα απαλλοτριώσεων, ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ, 
τα οποία δεν έχουν γίνει δεκτά. Σύμφωνα με τον κ. Παπ-
πά, τα τέσσερα πεδία στα οποία επικεντρώνει η υλοποίη-
ση του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι: 1. Απαλλοτριώσεις 
που έχουν να κάνουν με διανοίξεις οδών (Από το 1900 
έως σήμερα εκκρεμούν θέματα σχετικά με βασικές οδούς 
όπως: Καζαντζάκη, Καλού, Αγ. Δημητρίου, Ανατολικής 
Θράκης, Σόλωνος) 2. Απαλλοτριώσεις ζωτικής σημασίας 

στην περιοχή του Επταπυργίου, ενός μνημείου που πρέπει 
να αναδειχθεί (αναπλάσεις οδών Κάστρων, Επταπυργίου, 
Ευσεβίου, Στουρνάρα) 3. Απαλλοτριώσεις κατά μήκος 
των Βυζαντινών τειχών για δημιουργία χώρων πρασίνου 
στην περιοχή της ΝΑ Πύλης (88 στρέμματα δημόσιας γης 
και 103 στρέμματα δεσμευμένων ιδιωτικών εκτάσεων – 
τερματικός σταθμός Μετρό και πλήθος απαλλοτριώσεων 
4. Διάνοιξη της οδού Ψελλού, η οποία κρίνεται ζωτικής 
σημασίας, ώστε να μην αποχαρακτηριστούν βασικοί χώ-
ροι (όπως οι πέντε χώροι των κληρονόμων Τσιπίτση), σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, το Πράσινο Τα-
μείο και με άλλες υπηρεσίες. «Θα πρέπει να διευκρινίσου-
με ότι μετά την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την οποία 
εγκρίθηκε το Σχέδιο αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
όπου αναμένεται να συζητηθεί, έπεται το σχετικό Προε-
δρικό Διάταγμα. Εάν υπάρξει ο ανάλογος βηματισμός, θα 
έχουμε τη δυνατότητα για έναν σχεδιασμό διαφορετικό και 
με μεγάλο ενδιαφέρον, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν 
ως προς τις χρήσεις γης. Γίνεται πλήρης εκμετάλλευση 
όλων των εκτός σχεδίου περιοχών, οι οποίες και εντάσ-
σονται στο Σχέδιο, εκτός από τις περιαστικές περιοχές, 
όπως ο Κέδρινος Λόφος και το Σέιχ Σου, που είναι και πα-
ραμένουν χώροι πρασίνου. Οι συντελεστές δόμησης των 
περιοχών μένουν περίπου ως έχουν, γιατί δεν θέλουμε να 
απαξιώσουμε την αξία των ακινήτων που έχουν αυξημένο 
συντελεστή δόμησης στο ιστορικό εμπορικό κέντρο και όχι 
μόνο, ενώ υπάρχουν θέματα με τις χρήσεις γης, οι οποί-
ες είναι δεσμευτικές αλλά όλες τους τακτοποιούνται με το 
νέο Σχέδιο», είχε διευκρινίσει κατά την παρουσίαση του 
Σχεδίου ο κ. Παππάς.  

Συνεργασία όλων τον φορέων
Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, δίνεται έμφαση στις περι-
οχές που βρίσκονται γύρω από την Νοτιοανατολική Πύλη, 
τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, αλλά και τους χώρους 
όπου βρίσκεται η ΔΕΘ, όπου αναμένεται να αυξηθούν οι 
χώροι πολιτισμού και πρασίνου. «Γίνεται μια προσπάθεια 
που σχετίζεται με τα διατηρητέα, για τα οποία δημιουργεί-
ται ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους φορείς για να 
δοθούν λύσεις σε όσους κατέχουν τα ακίνητα και δεν μπο-
ρούν να τα εκμεταλλευτούν. Παράλληλα με τους φορείς, 
έγιναν συναντήσεις με τους υπευθύνους της Έκθεσης για 
να προχωρήσει το δικό τους master plan, σύμφωνα με το 
οποίο προβλέπεται να μετατραπεί η μισή και πλέον έκταση 
σε χώρο πολιτισμού και πρασίνου, που δημιουργεί σημαντι-
κές προϋποθέσεις για την πόλη σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και 
Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης. Σημαντικά είναι 
και τα θέματα γύρω από τη Νοτιοανατολική Πύλη, όπως και 
αυτά που σχετίζονται με την ανάπτυξη χώρων πρασίνου στη 
δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του παλιού 
Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού. «Μέσα σε όλα 
αυτά υπάρχουν το master plan του λιμανιού και το επιχει-
ρηματικό σχέδιο ανάπτυξης από τη νέα εταιρία που έχει 
αναλάβει την ανάπτυξή του, θέματα για τα οποία έχουμε εκ-
φράσει τις απόψεις μας. Θα ακολουθήσει η τελική εισήγηση 
από την υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις της 
διοίκησης. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε οποιαδήποτε 
πρόταση, μπορούμε να δεχτούμε παρεμβάσεις εφόσον είναι 

Η «νέα Θεσσαλονίκη» σε… επαναδιαπραγμάτευση 
«ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ», ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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προς το όφελος της πόλης», υπογράμμισε ο κ. Παππάς. 

Νέες σχολικές μονάδες 
Στους στόχους της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης 
περιλαμβάνεται και το κτίσιμο νέων σχολικών μονάδων. 
Όπως είχε δηλώσει μάλιστα ο δήμαρχος Γιάννης Μπου-
τάρης, «στην Αθήνα έχει πλέον εφαρμοστεί το σύστημα 
κατασκευής σχολείων με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με κρατική εγγύηση, το οποίο έχει πολύ 
καλά αποτελέσματα, γιατί μέσα στους όρους της σύμβασης 
περιλαμβάνεται και η ετήσια συντήρηση και φύλαξη της 
σχολικής μονάδας, παράλληλα με την υλοποίησή της. Από 
την πλευρά μας προτείναμε να περιλαμβάνεται και η αξία 
της απαλλοτρίωσης στις συμβάσεις με τις ΣΔΙΤ και να πα-
ρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής του δανεισμού, μέχρι 
να περιέλθει το σχολείο στη διαχείριση του Δήμου. Είναι 
η μοναδική λύση, όταν δεν υπάρχουν κρατικά χρήματα. 
Είναι μεγάλες οι ανάγκες και δεν υπάρχει περίπτωση να 
γίνουν σχολεία χωρίς ΣΔΙΤ. Ελπίζω ότι εάν μέσα στο επό-
μενο χρονικό διάστημα έχουμε έγκριση της συγκεκριμέ-
νης αντίληψης  – εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018  
– θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις προκηρύξεις, καθώς 
ήδη έχουμε έτοιμους φακέλους με ώριμες μελέτες από τις 
υπηρεσίες του Δήμου».

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΥΤΡΩΝ», ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Σε τροχιά ολοκλήρωσης έργο 
4.500.000 ευρώ στη δυτική 

Θεσσαλονίκη
Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
χρηματοδοτείται η κατασκευή του ανισόπεδου Κόμβου 
της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Λουτρών Λαγκαδά. 
Η απόφαση υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ενώ είχε 
προηγηθεί αίτημα του αρμοδίου υπουργού Χρήστου 
Σπίρτζη. Τη χρηματοδότηση του έργου υποδομής για 
τον δήμο, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου 
στο δημαρχείο, ο Πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Α.Ε. κ. 
Απόστολος Αντωνούδης και ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. 
Γιάννης Καραγιάννης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την 
απόφαση το έργο με τίτλο «Εργασίες Ολοκλήρωσης Α΄ 
Φάσης Α/Κ Λουτρών Λαγκαδά» εντάσσεται στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, με φορέα 
υλοποίησης την Εγνατία Οδό Α.Ε. και προϋπολογισμό 
4.500.000 ευρώ.
«Η ολοκλήρωση του έργου έχει να αποδώσει ιδιαίτερα 
σημαντικά οφέλη στον δήμο Λαγκαδά. Πέρα από την 
αυτονόητη συγκοινωνιακή διευκόλυνση των συνδη-
μοτών και την ευκολότερη πρόσβαση στην πόλη του 
Λαγκαδά, θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για την 
τόνωση του εμπορικού κόσμου, την οικονομική ανά-
πτυξη της πόλης και ευρύτερα του δήμου Λαγκαδά, 
ενώ θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των Ιαματικών Λουτρών», υπο-
γραμμίζει η δημοτική αρχή. Παράλληλα, «η κατασκευή 
του Κόμβου θα εξυπηρετήσει στρατηγικά εξασφαλί-
ζοντας ταχύτερη και ευκολότερη οδική πρόσβαση, το 
σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Σοχού, πολλές Κοινό-
τητες της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου και τον γειτο-
νικό δήμο Βόλβης». 
Σημειώνεται ότι η συνεργασία δήμου Λαγκαδά και 
Εγνατίας Οδού Α.Ε. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο 
πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη το 
προηγούμενο διάστημα από τις δύο πλευρές. Η μελέτη 
για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε 
περιοχές αρμοδιότητας του δήμου Λαγκαδά έχει ήδη 
εγκριθεί, ενώ η συνεργασία πρόκειται να επεκταθεί και 
στους σημαντικούς τομείς της οδοποιίας και της σχολι-
κής στέγης.
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T
o χιόνι και ο παγετός που έπληξαν την 
πόλη, η πολυήμερη επίσχεση εργασίας 
των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, η θαμμένη 
βόμβα στο Κορδελιό, το φυτοπλαγκτόν στο 
Θερμαϊκό Κόλπο, οι τόνοι σκουπιδιών που 
«έπνιξαν» τους δρόμους και τα πεζοδρόμια 
αλλά και η έλευση του «Γ. Αβέρωφ» στο λι-
μάνι της πόλης, ήταν μερικά από τα… στιγ-

μιότυπα της χρονιά. Ειδήσεις που έγιναν τάσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάστηκαν, αναλύθηκαν, απο-
καλύφθηκαν και συζητήθηκαν περισσότερο από άλλες…

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ζωή στον… πάγο έζησαν 
κάτοικοι της Θεσσαλονί-
κης, όταν μέσα σε λίγες 
ώρες η πόλη άσπρισε από 
το χιόνι! Το καιρικό φαινό-
μενο είχε να εμφανιστεί –
τόσο έντονα- από το 1942. 
Από την μια πλευρά το 
θέαμα ήταν εντυπωσιακό 
και «τολμηροί» βγήκαν για 
να απολαύσουν το σπάνιο 
καιρικό φαινόμενο, για τα δεδομένα της πόλης, παίζοντας 
χιονοπόλεμο, φτιάχνοντας χιονάνθρωπους, ενώ μερικοί 
έκαναν ακόμη και σκι σε χιονισμένες κατηφόρες. Από την 
άλλη, το αλάτι του δήμου Θεσσαλονίκης πέτρωσε και η 
πόλη παρέλυσε... Οι χαμηλές θερμοκρασίες «κοκάλωσαν» 
το νερό στους σωλήνες της ΕΥΑΘ με αποτέλεσμα πολλά 
νοικοκυριά να μείνουν χωρίς νερό και κατά περιπτώσεις 
χωρίς θέρμανση, επί μέρες.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Την Κυριακή 12 Φεβρου-
αρίου, τα βλέμματα όλων 
ήταν στραμμένα στο Κορ-
δελιό καθώς εκείνη την 
ημέρα έγινε η εξουδετέ-
ρωση της βόμβας του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου που 
είχε βρεθεί σε ιδιόκτητο 
χώρο. Η βόμβα εντοπίστη-
κε σε βενζινάδικο της περι-
οχής την ώρα που βρίσκο-
νταν σε εξέλιξη έργα για την 
κατασκευή δεξαμενής. Από 
εκείνη τη στιγμή σήμανε 
συναγερμός μέχρι και την 
ημέρα που απομακρύνθη-
κε η βόμβα από το σημείο, 
γεγονός που ανάγκασε 
πάνω από 50.000 άτομα, 
κατοίκους της περιοχής, 
να μετακινηθούν σε ακτί-
να 2 χιλιομέτρων από το 
σημείο που βρισκόταν η 
βόμβα. Εν τέλει, η επιχείρηση 
στέφθηκε με επιτυχία!

ΜΑΡΤΙΟΣ
Μεγάλη έρευνα της 
Karfitsa για τα καζίνο 
και τα τυχερά παιχνίδια: 
Τα δρομολόγια συντα-
ξιούχων στο καζίνο 
Θεσσαλονίκης… «με τα… 
πι» κυριολεκτικά όπως 
αποτυπώνεται σε φωτο-
γραφία ντοκουμέντο που 

αποκάλυψε η εφημερί-
δα.  Καταφθάνουν «από 
γειτονιές από όλο το 
νομό και τη Βόρεια Ελ-
λάδα για να παίξουν και 
να… διασκεδάσουν», στο 
Regency Casino,  όπως 
χαρακτηριστικά μας είπε 
ένας εξ’ αυτών.  Από την 
πλευρά του ο αντιδή-
μαρχος Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσι-
ών Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του δήμου Θέρμης Δημήτρης Βογιατζής, ανέ-
φερε ότι υπάρχει μία σύμβαση 25ετής μισθωτικής σχέσης 
(που αφορά στο χώρο του ξενοδοχείου και αναμένεται να 
λήξει εντός της επόμενης πενταετίας) μεταξύ του Regency 
καζίνο Θεσσαλονίκης και του δήμου, όπου παραχωρήθη-
κε συγκεκριμένη έκταση για το ξενοδοχείο της επιχείρη-
σης. Την ίδια ώρα το 65% της συνολικής επισκεψιμότητας 
καζίνο σε Βουλγαρία και Σκόπια αποτελείται από Έλληνες 
και  αυτό οφείλεται -σύμφωνα με όσα δηλώνουν στελέχη 
καζίνο της περιοχής που μίλησαν στην Karfitsa- στο 
γεγονός ότι προσφέρουν διασκέδαση σε χαμηλές τιμές.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
«Κάτι… βρωμάει στη δυτική Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια. 
Αλλά τι είναι»; Στο παραπάνω ερώτημα έδωσαν την δική 
τους απάντηση κάτοικοι, φορείς, αιρετοί και επιστήμονες, 
μιλώντας στην εφημερίδα μας. Μέχρι σήμερα κανείς δεν 
μπορεί να πει με σιγουριά (υπόνοιες υπάρχουν βέβαια) τι 
ή ποιος ευθύνεται για την έντονη δυσοσμία που συναντά 
κανείς μόλις επισκεφτεί τη δυτική πλευρά της πόλης. Το 
φαινόμενο εκείνους τους μήνες είχε λάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις, επιβαρύνοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
και επιτείνοντας τα φαινόμενα δυσφορίας του τοπικού πλη-

θυσμού.
-Με έξι χρόνια καθυστέρηση ολοκληρώθηκε η διάνοιξη 
των σηράγγων της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ Θεσσα-
λονίκης. Ο μετροπόντικας γκρέμισε και τον τελευταίο τοίχο 
σηματοδοτώντας την πλήρη διάνοιξη του δεύτερου κλάδου 
της βασικής γραμμής του έργου. Το γεγονός αυτό ήταν από 
τα βασικότερα σημεία της εξέλιξης του έργου. Γι’ αυτό και 
το μεσημέρι της 5ης Απριλίου επικρατούσε πανηγυρικό 
κλίμα, παρουσία του υπουργού Υποδομών, Χρήστου Σπίρ-
τζη, του προέδρου της Αττικό Μετρό Α.Ε., Γιάννη Μυλό-
πουλου και άλλων τοπικών φορέων.

ΜΑΪΟΣ
- Μια μεγάλη έρευνα 
δημοσίευσε η Karfitsa 
γύρω από θέματα που 
αφορούν στην ανακύ-
κλωση αποκαλύπτο-
ντας ποιος ελέγχει την 
ανακύκλωση και ποιες 
εταιρείες έχουν μεγάλα 
κέρδη. Σε βιομηχανία 
πολλών δισεκατομμυρί-
ων ευρώ εξελίσσεται η 
διαχείριση απορριμμά-
των, με την ανακύκλωση στο επίκεντρο και όλα όσα αυτό 
συνεπάγεται, με… μεγάλη άνθιση της επιχειρηματικότητας 
στον κλάδο, σε μία περίοδο μάλιστα της ύφεσης και των 
«λουκέτων».
-Ο Μάιος ήταν ο μήνας που για ακόμα μια φορά η Θεσσα-
λονίκη έμεινε χωρίς λεωφορεία. Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ 
είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας 
ζητώντας τα δεδουλευμένα τους. Αποτέλεσμα ήταν το επι-
βατικό κοινό της πόλης να μείνει «επί ξύλου κρεμάμενο» 
για μέρες.
-Τρεις νεκροί ήταν ο τραγικός απολογισμός του δυστυχή-
ματος από τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας του ΟΣΕ, 
στις 13 του μηνός, το βράδυ, στο Άδενδρο, έξω από τη 
Θεσσαλονίκη. Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθή-
να-Θεσσαλονίκη, όταν εκτροχιάστηκε και στη συνέχεια το 
κινητήριο βαγόνι προσέκρουσε σε κτίριο, το οποίο και δι-
απέρασε.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Αποκάλυψη σοκ στο ΑΠΘ 
από την Karfitsa
- Λύματα, χρησιμο-
ποιημένες σύριγγες, 
σπασμένα μπουκάλια, 
ρούχα, μουχλιασμένα 
φαγητά και ό,τι άλλο 
μπορεί να βάλει ο νους 
εντόπισε και αποκάλυψε 
ο φωτογραφικός φακός 
του Σάββα Αυγητίδη και 
η εκτενής έρευνα της 
Έλενας Καραβασίλη στο υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο χώρος 
του ΑΠΘ, πάνω από τον οποίο γίνονται τα εργαστηριακά 
μαθήματα των φοιτητών είχε μετατραπεί σε σκουπιδότο, 
ενώ στο σημείο είχε βρεθεί και μια νεκρή γυναίκα. Το απο-

Τα γεγονότα που «σημάδεψαν» τη Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2017 ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ… KARFITSA 
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ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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καλυπτικό ρεπορτάζ της 
Karfitsa κινητοποίησε 
τις αρμόδιες υπηρεσίες 
με αποτέλεσμα ο συ-
γκεκριμένος χώρος να 
καθαριστεί και να χτιστεί.
-Στα σκουπίδια της «πνί-
γηκε» η Θεσσαλονίκη 
εξαιτίας των συνεχιζό-
μενων κινητοποιήσεων 
που είχαν πραγματοποι-
ήσει οι συμβασιούχοι 
εργαζόμενοι στους ΟΤΑ 
διεκδικώντας νομοθετική ρύθμιση για τη μονιμοποίησή 
τους. Οι τόνοι σκουπιδιών σε συνδυασμό με τις υψηλές 
θερμοκρασίες είχαν δημιουργήσει αποπνικτικό κλίμα. 
Ενδεικτικά, μετά την λήξη του μπλόκου τα σκουπίδια που 
μαζεύτηκαν ξεπέρασαν τους 330 τόνους!

ΙΟΥΛΙΟΣ
- Στο χρώμα του… στα-
χτί βάφτηκε ο Θερμαϊκός 
καθώς έκανε την επανεμ-
φάνιση του φυτοπλαγκτόν, 
κατά μήκος του παραλιακού 
μετώπου. Η απογοητευτική 
εικόνα του φυτοπλαγκτόν 
είχε καλύψει ένα μεγά-
λο μέρος της παραλίας 
απωθώντας περιπατητές 
από την Παραλία και η 
αποκαρδιωτική εικόνα του 
Θερμαϊκού είχε κάνει τον 
γύρο του διαδικτύου. Μετά 
από λίγες εβδομάδες από 
τον καθαρισμό του παραλι-
ακού μετώπου η Karfitsa 
αποκάλυψε την πρόθεση 
του δήμου Θερμαϊκού να 
κινηθεί ακόμα και νομικά 
εναντίον όσων έβλαψαν με 
δηλώσεις τους την τουριστική 
κίνηση στις ανατολικές ακτές 
της Θεσσαλονίκης.
-Ο ΟΑΣΘ πέρασε στον έλεγχο 
του ελληνικού δημοσίου, 
όπως επίσης και η περιου-
σία του, η οποία παραμένει 
προσωρινά στην κατοχή του, 
για ένα μεταβατικό στάδιο, «το αργότερο μέχρι τέλους 
του 2019», για να μη διαταραχθεί το συγκοινωνιακό έργο, 
όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός υποδομών και μετα-
φορών, Χρήστος Σπίρτζης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
-Θανατηφόρο ατύχημα 
εργαζομένου, το τέταρτο τα 
τελευταία χρόνια, σύμφωνα 
με τις επίσημες ανακοι-
νώσεις της εταιρίας μετρά 
η επένδυση χρυσού στη 
Βόρεια Χαλκιδική. Συγκε-
κριμένα 46χρονος έχασε τη 
ζωή του ενώ πραγματοποι-
ούσε εργασίες στο Λάκκο 
Καρατζά στην περιοχή των Σκουριών. Ο άτυχος εργαζό-
μενος καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε στο δάσος 
στο πλαίσιο της αποψίλωσης που πραγματοποιείται στην 
περιοχή.
-Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα η Θεσσαλονίκη βρέ-
θηκε στον κίνδυνο να μην διοργανώσει τον ιστορικό πολι-

τιστικό θεσμό των «Δημητρίων». Ήταν τέλη Ιουλίου όταν 
πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου και το θέμα του προγράμματος των 52ων Δημητρίων 
καταψηφίστηκε, ενώ στην αίθουσα τα περισσότερα έδρανα 
ήταν κενά. Η απόφαση αυτή άφησε να αιωρείται η πορεία 
των 52ων Δημητρίων. Ωστόσο, τον Αύγουστο το πρόγραμ-
μα πέρασε στην…δεύτερη ψηφοφορία που πραγματοποι-
ήθηκε.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
-Η καναδική Eldorado Gold ανακοίνωσε την αναστολή των 
επενδύσεών της στην Ελλάδα. Η εταιρεία ανέφερε ότι αι-
τία ήταν η καθυστέρηση έγκρισης «αδειών ρουτίνας» εκ 
μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, που έχει «εμποδίσει» 
τη δυνατότητά της να «αναπτύξει και να λειτουργήσει» τα 
ορυχεία στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα.
-Μία ανείπωτη τραγωδία συγκλόνισε την κοινωνία της πό-
λης τα ξημερώματα, στις 19 του μηνός. Στη συμβολή των 
οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Μ. Ανδρόνικου ένα αυτοκίνητο 
ανέκοψε την πορεία δυο μηχανών με αποτέλεσμα τρεις άν-
θρωποι να χάσουν τη ζωή τους και μια κοπέλα να τραυμα-
τιστεί σοβαρά.
ραστερ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
-Πυροβολισμοί, μαχαι-
ρώματα και… διακίνη-
ση ναρκωτικών στην 
«πλατεία Εσκομπάρ», 
όπως έχουν «μετονομά-
σει» την πλατεία Αγ. 
Γεωργίου, στην περι-
οχή της Ροτόντας, Ένα 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
της Karfitsa για την 
περιοχή στο κέντρο της 
πόλης, ένα μέρος πολυ-
σύχναστο, το οποίο έχει γίνει  «γκέτο διακίνησης ναρκωτι-
κών», όπως μας περιέγραψαν κάτοικοι.
-Στο λιμάνι στην Α’ Προβλήτα «έδεσε» το θωρηκτό Πολε-
μικού Ναυτικού «Γεώργιος Αβέρωφ». Το θρυλικό πλοίο αν 
και ήταν προγραμματισμένο να μείνει στην πόλη για ένα 
μήνα πήρε παράταση έπειτα από σχετικό αίτημα των τοπι-
κών αρχών, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. 
Ο αριθμός των επισκέψεων στο «Γ. Αβέρωφ» έσπασε κάθε 
ρεκόρ ξεπερνώντας τα 130.000 άτομα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
-Για τα εκατομμύρια 
ευρώ και για τους 
δωρητές οργάνων που 
χάνονται λόγω κακής 
συνεννόησης μίλησε 
στην Karfitsa ο Ιωάν-
νης Φούζας Αν. Καθη-
γητής Χειρουργικής 
και Μεταμοσχεύσεων 
Α.Π.Θ., Διευθυντής της 
Χειρουργικής Κλινικής 
Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ 
και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Μεταμοσχεύ-
σεων του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. Ο αν. καθηγητής μίλησε για 
εκατομμύρια ευρώ που χάνονται ενώ θα μπορούσαν να 
εξοικονομηθούν γι’ άλλες ανάγκες όπως επίσης και για 
τον κακό συντονισμό δυνάμεων και αρμοδιοτήτων σε δύο 
υπουργεία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
- Αεροπορικές εταιρείες μετέφεραν τα δρομολόγια τους από το 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο «Mέγας Αλέξανδρος» της Καβά-

λας. Αρχικά η EasyJet και μετά από λίγες μέρες οι Eurowings 
και Wizz Air εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη, καθώς αντιμετώ-
πισαν προβλήματα στο πρόγραμμα των πτήσεων τους, έπειτα 
από το κλείσιμο του κεντρικού διαδρόμου, λόγω έργων, στο 
«Μακεδονία». Οι πτήσεις αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν τον 
προσωρινό τροχόδρομο, ο οποίος όμως δεν διαθέτει σύστη-
μα υποβοήθησης προσγείωσης αεροσκαφών (ILS). Μιλώντας 
στην Karfitsa ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλο-
νίκης δήλωσε ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τουρίστες που προ-
σγειώνονται στο αεροδρόμιο της Καβάλας κι από εκεί τους πε-
ριμένει το… ΚΤΕΛ για Θεσσαλονίκη, «αφήνει σίγουρα αρνητική 
εντύπωση στους επισκέπτες του εξωτερικού, που στην πλει-
οψηφία τους… δεν ξέρουν την κατάσταση που θα αντιμετω-
πίσουν μόλις επιβιβαστούν στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη».
-Υπεγράφη η σύμβαση για την πώληση του 67% του ΟΛΘ ένα-
ντι 231,926 εκατ. ευρώ. Το 67% του ΟΛΘ μεταβιβάστηκε στην 
κοινοπραξία των «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», 
«Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS». Όπως 
ανέφεραν από το ΤΑΙΠΕΔ, με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, 
με απόλυτη επιτυχία, ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο του προ-
γράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχεί-
ων ευθύνης του Ταμείου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για 
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανά-
πτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά.
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Η 
μετάδοση γίνεται μέσω των ρινικών και 
φαρυγγικών εκκρίσεων και σπανιότε-
ρα μέσω μολυσμένων από τον ιό αντι-
κειμένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
όταν ένας ασθενής φταρνίζεται ή βήχει, 
τα σταγονίδια διασπείρονται μέσω του 
αέρα και μπορούν να επιμολύνουν άλλα 
άτομα. Τα άτομα που έχουν προσβληθεί 

από ιλαρά μεταδίδουν την νόσο 4 ημέρες πριν την εμφά-
νιση του εξανθήματος και μέχρι 4 ημέρες μετά την εμφά-
νιση του εξανθήματος. Ο χρόνος επώασης είναι περίπου 
10 ημέρες. Τα συμπτώματα είναι: πυρετός, καταρροή, επι-
πεφυκίτιδα, βήχας και εξάνθημα. Αν ένα παιδί ή ένας ενή-
λικας εμφανίσει συμπτώματα τα οποία παραπέμπουν στη 
νόσο της ιλαράς (πυρετό-εξάνθημα) θα πρέπει να εξετα-
στεί το συντομότερο δυνατόν από γιατρό. Για την προστα-
σία του υπόλοιπου πληθυσμού καλό θα ήταν η επίσκεψη 
στο γιατρό να γίνει κατόπιν ραντεβού ώστε ο ασθενής να 
μην έρθει σε επαφή με άλλους και τους επιμολύνει. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ καλό θα είναι κά-
ποιος να συμβουλευτεί τον γιατρό του σε περίπτωση που 
είναι επίνοσος (μη εμβολιασμένος ή δεν έχει νοσήσει από 
τον συγκεκριμένο ιό) και έρθει σε στενή επαφή με άτομο 
που πάσχει από ιλαρά, ακόμη και αν δεν έχει οποιοδήποτε 
σύμπτωμα. Άνοσοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει 2 δόσεις 
του εμβολίου ή έχουν νοσήσει στο παρελθόν από ιλαρά.

Περίπου 30% των περιπτώσεων ιλαράς εμφανίζουν μια ή 
περισσότερες επιπλοκές που είναι συχνότερες σε παιδιά 
κάτω των 5 ετών και σε ενήλικες άνω των 20 ετών. Οι συ-
χνότερες επιπλοκές σε ότι αφορά το πεπτικό είναι η διάρ-
ροια (8%) και σπανίως η παροδική ηπατίτιδα. Σοβαρότερες 
επιπλοκές που μπορούν να προκληθούν είναι: η ιογενής 
πνευμονία ή η δευτεροπαθής από μικρόβια (συχνότητα 
6%) η οποία αποτελεί και τη συχνότερη αιτία θανάτου, η 
οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα (7%), η οξεία εγκεφαλίτιδα 
(0,1%) η οποία εκδηλώνεται με υπερπυρεξία, ανησυχία, 

διέγερση, θόλωση της διάνοιας, σπασμούς και κώμα. Η 
υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις (SSPE), μπορεί να 
εμφανιστεί 7 χρόνια μετά από την εκδήλωση της ιλαράς 
και οφείλεται σε βλάβη των εγκεφαλικών κυττάρων που 
προκαλείται από τον ιό της ιλαράς που παραμένει και πολ-
λαπλασιάζεται μετά την αποδρομή της νόσου. Οι ενήλικες 
εμφανίζουν τις εξής επιπλοκές: πνευμονία (30%) μέση πυ-
ώδης ωτίτιδα (29%) ιγμορίτιδα (25%) Ενώ σε μια έγκυο 
μπορεί να προκαλέσει: αποβολή του εμβρύου, πρόωρο 
τοκετό, χαμηλό βάρος νεογνού

Τι είναι το τριπλό εμβόλιο MMR
To εμβόλιο καλύπτει 3 ιογενή νοσήματα: της ιλαράς, της 
ερυθράς και της παρωτίτιδας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
το εμβόλιο αποτελείται από ενεργούς αλλά εξασθενημέ-
νους ιούς. Όταν λοιπόν κάποιος εμβολιάζεται το ανοσο-
ποιητικό του σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει την ήπια 
λοίμωξη που εκδηλώνει έτσι αποκτά μακρόχρονη ανοσία. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με 
την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης ιλαράς συστή-
νεται: ο άμεσος εμβολιασμός με το εμβόλιο ιλαράς-ερυ-
θράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφή-
βων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις 
απαραίτητες δόσεις. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
επισημαίνει ότι παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεν-
νηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει 
να είναι εμβολισμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά 
(με τη μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμ-
βολίου MMR). Η διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου 
MMR στην ηλικία των 12 μηνών και η διενέργεια της 2ης 
δόσης τρεις (3) μήνες μετά την 1η δόση ή –εφόσον έχει 
παρέλθει το διάστημα αυτό– το ταχύτερο δυνατόν. Σε πε-
ριπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση μπορεί να γίνει με 
μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η.

■ Αυξάνονται τα κρούσματα της ιλαράς στη χώρα μας. 
Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του 
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), 
μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου είχαν καταγραφεί 871 κρού-
σματα της λοιμώδους μεταδοτικής νόσου, με τα 101 από 
αυτά να αφορούν μόνο μια εβδομάδα. Από 15 έως 21 Δε-
κεμβρίου δηλώθηκαν 101 νέα περιστατικά ιλαράς, ενώ 
σταθερός παραμένει ο αριθμός των θανατηφόρων περι-
στατικών. Υπενθυμίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, λόγω 
επιπλοκών από την ιλαρά, ένα βρέφος και ένας 17χρονος 
από κοινότητες Ρομά. Το βρέφος Ρομά 11 μηνών, ανεμ-
βολίαστο, με υποκείμενη δυστροφία, κατέληξε με κλινι-
κή εικόνα σηψαιμίας. Ο 17χρονος Ρομά, ανεμβολίαστος, 
κατέληξε με κλινική εικόνα εγκεφαλίτιδας. Οι εστίες της 
επιδημικής έξαρσης της ιλαράς, όπως την προσδιορίζει το 
ΚΕΕΛΠΝΟ, βρίσκονται κυρίως στη Νότια Ελλάδα, ιδίως 
στην Αττική, την Κορινθία, την Αχαΐα, την Ηλεία. 

■ Στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα Ελληνικής 
υπηκοότητας (κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά 
και άτομα από το γενικό πληθυσμό κυρίως στην ηλικια-
κή ομάδα 25-44 ετών) που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, 
μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν 
ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι. Οι ειδικοί του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ υπογραμμίζουν πως αναμένεται  η εργαστηριακή 
επιβεβαίωση και άλλων κρουσμάτων το ερχόμενο διάστη-
μα, και δεν μπορεί να αποκλειστεί η αύξηση των κρου-
σμάτων και η επέκτασή τους και σε άλλες γεωγραφικές 
περιοχές. Συστήνεται ο εμβολιασμός με το μικτό εμβόλιο 
ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδι-

ών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβο-
λιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες 
που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό 
νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις εμβολίου 
για την ιλαρά. 

Ο παιδίατρος Αντώνης Δαρζέντας τα λέει 
όλα μ’ ένα… ανατριχιαστικό status 
«Τα τελευταία δεδομένα από την επιδημία ιλαράς είναι 
εντυπωσιακά» είχε γράψει πριν μερικούς μήνες αναλύο-
ντας τα δεδομένα της Ρουμανίας. «Το αντιεμβολιαστικό κί-
νημα μείωσε την εμβολιαστική κάλυψη από 94 %το 2012 σε 
κάτω από 80 % το 2016. Συνέπεια αυτού ήταν το ξεκίνημα 
της τελευταίας επιδημίας: 6600 επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα έως τώρα και 97% από αυτούς δεν ήταν εμβολιασμένοι. 
29 νεκροί, κανείς από αυτούς εμβολιασμένος!  Οι μισοί 
από τους νεκρούς χωρίς προβλήματα υγείας. Το απόλυτα 
τραγικό ήταν ότι 12 νεκρά παιδιά ήταν κάτω από 12 μηνών 
και δεν είχαν προλάβει να εμβολιαστούν. Ευχαριστούμε 
το αντιεμβολιαστικό κίνημα που το 2017 κατάφερε να δη-
μιουργήσει μέσα στη Ευρώπη ένα δοκιμαστικό σωλήνα 
όπου με κόστος τις ζωές αθώων παιδιών επιβεβαιώσαμε 
πόσο σημαντικός είναι ο σωστός εμβολιασμός. Αφιερω-
μένο στους γονείς που λένε ακόμα, » Εγώ δεν θέλω να 
εμβολιάσω το παιδί μου, εσάς τι σας νοιάζει;» Πρόσφατα 
σχολιάζοντας θάνατο στην Ελλάδα, έγραψε: Λογική αντι-
εμβολιαστών: «Δεν βλέπετε τα τσιγγανόπουλα που δεν 
κάνουν κανένα εμβόλιο; Τίποτα δεν παθαίνουν» 17χρονος 

τσιγγάνος πέθανε από ιλαρά. Αντιεμβολιαστής : «Έλα μωρέ. 
Τσιγγάνος ήταν.» Να ενημερώσω πως νοσηλεύονται 11 
παιδιά με ιλαρά στο Νοσοκομείο του Πύργου και διακομί-
ζεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου ετοιμόγεν-
νη επίσης με ιλαρά. Η έγκυος και ετοιμόγεννη γυναίκα… 
ΔΕΝ είναι τσιγγάνα. Νοσηλεύεται επιπλέον και μια γιατρός 
η οποία πέρασε βαριά ιλαρά αλλά είναι πλέον καλύτερα» 
 πηγή mikropragmata.gr

Πώς 
μεταδίδεται  

η ιλαρά

υγεία



21www.karfitsa.gr
30.12.2017

Η αρθροσκοπική χειρουργική έχει συμβάλει στην εξέλιξη της 
ορθοπεδικής αποκατάστασης των βλαβών του γόνατος. Κατά 
τη διάρκεια της αρθροσκόπησης, μια μικρή κάμερα, εισάγεται 
στην άρθρωση και επιτρέπει στον γιατρό να δει στο εσωτερικό 
της χωρίς να κάνει χειρουργική τομή. Το γόνατο ήταν η πρώτη 
άρθρωση στην οποία χρησιμοποιήθηκε το αρθροσκόπιο τόσο για 
διαγνωστικούς λόγους όσο και για την εκτέλεση χειρουργικών 
επεμβάσεων.

Τα βασικά ανατομικά στοιχεία του γόνατος φαίνονται στην εικόνα.
Οι επιφάνεις των παραπάνω οστών που επικοινωνούν μεταξύ 
τους στο σχηματισμό της άρθρωσης του γόνατος, ονομάζονται 
αρθρικές επιφάνειες και καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο. Σε 
περιπτώσεις εκφύλισης ή καταστροφής του αρθρικού χόνδρου, 
η κίνηση του γόνατος γίνεται επώδυνα, δύσκολα και παρουσιάζει 
μικρό εύρος. Η πάθηση ονομάζεται οστεοαρθρίτιδα. 
Οι μηνίσκοι είναι ο έσω και ο έξω και αποτελούν χόνδρινες δο-
μές του γόνατος. Παρεμβάλλονται μεταξύ μηρού και κνήμης και 
απορροφούν τους κραδασμούς.
Επιπλέον, εξασφαλίζουν την ομοιογενής διάχυση του αρθρικού 
υγρού. Οι κυριότεροι σύνδεσμοι είναι ο πρόσθιος και ο οπίσθιος 
χιαστός. Η ονομασία τους οφείλεται στη θέση τους στην άρθρω-
ση (χιάζονται).

Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελεί σοβαρή βλά-
βη για το γόνατο και ισχυρή ένδειξη για χειρουργική αποκατά-
σταση, ιδίως σε νέους ασθενείς. 
Στόχοι του χειρουργού:
Το 1970 η αρθροσκόπηση έγινε ευρέως γνωστή και γινόταν 
καθαρά για διαγνωστικούς λόγους. Σήμερα, με τη μέθοδο αυτή 
γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο 
εύρος παθήσεων της άρθρωσης του γόνατος.
Μηνισκεκτομή και συρραφή μηνίσκου
Βλάβες του αρθρικού χόνδρου
Χονδροπλαστική / Χονδρομεταμόσχευση
Ρήξη Προσθίου Χιαστού αποκατάσταση

Ρήξη Οπισθίου Χιαστού αποκατάσταση
Εξάρθρημα επιγονατίδας / επανευθυ-
γράμμιση
Ο χειρουργός στοχεύει στην εξάλει-
ψη ή μείωση του προβλήματος που 
αντιμετωπίζει ο ασθενής. Ωστόσο τα 
αποτελέσματα μιας αρθροσκόπησης 
γόνατος εξαρτώνται από το είδος της 
πάθησης, από τα περιθώρια βελτίω-
σης της πάθησης μετά την επέμβαση 
και από την προσπάθεια που θα κατα-
βάλει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της 
αποκατάστασης.
Πλεονεκτήματα.
Δεν γίνεται διατομή μυών ή τενόντων
Λιγότερη αιμορραγία κατά τη διάρκεια 
της χειρουργικής επέμβασης
Λιγότερες ουλές
Μικρότερες τομές
Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή σε 
καθημερινές δραστηριότητες
Ταχύτερη αποκατάσταση
Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης;
Πριν ξεκινήσει η χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής θα λάβει κά-
ποιου είδους νάρκωση, μπορεί να είναι ολική, τοπική ή επισκλη-
ρίδιος αναισθησία.
Ο χειρουργός ξεκινάει την επέμβαση κάνοντας δυο με τρεις μι-
κρές τομές στο γόνατο. Μέσω αυτών των πυλών εισέρχονται 

στην άρθρωση του γόνατος τα χειρουργικά εργαλεία και το αρ-
θροσκόπιο. 
Μόλις ολοκληρωθεί η χειρουργική επέμβαση, οι τομές που έγι-
ναν, κλείνουν με ράμματα. Το τύλιγμα του ποδιού με ελαστικό 
επίδεσμο μειώνει το πρήξιμο και βοηθά στην πρόληψη σχημα-
τισμού θρόμβου. 
Επιπλοκές. Τα συχνότερα προβλήματα που μπορεί να συμβούν:

Επιπλοκές από την αναισθησία
Θρομβοφλεβίτιδα
Λοίμωξη
Βλάβη στον εξοπλισμό
Αργή ανάκαμψη
Οι αρθροσκοπική χειρουργική έχει 
πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών 
0,01% σε σχέση με τις κλασικές χει-
ρουργικές μεθόδους 1%.
O ασθενής δίνοντας χρόνο στη φρο-
ντίδα του γόνατος μετά την αρθρο-
σκόπηση μπορεί να δει μεγάλη δια-
φορά γρήγορα. Eάν έχει έναν ενεργό 
ρόλο στην αποκατάστασή του με 
απλές ασκήσεις γόνατος, μπορεί να 
επιστρέψει στις ασχολίες του πολύ 
γρήγορα. H διάρκεια της θεραπείας 
εξαρτάται όχι μόνο από τον τραυματι-
σμό του γόνατος, αλλά επίσης από την 
ηλικία, το επάγγελμα, τους στόχους 
και το χρόνο που αφιερώνει στην 
αποθεραπεία του. 

Οι συνεργάτες μας φυσικοθεραπευτές, με τις οδηγίες μας, κα-
τευθύνουν τους ασθενείς μας μετά το χειρουργείο, στο κατάλλη-
λο πρόγραμμα αποκατάστασης, προσαρμόζοντάς το στην ηλικία, 
στην γενικότερη κατάσταση της υγείας και την αθλητική ικανότη-
τα του ασθενή μας, στοχεύοντας πάντα στην πληρέστερη αποκα-
τάσταση του εκάστοτε προβλήματος.

Το περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί μια χρόνια μη φυσιολογι-
κή επικοινωνία του πρωκτικού καναλιού με το δέρμα.  Η 
πάθηση ξεκινάει από φλεγμονή των πρωκτικών αδένων 
και εμφανίζεται συνήθως αρχικά ως απόστημα δηλ μια 
επώδυνη σκληρή μάζα κοντά στον πρωκτό που περιέχει 
πύον. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αποστήματος εί-
ναι η διάνοιξη και παροχέτευσή του (άδειασμα ). Σε πολλές 
περιπτώσεις το απόστημα ακολουθείται από την εμφάνι-
ση ενός συριγγίου. Ένα συρίγγιο μπορεί να εμφανιστεί και 
χωρίς να προηγηθεί απόστημα όπως επίσης δεν οδηγούν 
όλα τα αποστήματα σε συρίγγιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρει-
άζεται σε ασθενείς στους οποίους η εμφάνιση συριγγίου 
αποτελεί εκδήλωση φλεγμονώδους πάθησης του εντέρου 
όπως η νόσος του Crohn.
Το περιεδρικό συρίγγιο εκδηλώνεται με την εμφάνιση στο 
δέρμα του πρωκτού μίας η πολλαπλών δερματικών  βλα-
βών  που μοιάζουν με θηλές (η σπυριά) και αποτελεί το 
στόμιο του συριγγίου. Τα συμπτώματα του περιεδρικού 
συριγγίου περιλαμβάνουν:

• Έξοδο πύου, υγρού η ακόμα και περιεχομένου του εντέ-
ρου από το συρίγγιο.
• Ερεθισμό του δέρματος 
• Πόνο στη περιοχή του συριγγίου
• Ανάπτυξη αποστήματος 
• Λοίμωξη του δέρματος γύρω από τον πρωκτό

Η αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων απασχολεί την 
ιατρική επιστήμη από την εποχή του Ιπποκράτη. Θεραπευτι-
κά, τα συρίγγια είναι πάθηση που αντιμετωπίζεται χειρουρ-
γικά και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία λόγω της 
σχέσης που εμφανίζουν με τους σφιγκτήρες του πρωκτού. 

Οι θεραπευτικές δυνατότητες στην αντιμετώπιση των συ-
ριγγίων περιλαμβάνουν:
• Εκτομή του συριγγίου. Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί 
επέμβαση που έχει ένδειξη σε απλά η σύμπλοκα συρίγγια 
που δεν εμπλέκουν σε μεγάλο βαθμό τους σφιγκτήρες.
• Τοποθέτηση Seton. Η τοποθέτηση ενός ελαστικού νήμα-
τος εντός του συριγγίου βοηθά στον έλεγχο της φλεγμονής 
και διευκολύνει την μετέπειτα οριστική αντιμετώπιση. Χρη-
σιμοποιείται σε συρίγγια που εμπλέκουν μεγάλο μέρος των 
σφιγκτήρων και στα οποία η εξαρχής  χειρουργική αντιμε-
τώπιση εμπεριέχει τον κίνδυνο εμφάνισης ακράτειας. 

• Αντιμετώπιση με Laser (FILAC). Αποτελεί την πιο εξελιγ-
μένη τεχνική. Ενδείκνυται σε όλες τις κατηγορίες συριγ-
γίων ακόμα και σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο. Είναι 
ανώδυνη και δεν απαιτεί γενική αναισθησία ή νοσηλεία. 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 

Περιεδρικό απόστημα και 
συρίγγιο. Σύγχρονη ανώδυνη 

αντιμετώπιση με Laser

ΤΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΥ ΛΙΛΤΣΗ

ΤΟΥ ΔΡ. ΜΑΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ*
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*Ο Δρ. Μάριος Χ. Γρηγορίου 
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ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ αποδείχθηκαν τα... «δώρα» της Τρόικας 
(κοινωνικό επίδομα, λοταρία κλπ.) και πριν καλά - καλά 
μπούμε στο νέο έτος, διακυβέρνηση και «Ανεξάρτητη» 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δείχνουν το αληθινό στυγνό τους 
πρόσωπο. Κατασχέσεις και για οφειλές άνω των 500 ευρώ 
σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες χωρίς καμία 
διάκριση. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί χωρίς παραλαβή ει-
δοποίησης αφού είτε παραλάβει ο οφειλέτης την ειδοποίηση 
ότι βγαίνει το σπίτι του στο σφυρί, είτε όχι, θα «μετράει» η 
ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης και έτσι με συνοπτικές 
διαδικασίες και χωρίς κανένα οίκτο, θα ξεσπιτώνουν 
οικογένειες και θα τις πετούν στο δρόμο. Η όποια αντίσταση 
προβάλλουν ή έστω απλά διαμαρτυρηθούν οι πολίτες, θα 
θεωρούνται «ποινικό αδίκημα» και οι παραβάτες θα οδηγού-
νται στη φυλακή! Μιλάμε για στυγνές φασιστικές διατάξεις, 
πέρα από κάθε λογική και συνταγματικότητα, για να σωθούν 
-λένε- οι ...Τράπεζες που όλες ανήκουν στους δανειστές 
μας! Πατούν στην κυριολεξία επί πτωμάτων  - γιατί ύστερα 
από 8 χρόνια άγριας και άδικης φορολεηλασίας όλων των 
Ελλήνων, ύστερα από 15.000 και πλέον αυτοκτονίες πολιτών 
που δεν άντεξαν την πίεση και τον διασυρμό, έρχονται 
σήμερα και χτυπούν ξανά άνανδρα και ανέντιμα πάνω από 
4,2 εκατομμύρια πολίτες που οφείλουν, δηλαδή δύο στα τρία 
νοικοκυριά σε όλη την επικράτεια! Ληξιπρόθεσμες οφειλές 
που οι ίδιοι «δημιούργησαν» με τιμωρητικά πρόστιμα και 
παράλογες προσαυξήσεις, με πανοτόκια και μεθοδεύσεις 
που ξεπερνούν κάθε νοσηρή φαντασία και βεβαίως χωρίς 
καμία ηθική και Συνταγματικότητα. Στα χρόνια της κρίσης, 
μισθοί, συντάξεις, ακίνητα «κουρεύτηκαν» με διαδοχικές 
μειώσεις πάνω από το 50%, ενώ ταυτόχρονα οι υποχρε-
ώσεις σε τράπεζες και οι εισφορές παρέμειναν ψηλά εκεί 
που ήταν και σαν να μην έφτανε μόνον αυτή η «πονηριά» 
τους, έβαζαν και βάζουν κάθε μήνα επιτόκια, πρόστιμα και 
προσαυξήσεις δημιουργώντας έτσι μια γιγαντιαία «φούσκα» 
χρεών στην πλάτη του καθενός μας! Με την ίδια ληστρική 
«λογική» επέβαλαν και τον ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα όλων των 
Ελλήνων «με βάση την ...αντικειμενική τους αξία» ενώ για να 
μας ξαναληστέψουν μας ανακοινώνουν με θρασύτητα ότι οι 
πλειστηριασμοί των ακινήτων των οφειλετών θα βγαίνουν 
στην… «εμπορική αξία» τους  δηλαδή, οι κόποι μιας ζωής, θα 
«βγαίνουν στο σφυρί» για ένα κομμάτι ψωμί! 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ σε πρώτη φάση είναι να βγάζουν 
πλειστηριασμούς ακινήτων μεγαλο-οφειλετών (βιομηχάνων, 
ξενοδόχων κλπ.) για να «ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού» 
παρακάμπτοντας όμως ότι στην ουσία το κλείσιμο μιας 
ελληνικής βιομηχανίας σημαίνει κι άλλη εξαθλίωση, ακόμη 
μεγαλύτερη ανεργία, αλλά κυρίως το πραγματικό γεγονός – 
«πέρασμα» της... ανάπτυξης σε ξένα χέρια και συμφέροντα! 
Ήδη, ανακοινώθηκε, ότι η ιστορική ΕΛΑΪΣ «πέρασε στα 
χέρια» των δανειστών μας! Το ίδιο θα συμβεί παντού. Ακόμη 
και για τα σπίτια των Ελλήνων που θα κατασχεθούν, έχουν 
σχέδιο να στεγάσουν λαθρομετανάστες ή να μισθωθούν 
για φθηνές διακοπές ευρωπαίων τουριστών. Τα «κοράκια» 
των δανειστών μας είναι ήδη εδώ και «τρίβουν τα χέρια 
τους» περιμένοντας την έναρξη της μεγάλης λεηλασίας - την 
έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών!      

2018: ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ... Δύο στους τρείς 
Έλληνες κυριολεκτικά ζουν «μαύρες μέρες» εκφοβισμού, 
απάτης και συνεχών εκβιασμών, με «εργαλεία πίεσης» 
την ΑΑΔΕ και τις Τράπεζες. Η ανώμαλη κατάσταση που 
δημιούργησαν με την υπογραφή τους Τρόικα, Κυβέρνηση 
και Αντιπολίτευση, κατά παράβαση του Συντάγματος και των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι πασιφανές πως είναι ένας 
καλοσχεδιασμένος «Δούρειος Ίππος» ξένων συμφερόντων. 
Ο Ελληνικός λαός εξαπατήθηκε, το Σύνταγμα της Ελλάδος 
έγινε κουρελόχαρτο, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας αγνοούνται επιδεικτικά και όλα δείχνουν ότι η 
ώρα της μεγάλης απάντησης πλησιάζει... Το 2018 να είναι το 
έτος των Ελλήνων! Χρόνια πολλά σε όλους...

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου Επικοινωνίας

■ Μερική ανάσχεση της επιχειρηματικής «αιμορραγίας» καταγρά-
φουν τα στοιχεία του μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης για το 2017. Μπορεί η κλειδωνιά του λουκέτου να 
ήχησε την τρέχουσα χρονιά για 554 βιοτεχνίες, καταδεικνύοντας 
τη δυσχερή θέση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η αγο-
ρά, εντούτοις, όμως, ο αριθμός τους ήταν μειωμένος κατά 24% 
έναντι του 2016, οπότε αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση 729 
επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα οι εγγραφές των λίγων «γενναίων» που 
αποφάσισαν να επιχειρήσουν φέτος ήταν αυξημένες έναντι του 
2016  κατά 16%. Σημειώνεται πως πέρσι οι εγγραφές άγγιξαν τις 
329. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τα συνεχιζόμενα λουκέτα στις 
ατομικές επιχειρήσεις, οι νεόκοποι στον επιχειρηματικό στίβο κατά 
την πλειονότητα τους επιλέγουν τις εν λόγω επιχειρήσεις (246 επί 
συνόλου 382 εγγραφών). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το συγκε-
κριμένο διάστημα ρολά κατέβασαν 410 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ 
ένα χρόνο πριν ο αριθμός τους άγγιζε τις 555. Ασύμφορες κρίθηκαν 
387 επιχειρήσεις, ενώ μία οδηγήθηκε σε πτώχευση κατά το 2017. 
Ένα χρόνο νωρίτερα ο αριθμός των ασύμφορων ήταν 504 και οι 
πτωχεύσεις επτά. «Μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης, ο αριθμός των 
επιχειρήσεων που οδηγούνται σε λουκέτο έχει αρχίσει να περιορί-
ζεται. Ωστόσο τα στοιχεία του μητρώου του ΒΕΘ δεν αφήνουν περι-
θώρια εφησυχασμού καθώς η ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να 
βυθίζεται και οι επιχειρήσεις να φυλλορροούν. Η ακολουθούμενη 
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με την ανελέητη φορολαίλαπα 
και την ανυπαρξία σχεδιασμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση 
της χώρας, καταστρέφει την επιχειρηματικότητα, έχει αρνητικές 
επιπτώσεις σε κάθε εργαζόμενο, προκαλεί στρέβλωση στη λειτουρ-
γία της αγοράς και οδηγεί σε αδιέξοδο και τις υγιείς επιχειρήσεις. 
Δυστυχώς και το 2018 θα βρεθούμε ενώπιον νέων μέτρων. Η λύση 
για να κινηθεί η αγορά δεν είναι η παροχή κοινωνικών μερισμάτων 
και επιδομάτων στους νέους. Η Ελλάδα θα μπορέσει να μπει σε 
αναπτυξιακή τροχιά μόνο με στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι με 
‘φιλοδωρήματα’ και υποσχέσεις που δεν τηρούνται και φόρους» 
σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ και α  ́αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος

■ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με επιστολή του 
προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Καθ. Κώστα Φωτάκη, με-
τέφερε τις έντονες διαμαρτυρίες επιχειρήσεων μελών του σχετικά 
με την αλλαγή του προτεινόμενου τρόπου κατανομής των επιπλέον 
86,5 εκ. € χρηματοδότησης της δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 
– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ζητώντας τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρή-
σεων της Περιφέρειας. Στην επιστολή τονίζεται ότι η σημασία της 
ανάπτυξης δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας από 
μεταποιητικές επιχειρήσεις, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για 
την επίτευξη του στόχου της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής 
οικονομίας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος έχει γίνει 
αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών επιχειρήσεων μελών του, μετά 
την ανακοίνωση της ΓΓΕΤ, με την οποία το επιπλέον ποσό των 86,5 
εκ.€ για τη χρηματοδότηση της Παρέμβασης ΙΙ του Α  ́Κύκλου της 
δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» θα κατευθυνθεί 
για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με έδρα το νομό Αττικής. Η 
απόφαση αυτή, κατά τον ΣΒΒΕ, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από 
το πρόγραμμα, αξιόλογων ερευνητικών προτάσεων από μεταποι-
ητικές επιχειρήσεις, οι οποίες, ενώ έχουν αξιολογηθεί θετικά, δεν 
χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων 
σε περιφερειακό επίπεδο. Ο ΣΒΒΕ ζητά το ανωτέρω ποσό να 
κατανεμηθεί αναλογικά στις Περιφέρειες της χώρας, ούτως ώστε 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα προτάσεις επιχειρήσεων που έλαβαν 
υψηλή βαθμολογία και έχουν έδρα την ελληνική περιφέρεια και την 
παραμεθόρια περιοχή.

■ Στοχευμένους ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου 
πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σε πανελλαδικές 
δράσεις, με έμφαση σε κλάδους και επιχειρήσεις υψηλής παραβατι-
κότητας, ελέγχθηκαν συνολικά 655 επιχειρήσεις από τις περιφερει-
ακές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και την υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών. 
Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 271 επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν 
επιβληθεί 76 πρόστιμα ύψους 390.057,76 ευρώ, ενώ για επιπλέον 
207 περιπτώσεις παραβάσεων η διαδικασία επιβολής κυρώσεων 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα συνεχίσει 
το ελεγκτικό του έργο για την διασφάλιση των εργασιακών δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση. Υπενθυμίζει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επώνυμες ή 
ανώνυμες καταγγελίες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
στον τηλεφωνικό αριθμό 15512 ή στα κατά τόπους τμήματα Επιθε-
ώρησης Εργασίας.

■ Ο δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριών ατόμων, προς 
κάλυψη των αναγκών καθαριότητας -δημόσιας υγείας 
και αντιπλημμυρικής θωράκισης του δήμου. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα 
δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός 
Θεσσαλονίκης,Τ.Κ. 57014).

■ Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων για την κάλυ-
ψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα για 
τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβα-
σης και αριθμού ατόμων: 7 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΊΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡ-
ΧΑΊΟΤΗΤΩΝ, 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΊΟΤΗΤΩΝ και 1 ΥΕ 
ΠΡΟΣΩΠΊΚΟΥ ΚΑΘΑΡΊΟΤΗΤΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στη Γραμματεία της Υπηρεσίας 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Θ. 
50619, ΤΚ 540 13 – Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο 
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, 
Ασφάλειας και Φύλαξης, υπόψιν κ. Τσιταγιάννη Βασιλικής 
και κ. Αθηνάς Παπαδημητροπούλου. 

■ Το Ίνστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών 
Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ-
ΛΗΝΊΚΟΥ ΓΕΩΡΓΊΚΟΥ ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα 
με την Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΊΓΒ&ΦΠ, 
εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς 
σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: 
Erasmus+ με τίτλο: “Harmonization & Certification of 
“superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”). Όσοι επιθυ-
μούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να 
υποβάλουν αίτηση μέχρι και την 4η Ίανουαρίου σε κλειστό 
φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 4058/20-12-2017 
Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», στα γραφεία του 
Ίνστιτούτου στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 
220 στη Δρ. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά υπεύθυνη του 
προγράμματος.

■ Το Ν.Π.Ί.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέ-
ματα Ίσότητας» (Κ.Ε.Θ.Ί.)  ανακοινώνει την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
ενός ψυχολόγου για την κάλυψη παροδικών αναγκών για 
τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Στελέχωση και 
λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης» 
της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δη-
μόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερεια-
κό επίπεδο (Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης) και ΟΠΣ 
5000619 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 
αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: 106 81 – Αθήνα, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Παντελή 
Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022, 210-
3898005, 210-3898000).

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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αυτό το μάθατε; 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΚΑΛΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ

1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ

Πενήντα χιλιάδες 
ευρώ διαθέτει μέσω 
του ΕΣΠΑ η Περι-
φέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη δια-
μόρφωση αίθουσας σύγ-
χρονης τηλεκπαίδευσης 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο του 
έργου, την ένταξη του οποίου στο ΕΣΠΑ 
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, είναι η προμήθεια και 
η εγκατάσταση εξοπλισμού σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 
σύγχρονης τεχνολογίας και αυξημένων τεχνικών δυνατοτήτων σε αίθουσα διδασκαλίας 
του ΔΙΠΑΕ.Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας 
για τη λήψη και προβολή εικόνας και ήχου μεταξύ 30 φοιτητών που θα βρίσκονται στην 
αίθουσα και (έως) 70 που θα συμμετάσχουν από απόσταση μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. 
Το σύστημα θα μπορεί να ελέγχεται συνολικά από κεντρικό σημείο μέσω της δικτυακής 
υποδομής του Πανεπιστημίου και να παρέχει δυνατότητες εύκολης διαχείρισής του, μέσω 
συγκεκριμένων σεναρίων χρήσης της αίθουσας, που θα περιγράφονται στην προσφορά 
του υποψήφιου αναδόχου.

Σε βήμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων κι επιστημονικών ανακοινώσεων για την ελιά, αναμένεται να 
εξελιχθεί το 1ο Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ελιάς «Κρίνος» - Perrotis College, που θα πραγματο-

ποιηθεί 24 – 26 Μαΐου 2018 στο campus της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Αγρότες, επιστήμο-
νες και επιχειρηματίες, που αντιπροσωπεύουν κάθε στάδιο της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς, θα 
έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να μάθουν 
από τους ειδικούς. Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου θα επικεντρωθούν: στην πρακτική παρα-
γωγής και διαχείρισης της επιτραπέζιας ελιάς, την επεξεργασία, τη διατροφή και τις παγκόσμιες 
αγορές. Το συνέδριο του Μαΐου θα είναι το πρώτο σε μια σειρά διετών διοργανώσεων, τα οποία θα 

καλύψουν επιλεγμένα θέματα που σχετίζονται με την ελιά, όπως: αγορές, προϊόντα, τεχνολογίες και 
πρακτικές.

Το 1ο Βραβείο στην Κατηγορία «Enterpreneurship» και το 2ο και 3ο Βραβείο στην Κατηγορία «Research» κέρδισαν οι ομάδες του ΑΠΘ 
στον 10ο Διαγωνισμό «Ennovation2017» του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας-Athens Center for Entrepreneurship and 
Innovation(ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 3ο Βραβείο στην Κατηγορία «Research» κέρδισε το project Robotiles 
της ομάδας Cubes Coding. Το Robotiles αποτελεί ένα καινοτόμο απτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι στην εκμάθηση του προγραμματισμού 
σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών. Η καινοτομία του έγκειται τόσο στο πλήθος των προγραμματιστικών εννοιών, την ευχρηστία, όσο και στην 
ικανότητα του Robotiles να λειτουργεί με τρίτα μη απτικά συστήματα, καθιστώντας το ιδανική λύση για γονείς, σχολεία και εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς στην εκμάθηση του προγραμματισμού. Επικεφαλής της ομάδας είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΑΠΘ, Δρ Θεοδόσιος Σαπουνίδης. Ο 
Διαγωνισμός «Ennovation 2017», ο οποίος αριθμεί περισσότερους από 300 συμμετέχοντες κάθε χρόνο και καθοδηγεί τους νικητές για την 

επιτυχή επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση, έχει στόχο την ανάδειξη της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους ψηφια-
κούς χώρους του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Για πρώτη φορά, φέτος, ενσωματώθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η κατηγορία 

«Research», που φιλοδοξεί να αναδείξει ερευνητικά αποτελέσματα από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με σκοπό την αξιοποίησή τους.

Το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και ο Θεατρικός Σύλλογος Ουρανός 
με αστέρια (OmA)  διοργανώνουν ένα οπερατικό 
γκαλά  «Gala Αγάπης» και όλα τα έσοδα θα διατε-
θούν υπέρ της 7χρόνης Κλεοπάτρας Καμπακάκη, 
που πάσχει από χονδροβλαστικό οστεοσάρκωμα. 
Η 7χρονη Κλεοπάτρα διαγνώστηκε το Νοέμβριο 
με χονδροβλαστικό οστεοσάρκωμα, μέσα στο 
μυελό της αριστερής κνήμης και από τότε άρχισε 
ο μεγάλος αγώνας της κατά του καρκίνου με 
χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Στο γκαλά θα 
συμμετάσχουν οι: Σοφία Μητροπούλου, Κασσάν-
δρα Δημοπούλου, Δέσποινα Σκαρλάτου, Φίλιππος 
Μοδινός, Armando Puklavec και Παναγιώτης Μα-
νιάτης, ενώ στο πιάνο θα συνοδεύει ο Δημήτρης 
Νέπκας. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 21:00 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «Αλέξανδρος» (Εθνικής Αμύνης 1). Όλοι 
οι συντελεστές της συναυλίας συμμετέχουν 
αφιλοκερδώς.

Το συμβουλευτικό κέντρο Διάλογος σε 
συνεργασία με την FORTIS FAKULTAS στη 
Γερμανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
τους, αναζητούν απόφοιτους Νοσηλευτές 
και Βοηθούς Νοσηλευτές για εργασία σε 
νοσοκομεία ή γηροκομεία με παράλληλη 
επιμόρφωση στην περιοχή του Chemnitz 
(Κέμνιτς) της Σαξονίας στη Γερμανία. Το 
πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα κύρια 
μέρη, την εκμάθηση Γερμανικών σε Ελλάδα 
και Γερμανία, την πρακτική άσκηση και την 
εργασία στη Γερμανία, καθώς και την επαγ-
γελματική κατάρτιση, επίσης, στη Γερμανία. 
Μια πλήρη ενημέρωση για το πρόγραμμα 
θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου του 2018 στις 
17:00 στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, Μπαλ-
ταδώρου 11 (απαραίτητη η εγγραφή) με 
σκοπό να δοθούν διευκρινίσεις και απα-
ντήσεις στις ερωτήσεις των υποψηφίων. Τα 
μαθήματα Γερμανικών (εντατικά μαθήματα 
Α1-Β1) θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσα-
λονίκη (Διάλογος, Μπαλταδώρου11) για 3 
περίπου μήνες. Η έναρξη τους θα γίνει στις 
15 Ιανουαρίου του 2018 και θα υλοποιού-
νται κάθε μέρα από 5 εως 6 ώρες για τους 
υποψηφίους που δεν γνωρίζουν καθόλου 
Γερμανικά. Το επίπεδο που θα πρέπει να 
έχει αποκτηθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2018 
είναι το Β1. Αυτοί που γνωρίζουν τη γλώσ-
σα μπορούν να έρχονται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα, ώστε να βελτιώσουν ή να 
διατηρήσουν το επίπεδο τους. Οι υποψήφιοι 
που θα περάσουν τις γραπτές εξετάσεις του 
Απριλίου θα μεταβούν στη Γερμανία το Μάιο 
– Ιούνιο του 2018 και θα συνεχίσουν την 
εκμάθηση της γλώσσας εκεί μέχρι το επί-
πεδο του Β2. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 
περίπου 3 μήνες και θα πραγματοποιηθούν 
παράλληλα με την εργασία των υποψηφίων. 
Η επιμόρφωση των υποψηφίων θα ολο-
κληρωθεί σε 4 χρόνια από την έναρξη της 
και όσοι την ολοκληρώσουν επιτυχώς, θα 
αποκτήσουν το πτυχίο του Νοσηλευτή και 
θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να 
εργάζονται στον ίδιο ή άλλο οργανισμό ως 
Νοσηλευτές και να αμείβονται αντίστοιχα.
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ΠΙΤΕΡ ΠΑΝ

ΘΕΑΤΡΟ

CINEMA

ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

THE BACHELOR 2

ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ

ΤΟ ΚΑΡΥΔΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΕΙΚ

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
O «Πήτερ Παν» θα «ταξιδεύει» στο 
Θέατρο Φαργκάνη έως τις 6 Ιανου-
αρίου. Ώρα: 17:30. Τιμές εισιτηρί-
ων: 10 ευρώ στο ταμείο και 8 ευρώ 
στην προπώληση.
Σύνοψη: H ιστορία ξεκινάει μια 
νύχτα γεμάτη αστέρια όταν o Πήτερ 
Πάν προσγειώνεται στην κρεβατο-
κάμαρα των παιδιών της οικογένειας 
Ντάρλινγκ, για να τους μάθει να πε-
τάνε και να τους ταξιδέψει στη Χώρα 
του Ποτέ. Εκεί θα συναντήσουν την 
Τίνκερμπελ, την Τάιγκερ Λίλυ, τα Χα-
μένα Παιδιά, τις γοργόνες αλλά και 
τον Κάπτεν Χούκ με τους πειρατές 
του. Η μια περιπέτεια διαδέχεται την 
άλλη, μέχρι να καταφέρουν τα παιδιά 
να βρουν ξανά το δρόμο για το σπίτι. 

Ρώμη, 1973. Κουκουλοφόροι απαγάγουν ένα 16χρονο αγόρι, τον Τζον Πολ. Ο Τζον Πολ δεν είναι ένας τυχαίος έφηβος, αφού είναι 
εγγονός του Τζον Πολ Γκέτι, του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο. Ένας πανίσχυρος, δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας πετρε-
λαίου, απίστευτα μίζερος, απρόσωπος και τσιγκούνης, ο οποίος αρνείται ευθαρσώς και δημοσίως να πληρώσει τα λύτρα στους 
απαγωγείς για να σώσει τη ζωή του αγαπημένου του εγγονού. Η αφοσιωμένη και δυναμική μητέρα του Τζον Πολ, η Γκέιλ, παρά 
τις μάταιες προσπάθειες της να αλλάξει την αμείλικτη στάση του Γκέτι, καλείται να σηκώσει μόνη της το βάρος της απαγωγής και 
να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σώσει τον γιο της. Σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο και τους απαγωγείς να γίνονται ολοένα και 
περισσότερο πιεστικοί και απειλητικοί για τη ζωή του Πολ, η Γκέιλ αποφασίζει να συμμαχήσει με τον αινιγματικό σωματοφύλακα 
του Γκέτι, τον Φλέτσερ Τσέις, αναλαμβάνοντας πλήρως τη διάσωση του γιου της. 
Σκηνοθεσία: Ridley Scott 
Σενάριο: David Scarpa, John Pearson (βιβλίο) 
Πρωταγωνιστούν: Michelle Williams, Christopher Plummer and Mark Wahlberg, Romain Duris, Charlie Plummer, Timothy 
Hutton

Ένας φίλος από τα παλιά ετοιμάζεται να παντρευτεί, άρα μία νέα ευκαιρία για bachelor party προκύπτει και φυσικά 
οι ήρωες μας δεν θα την αφήσουν να πάει χαμένη. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά που θα δοκιμάσει τα όριά 
τους: ο γάμος πρόκειται να γίνει στην Κρήτη και οι Σφακιανοί συγγενείς της νύφης δεν αστειεύονται. Νέοι φίλοι αλλά 
και εχθροί θα ενταχθούν στην παρέα, θα αντιμετωπίσουν κρητικές βεντέτες αλλά και τις συνέπειες του πιο επικού 
bachelor party. 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος 
Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Κώστας Βαζάκος 
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θανάσης Βισκαδουράκης, Νίκος Βουρλιώτης, Μελέτης Ηλίας, Βασιλική 
Τρουφάκου, Τόνι Σφήνος, Δημήτρης Τζουμάκης, Δημήτρης Πιατάς, Άννα Κουρή, Γιώργος Μαυρίδης, Λευτέρης Ζα-
μπετάκης, Νίνο Ξυπολιτάς.

Η παράσταση «Θησέας  και η Αριάδνη 
στο Νησί των Ταύρων» ανεβαίνει στο 
θέατρο Κολοσσαίον έως τις 7 Ιανουα-
ρίου. Tιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ στο 
ταμείο και 10 ευρώ στην προπώληση.
Σύνοψη: Η παράσταση αφηγείται την 
ιστορία του μυθικού ήρωα Θησέα, 
γιου του βασιλιά Αιγέα και ιδρυτή της 
Αθήνας. Ο Θησέας, μετά από άθλους 
που κόβουν την ανάσα, ταξιδεύει στην 
Κρήτη και, με τη βοήθεια των Θεών 
και της όμορφης Αριάδνης, κατατρο-
πώνει τον Μινώταυρο.  Η πλοκή κα-
θηλώνει: στην περιπέτεια συμμετέχει 
όλη η ελληνική μυθολογία – ήρωες, 
θνητοί, υπέροχα αλλά και φοβερά 
υπερφυσικά όντα και ασφαλώς οι 
Ολύμπιοι Θεοί.  Από άθλο σε άθλο κι 
από πόλη σε πόλη υφαίνονται πλεκτά-
νες, μίση, πάθη, αλλά και φιλίες και 
έρωτες και πάνω απ’ όλα αγάπη. Στο 
δρόμο του Θησέα λαχαίνουν μάχες, 
φουρτούνες, γοργόνες –οι περιπέτειες 
για τους αληθινούς ήρωες δεν τελειώ-
νουν ποτέ. 

«To Καρύδι και το Χριστουγεννιάτικο 
Κέικ» θα παρουσιαστεί στο Θέατρο 
Σοφούλη. Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ 
γενική είσοδος.
Σύνοψη: Ο Καρύδας, ένα καρύδι στο 
πιο ψηλό κλωνάρι της Καρυδιάς έχει 
βάλει σκοπό της ζωής του να μπει στο 
Χριστουγεννιάτικο Κέικ, που είναι πα-
ράδοση να φτιάχνεται στο Καρυδοχώ-
ρι. Η εμφάνιση όμως ενός πεινασμένου 
Άσπρου Σκώληκα στην ράχη του, που 
έχει πρόθεση να διεισδύσει στον φλοιό 
του και να φτάσει την καρυδόψιχά του, 
έκανε την «καρυδοψυχούλα» του να 
φυλλορροεί και το όνειρό του, όνειρο... 
«Φθινοπωρινής Νυκτός». Ώσπου να 
εκπληρώσει την μεγάλη του επιθυμία, 
το ταξίδι του θα είναι γεμάτο περι-
πέτεια, αγωνία, αλλά και συγκομιδή 
εμπειριών και μαθημάτων ζωής.

Ο «Γυάλινος κόσμος», του Tennessee 
Williams, ανεβαίνει στο Θέατρο Τ έως τις 
7 Ιανουαρίου. Τιμές εισιτηρίων: 12 
ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ το μειωμέ-
νο και 8 ευρώ των ανέργων.
Σύνοψη: Με φόντο τα χρόνια της 
Μεγάλης Ύφεσης (δεκαετία του 1930), τότε 
που η μεσαία τάξη της Αμερικής χτυπούσε 
με μανία τα δάχτυλά της στο πληκτρο-
λόγιο μιας οικονομίας που κατέρρεε, σε 
μια επαρχία του αμερικάνικου Νότου, 
εκτυλίσσεται η ιστορία μιας οικογένειας 
που την έχει εγκαταλείψει ο πατέρας. Το 
κείμενο είναι μια εξομολογητική δήλω-
ση ενοχής του αφηγητή - γιου Τομ, που 
κι εκείνος με τη σειρά του εγκατέλειψε 
- μετά από ορισμένες ατυχείς συμπτώ-
σεις και πολλά σπαταλημένα όνειρα - τη 
μητέρα του Αμάντα και την αγαπημένη 
του αδελφή Λώρα. Στόχος η αναζήτηση 
της ελευθερίας, η πάντα μακρινή, σχεδόν 
άπιαστη ευτυχία. Ένα σπαραχτικό και ταυ-
τόχρονα ανελέητα σαρκαστικό έργο που 
μιλά για τον δύσκολο αποχωρισμό από 
την οικογενειακή φωλιά, για την ενοχή, 
για την ανέφικτη φυγή, για τη μνήμη που 
μπορεί να γίνει…φυλακή. Παίζουν: Γιώτα 
Φέστα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κατερίνα 
Συναπίδου, Δημήτρης Κρίκος.
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Σαράντα έξι χρόνια μετά την ιστορική ταινία «Πα-
παφλέσσας» (1971) με πρωταγωνιστή τον αεί-
μνηστο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ξεκίνησε από τη 
Θεσσαλονίκη μια προσπάθεια να επανέλθει στο 

κινηματογραφικό προσκήνιο, το 1821. 

Αρχές του 2017 εμφανίστηκε στις κινηματογραφικές αί-
θουσες η «Έξοδος 1826», βασισμένη στο δημοτικό μας 
τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας». Μια ταινία την οποία 
παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές σε Ελλάδα και εξω-
τερικό και που χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Παι-
δείας ως «ταινία υψηλής ποιότητας». Η «Έξοδος 1826» 
αποτέλεσε ως ανεξάρτητη παραγωγή την 1η ταινία μιας 
κινηματογραφικής τριλογίας της Aratos Films, για το 
1821. Αιτία, η αγάπη για τον ιστορικό κινηματογράφο. 
Αφορμή, τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης (2021). Δημιουργός, ο Βασίλης Τσικάρας. 
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός και…δημοσι-
ογράφος. Όπως τονίζει ο ίδιος, «μία τριλογία με άγνω-
στες, στο ευρύ κοινό, αληθινές ιστορίες και άγνωστους 
ήρωες από το 1821 θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του 
κόσμου, που είναι κουρασμένος πλέον με ό,τι του σερ-
βίρεται. Η ιστορία διδάσκει, η ιστορία προσδιορίζει την 
αξία και το ρόλο που έχει ο καθένας από εμάς στην κοι-
νωνία».  

«Αδιαφορία κρατικών  
και ιδιωτικών φορέων»
Μετά την «Έξοδο 1826» και λίγους μήνες μετά έρχεται 
η «Πολιορκία», τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν τον 
Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθούν 
την άνοιξη του 2018 στην Άμφισσα. Παρά τις δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζει η παραγωγή λόγω της «παγερής 
αδιαφορίας κρατικών και ιδιωτικών φορέων, δίνεται 
μεγάλος αγώνας για την ομαλή ολοκλήρωσή της. Δεν 
ήταν και λίγα τα εμπόδια, οι αθετήσεις συμφωνιών και 
υποσχέσεων, οι υπαναχωρήσεις. Κι όλα αυτά τόσο έντο-
να και συγχρονισμένα, που θα μπορούσε κανείς να πει 
πως είναι και σκηνοθετημένα», τόνισε χαρακτηριστικά 
ο Βασίλης Τσικάρας. «Δεν ξέρω αν αυτό σήμερα λέγεται 
αδιαφορία ή κάτι άλλο. Πάντως δεν δίνονται σε όλους 
οι ίδιες ευκαιρίες», προσθέτει. «Παράγουμε κάτι τόσο 
μοναδικό και συνάμα ποιοτικό και βρίσκουμε έως τώρα 
πόρτες κλειστές. Θέλω να πιστεύω πως με την Πολιορ-
κία κάτι θα αλλάξει», καταλήγει. 

Η «Πολιορκία» 
Τί πραγματεύεται όμως η «Πολιορκία»; Μέσα στο πολε-
μικό - εχθρικό κλίμα της εποχής δύο οικογένειες συ-
ναντώνται σε ένα μοναστήρι προκειμένου να γίνει με 
μυστικότητα ένας γάμος. Αυτό όμως δεν περνάει απα-
ρατήρητο. Μια προδοσία θα οδηγήσει έξω από το μο-
ναστήρι χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες. Ο Ηγούμενος 
της Μονής, οι μοναχοί και τα μέλη των δύο οικογενειών, 
πιάνουν στα χέρια τους τα όπλα και η πολιορκία ξεκι-
νά. Μαζί της αρχίζουν επίσης, ένας αγώνας επιβίωσης 
κι ένας κύκλος αποκαλύψεων. Η ιστορία όμως επανα-
λαμβάνεται. Στις 25 Μαρτίου του 1941, δύο αξιωματικοί 
του οχυρού Ρούπελ έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες 
προκλήσεις, λίγο πριν την επίθεση των Γερμανών. 

Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται  
το φθινόπωρο - χειμώνα του 2018.  
Η «Πολιορκία», η «Έξοδος 1826» και φυσικά η ταινία 
που θα συμπληρώσει την τριλογία της Aratos Films είναι 
σύμφωνα με τον Βασίλη Τσικάρα «μια προσφορά στην 
ελληνική κοινωνία με αφορμή τα 200 χρόνια από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης».

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Τσικάρα.
Τη Διεύθυνση φωτογραφίας έχει ο Δημήτρης Σταμπο-
λής.
Η μουσική σύνθεση είναι της Έφης Ράτσου.
Σκηνικά – κοστούμια: Μαρία Βλάχου, Μαριαλένα Χρυ-
σογονίδου
Φορεσιές/παραδοσιακό υλικό: Θέατρο Άρατος, Σύλλο-
γος Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης Αυτής Γιαννι-
τσών, Μουσείο «Μιχάλη Τσαρτσίδη». 
Supervisor - VFX: Χρήστος Ορφανίδης.
Σκριπτ: Απόστολος Μπαρουξής.
Ήχος: Μυρτώ Χατζηανδρέου.
Επεξεργασία ήχου - μιξάζ: Κρίτωνας Κιουρτσής.
Μακιγιάζ: Σοφία Βουλαλά.
Ηλεκτρολόγος: Γιώργος Βασιλειάδης.
Graphics design: Νίκος Γκάρας, Δημήτρης Παγιάντζας. 
Σύμβουλος σε θέματα ιστορικού οπλισμού: Γιάννης 
Μπάρλος. 
Σύμβουλος σε θέματα ξιφομαχίας: Ακαδημία Ιστορικών 
Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών «Λέοντες» & Γιώργος 
Γεωργάς.
Unit publicist: Βάλια Μπουγιουκλή.
Οργάνωση – εκτέλεση παραγωγής: Ελένη Σκάρπου – 
Γιώργος Τσακίρης.
Δημοσιότητα – επικοινωνία: BrainCo 
Ηθοποιοί (μεταξύ άλλων): Δημήτρης Παπαδόπουλος, 
Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώργος Ζώης, Λευτέρης 
Δημηρόπουλος, Σοφία Μανωλάκου, Τατιάνα Μελίδου, 
Αντώνης Σιώπκας, Βασίλης Κανελλόπουλος, Θανάσης 
Μπριάνας, Σταύρος Βαφειάδης, Μανώλης Σαββίδης, 
Νίκος Βλαχόπουλος, Βαγγέλης Μάγειρος, Χριστίνα 
Λιόλιου, Γιάννης Περδίκης, Δημήτρης Δήμου, Βασί-
λης Βεργινάδης, Κώστας Λιόλιος, Αριστείδης Σιναπί-

δης, Δημήτρης Κύρτσος, Γιάννης Λαζαρίδης, Σταύρος 
Δουκουζγιάννης, Χριστίνα Καραγρηγορίου, Δανάη Πο-
λυκάρπου, Βάσω Βλασσίου, Γιάννης Νικήτας, Γιώργος 
Κολοζάκης, Γιάννης Ανδρεόπουλος κ.ά..
Guests: Γιώργος Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Λάγκος, 
Βασίλης Τσικάρας.

Βιογραφικό 
Ο Βασίλης Τσικάρας μας είναι γνωστός όμως και από 
το θέατρο. Συνολικά έχει γράψει 11 κωμωδίες, κάποιες 
εκ των οποίων έγιναν επιτυχίες και ταξίδεψαν στην 
Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Έργα του: «Ψάρι στα 
χείλη», «Madmix» & «Madmix T-reloaded» (με Χ.Λιό-
λιου), «Κωδικός Σπασίμπα Ντα» (Α΄ Βραβείο Κοινού 
Θεσσαλονίκης 2013-2014), «Σουτζούκ Λουκούμ» (Α΄ 
βραβείο Κοινού Θεσσαλονίκης 2014-2015), «Spaghetti 
αλά Γαλλικά», «Άδεια Πιάτα» (Β΄ Βραβείο Κοινού Θεσ-
σαλονίκης 2015-2016), «Μια σφαίρα για την Τζέην», 
«Έχω θέμα» (με Χ.Λιόλιου), «Sorry λάθος κρεβάτι», «Το 
Σεξ αρχίζει στα σαράντα». 
Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να καταπιαστεί με τις 
ανθρώπινες σχέσεις. Η ευκολία με την οποία χωρίζουν 
τα σύγχρονα ζευγάρια, η έλλειψη επικοινωνίας, οι πα-
τριαρχικές αντιλήψεις, η υπογονιμότητα και η προσπά-
θεια τεκνοποίησης, η ζήλεια και η αδιαφορία, η αλλαγή 
συμπεριφοράς βάσει των αιφνίδιων κοινωνικών και οι-
κονομικών αλλαγών. Θέματα τα οποία αποτελούν βάση 
στις κωμωδίες και μ’ αυτόν τον τρόπο στέλνει τα μηνύ-
ματά του στην κοινωνία.
Το Μάρτιο του 2018 θα μας παρουσιάσει το «Sorry λά-
θος κρεβάτι» και για όλους όσοι προλαβαίνουν μπορεί-
τε να τον απολαύσετε στις 5, 6, 7 Ιανουαρίου του 2018, 
στο Θέατρο Άρατος, για το «Spaghetti αλά Γαλλικά».

«Παράγουμε κάτι τόσο μοναδικό και ποιοτικό 
αλλά… βρίσκουμε έως τώρα πόρτες κλειστές»

πολιτισμός 

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟ 1821
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πολιτισμός

VIDEO ART ΜΗΔΕΝ
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της 
6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Θεσσαλονίκης, 
το Video Art Μηδέν παρουσιάζει μια διεθνή 
επιλογή έργων βιντεοτέχνης, που θα φιλο-
ξενηθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Θεσσαλονίκης. Διάρκεια: έως 31 Δεκεμβρί-
ου. Είσοδος δωρεάν.  
«Ο οικείος προσωπικός και κοινωνικός 
χώρος, η εστία, το σπίτι με την ευρεία έννοια 
και -τελικά- η πατρίδα, είναι οι έννοιες 
που πραγματεύονται τα έργα που παρου-
σιάζονται στις δύο ενότητες του Video Art 
Μηδέν, ενότητες που αλληλοσυμπληρώ-
νονται εννοιολογικά και θεματικά θέτοντας 
ερωτήματα όπως: Είναι «η εστία μας» ένας 
τόπος ανοικτός ή κλειστός; Είναι ένας τόπος 
γεωγραφικός/πραγματικός ή ένας τόπος 
εικονικός/φαντασιακός; Ή μήπως η εστία 
ορίζεται από τον τύπο και την ποιότητα 
της συναισθηματικής διάδρασης και της 
γειτνίασης/συνύπαρξης των ανθρώπων;», 
αναφέρει η περιγραφεί της έκθεσης.

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΘΙ
Το νέο βιβλίο της Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ 
με τίτλο «Ζωή χωρίς άλλοθι, Όπως την 
αφηγήθηκα στον Γιάννη Ν. Μπασκόζο». 
Περίληψη: Μέσα από την αφήγησή της 
διακρίνουμε μια αγωνίστρια της ζωής αλλά 
και της επιστήμης. Είτε ως γραμματέας της 
ΕΠΟΝ Βύρωνα είτε ως καθηγήτρια στη 
Σορβόννη στη διάρκεια των γεγονότων του 
Μάη του ‘68 , αυτή η μικρόσωμη γυναίκα 
είχε βαθιά πίστη στον εαυτό της και στις 
δυνάμεις της. Οι έρευνες για το Βυζάντιο 
είναι η μεγάλη προσφορά της στον νεότερο 
ελληνισμό, καθώς συνέδεσε το όνομά της 
με την ανάδειξη μιας εποχής που για χρόνια 
θεωρούνταν «σκοτεινή». Ένα κείμενο κα-
ταβύθιση στο παρελθόν που την καθόρισε 
και ένα μάθημα ζωής για τους νέους που 
θέλουν, όπως θα πει η ίδια, «να έχουν τα 
πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό». 
Τιμή εκδότη: 11 ευρώ. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ 

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ‘80

ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΘΕΕΣ  
ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ ΚΥΝΗΓΟΙ ΝΕΤΡΙΝΩΝ

Σε δύο διακεκριμένους Κύπριους καλλι-
τέχνες, τον Τηλέμαχο Κάνθο (1910-1993) 
και τον Κώστα Αβερκίου (1917-1981) 
επικεντρώνεται η νέα έκθεση που φιλοξε-
νείται στον δεύτερο όροφο του Τελλογλείου 
Ιδρύματος. Διάρκεια: έως 28 Ιανουαρίου. 
Τιμή εισιτηρίου: γενική είσοδος 5 ευρώ και 
μειωμένη 2,5 ευρώ. 
Πρόκειται κυρίως για χαρακτικά, τα οποία 
χρονολογούνται στις δεκαετίες του ’60 και 
του ’70. Στην συντριπτική τους πλειονότητα 
έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και 
αποτυπώνουν τη ζωή των ανθρώπων της 
κυπριακής υπαίθρου πριν και μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974. Στα πρωιμό-
τερα πρωταγωνιστεί η καθημερινότητα 
των αγροτών, ενώ αργότερα απεικονίζει 
ιστορικά γεγονότα με έμφαση στις μορφές 
αιχμαλώτων.

Η Myrό Gallery παρουσιάζει την έκθεση 
ζωγραφικής του γνωστού ζωγράφου, 
εικονογράφου και αρχιτέκτονα Κωνσταντί-
νου Αρώνη στον χώρο της Project Room. 
Διάρκεια: έως 13 Ιανουαρίου. Είσοδος 
δωρεάν.
«Ο τίτλος είναι δανεισμένος από το υπό 
έκδοση ομώνυμο βιβλίο του καλλιτέχνη. Στις 
εικόνες, πολλές οι Αφροδίτες, πολλά και τα 
όρη τους. Αφροδίτες πρωταγωνίστριες στη 
ζωή του αφηγητή του βιβλίου. Γυναίκες, λοι-
πόν, με ιστορία. Που υποδύονται αγαπημέ-
νους ρόλους, έτσι. Για να ανάψουν τα αίματα. 
Ο αφηγητής σκιτσάρει αφηγούμενος και ο 
ζωγράφος δίνει μορφή στη φαντασίωση, με 
την σκιτσογραφική του γραφίδα», αναφέρει η 
περιγραφή της έκθεσης.

Έκθεση για τους καλλιτέχνες της γενιάς 
του ‘80 πραγματοποιεί η Nitra Gallery. 
Διάρκεια: έως 20 Ιανουαρίου 2018. 
Είσοδος δωρέαν.
Η γενιά που ολοκληρώνει τις σπουδές 
της και αρχίζει να παράγει έργο τη δεκα-
ετία του ’80 επιστρέφει στη ζωγραφική, 
μελετά όψεις της πραγματικότητας, με 
μια διάθεση συχνά ανθρωποκεντρική 
αλλά και οικολογική δίνοντας έμφαση 
στη φύση. Η γενιά αυτή έρχεται σε διά-
λογο με την Ευρώπη και τη Διεθνή μετα-
πρωτοπορία, ένα κύμα που αναβιώνει τη 
ζωγραφική μελετώντας την παράδοσή 
της και δίνει εκ νέου βαρύτητα στο μέσο 
μέσα από παραστατικές αποχρώσεις. 
Σήμερα, οι καλλιτέχνες αυτής της γενιάς, 
εξελίσσουν τη δουλειά τους και συχνά 
πειραματίζονται με άλλες τεχνικές, μέσα 
και προσέγγιση.

«Θεοί και Θεές της Μυθολογίας» είναι το 
νέο βιβλίο της Francoise Rachmuhl, σε 
μετάφραση Αριάδνη Μοσχονά. 
Περίληψη: Πρωταγωνιστές της ελλη-
νικής μυθολογίας, οι θεοί και οι θεές 
είναι παρόντες σε όλες τις περιπέτειες 
των μυθικών ηρώων. Έχουν όμως και 
τις δικές τους συναρπαστικές ιστορίες. 
Άλλοτε σύμμαχοι και άλλοτε αντίπαλοι, η 
Ήρα, ο Ποσειδώνας, η Δήμητρα, η Αθη-
νά, ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Ήφαιστος, ο 
Ερμής, η Άρτεμη, ο Απόλλωνας, η Εστία 
και ο Διόνυσος αποτελούν μια οικογέ-
νεια που ο Δίας συχνά δυσκολεύεται να 
την κρατήσει σε τάξη. Άλλωστε κι αυτός, 
ο αρχηγός των θεών και άρχοντας του 
κόσμου, έχει τις αδυναμίες του. Τιμή 
εκδότη: 14 ευρώ. 

Το μυθιστόρημα «Μια Ολόκληρη 
Ζωή», είναι το νέο βιβλίο του Robert 
Seethaler. 
Περίληψη: Αφηγείται τη ζωή του 
χωρικού Αντρέας Έγκερ, ακολουθώ-
ντας τον από τα δύσκολα παιδικά του 
χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. 
Με λιτό λυρισμό, αλλά και με κριτικό 
βλέμμα απέναντι στις τεχνολογικές 
αλλαγές, που συντελούνται σχεδόν 
σιωπηλά και με την ανοχή των τοπι-
κών αρχών σε ένα απομακρυσμένο 
χωριό των αυστριακών Άλπεων, ο 
συγγραφέας καταγράφει τα μικρά και, 
εκ πρώτης όψεως, ασήμαντα γεγονό-
τα που χαράζονται ανεξίτηλα στη ζωή 
και στη μνήμη ενός μεροκαματιάρη 
που κερδίζει τα προς το ζην άλλοτε με 
κάθε λογής χαμαλοδουλειές της υπαί-
θρου και άλλοτε με την εργασία του 
στην υπηρεσία μιας κατασκευαστικής 
εταιρείας που έρχεται να αλλοιώσει 
για πάντα το φυσικό τοπίο με τα τελε-
φερίκ για τους περαστικούς τουρίστες. 
Tιμή εκδότη: 14 ευρώ. 

«Κυνηγοί Νετρίνων» είναι το βιβλίο 
του Ρέυ Τζαγιαουορντάνα. 
Περίληψη: Κάθε δευτερόλεπτο διαπερ-
νούν το σώμα μας τρισεκατομμύρια 
τεμαχίδια ύλης που λέγονται νετρίνα. 
Ο Ρέυ Τζαγιαουόρντανα, βραβευμένος 
αστροφυσικός και δραστήριος εκλαϊ-
κευτής της επιστήμης, περιγράφει το 
μεγάλο κυνήγι του σωματιδίου-φά-
ντασμα από μια ολόκληρη κοινότητα 
αποφασισμένων επιστημόνων και 
μας εξηγεί γιατί τα επιτεύγματά τους 
θα θέσουν σε νέες βάσεις τη φυσική 
επιστήμη, την κοσμολογία, αλλά και 
τις ίδιες τις αντιλήψεις για τη ζωή στον 
πλανήτη μας. Το βιβλίο συνοδεύεται 
από εκτενές επίμετρο του Σταύρου 
Κατσανέβα, διευθυντή του Εργαστη-
ρίου Αστροσωματιδιακής Φυσικής και 
Κοσμολογίας (APC) του Εθνικού Κέ-
ντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) 
της Γαλλίας. Τιμή εκδότη: 16 ευρώ. ΒΙ
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Τ
ριάντα χρόνια συγγραφικής παρουσίας 
κλείνει φέτος η Μάγδα Παπαδημητρίου 
– Σαμοθράκη και το ιστορικό της μυθι-
στόρημα «Στο κόκκινο τ’ ουρανού» επι-
χειρεί να φέρει τον αναγνώστη κοντά σε 
γεγονότα που δε διδάχτηκε ποτέ. Όπως 
λέει «Όσο προχωρούσα στην έρευνα 
τόσο έμενα άφωνη σ’ αυτά που τράβηξαν 

οι Έλληνες στα χρόνια του Χότζα. Οι  γνώσεις της ιστορί-
ας που έχουμε μέχρι σήμερα για την Βόρεια Ήπειρο είναι 
σχεδόν ανύπαρκτες…».

Τίτλος με… χρώμα. Πως τον εμπνευστήκατε;
Το κόκκινο για μένα συμβολίζει πολλά. Όπως πάθος, 
επανάσταση, αίμα, πόνο, θάνατο, εκδίκηση αλλά και 
ηλιοβασιλέματα. Τον τίτλο τον εμπνεύστηκα ένα καλοκαί-
ρι στην Τήνο βλέποντας το ηλιοβασίλεμα. Ένα φλογερό 
ηλιοβασίλεμα στην παραλία του Ρόχαρι, στο βόρειο άκρο 
του νησιού που φώτιζε το πέτρινο σπίτι των ηρώων μου.

Τι σας οδήγησε να γράψετε αυτό το ιστορικό μυθιστό-
ρημα και πόσα χρόνια κράτησε η συγγραφή;
Ο ρατσισμός και ο φασισμός, οι κοινωνικές-ταξικές δια-
φορές αλλά και η μετανάστευση ήταν οι βασικοί πυλώ-
νες που κινήθηκα για να δημιουργήσω την δομή και να 
«χτίσω» τους ήρωες μου. Τρία χρόνια μαζί με την έρευνα 
που ήταν πολύ δύσκολη κράτησε η συγγραφή. Όσο προ-
χωρούσα στην έρευνα τόσο έμενα άφωνη σ’ αυτά που 
τράβηξαν οι Έλληνες στα χρόνια του Χότζα. Οι  γνώσεις 
της ιστορίας που έχουμε μέχρι σήμερα για την Βόρεια 
Ήπειρο είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

Ποτέ δε διδαχτήκαμε ούτε νομίζω ότι θα διδαχτούν οι 
επόμενες γενιές. Ένιωσα «χρέος» ότι έπρεπε να φέρω 
στην επιφάνεια την ιστορία τους. Δεν ξέρω πόσο το κα-
τάφερα αν και τα σχόλια των αναγνωστών είναι πολύ 
ευχάριστα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το αναγνωστικό κοινό 
αναζητά όλο και περισσότερο το ιστορικό μυθιστόρημα 
γιατί βλέπει τα κενά του. Και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστή-
σω θερμά τις εκδόσεις Πνοή, την Κάκια Ξύδη και τον Δη-
μήτρη Καραναστάση, τον επιμελητή των εκδόσεων που 
άνοιξαν μια μεγάλη αγκαλιά και στήριξαν ολόψυχα το μυ-
θιστόρημα μου. Ξέρουν να εκτιμούν και να σέβονται τον 
κόπο του συγγραφέα και να προβάλλουν το έργο τους. 
Μακάρι η συνεργασία μας να τραβήξει χρόνια.

Υπάρχουν μηνύματα που θέλετε να δώσετε στον ανα-
γνώστη;
Ήθελα να του δώσω το μήνυμα ότι σε όλους τους λα-
ούς υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, ότι οι  Έλληνες ενώ 
έχουμε μεγαλουργήσει σε πολλούς τομείς έχουμε και τα 
αρνητικά μας στοιχεία.  Δεν είμαστε οι καλύτεροι του κό-
σμου. Ακόμη ότι  η αγάπη δεν πρέπει να ξεχωρίζει χρώ-
μα, φυλή και  θρησκεία και δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέ-
λες χωρίς να  γνωρίζουμε τους ανθρώπους. 

Και συγγραφέας και δημοσιογράφος; 
Ναι, παλιότερα έχω συνεργαστεί με πολλές εφημερίδες 
της Πιερίας  για θέματα πολιτισμού. Σήμερα συνεργάζο-
μαι μόνο με το Bookia  και το e-pieria. Είναι τιμή και χαρά 
μου που εδώ και δυο χρόνια περίπου είμαι συνεργάτι-
δα του Bookia στην Πιερία καλύπτοντας ρεπορτάζ πα-
ρουσιάσεων συγγραφέων που έρχονται στην πόλη μας 
αλλά και προβάλλοντας τους δημιουργούς του νομού. Το 
καλοκαίρι  συνεχίζω να στέλνω ανταποκρίσεις από την 
Τήνο προβάλλοντας τους εκεί συγγραφείς. Ο Παναγιώτης  
Σιδηρόπουλος και η Πόπη Ξοφάκη, κάνουν μια πολύ σο-
βαρή δουλειά και δεν θα μπορούσα να μην βοηθήσω στο 
εγχείρημα τους. Το e-pieria είναι τοπική ενημερωτική 
ιστοσελίδα, η μόνη στην Πιερία που ασχολείται σοβαρά 
με τον πολιτισμό.  

Πόσο βοηθούν στην προώθηση βιβλίων οι ενημερω-
τικές ιστοσελίδες;
Πάρα πολύ. Ενημερώνουν τους αναγνώστες με τις από-
ψεις των αναγνωστών, υπάρχουν  συνεντεύξεις των αγα-
πημένων συγγραφέων ώστε να τους γνωρίσουν και προ-
τείνουν βιβλία που ξεχωρίζουν. Στα εκατοντάδες βιβλία 
που εκδίδονται κάθε χρόνο, βοηθούν τον αναγνώστη να 
επιλέξει αυτό που του ταιριάζει.

Πόσο δύσκολο είναι να γράψεις ένα ιστορικό μυθιστό-
ρημα που το παράλογο κυριαρχεί;
Τα περισσότερα ιστορικά μυθιστορήματα γράφουν για τους 
πολέμους, τον  φασισμό, τον  ρατσισμό, την  προσφυγιά, 
την μετανάστευση  και την  εκμετάλλευση. Και η Ελλάδα 
έχει ζήσει όλα τα παραπάνω παράλογα μην παίρνοντας 
ακόμη μαθήματα. Δυστυχώς η  ιστορία επαναλαμβάνεται 
όταν δεν την γνωρίζουμε. Οι συγγραφείς έχουν χτυπήσει 
το καμπανάκι. Σίγουρα  δεν είναι ο ρόλος του  για να  δώσει 
την λύση έτοιμη στο πιάτο. Αλλά να τον προβληματίσει. Το 
θέμα είναι αν ο κάθε αναγνώστης  είναι έτοιμος  να τα ει-
σπράξει, να τα φιλτράρει, να κάνει την δική του εσωτερική 
βουτιά, να αφυπνιστεί και να σπάσει τις αλυσίδες. Να πάρει 
τις ευθύνες και το φορτίο που του αναλογεί. Χρειαζόμαστε 
λοιπόν πρώτα την προσωπική αφύπνιση για να μπορέσου-

με  να αλλάξουμε μετά τον κόσμο.  

Πιστεύετε πως οι Έλληνες διαβάζουν βιβλία;
Κάθε μορφή τέχνης, τα χρόνια της κρίσης συνεχώς χά-
νει υποστηρικτές. Το βιβλίο προσπαθεί αλλά και πάλι δεν 
είναι το επιθυμητό που θα θέλαμε. Ευτυχώς το παιδικό 
βιβλίο πάει πολύ καλά κι αυτό είναι το αισιόδοξο. Για εμάς 
τους ενήλικες θα έλεγα ότι τα ποσοστά είναι απογοητευ-
τικά. Πιο πολλοί είναι οι συγγραφείς  παρά οι αναγνώ-
στες. Φταίει η έλλειψη κουλτούρας;  Ίσως.  Δεν πιστεύω 
πάντως ότι φταίει η οικονομική κρίση. Δεν είναι πιο ακρι-
βό το βιβλίο από ένα tablet ή κινητό.  

«Το κόκκινο τ’ ουρανού» είναι το τελευταίο σας έργο. 
Τι προηγήθηκε;
Γράφω από το 1987. Η διαδρομή μου συμπεριλαμβάνει 
πέντε ποιητικές συλλογές, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο-βιο-
γραφία που οι αναγνώστες μπορούν ελεύθερα να διαβά-
σουν στην ιστοσελίδα μου www.magdapapadimitriou.gr 
κι ένα μυθιστόρημα «Ζωή σε Θαλασσοσταλιές» από τις 
εκδόσεις Έναστρον, εμπνευσμένο από την Τήνο, το αγα-
πημένο μου νησί .

Μαθήματα ιστορίας μέσα από τη... λογοτεχνία

συνέντευξη

Η ΜΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ 
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BLEND MISHKIN & ROOTS 
EVOLUTION
Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί ένα εορταστικό live show 
σε rub a dub και dancehall ρυθμούς 
στο Υπόγειο. Ώρα: 21:00. Τιμή εισό-
δου: 5 ευρώ. Η πιο φρέσκια μπάντα 
της Ελληνικής Reggae σκηνής έχει στο 
ενεργητικό της περίπου ένα χρό-
νο σκηνικής παρουσίας. Έχουν ήδη 
ολοκληρώσει ένα Ευρωπαϊκό tour με 
εμφανίσεις σε μεγάλα διεθνή festival 
και clubs όπως One Love Festival (UK), 
Antilliaanse Feesten (BE), The Reggae 
Garden Festival (UK), Hootananny 
Brixton (UK) και Attic Bristol. Σήμερα, 
η μπάντα ετοιμάζεται να μπει στο studio 
για την ηχογράφηση του νέου της album. 
Το ζέσταμα της βραδιάς αναλαμβάνει 
ο selector Rastayouth. Μετά το τέλος 
του live, το booth αναλαμβάνουν οι 
Moca Juniors Sound. Με τον selectah 
Mellow Mood πίσω από τα decks και τον 
TuRTLe στο μικρόφωνο, υπόσχονται ένα 
μουσικό σετ από νέες κυκλοφορίες και 
φρέσκα κομμάτια, όπως πάντα σε reggae 
dancehall διάθεση.
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Ρ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ- 
Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

SHE PAST AWAY & SELOFAN

100 ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ

LES AU REVOIR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
Η Ρίτα Αντωνοπούλου συναντά τον 
πιανίστα Θοδωρή Οικονόμου, έναν 
από τους πιο καταξιωμένους νέους 
Έλληνες συνθέτες θεατρικής και 
κινηματογραφικής μουσικής, στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
στις 5 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίου: γενική είσοδος 10 ευρώ 
και μειωμένο 5 ευρώ. 
Μια μουσική συνομιλία δύο καλλι-
τεχνών στο σήμερα, που στρέφουν 
το βλέμμα στο παρελθόν και το 
μέλλον. Μια μουσική σύμπραξη για 
τη χαρά της δημιουργίας, για την 
ανακάλυψη μέσα από το παιχνίδι, 
για τη φλόγα που καίει, για τη στιγμή 
που περικλείει τα πάντα. Τρυφερές 
εικόνες, με τις εύθραυστες μελωδίες 
του Μάνου Χατζιδάκι να δίνουν τη 
θέση τους στις ροκ μπαλάντες των 
Αγγέλακα και Παυλίδη, εντυπω-
σιακά ερμηνευμένες με ένα πιάνο 
και μια εσωτερική δύναμη από δύο 
ερμηνευτές που καθηλώνει.

Δυο συγκροτήματα θα ανέβουν στην 
σκηνή του 8Ball, στις 30 Δεκεμβρίου. 
Ώρα: 20:30. Τιμή εισιτηρίου: 18 ευρώ 
στο ταμείο.
Οι She past away και οι Selofan επι-
στρέφουν στη σκηνή του 8ball club για 
μία μοναδική εμφάνιση. Οι She past 
away ανήκουν στα κλασσικά πλέον 
σχήματα της σκηνής, με φανατικό 
που πάντα δικαιώνεται. Με δύο αρι-
στουργηματικά άλμπουμ και άψογες 
ζωντανές εμφανίσεις η μπάντα από 
την Τουρκία κατέκτησε τα dancefloor 
των club της σκηνής παγκοσμίως, 
τις δισκοθήκες, αλλά και τις καρδιές 
μας. Οι Selofan αναμιγνύουν ήχους, 
λέξεις και αισθητική με τον δικό τους 
προσωπικό τρόπο. Οι ζωντανές τους 
εμφανίσεις εντός συνόρων είναι σπά-
νιες αλλά ακραία συναισθηματικές. 

Μετά τις δύο sold out παραστάσεις πέ-
ρυσι στο Ηρώδειο, η αγαπημένη ορχή-
στρα του ελληνικού κοινού έρχεται στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 5 
και 6 Ιανουαρίου 2018. Τιμές εισιτηρί-
ων: 65€, 55€, 40€, 30€, 20€ (φοιτητικό, 
ανέργων, περιορισμένης ορατότητας).
Το όνομα της Ορχήστρας στα ουγγρι-
κά είναι «Szaztagu Ciganyzenekar», 
που σημαίνει «100μελής Τσιγγάνικη 
Ορχήστρα»: 100 μουσικοί που παί-
ζουν ενστικτωδώς, χωρίς παρτιτούρα, 
μακριά από κάθε πρωτόκολλο. Οι 
μουσικοί αυτοσχεδιάζουν, επεμβαίνουν 
και κάνουν παραλλαγές χωρίς ποτέ να 
προδίδουν τις συνθέσεις –αντίθετα τις 
εμπλουτίζουν. Παίζουν με την ελευθερία 
μιας αυθόρμητης τσιγγάνικης γιορτής, 
αλλά και την ακρίβεια και τον απόλυτο 
συγχρονισμό ενός βιεννέζικου κλασικού 
συνόλου. Στην Ορχήστρα συμμετέχει η 
«αφρόκρεμα» των τσιγγάνων μουσι-
κών της Ουγγαρίας. Εξέχουσα θέση 
κατέχουν ο Jószef Lendvai Csócsi που 
είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και 
ηγέτης της Ορχήστρας, ενώ ένα από 
τα πιο εκλεκτά μέλη της είναι ο Oszkar 
Okros, ο καλύτερος μουσικός κυμβάλου 
στον κόσμο.

Ο Μπάμπης Στόκας με τις αγαπημένες 
επιτυχίες των Πυξ Λαξ, αλλά και τα ολο-
καίνουρια τραγούδια του έρχεται στο club 
του Μυλου, την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου. 
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 
στην προπώληση και 12 ευρώ στο ταμείο.
Ο Μπάμπης ένας από τους πιο αγαπημέ-
νους Έλληνες τραγουδοποιούς, με εφόδιο 
τη ξεχωριστή φωνή και ερμηνεία, συναντά-
ει τη Βίκυ Καρατζόγλου, παρουσιάζοντας 
ένα πρόγραμμα βασισμένο τόσο στην πολύ-
χρονη μουσική διαδρομή του Μπάμπη, όσο 
και σε τραγούδια από όλους τους χώρους 
της ελληνικής μουσικής που άφησαν 
ιστορία. Μπαλάντες και λαϊκά, τρυφερότητα 
και δυναμισμός, ερμηνείες και συναίσθημα, 
δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα, 
ώστε το πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών 
να δημιουργήσει βράδια γεμάτα μουσικές, 
νοσταλγία, κέφι και αστείρευτη διάθεση για 
ερμηνευτικές απογειώσεις.

Οι Les Au Revoir θα βρεθούν στις 
5 Ιανουαρίου, στο Navona Bar – 
Restaurant. 
Το συγκρότημα θα παρουσιάσει το 
νέο τους concept που έχει τίτλο 
«Christmas Mood ON». Οι Les Au 
Revoir έχοντας στις αποσκευές 
τους το album τους «Retro’ Clock», 
αλλά και το νέο τους τραγούδι 
«Χριστούγεννα Μαζί», στις ζωντα-
νές τους εμφανίσεις συνδυάζουν 
αρμονικά retro μελωδίες από 
παλαιότερες εποχές με σύγχρονους 
ήχους. Η ομάδα αποτελείται από 
τους: Αλεξάνδρα Μπουνάτσα στο 
τραγούδι, τον Κώστας Καραμήτσος 
στα πλήκτρα- programming και τον 
Λεωνίδα Αναγνώστου στην ακουστι-
κή κιθάρα.

Η ΚΟΘ και ο ΟΜΜΘ υποδέχονται 
το 2018 με μια βραδιά ελληνικής 
οπερέτας, στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, στη 1 Ιανουαρίου. 
Ώρα: 19:00. Τιμές εισιτηρίων: 15, 10 
και 5 ευρώ.
Ο Νικόλαος Καπέλιος επιμελείται 
σκηνοθετικά και παρουσιάζει ένα 
μουσικό ξεφάντωμα με όλα τα 
χαρακτηριστικά της καλής οπερέ-
τας –χιούμορ, ερωτισμός, γκρο-
τέσκο, καυστικά σχόλια, αλλά και 
κομψότητα και γλυκιά νοσταλγία–, 
ενός είδους που εμφανίστηκε στην 
Ελλάδα στις αρχές του περασμένου 
αιώνα, ως μοντέρνα εξέλιξη του 
κωμειδυλλίου. 

Ο Βασίλης Πρατσινάκης θα βρίσκε-
ται στο Καφέ του Μύλου, έως την 
1 Ιανουαρίου. Τιμή εισιτηρίου: 10 
ευρώ. Παίρνει τα τραγούδια του, 
τις μελωδίες, τους καλούς στίχους 
και με αγάπη, καλή διάθεση θα 
μοιραστεί μαζί μας την Παραμονή 
πρωτοχρονιάς (μετά την αλλαγή του 
χρόνου) στο Καφέ του Μύλου. «Η 
μουσική σμίγει, ενώνει, θυμόμαστε 
και ξεχνάμε, γινόμαστε παρέα και 
πάμε με οδηγό τον καλό στίχο και 
τις αξέχαστες μελωδίες» αναφέρει η 
περιγραφή της βραδιάς. Μαζί του οι 
μουσικοί Αντώνης Κουμανδράκης 
στην κιθάρα, Γιάννης Φιλιππουπο-
λίτης στο πιάνο και Γιώργος Φακα-
λής στο μπουζούκι. Συμμετέχει ο 
Γιάννης Γεωργιλάς.

πολιτισμός
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗΣτο ποδόσφαιρο υπάρχει μία θεωρία η οποία 
λέει ότι «χρήσιμη μεταγραφή τον Ιανουά-
ριο δε γίνεται». Κι όπως όλες οι θεωρίες, 
συνήθως, στηρίζονται επιλεκτικά σε κάποια 
γεγονότα. Η συγκεκριμένη έχει ως βάση το 
γεγονός ότι «τα καλά συμβόλαια λήγουν το 
καλοκαίρι» ή στο ότι «μέχρι να προσαρμοστεί 
ο παίκτης κρίνεται το Πρωτάθλημα». Στην 
πράξη αποδείχθηκε ότι ούτε το πρώτο, ούτε 
το δεύτερο είναι νόμος. Στην ιστορία του πο-
δοσφαίρου υπάρχουν δεκάδες πετυχημένες 
μεταγραφές που έγιναν στα μισά της αγω-
νιστικής περιόδου, όπως υπήρξαν κι άλλες 
τόσες μεταγραφικές γκέλες. Το ίδιο όμως 
ισχύει και για τις μεταγραφές που γίνονται το 
καλοκαίρι. Το ζήτημα που μπαίνει είναι πώς 
επιλέγει μία ομάδα ποδοσφαιριστές και όχι το 
εάν «ψωνίζει» χειμώνα ή καλοκαίρι. 

Τα καλά οργανωμένα κλαμπ αξιοποιούν τις 
γνώσεις και την ατζέντα του τεχνικού διευθυ-
ντή ο οποίος πρώτα έχει ενημερωθεί για το 
ύψος του μπάτζετ των μεταγραφών. Παίρνει 

όλη την ευθύνη των επιλογών και κατ’ επέ-
κταση του αγωνιστικού αποτελέσματος. Την 
εποχή της ελεύθερης μετακίνησης υπάρχουν 
εκατοντάδες ελεύθεροι ποδοσφαιριστές 
σ’ όλη την Ευρώπη. Αυτό δε σημαίνει ότι 
όλοι είναι πρόθυμοι να κάνουν το επόμενο 
επαγγελματικό τους βήμα σ’ ένα υποβαθ-
μισμένο Πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό της 
Ελλάδας. Ακόμη και οι ποδοσφαιριστές που 
αγωνίζονται σε μικρομεσαίες ομάδες της 
κεντρικής Ευρώπης, έστω κι αν έχουν λίγες 
συμμετοχές στις ομάδες τους, διστάζουν να 
υπογράψουν συμβόλαιο για να αγωνισθούν 

στη Super League. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επιλογές αυτομάτως μειώνονται σημαντικά 
για τις εγχώριες ομάδες που κάνουν πρω-
ταθλητισμό. Πάντα όμως ένα οργανωμένο 
σκάουτ μπορεί να είναι αποτελεσματικό και 
κερδοφόρο. Η μεγάλη επιτυχία δεν είναι μόνο 
το να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές με γεμάτο 
βιογραφικό. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν μικρό 
κύκλο προσφοράς και είναι αμφίβολο το απο-
τέλεσμα. Eξαιρετική κίνηση είναι η απόκτηση 
ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν αγωνιστική 
προοπτική, άρα συγκεντρώνουν και ελπίδες 
να αποκτήσουν υπεραξία στη μεταπώλησή 
τους. Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια δηλαδή. 
Αυτή είναι άλλωστε η φιλοσοφία των κλαμπ 
της Ευρώπης που δεν γράφουν τα χρέη στο 
χιόνι και δεν περιμένουν την επιβίωσή τους 
από τη χρηματοδότηση των ιδιοκτητών. Όταν 
όμως λειτουργείς στη λογική του «άρπα 
κόλα» ψάχνεις εφήμερες λύσεις και βάζεις 
την ομάδα που διοικείς σε περιπέτειες. 

Καλή χρονιά σ’ όλους.

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) Επωνυμία και  διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης 
– Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος 
για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Θάνου, Τηλέφωνα: 2310-470501, 2310-
470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, 
URL: http://www.egnatia.eu 
I.3) Επικοινωνία:Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση 
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.  
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση: (URL): www.promitheus.gov.gr  
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
II.1) Εύρος της σύμβασης 
II.1.1), ΙΙ.2.1), ΙΙ.2.4)  Τίτλος – Σύντομη Περιγραφή: “Προμήθεια φωτοτυπικών – εκτυπωτι-
κών συστημάτων και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αυτών, 
των ανταλλακτικών και των αναλώσιμων καθώς και των εργατικών διάγνωσης και 
αποκατάστασης βλαβών τους” Κωδ. Αναφοράς 5580» 
II.1.3)Είδος σύμβασης: Αγαθά  
II.1.5), ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 152.000 Ευρώ  
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Όχι 
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: EL 522,  EL 543,  EL 531,  EL 511, EL 513, EL 422 – Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Γρεβενών –Κοζάνης, Έβρου, Ροδόπης, Νάξου . 
IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο Τιμή Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια της σύμβασης : 36 μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού παραγόμενων 
αντιγράφων (από το σύνολο των συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 
έγχρωμων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι  
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:  Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση. 
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και χρη-
ματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς οφείλουν να διαθέτουν: 
‘’ειδικό’’  ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρια (3) τελευταία έτη διαχειριστικών χρήσεων, 
μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (να παρέχονται 
οι σχετικοί επίσημοι ισολογισμοί). Ο κύκλος εργασιών πρέπει να αφορά στον τομέα 
δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται η επάρκεια και όχι άλλης φύσεως δραστηριότητες 

του υποψήφιου αναδόχου. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων να δηλώνει ετήσιο 
κύκλο εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, μεγαλύτερο από το 
50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Ο κύκλος εργασιών πρέπει να αφορά 
στον τομέα δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται η επάρκεια και όχι άλλης φύσεως 
δραστηριότητες του υποψήφιου αναδόχου. 
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κάθε προσφέρων, όσον αφορά στην τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, για να μην 
αποκλειστεί από τη διαδικασία, οφείλει να:  
(α) αποδείξει την κάλυψη του αντικειμένου και την ικανοποίηση των προδιαγραφών και 
των υπηρεσιών που απαιτούνται, σύμφωνα με το τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο».

(β) έχει εκτελέσει, κατά την διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, πέντε (5) συμβάσεις 
παρόμοιες με την υπό ανάθεση σύμβαση για συντήρηση και τεχνική υποστήριξης  
φωτοτυπικών & εκτυπωτικών συστημάτων, με ετήσιο προϋπολογισμό άνω του 50% του 
προϋπολογισμού, του υπό ανάθεση έργου. Η υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει 
λεπτομέρειες των έργων που έχουν διεκπεραιωθεί.  
(γ) διαθέτει εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, με δυνατότητα ανταπόκρισης στους 
νομούς εγκατάστασης των συστημάτων.  
(δ) διαθέτει βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των 
αντίστοιχων συστημάτων ότι  ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής θα 
παρέχει τις ζητούμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Αντικείμενο Προμήθειας». Πληροφορίες και δια-
τυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις αναφέρονται 
αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
Τα κριτήρια επιλογής Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικα-
σίας».

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 
IV.1.8) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 29/01/2018, 
Τοπική ώρα 14:00. 
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην 
αίτηση συμμετοχής: Ελληνική 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 3 μήνες 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 05/02/2018, Τοπική ώρα 14:00, Τόπος: 
Διεύθυνση όπως στο Ι.3. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος.

ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες:  
α) Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με το ISO 9001-2008 για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για 
υπηρεσίες σχετικές με την διαχείριση εγγράφων. 
b) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ύψους 3.040 € και ισχύος 
τριών (3) μηνών και τριάντα ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλε-
κτρονικής υποβολής) των προσφορών. 
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 
«Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας». 
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 21/01/2018  
και ώρα 14.00. 
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό εξόδων της 
“Εγνατία Οδός ΑΕ.”.  
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1 του τεύχους «Διακή-
ρυξη ανοικτής διαδικασίας». 
c) Η Εγνατία Οδός ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα στη διάρκεια της σύμβασης να αυξήσει την πο-
σότητα των προς προμήθεια αγαθών & παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 
132 του Ν.4412/2016 και την παρ. 4.5 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τον λόγο αυτό πέραν της αμοιβής 
που αντιστοιχεί στην επιπλέον ποσότητα των αγαθών /υπηρεσιών που θα προμηθεύσει. 
d) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών 
δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://
www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος 
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η υποβολή των απαραιτήτων από τη 
Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία 
Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Διεύθυνση και άλλα 
στοιχεία όπως στο Ι.1 
VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών γίνεται σε προθεσμία 10 ημερών, αφότου ο ενδια-
φερόμενος έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης 
ή αφότου ανακοινώθηκε η πράξη κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη για τις πράξεις που 
προβλέπονται σε αυτή. 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβο-
λή προσφυγών: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Εφη-
μερίδα:: 22/12/2017.

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
Απόστολος Αντωνούδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι  οργανωμένες ομάδες και η λογική του «άρπα κόλα»
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ζώδια & social life

Είχατε ταλαιπωρηθεί αρκετά και τώρα νιώθετε ότι κάτι συμβαίνει 
στη ζωή σας που θα σας κάνει και πάλι να χαμογελάτε μέσα από 
την ψυχή σας. Το 2018 είναι μία περίοδο που θα σας γαληνέψει και 
αυτές οι μέρες σας βάζουν σε αυτήν τη λογική. Αποχαιρετίστε ό,τι 
σας κούρασε, ήρθε επιτέλους κάτι όμορφο που θα το γευτείτε πολύ 
σύντομα.

Το 2017 τελειώνει με πολλές σκέψεις, που αφορούν τα οικονομικά 
σας και τις σχέσεις σας με τους άλλους. Ίσως λίγο πριν ανατείλει το 
2018, να πάρετε κάποιες πληροφορίες όπου αφορούν την προσωπική 
σας ζωή. Είναι πολύ σημαντική περίοδος και θα πρέπει να αφουγκρα-
στείτε και να δώσετε μεγάλη σημασία στην κάθε αλλαγή που γίνεται.

Η τελευταία εβδομάδα του 2017 είναι μία αρκετά πιεστική περίοδος 
για σας. Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω δείχνει ότι δεν θα μπορέσετε 
εύκολα να διαχειριστείτε την προσωπική σας ζωή. Για κάποιους 
λόγους θα έχετε την τάση να κρύβετε τα συναισθήματα σας, με το 
σκεπτικό ότι δεν βρίσκουν τον σωστό αποδέκτη.

Τελειώνοντας το 2017 αρχίζουν να αλλάζουν πολλά πράγματα στη 
ζωή σας. Ήδη έχουν μπει νέα θεμέλια στην προσωπική σας ζωή, 
κάτι που το τελευταίο διάστημα το έχετε νιώσει περισσότερο εσείς 
που ανήκετε στις πρώτες μέρες του ζωδίου σας. Αφήστε τα παλιά και 
προχωρήστε με θάρρος στο 2018.

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, την τελευταία εβδομάδα του 2017, σας 
δίνει ένα προβάδισμα σε προσωπικά θέματα. Είναι αλήθεια ότι 
θέλετε να πιστέψετε και εσείς οι ίδιοι ότι ο προσωπικός σας τομέας 
είναι επιτέλους αυτό που σας αντιπροσωπεύει. Μην αγνοείτε όμως 
τον Κρόνο που πλέον βρίσκεται στο ζώδιό σας, δεν είναι απλά 
περαστικός.

Η απομάκρυνση αυτές τις μέρες από τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα 
γίνει λόγω κάποιων καταστάσεων που σας βαραίνουν. Μπορεί να μην 
έχετε πολύ διάθεση λίγο πριν φύγει το 2017, αλλά σίγουρα θα δείτε τα 
πράγματα πολύ διαφορετικά μέσα στο 2018. Κάνετε τον προγραμματι-
σμό σας και μην κολλάτε σε λεπτομέρειες.

Η κοινωνικότητά σας θα παίξει τον βασικότερο ρόλο λίγο πριν το 
2018. Θα αναζητήσετε νέους ορίζοντες και κυρίως θα μπουν στη ζωή 
σας άτομα που θα τα χαρακτηρίζει η ωριμότητα και η σύνεση. Μπορεί 
να κάνετε κάποια σημαντική συμφωνία σε επαγγελματικό επίπεδο, 
όπου θα σας επιφέρει υλικές απολαβές.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Αιγόκερω, κάτι που θα σας κάνει 
να μαζέψετε τις τυχόν αφελείς σκέψεις σας για ένα πρόσωπο που 
βρίσκεται στη ζωή σας. Η νέα χρονιά είναι μπροστά σας και θα σας 
φέρει σίγουρα την ισορροπία μέσα από δυναμικές και ξεκάθαρες 
αποφάσεις.

Οικονομικά και επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν έντονα 
τις επόμενες μέρες. Βέβαια οι σχέσεις σας με τους άλλους θα 
αρχίσουν σιγά-σιγά να αποκτούν την εμπιστοσύνη που είχε χαθεί για 
κάποιους λόγους. Πολύ πιθανόν να σμίξετε με άτομα που ο χρόνος τα 
είχε πάρει από κοντά σας.

Η περίοδος αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη σε προσωπικό επίπεδο. Μάλλον 
κάποια ταξίδια θα σας ανανεώσουν και θα βρεθείτε αργότερα να 
αναπολείτε τις όμορφες στιγμές που θα ζήσετε με τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Καλό είναι να πάρετε αποφάσεις για ένα πολύ προσωπικό 
σας θέμα με την είσοδο της νέας χρονιάς.

Αυτές τις μέρες θα σκεφτείτε πράγματα και γεγονότα που αφορούν το 
παρελθόν σας. Πολύ πιθανόν να αναρωτηθείτε για κάποια λάθη σας σε 
μία πολύ προσωπική σας σχέση. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να ωριμάσετε 
συναισθηματικά και αυτά που αισθάνεστε τώρα, είναι τα πρώτα 
δείγματα μιας νέας για σας περιόδου.

Έφτασε και το τέλος αυτού του χρόνου και είναι αλήθεια δεν σας 
άφησε να ξεκουραστείτε καθόλου. Οι μέρες αυτές θα σας βάλουν σε 
μία νέα πραγματικότητα που πρέπει να κατανοήσετε σε βάθος χρόνου. 
Η εργασία, η υγεία και οι πολύ προσωπικές σας σχέσεις θα είναι 
εκείνες που θα πρωταγωνιστούν το 2018.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Οι μέρες αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλες συναισθηματικές 
δοκιμασίες. Το 2017 φεύγει και παίρνει μαζί του κάποιες ει-

κόνες που όλοι θέλουν να ξεχάσουν, αλλά θα δοθούν ισχυρές 
ψυχικές δυνάμεις, που θα είναι εξιτήριο για κάθε δυσκολία.

MAKE-A - WISH PARTY  
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μια βραδιά αισιοδοξίας, αγάπης και πίστης στα όνειρα 
των παιδιών διοργάνωσε το MAKE-A - WISH (ΚANE-
MIA-EYXH Ελλάδος) σε χριστουγεννιάτικο κλίμα στο Bar 
Restaurant Shark στη Θεσσαλονίκη.  Τους παρευρισκό-
μενους καλωσόρισε η πρόεδρος του MAKE-A-WISH κυ-
ρία Αναστασία Μανιά, κάνοντας μια σύντομη αναφορά στο 
πολυσήμαντο έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού που 
προσμετρά έως σήμερα 1.800 εκπληρωμένες ευχές παι-
διών τα οποία πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Σύντομο 
χαιρετισμό απηύθυνε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Συγκινητική στιγ-
μή της βραδιάς ήταν η μαρτυρία της μικρής Σοφίας που 
ευχήθηκε να γνωρίσει από κοντά τον αγαπημένο της τρα-
γουδιστή Harry Styles, ευχή που υιοθετήθηκε, ενώ μέρος 
των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του 
MAKE-A-WISH (ΚANE-MIA-EYXH Ελλάδος). Τη βραδιά 
έντυσαν με χαρούμενες νότες οι καλύτεροι DJs από τα πιο 
πετυχημένα club της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα 
μοναδικό set με μοναδικό σκοπό να εκπληρωθούν ακό-
μα περισσότερες ευχές παιδιών. Charalampidis Antonis- 
4 records events, Charalampidis Giannis - Mandon, 
Drossou Kotelis Leonidas-Zucca, Koutis Nick-Χρώμα, 
Logothetidis Zafiris- Casper, Mathas Alexandros-Plus 
Radio, Rossidis Thomas-Shark, Simintiridis Akis- 
Lavalbone, Venetsanos Nikos-Markiz.

Λήδα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Αναστασία Μανιά, 
Πρόεδρος του MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Αναστασία Μανιά, Πρόεδρος του MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)  
ανάμεσα στη Σοφία το κοριτσάκι της ΕΥΧΗΣ και τον πατέρα της

Βάγια Παναγιώτου, Νατάσα Καρρά, Ντίνα Τέρτση του MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)
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πού θα μας βρείτε;

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

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

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

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

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

Όλα τα σημεία διανομής
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