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Οι μεγάλες δυσκολίες κρύβονται στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ,  
το οποίο αποτελεί «μνημείο» αλυτρωτισμού

editorial

# συλλαλητήριο_3
Socialismata«Χαραμάδα» άνοιξε, δεν βρέθηκε λύση

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Η «χαραμάδα αισιοδοξίας» που άνοιξε το τελευταίο διάστημα για το Σκοπιανό είναι σημαντικό να μην 
κλείσει. Ο Ζόραν Ζάεφ δείχνει στην πράξη πρόθυμος να εγκατάλειψει τις αλυτρωτικές τάσεις, πάνω στις 
οποίες χτίστηκαν πολιτικές καριέρες στη γειτονική χώρα, προκειμένου να δοθεί μία λύση στο ονοματολο-
γικό. Όχι, δεν είναι εύκολο μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ να έχει κλείσει το θέμα. Ακόμα 
και για λόγους σταθερότητας όχι απλά της κυβέρνησης αλλά της ίδιας της χώρας, η πολιτική ηγεσία της 
ΠΓΔΜ κάνει βήματα προς τα πίσω με πολλή προσοχή. Το απέδειξε και στη συνάντηση του Νταβός, όπου 
ανακοινώθηκε η αλλαγή ονομασίας του αεροδρομίου και της κεντρικής λεωφόρου της γειτονικής χώρας, 
όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες ονομαζόταν «Μέγας Αλέξανδρος».

Αυτές, όμως, είναι μάλλον οι εύκολες αλλαγές. Οι δυσκολίες κρύβονται στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ, το οποίο 
αποτελεί «μνημείο» αλυτρωτισμού. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ έσπευσε δημόσια να μιλήσει για 
σκοπέλους που υπάρχουν, σε μία χώρα με ιδιαίτερα εύθραυστες πολιτικές ισορροπίες. Κακά τα ψέματα, η 
καταδίκη του αλυτρωτισμού και η συνταγματική αναθεώρηση που θα απαλείψει τα επίμαχα στοιχεία είναι 
το πιο δύσκολο σημείο. Ακόμα δυσκολότερο και απο το να αποδεχθούμε εδώ στην Ελλάδα μία σύνθετη 
ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό. Η κατάσταση για τα Σκόπια γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, 
καθώς όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας έχουν υποσχεθεί ότι, όποια συμφωνία και αν συναφθεί με 
την Ελλάδα, θα εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κατάφερε να κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση είναι χρόνος. Χρόνος για να 
ενημερώσει –με καθυστέρηση, όπως της καταμαρτυρά το σύνολο της αντιπολίτευσης– για τις διαπραγμα-
τεύσεις που έχουν γίνει. Την ίδια ώρα, ο Ζόραν Ζάεφ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση 
της πολιτική του καριέρας. Το Σάββατο θα συγκλιθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών της ΠΓΔΜ, το 
οποίο –σύμφωνα με τα σκοπιανά ΜΜΕ– στοχεύει σε ευρεία εθνική συναίνεση για την εξεύρεση οριστικής 
λύσης στο θέμα της ονομασίας. Για να καταλάβει κανείς το πόσο δύσκολο είναι αυτό, αρκεί να αναφέρου-
με πως ο Σκοπιανός πρωθυπουργός θα έχει να αντιμετωπίσει τον εθνικιστή πρόεδρο Γκεόργκιε Ιβάνοβ, 
το δεξιό εθνικιστικό κόμμα VMRO-DPMNE και το αλβανικό DUI. Το γεγονός και μόνο ότι το αλβανικό 
κόμμα είναι σφόδρα ενοχλημένο από την απόφαση Ζέφ για μη αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας αρκεί 
για να αντιληφθεί κανείς το πόσες πιθανότητες συναίνεσης υπάρχουν.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι Σκοπιανοί είναι σαφέστατα πιο στριμωγμένοι απ’ ό,τι η Ελλάδα, ενώ είναι 
και αυτοί που «καίγονται» περισσότερο για την εξεύρεση λύσης. Άλλωστε, δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ που 
τους περιμένει σε αυτή την περίπτωση, αλλά και μία αίτηση ένταξης στην ΕΕ, που ανοίγει τις κάνουλες του 
χρήματος για μία πολύ μικρή οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο σκέλος των διαπραγματεύσεων 
θα χρειαστεί σύνεση και καλά αντανακλαστικά.

▶ «Με πλάτη στη Βουλή και στους βουλευτές το συλλαλητήριο της Αθήνας», 
είπε στη στήλη ο διοργανωτής Ν. Πατσίκας. #4_Φεβρουαρίου
▶ «Δεν είμαστε οι γκόμενοι του… ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε ο Δημήτρης Καμμένος «δεν 
μας θέλουν και δεν ξέρουν πώς να μας χωρίσουν;». #διαφωνίες_για_Σκοπιανό  
Άντε γιατί «τα έχει πάρει στο κρανίο» με τους συγκυβερνώντες. Ο βουλευτής 
των ΑΝΕΛ είπε επίσης ότι δεν γουστάρουν Ρουβίκωνες, αναρχικούς και εφό-
δους αλλά έκαναν υπομονή… #γκε_γκε;
▶ Μετά πήρε σειρά ο Σάκης Παπαδόπουλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  που απά-
ντησε εμμέσως στον Δημήτρη Καμμένο ότι «δεν μπορεί ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Πάνος Καμμένος να έχει άλλη γραμμή από την κυβέρνηση…» Κυβέρ-
νηση δεν είναι και ο… υπουργός; #ρητορικό #εθνικό #δεδηλωμένη; #μπάχαλο 
▶ «Αν δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Ελλάδας δεν θα ψηφίσουμε 
καμία πρόταση για το Σκοπιανό» πρόσθεσε ο βουλευτής του «νέου ΠΑΣΟΚ» Β. 
Κεγκέρογλου. «Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Φράγκου Φραγκούλη, ο οποίος 
είναι άνθρωπος κοντά στον Τσίπρα. Προωθήθηκε από το Μαξίμου, αυτό πι-
στεύω…» #διάσπαση_ΝΔ; #σκι_ξέρεις; #χιονοστιβάδα οι εξελίξεις…
▶ Μετά το Νταβός «μίνι» υπουργικό συμβούλιο για το Σκοπιανό…  «Μίνι»; Δη-
λαδή πόσο κόσμο θέλουν στους δρόμους και στις πλατείες για να το κάνουν… 
«κανονικό»; #συλλαλητήριο #Κοτζιάς #Κατρούγκαλος #Κουίκ #Αμανατίδης 
#Παυλόπουλος #Καμμένος 
▶ (Παράκληση προς ΕΡΤ3: Να επαναληφθεί η «Κυριακή στο χωριό» 550.000 
τηλεθεατές… δεν την είδαν) #SOCIALismata #συλλαλητήριο
▶ Μάθιου Νίμιτς στην Αθήνα… Όχι δεν θα πάει στο συλλαλητήριο για τη Μακε-
δονία! Ο διαμεσολαβητής – «ουδέτερος» λέμε – έχει ήδη για Μακεδονία τη… 
«Μακεδονία» #τρέλα #μετά_το_Νταβός_πρόοδος  
#Συμβούλιο_πολιτικών_αρχηγών 
▶ «Δεν υποχωρούμε στο όνομα χρήσης του όρου Μακεδονία και στα παρά-
γωγά του,  αλλά αυτά είναι τα εύκολα» είπε ο Ιερώνυμος και μίλησε για τα 
δύσκολα #Σύνταγμα_Σκοπίων #αλυτρωτισμούς #σχολικά_βιβλία  
#πιέσεις_κυβέρνησης;
▶ «Ρωτήστε τον κ. Ιβάν Σαββίδη αν κάποιοι θέλουν τη δημιουργία… «Λέγκας 
του βορρά»» είπε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» και πρ. βουλευτής Κυ-
ριάκος Βελόπουλος . Ο κ. Σαββίδης απάντησε «Εμείς ένα κόμμα έχουμε τον… 
ΠΑΟΚ»! #κόμμα_85_εκατομμύρια_ευρώ…
▶ Με τα άλογα και τα στέμματα -στο Λονδίνο και στα παλάτια- ποζάρουν και 
φωτογραφίζονται εδώ τα θεωρούν... κιτς δίπλα στη θάλασσα! #ΠΟΤΑΜΙ  
#το_πανό_του_χριστού «κι άλλα καραγκιοζιλίκια» 
#Λεπτομέρειες - Ποιο είναι το δίκιο της χώρας; Ποια η σημερινή δυνατότητα 
να το διεκδικήσει  επιτυχώς; Χάσαμε απέναντι στην παγκόσμια κοινή γνώμη; 
Οι Έλληνες πολιτικοί αποδείχθηκαν ανίκανοι –δεκαετίες τώρα- στη διαχείριση 
του Σκοπιανού;  Μήπως και τώρα δεν εκμεταλλεύονται τη συγκυρία; #ψήφοι 
#πολιτική_επιβίωση. Κομματικό ή εθνικό;  Ο λαός γιατί να μη διαμαρτύρεται; 
#ξέσπασμα #μπάφιασμα #τα_δώσαμε_όλα #φόρους_ μισθούς_συντάξεις 
#όχι_και_την_ιστορία_μας… 
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«Δεν φοβόμαστε τίποτα… Έχουμε ελληνικό στρατό 
εκπαιδευμένο, εξοπλισμένο, με υψηλό φρόνιμα και 
ηθικό ο οποίος διασφαλίζει με καθημερινό αγώνα τα 
σύνορα μας…».

«Αυτό που έχω να πω σε αυτούς που ανησυχούν ότι θα 
κάνω κόμμα και μάλιστα εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία 
του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία μας τους λέω ότι 
«απαντώνται απάτη οικτράν». Εδώ και έξι χρόνια από τότε 
που αποστρατεύτηκα όταν «μας στείλαν» όλους μαζί γιατί 
λέει θα κάναμε πραξικόπημα, τώρα λένε ότι κάνω κόμμα… 
ε, δεν το έκανα ακόμα». Ο Φραγκούλης Φράγκος επίτιμος 
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην υπη-
ρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλάει για πολίτες, 
πολιτικούς, κόμματα και βαλκάνια…

Το διαψεύδετε ότι θα κάνετε κόμμα; 
Το έχω διαψεύσει κατ’ επανάληψη έχω κουραστεί να λέω 
ότι δεν κάνω κόμμα…

Λέτε λοιπόν ότι αποκλείεται να εκμεταλλευθείτε αυτό το 
θέμα (εθνικό, της ονομασίας των Σκοπίων με τον όρο 
Μακεδονία); 
Δεν θα ήταν ανοσιούργημα από την πλευρά μου να γίνεται 
ένα συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας και εγώ να εκμε-
ταλλευτώ για να γίνει κόμμα; Και στο κάτω κάτω τώρα θα 
με αναγνωρίσουν; Δεν με ξέρουν οι Θεσσαλονικείς, δεν με 
ξέρει όλη η Ελλάδα; Δηλαδή πρέπει να κάνω το συλλαλη-
τήριο; Γιατί κάτι τέτοιο είχαν πετάξει και στο I. BEΛΛΙΔΗΣ 
όταν είχε γίνει εκεί μια μεγάλη συγκέντρωση σχετικά με 
την ίδρυση εδώ στο πανεπιστήμιο παραρτήματος ισλαμι-
κών σπουδών, στη θεολογική σχολή και είχα αντιδράσει 
κατευθείαν εκείνη τη στιγμή για έναν κύριο που φώναξε 
και μπορεί να το είπε με κάθε καλή διάθεση…

Θα είστε υποψήφιος σε κάποιο κόμμα; Σε τι αποσκοπεί-
τε με τις ομιλίες σας σε εξέδρες και σε συλλαλητήρια; 
Μισό λεπτό, εδώ δεν υπάρχει θέμα πολιτείας, εδώ υπάρ-
χει ένας πολίτης που πρέπει να είναι ενεργός πολίτης δι-
ότι όταν δεν ενδιαφέρεσαι για τα κοινά είναι χειρότερο. 
Αποσκοπώ σε κάτι, να πω αυτά τα οποία γνωρίζω για το τι 
πρόκειται να συμβεί εάν αυτή η συγκεκριμένη χώρα πάρει 
συνθετικό όνομα.

Στρατηγέ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί δέ-

χεστε πυρά για τις κινήσεις και τις δηλώσεις σας, ότι 
δεν έχετε κάποιο προσωπική φιλοδοξία, δεν θα κάνετε 
κόμμα… 
Ε το είπαμε αυτό, κουράστηκα να το λέω πια. Έλεος. Σας 
παρακαλώ μην επιμένετε συνέχεια…

Υπάρχει χορηγός στο συλλαλητήριο; 
Τι είναι αυτό; Να σας δώσω το τηλέφωνο των διοργανω-
τών να ρωτήσετε αυτούς. Εγώ πάντως λεφτά δεν έχω να 
δώσω. Αν είχα μπορεί να είχα κάνει κόμμα…

Εσείς γνωρίζετε θέσεις και πρόσωπα (στα εθνικά θέμα-
τα) και ως υπηρεσιακός υπουργός και ως επίτιμος αρ-
χηγός του γενικού επιτελείου στρατού πρέπει να μάθει 
κάτι και ο ελληνικός λαός; 
Έχω σοβαρές ευθύνες ως σοβαρός Έλληνας πολίτης να 
βοηθήσω να γεμίσω την φαρέτρα των διπλωματών μας με 
επιχειρήματα και να τους πω πράγματα που εκτιμώ ότι τα 
γνωρίζουν αλλά όταν κινηθούν να ανασκουμπωθούν και 
να ζητήσουν τα ανάλογα…

Ποια κόμματα μας έχουν φέρει ως εδώ; (εθνικά, οικο-
νομικά κλπ). 
Δεν υπάρχουν ένα ή δυο κόμματα, υπάρχει πολιτικό έλ-
λειμμα από το 1944 και μετά διότι με την πρόφαση δεν 
πρέπει να στεναχωρήσουμε τον Τϊτο γιατί θέλουμε να τον 
τραβήξουμε από τα χέρια της Σοβιετικής Ένωσης προς τα 
δυτικά και να πάει 50-50 επί 41 χρόνια σιωπούσαμε. Κά-
ποιοι λένε για το δάκρυ του Καραμανλή και γιατί δεν έκανε 
κάτι όλα αυτά τα χρόνια… Οι ευθύνες συνεχίζονται και μετά 
το ‘92. Κάναμε την ενδιάμεση συμφωνία το ‘94 και αντί να 
τηρηθεί από τους γείτονες παραβιάστηκε κατάφωρα. Άλ-
λαξε τίποτα στο Σύνταγμά τους, άλλαξε κάτι στα σχολικά 
τους βιβλία για αλυτρωτισμό;

Γιατί μείναμε απαθείς (εμείς ή οι πολιτικοί μας); 
Εμένα ρωτάτε ή αυτούς που κυβέρνησαν την χώρα; Εγώ 
δεν διοίκησα τη χώρα εγώ υπηρετούσα σε όλες τις μονά-
δες των ειδικών δυνάμεων και καταδρομών και έξι χρόνια 
στην Τουρκία, στρατιωτικός ακόλουθος και ακόλουθος 
άμυνας δεν πήγα κάπου «στας Βρυξέλλας…».

Για την στάση της εκκλησίας ποια είναι άποψή σας;
Υπάρχει ένας μακαριστός και υπάρχει και ένας μακαριότα-
τος ας πάει να δει τη φωτογραφία του μακαριστού Χριστό-

δουλου ο μακαριότατος και ας σκεφτεί τι λέει…

Ο φόβος του πολέμου στα βόρεια σύνορα είναι ένας 
φόβος υπαρκτός… 
Η Ελλάδα είναι πραγματικά αυτή την περίοδο η πλέον στα-
θερή κρατική οντότητα όχι απλώς στα Βαλκάνια αλλά σε 
όλη την ανατολική μεσόγειο. Δεν φοβόμαστε τίποτα από 
πλευράς πολέμων ούτε και από τη γείτονα. Έχουμε ελληνι-
κό στρατό εκπαιδευμένο, εξοπλισμένο, με υψηλό φρόνιμα 
και ηθικό ο οποίος διασφαλίζει με καθημερινό αγώνα τα 
σύνορα μας και μάλιστα κάποιοι παρεξηγήθηκαν όταν ενα-
ντιώθηκα σε μια δήλωσε του γ.γ. του ΝΑΤΟ του κ. Στολτεν-
μπργκ γιατί προσπάθησε να υποβαθμίσει τις χιλιάδες των 
παραβάσεων και παραβιάσεων που γίνονται στον ελληνικό 
χώρο από τα τούρκικα αεροσκάφη με εκείνη την πτώση 
του ρωσικού το οποίο παραβίασε για 2 δευτερόλεπτα πα-
ρακαλώ τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Όπως θέλω να 
τονίσω τώρα ότι η στάση που τήρησε στις συνομιλίες με 
του Σκοπιανούς ήταν άψογες…

Είναι ένας Γόρδιος Δεσμός για μας λόγω ΕΕ, ΝΑΤΟ, 
ΗΠΑ, δανειστές, ανάγκη για επενδύσεις και άνοιγμα 
στα βαλκάνια κ.λ.π. κ.λ.π..
Γόρδιος δεσμός είναι για εμάς, η χώρα μας έχει αυτή τη 
στιγμή να επιλύσει έναν γόρδιο δεσμό αλλά δεν έχει καμία 
πρεμούρα να τρέξει. Αυτοί οι οποίοι έχουν την πρεμούρα 
και το πρόβλημα είναι η χώρα των Σκοπίων…

Πολιτικά είμαστε εγκλωβισμένοι με το Βουκουρέστι 
(ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ κι άλλες πολιτικές δυνάμεις); 
Αυτά είναι δικαιολογίες και προφάσεις. Όταν πας σε μια 
συμφωνία λες θα πάω από το μηδέν αν τώρα το έχει ήδη 
προσυμφωνήσει πας από εκεί που πήγες διότι και τα μνη-
μόνια όταν τα υπέγραφαν ο ένας έλεγε δεν τα διάβασα και 
ο άλλος μας τα υπαγόρευσαν οι ξένοι…

Μπορεί να μην μας το έχουν υπαγορεύσει οι… ξένοι 
και να το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος τους; 
Όταν είσαι Έλληνας κυβερνήτης και δεν μιλάω για το συ-
γκεκριμένο στέκεσαι στο ανάστημά σου…

(H συνέντευξη έγινε λίγες ώρες πριν το συλλαλητήριο 
της 21ης Ιανουαρίου 2018 – Λίγες ώρες μετά το συλλα-
λητήριο ο στρατηγός δήλωσε στο Σκάι ότι αν του ζητηθεί 
θα κάνει κόμμα)

συνέντευξη

«Υπάρχει πολιτικό έλλειμμα 
από το 1944 και μετά…»

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU
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Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο          31.12.2017          31.12.2016 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο         31.12.2017         31.12.2016

1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 5.190.832.297 5.261.753.291 1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 31.111.777.700 29.929.190.200

2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.597.159.265 2.578.715.907 2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.959.800.623 907.409.514

2.1 Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 685.692.703 737.322.397
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί   

λοιπές απαιτήσεις 1.911.466.562 1.841.393.510            (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων) 1.959.800.623 876.909.514
2.2    Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 0 0

3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης  ευρώ 271.455.735 204.874.084 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

3.1 Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης 15.920.425 16.419.464 διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
3.2 Λοιπές απαιτήσεις 255.535.310 188.454.620 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 30.500.000

4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.489 23.659 3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων 
ζώνης ευρώ 0 0

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια 23.489 23.659
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές 4. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 12.397.028.127 9.527.107.565

διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
4.1      Γενική κυβέρνηση 11.090.282.518 8.269.754.053

5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ 4.2      Λοιπές υποχρεώσεις 1.306.745.609 1.257.353.512
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 12.059.000.000 22.953.000.000

5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.423.950.875 2.461.327.349
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 680.000.000 15.430.000.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 11.100.000.000 7.500.000.000 6. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 711.599.699 751.912.348
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.415 2.754
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 279.000.000 23.000.000 7.1     Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 2.415 2.754
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 7.2     Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές 

           διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 21.614.898.570 43.665.037.526

8. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 0 0
7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 73.944.793.921 57.197.297.804

9. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 64.160.258.188 85.571.386.262
7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 60.624.764.994 42.484.409.198
7.2 Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 13.320.028.927 14.712.888.606 9.1    Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών

           χρέους της ΕΚΤ 0 0
9.2     Καθαρές υποχρεώσεις  που απορρέουν από την κατανομή, εντός του

8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης 5.717.976.316 6.353.182.528            Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 4.758.609.980 13.314.137.100
9.3     Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 
          λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 59.401.648.208 72.257.249.162

9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 1.914.063.363 1.854.318.415 9.4     Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 0 0

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ 564.765.496 564.765.496 10. Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση 913.852 1.004.753
9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ 1.178.260.606 1.178.260.606
9.3 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του 11. Λοιπές υποχρεώσεις 1.068.668.202 1.226.620.075

Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 0 0
9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 11.1     Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 544 21.829

λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 0 0 11.2     Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα 71.722.619 26.548.519
9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 171.037.261 111.292.313 11.3 Λοιπά στοιχεία 996.945.039 1.200.049.727

12. Προβλέψεις 7.600.331.097 7.477.308.544
10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση 85.254 0

13. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 3.412.541.786 3.715.573.000
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.130.224.128 2.316.135.103

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 593.639.774 815.495.953
11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ 63.463.487 59.834.993
11.2 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού 564.103.667 792.236.542 14.1     Μετοχικό κεφάλαιο 111.243.362 111.243.362
11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 97.185.041 95.176.220 14.2     Τακτικό αποθεματικό 111.243.362 111.243.362
11.4 Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 102.453 45.122 14.3     Έκτακτο αποθεματικό 84.500.000 84.500.000
11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 817.745.677 779.083.565 14.4     Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή 
11.6 Λοιπά στοιχεία 587.623.803 589.758.661              της αξίας των ακινήτων 285.443.789 507.247.856

14.5     Λοιπά ειδικά αποθεματικά 1.209.261 1.261.373

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ 125.440.512.338 142.384.338.317 Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ 125.440.512.338 142.384.338.317

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)        31.12.2017        31.12.2016 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών    1. Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, oι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τους λογιστικούς κανόνες και τις λογιστικές μεθόδους που έχουν
    Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με τον Ν. 2469/97 28.415.135.348 29.303.705.275       καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ισχύουν για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Για τα θέματα που τυχόν δεν
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη        καλύπτονται από τους κανόνες και τις οδηγίες της ΕΚΤ ή που η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστώμενη, ακολουθούνται είτε οι συστάσεις της ΕΚΤ είτε οι  
    κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών 4.389.741.122 4.413.187.120       διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, ο Κ.Ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιριών” και ο Ν. 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. 
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις   2. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί με βάση την τιμή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού που αναφέρεται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ της 29ης Δεκεμβρίου 2017: 1.081,881 ευρώ ανά
    νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας  18.544.999.389 28.265.134.198       ουγγιά, έναντι 1.098,046 ευρώ της 30ης Δεκεμβρίου 2016.
4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις   3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις ισοτιμίες του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων που αναφέρονται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ 
    έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα 78.917.229.205 103.386.216.109       της 29ης Δεκεμβρίου 2017.
5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 14.773.453.517 32.377.921.059   4. Η αξία των χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, των μη εμπορεύσιμων τίτλων και των χρεογράφων που διακρατούνται για σκοπούς

      νομισματικής πολιτικής) έχει υπολογιστεί με βάση τις αγοραίες τιμές της 29ης Δεκεμβρίου 2017. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 145.040.558.581 197.746.163.761       τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι καθώς και τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε 

      έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 
  5. Κατά τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ακινήτων (οικόπεδα και κτήρια) η Τράπεζα προέβη σε απομείωση της αξίας τους κατά 221,9 εκατ. ευρώ. Απομείωση ύψους 221,8 
      εκατ. ευρώ έγινε σε βάρος του ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική 
      της Τράπεζας, ενώ απομείωση ύψους 0,1 εκατ. ευρώ έγινε σε βάρος λοιπού ειδικού αποθεματικού.
  6. Στις προβλέψεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, πρόβλεψη για δαπάνες παροχών προς ασφαλισμένους, καθώς
      και ειδικές προβλέψεις για πιθανούς κινδύνους εκμετάλλευσης, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις. Στις ειδικές προβλέψεις έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την
      κάλυψη εκκρεμών αγωγών κατά της Τράπεζας σε περίπτωση ευδοκίμησής τους.
  7. Στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως παρακολουθoύνται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, καθώς και
      η υποσχετική επιστολή που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΔΝΤ για το ανεξόφλητο μέρος των δανείων που έχει λάβει. Στις 31.12.2017 το ύψος της υποσχετικής 
      επιστολής ήταν 9,5 δισεκ. SDR, με ισότιμο 11,3 δισεκ. ευρώ.
  8. Ορισμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2017.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
               2 0 1 7                2 0 1 6

              (σε ευρώ)

1. Καθαροί τόκοι - έσοδα 1.157.858.591 1.494.479.484
1.1 Τόκοι - έσοδα 1.199.436.654 1.513.993.949
1.2 Τόκοι - έξοδα -41.578.063 -19.514.465

             2 0 1 7              2 0 1 6
2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις,                (σε ευρώ)

αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους 12.676.418 17.841.267 Μέρισμα προς πληρωμή: 0,47712 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές 9.477.934 9.477.934
2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις 12.676.418 17.841.267
2.2 Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων -4.530.231 -32.995.688 Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 29%, άρθρα 47 και 58 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν) 3.871.269 3.871.269
2.3 Μεταφορά από πρόβλεψη έναντι πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων από τη 

διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού 4.530.231 32.995.688 Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο 928.451.000 1.079.000.000
941.800.203 1.092.349.203

3. Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 78.042.738 81.860.972
3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 80.936.433 84.141.588
3.2 Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες -2.893.695 -2.280.616

Σημείωση: Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.
4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 38.841.503 38.863.345                     Στο πληρωτέο μέρισμα (0,47712 ευρώ ανά μετοχή) θα γίνει παρακράτηση 

                    φόρου με συντελεστή 15% σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 1,
5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση                     όπως ισχύει.

και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος 140.265.261 82.785.679

6. Λοιπά έσοδα 14.021.505 12.426.688

      Σύνολο καθαρών εσόδων 1.441.706.016 1.728.257.435

7. Δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών -268.665.229 -258.636.323

8. Λοιπές δαπάνες διαχείρισης -53.937.156 -48.939.789

9. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων 
παγίων στοιχείων ενεργητικού -14.742.577 -14.948.548

10. Δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος -1.610.438 -8.939.682

11. Λοιπά έξοδα -52.341.066 0

12. Προβλέψεις -108.609.347 -304.443.890

Σύνολο εξόδων -499.905.813 -635.908.232

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 941.800.203 1.092.349.203

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                     ΜΑΡΙΑ  ΠΑΓΩΝΗ

 Δ Ι Α Θ Ε Σ Η    Κ Ε Ρ Δ Ω Ν
(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α    Τ Η Σ    Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Ε Τ Ο Σ   Ε Ν Ε Ν Η Κ Ο Σ Τ Ο
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Τ Η Σ   31ης   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 1 7

 (σε ευρώ)
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■ Πλήθος πολιτών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έφτασε την πε-
ρασμένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στο συλ-
λαλητήριο για τη Μακεδονία. Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους 
επέλεξαν να δώσουν το ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση όσον αφορά 
την αντίθεσή τους στο να υπάρχει ο όρος Μακεδονία στην ονομασία 
των Σκοπίων με ελληνικό... dress code. Συγκεκριμένα, ο φακός της 
Karfitsa εντόπισε διαδηλωτές ντυμένους με στολές αρχαίων Μακε-
δόνων και παραδοσιακές στολές Μακεδονομάχων. Μάλιστα, εντύ-
πωση προκάλεσαν και οι έφιπποι, μέλη ιππικών ομιλών της Βόρειας 
Ελλάδας, που έφτασαν στον Λευκό Πύργο καβάλα στα άλογα τους. 
Όπως επίσης και οι Κρητικοί έφιπποι που ήρθαν από το νησί τους για 
να στηρίξουν το συλλαλητήριο, οι οποίοι χειροκροτήθηκαν κατά την 
έλευση τους. Στην πλειονότητά τους όμως οι περισσότεροι συμμετέ-
χοντες ήταν τυλιγμένοι με την γαλανόλευκη σημαία κρατώντας την 
περήφανα στις πλάτες τους, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν προετοιμαστεί 
μέρες νωρίτερα αγοράζοντας τα t-shirt που κυκλοφορούσαν στην 
αγορά της πόλης με το χαρακτηριστικό σύνθημα του συλλαλητηρίου 
«Η Μακεδονία είναι μια και Ελληνική».

■ Μία κίνηση που προκάλεσε 
ρίγος πραγματοποίησαν συμμε-
τέχοντες στο συλλαλητήριο για 
τη Μακεδονία. Με την βοήθεια 
ανυψωτικού μηχανήματος δυο 
άντρες προσέγγισαν το επιβλητι-
κό άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου 
που κοσμεί το πιο πολυσύχναστο 
σημείο σε όλη τη Μακεδονία, 
αυτό της Νέας Παραλίας και τοποθέτησαν επάνω στο Βουκεφάλα την 
ελληνική σημαία. Η γαλανόλευκη κυμάτιζε πάνω στον μεγάλο στρα-
τηλάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου «φουσκώνοντας» 
με περηφάνια όλους του Έλληνες.

■ Κόντρα στην επίσημη γραμ-
μή της Εκκλησίας της Ελλάδας 
πήγε ο Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης Άνθιμος, η οποία είχε 
ταχθεί ενάντια στο συλλαλητή-
ριο για την υπεράσπιση της ελ-
ληνικότητας της Μακεδονίας. 
Ο Μητροπολίτης ανέβηκε στην 

εξέδρα μαζί με εκπροσώπους του κλήρου και απηύθυνε «εγκάρδιο 
ορθόδοξο, ελληνικό χαιρετισμό» στο πλήθος. Σημείωσε δε ότι: «Η 
Μακεδονία είναι Ελλάδα, η Ελλάδα είναι Μακεδονία». Το παρόν έδω-
σαν πέριξ της εξέδρας και αρκετές καλόγριες. Να σημειωθεί ότι σε 
συνεδρίασή που είχε κάνει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος πριν το συλλα-
λητήριο είχε αποφασίσει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η μη χρήση του 
όρου Μακεδονία ή παραγώγων του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, 

ωστόσο, να εκφράζει την αντίθεσή του στη διοργάνωση των συλ-
λαλητηρίων. Έπειτα όμως από την μεγάλη προσέλευση του κόσμου 
πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της 12μελους Διαρκούς Ιε-
ράς Συνόδου».

■ Μετά τις 14:00 το παραλιακό 
μέτωπο της Θεσσαλονίκης ήταν 
ασφυκτικά γεμάτο από τους δι-
αδηλωτές. Κάθε τετραγωνικό 
μέτρο του είχε καλυφτεί από πο-
λίτες. Παρόλο τον μεγάλο όγκο 
του πληθυσμού που είχε συγκε-
ντρωθεί δεν σημειώθηκε κανέ-
να ατύχημα, εκτός από λιγοστά 
περιστατικά λιποθυμιών κυρίως 
πλησίον της εξέδρας, εκεί όπου 
είχε συσσωρευτεί ο πιο έντονος 
παλμός της διοργάνωσης.

■ «Θα απωθήσουμε κάθε ακραίο στοιχείο» είχαν πει οι διορώντες 
και το έκαναν πράξη ακόμη και οι πολίτες! Συγκεκριμένα αναφερό-
μαστε στην απομάκρυνση των ακραίων στοιχείων που προσπάθησαν 
να κάνουν την εμφάνιση τους στο συλλαλητήριο λίγο μετά την έναρξη 
του. Στο ύψος του πάρκου Ξαρχάκος ομάδα ατόμων κρατώντας στα 
χέρια τους ελληνικές σημαίες και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηρι-
στικά των προσώπων τους έκαναν κάθοδο προς τον Λευκό Πύργο. 
Τότε διαδηλωτές που βρίσκονταν έως εκεί τους αντιλήφθηκαν και 
τους πήραν στο...κατόπι απομονώνοντας τους ούτως, ώστε να μην 
προσεγγίσουν το σημείο που βρισκόταν σε εξέλιξη το μεγάλο συλλα-
λητήριο. Ωστόσο, πριν απομακρυνθούν τα ακραία στοιχεία πρόλαβαν 
και κατέστρεψαν πινακίδα εικαστικής έκθεσης με θρησκευτικά σύμ-

βολα που βρισκόταν έξω από την νότια πύλη της ΔΕΘ. 

■ Τα ακραία στοιχεία από την μια άκρη του νήματος έως την άλλη, 
προσπάθησαν να καταστρέψουν το συλλαλητήριο, αλλά δεν τα κα-
τάφεραν. Άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο πραγμα-
τοποίησαν αντισυγκέντρωση στην Καμάρα, όταν ομάδα ακροδεξιών 
φορώντας κουκούλες προσπάθησε να πλησιάσει το σημείο, όπου 
βρίσκονταν οι πρώτοι. Αστυνομικές δυνάμεις τους απέτρεψαν να 
φτάσουν στην αντισυγκέντρωση και οι κουκουλοφόροι πέταξαν 
πυρσούς και πέτρες προς τα ΜΑΤ. Η ένταση συνεχίστηκε έως την οδό 
Δημητρίου Γούναρη, ενώ λίγο αργότερα άτομα κρατώντας ελληνικές 
σημαίες έκαναν πορεία περνώντας έξω από την κατάληψη «Σχο-
λείο» και αντιεξουσιαστές που βρίσκονταν εντός του κτιρίου τους 
επιτέθηκαν πετώντας τους μπουκάλια, πέτρες και φωτοβολίδες. Στη 
συνέχεια, σημειώθηκε από άγνωστους εμπρησμός στην κατάληψη 
Libertatia, όπου και κάηκε ολοσχερώς το διώροφο κτίριο.

■ Όπως κάθε φορά που διοργανώνεται ένα μεγάλο γεγονός, έτσι 
και στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία που συγκέντρωσε μισό 
εκατομμύριο πολίτες υπήρχαν εκατοντάδες μικροπωλητές. Από τις 
πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας είχαν αρχίσει σιγά σιγά να 
στήνονται οι καντίνες και οι πάγκοι των μικροπωλητών που πουλού-
σαν αντικείμενα σχετικά με το συλλαλητήριο. Μπλούζες, ελληνικές 
σημαίες, κασκόλ, ακόμη και σουβενίρ ήταν μερικά από τα προϊόντα 
που είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν εκείνη την ώρα οι συμμετέ-
χοντες. «Πήγαμε πάρα πολύ καλά αν και δεν κατεβήκαμε οργανωμέ-
νοι σε ένα σημείο», είπε στην Karfitsa ο πρόεδρος του σωματείου 
παραγωγών επαγγελματιών μικροπαραγωγών «Ομόνοια», ενώ μας 
αποκάλυψε ότι θα κάνουν οργανωμένοι κάθοδο στο επόμενο συλ-
λαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί για τη Μακεδονία στην Αθήνα.

κοινωνία

Στη σκιά του Μεγαλέξανδρου…
ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

■ Με γεννήτρια ηλεκτροδοτήθηκε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Karfitsa από τον δήμο Θεσσαλονίκης, που παρότι σύμφωνα και με δηλώσεις του δημάρχου Γιάν-
νη Μπουτάρη ήταν αντίθετος με την πραγματοποίηση του, δόθηκε ρεύμα και η σχετική άδεια που 
προβλεπόταν για να γίνει. Ωστόσο, το σημείο όπου έφτανε για να καλύψει με ρεύμα το συλλαλητή-
ριο ο δήμος, κατέληγε έως το Βασιλικό Θέατρο ενώ η εξέδρα είχε στηθεί απέναντι από το άγαλμα 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτέλεσμα ήταν οι διοργανωτές να επανδρώσουν με γεννήτριες το 
συλλαλητήριο για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Μιλώντας με τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων 
Θανάση Παππά μας εξήγησε ότι: «Ο δήμαρχος δήλωσε σαφώς ότι διαφωνούμε με το συλλαλητήριο 
αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Μας ζήτησαν άδεια και εμείς τους δώσαμε την άδεια με όλα τα 
σχετικά», είπε και τόνισε ότι «και άδεια δώσαμε και ρεύμα».  Η Karfitsa επικοινώνησε με έναν 
εκ των διοργανωτών τον Μιχάλη Πατσίκα, ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Τα καταφέραμε με όλους 
απέναντι, Ο Δήμος έδωσε εγγράφως την άδεια, αλλά παροχή δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσου-
με, επειδή το μόνο διαθέσιμο μέρος ήταν στο βασιλικό θέατρο. Λύση μπορούσε να βρεθεί, αλλά 
μάλλον δεν υπήρχε η θέληση». Σύμφωνα με όσα δήλωσε για το θέμα ένας ακόμα διοργανωτής, ο 
Όθωνας Ιακωβίδης «Η ηλεκτροδότηση έγινε με γεννήτρια την οποία την είχαμε εμείς σαν εφεδρικό 
μέσο αλλά ο δήμος ναι μεν τυπικά έδωσε ρεύμα αλλά ουσιαστικά εκεί που έδωσε την παροχή ήταν 
σαν να μην έδινε λόγω αποστάσεως και τεχνικά ότι ήταν ακατόρθωτο. Ο δήμος δεν είπε ότι ‘’δεν 
σας δίνουμε ρεύμα’’. Ο δήμος έδωσε ρεύμα λέει ‘’βεβαίως να σας δώσω ρεύμα’’, αλλά ο τεχνικός 
του δήμου μας έδειξε το σημείο που θα δώσει ρεύμα το οποίο μέχρι να έρθει στην εξέδρα ήταν 
αδύνατον να συμβεί αυτό», συμπληρώνοντας: «για να μην είμαι άδικος, επειδή δεν είμαι και ειδικός 
δεν ξέρω αν υπήρχε και από πιο κοντά σημείο πηγή για να μας δώσει ρεύμα»
 Φ. Βλαστού – Γ. Νάκος

Στη φωτο ο βουλευτής  
επικρατείας Δ. Σταμάτης και  
ο στρατηγός Δ. Μπουραζάνας
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politics

Σ
αφή διαχωριστική γραμμή από την προσπά-
θεια διχασμού των Ελλήνων, που χρεώνει 
στην κυβέρνηση με αφορμή το Σκοπιανό, 
τραβά πλέον ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος προσδιόρισε οριστικά 
τη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, στον απόηχο και του συλλαλητη-
ρίου στη Θεσσαλονίκη. «Δεν θα δεχθώ να δι-

χάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. 
Δεν θα δεχθώ τη ρήξη των δεσμών της Μακεδονίας με την 
υπόλοιπη Ελλάδα», είπε την Τετάρτη στην Πολιτική Επι-
τροπή της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν, δε, κρίνει κα-
νείς από τις αντιδράσεις των στελεχών του κόμματος στην 
οδό Πειραιώς εκείνη τη μέρα, αυτή είναι και η φράση που 
έμεινε περισσότερο. Παράλληλα, είναι σαφές ότι από εδώ 
και στο εξής, η ΝΔ δεν πρόκειται να μπαίνει στην ουσία του 
θέματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι, 
σε αυτήν τη φάση, δεν ενδείκνυται μια λύση της εκκρε-
μότητας με τη γείτονα. Ξεκαθάρισε, δε, την ίδια ώρα ότι 
ο ίδιος δεν προτίθεται να γίνει συνένοχος «σε μια ιστορία 
που κινδυνεύει να τραυματίσει την ψυχή του έθνους μας».

Η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη ήρθε ως επιστέγασμα 
της σκλήρυνσης της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, ενώ ενσωματώνει και τις σκέψεις των δύο πρώην 
πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. 
Μάλιστα, σύμφωνα με υψηλόβαθμους επιτελείς της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, είναι οι χειρισμοί της κυβέρνησης 
στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων που οδηγούν και 
διευκολύνουν σε έναν βαθμό την απόφαση του κ. Μητσο-
τάκη. Για παράδειγμα, πολλάκις η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση αναφέρεται σε «μυστική διπλωματία», ενώ στις σκέψεις 
των ιθυνόντων της οδού Πειραιώς βάρυνε εν πολλοίς η δι-
απίστωση ότι η κυβέρνηση δεν πορεύεται με γνώμονα την 
επίλυση ενός εθνικού ζητήματος –για το οποίο, άλλωστε, 
οι προϋποθέσεις δεν είναι βέβαιο ότι συντρέχουν–, αλλά 
προκειμένου να το εργαλειοποιήσει πολιτικά, ώστε να 
επιφέρει πλήγμα και διχασμό στο κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Τούτου δοθέντος, ο κ. Μητσοτάκης επι-
χειρεί να αποφύγει την κυβερνητική παγίδα, εμφανιζόμε-
νος την ίδια ώρα ως ένας πολιτικός που αφουγκράζεται το 
αίσθημα του λαού, όπως αποτυπώθηκε και με το μεγάλης 
εμβέλειας συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. «Ο διχασμός 
των Ελλήνων επέρχεται από τον τρόπο που χειρίζεται το 
ζήτημα η κυβέρνηση», διαμηνύουν αρμόδιες «γαλάζιες» 
πηγές, αναφέροντας ως παράδειγμα την τοποθέτηση τόσο 
του ΣΥΡΙΖΑ όσο και κυβερνητικών παραγόντων την επαύ-
ριον των συλλαλητηρίων, όταν έγινε προσπάθεια να χαρα-
κτηριστεί ως «εθνικιστές» η πλειοψηφία των συμμετεχό-
ντων σε αυτά.
 
Μάλιστα, ως προς αυτό, ο πρόεδρος της ΝΔ επιχείρησε να 
διαχωρίσει τον εθνικισμό από τον πατριωτισμό, υπεραμυ-
νόμενος με σαφήνεια του δεύτερου. «Η κυβέρνηση σπεύ-
δει να συκοφαντήσει ως εθνικιστή και ακροδεξιό όποιον 
διαφωνεί», είπε και την κατηγόρησε πως είναι σε αποδρο-
μή με το κοινό αίσθημα. «Οι πολίτες δεν δέχονται να παί-
ζουν με το φιλότιμο και τον πατριωτισμό τους», προσέθεσε 
ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας, τέλος, ότι η πλειοψηφία των 
όσων συμμετείχαν στην κινητοποίηση δεν ήταν ακραίοι. 
Επέλεξε, συνεπώς, να κάνει άνοιγμα στους πολίτες που 
συμμετείχαν και θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις 
αυτές, εμφανιζόμενος ως πολιτικός που «ακούει τη φωνή 
των Ελλήνων», όπως αναφέρει «γαλάζια» πηγή.
 

Πρώτα ο αλυτρωτισμός, μετά το όνομα 
Η παρέμβαση του προέδρου της ΝΔ στην Πολιτική Επι-
τροπή του κόμματος, δε, είχε ένα ακόμα ενδιαφέρον στοι-
χείο. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να εμφανιστεί ως «οιονεί 
πρωθυπουργός», ξεκαθαρίζοντας ποια θα ήταν η δική 
του στρατηγική, σε περίπτωση που αυτός χειριζόταν τη 

διαπραγμάτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεπώς, ο κ. Μη-
τσοτάκης προέταξε την έμπρακτη άρση του σκοπιανού 
αλυτρωτισμού, κάτι που συνεπάγεται και την ανάγκη αλ-
λαγής του Συντάγματος στη γείτονα. Μάλιστα, σε αντίθεση 
με τους κυβερνητικούς χειρισμούς που, κατά τη ΝΔ, πε-
ριλαμβάνουν ταυτόχρονη συζήτηση για το όνομα και τον 
αλυτρωτισμό, ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι η άρση 
του αλυτρωτισμού θα ήταν το «κλειδί», ώστε να ανοίξει 
στη συνέχεια η συζήτηση για το ονοματολογικό. Παράλ-
ληλα, ο πρόεδρος της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο 
να δεχθεί καμία αναφορά σε «μακεδονικό έθνος», όπως 
έκανε προ ημερών ο ειδικός διαπραγματευτής του ΟΗΕ 
Μάθιου Νίμιτς και αυτό πέρασε χωρίς δημόσια αντίδραση 
της κυβέρνησης. Ακόμα, αναφορικά με το Βουκουρέστι, 
το οποίο είχε καταστεί αντικείμενο συζήτησης στο εσωτε-
ρικό της ΝΔ όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώπιον των 
πρώην πρωθυπουργών κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά, αλλά 
και της υπουργού Εξωτερικών που χειρίστηκε το ζήτημα 
κας Μπακογιάννη, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το 
Βουκουρέστι θα έπρεπε να είναι βάση για τη διαπραγμα-
τευτική στάση της κυβέρνησης, ώστε να επιτύχει κάτι κα-
λύτερο, σε μια πιο ευνοϊκή διεθνή συγκυρία σε σχέση με 
ό,τι ίσχυε το 2008. Τούτων δοθέντων, ο κ. Μητσοτάκης κα-
τηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δύναται να αξιοποιήσει το 
κεκτημένο του Βουκουρεστίου. Σε απάντηση, δε, διάφο-
ρων σεναρίων, έσπευσε να επιτεθεί με σφοδρότητα στον 
ΣΥΡΙΖΑ. «Το 2008, σε μία κρίσιμη συγκυρία, με τις ΗΠΑ να 
πιέζουν ασφυκτικά, η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή 
απέτρεψε την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ χωρίς προη-
γούμενη λύση του ζητήματος του ονόματος. Πού ήταν τότε 

αυτοί που σήμερα ζητούν εξηγήσεις; Θα σας πω εγώ πού 
ήταν. Υπέγραφαν κείμενα να αναγνωρισθούν τα Σκόπια ως 
“Δημοκρατία της Μακεδονίας”, είπε με ένταση ο πρόεδρος 
της ΝΔ, σε μια από τις αναφορές που ξεσήκωσαν το μεγα-
λύτερο χειροκρότημα στο «γαλάζιο» ακροατήριο.
 

«Το ζήτημα κλείνει»
Τούτων δοθέντων, είναι σαφές ότι για την αξιωματική αντι-
πολίτευση το ζήτημα κλείνει εδώ. Άλλωστε, στα ηγετικά 
κλιμάκια της ΝΔ υπάρχει έντονη αμφισβήτηση για το αν 
πραγματικά μπορεί να βρεθεί λύση, με δεδομένες και τις 
πολύ λεπτές ισορροπίες στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ. Είναι 
ακόμα ασαφές αν ο πρόεδρος της ΝΔ θα προσέλθει σε 
απευθείας ενημέρωση από τον κ. Τσίπρα, πάντως, επί της 
ουσίας η ΝΔ δεν πρόκειται πλέον να υπεισέλθει, θεωρώ-
ντας το ζήτημα, με δεδομένους τους χειρισμούς του Με-
γάρου Μαξίμου, λήξαν. Όσο για τυχόν πίεση από διεθνείς 
παράγοντες και ιδίως από το ΕΛΚ, με δεδομένη την πα-
ρέμβαση του προέδρου του ΕΛΚ Ζοζέφ Ντολ, από τη μεριά 
της ΝΔ υπογράμμιζαν τη σαφή τοποθέτηση του πρόεδρου 
της ΚΟ του ΕΛΚ και τακτικού συνομιλητή του κ. Μητσο-
τάκη, Μάνφρεντ Βέμπερ. «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη 
στη ΝΔ, το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Ελλάδος και στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του στο θέμα του ονόματος 
της ΠΓΔΜ και να βάλει τάξη στον κυβερνητικό του συνα-
σπισμό. Ο εταίρος του στην κυβέρνηση, κ. Καμμένος, έχει 
ήδη απορρίψει όλες τις πιθανές λύσεις», έγραψε με νόημα 
ο κ. Βέμπερ.

«Όχι» Μητσοτάκη στον διχασμό των Ελλήνων
O ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

TΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΗ 
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Μ
ία εβδομάδα μετά το συλλαλητήριο 
και με πιο καθαρό μυαλό και σκέ-
ψη νομίζω πως ο ελληνικός λαός 
εξέπεμψε δια της παρουσίας του 
στη συγκέντρωση ένα πολύ σημα-
ντικό μήνυμα. Το μήνυμα ήταν πως 
ουδείς-οποιοσδήποτε και να είναι 
αυτός-, έχει το δικαίωμα να επεμ-

βαίνει στα εθνικά ζητήματα της χώρας και να προσπαθεί 
μέσω «συμβιβασμών» να αλλάξει και ενδεχομένως να 
παρερμηνεύσει την Ιστορία και τα όσα έγραψε η τελευ-
ταία κατά την διάρκεια όλων των προηγούμενων αιώ-
νων. 

Είναι άξιο αναφοράς αλλά και τοποθέτησης στο δημόσιο 
διάλογο εκείνο το οποίο προκάλεσε -δια του αποτελέ-
σματος φυσικά- και αρκετές απορίες. Το διερωτώμενο 
και προς αναζήτηση απάντησης θέμα, είναι το γιατί ο 
κόσμος αποφάσισε να προσέλθει σε ένα συλλαλητή-
ριο, ενώ για αντίστοιχα ζητήματα του παρελθόντος  
-κυρίως οικονομικού ενδιαφέροντος- η παρουσία του 
ήταν αισθητά μειωμένη. Μιλώντας με φίλους ψυχολό-
γους, μου ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι 
debatable και τα αίτιά του μπορούν να ερμηνευθούν 
στη βάση μιας αυτοεκπληρούμενης προφητείας, στην 
«επιτυχή και σε καμία περίπτωση αποκοπή της διαχρο-
νικής μεταλαμπάδευσης των αξιών και των ιδανικών 
από γενιά σε γενιά». Αυτό αποτυπώνεται αλλά και επι-
βεβαιώνεται από το γεγονός πως τα ιδανικά, αλλά και 
οι αξίες του παρελθόντος πάντοτε «συγκινούσαν» και 
«παρακινούσαν» τον λαό, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου 
οι οικονομικές συγκυρίες δεν ήταν και οι καλύτερες. 
Νομίζω όμως ότι μετά και το πέρας του συλλαλητηρί-
ου στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου θα έχουμε μια πιο 
συνολική εικόνα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, 
καθώς μια ενδεχόμενη αύξηση των ανθρώπων που θα 
παραστούν θα ενισχύσει την προαναφερόμενη πραγμα-
τικότητα, ενώ αντίθετα μια χαμηλή προσέλευση, θα θέ-
σει υπό αμφισβήτηση την επί του πρακτέου εφαρμογή 
της εθνοκεντρικής προσέγγισης και προσήλωσης στα 
εθνικά ζητήματα. Αυτό είναι όμως κάτι που θα το δούμε 
σε λίγες ημέρες.

O απόηχος του συλλαλητηρίου

politics

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΑΥΡΙΟ» ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι ομιλητές-κλειδιά 
Εκτός από τον Στρατηγό ε.α και Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ κ. Φρα-
γκούλη, οι πολίτες έδειχναν να μην ξέρουν κανέναν άλλον 
από τους ομιλητές. «Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα μιλήσει και 
τι θα πει», έλεγαν… «μας ενδιαφέρει ο κοινός σκοπός και το 
ζήτημα της Μακεδονίας μας». Βέβαια, από την άλλη αισθητή 
έκαναν την παρουσία τους και οι υπόλοιποι ομιλητές με τα 
λόγια του κ. Λυγερού  αλλά και του πατέρα Κεφαλογιάννη 
να προκαλούν αρκετές εντυπώσεις προς τον συγκεντρω-
μένους. Είτε θετικές είτε αρνητικές, οι κριτικές την επο-
μένη του συλλαλητηρίου προσανατολίστηκαν κυρίως στο 
«μήνυμα» των όσων ειπώθηκαν και όχι ενδεχομένως στην 
«ασάφεια» και σε γενικές γραμμές προχειρότητα των ομιλι-
ών. Ως προς την αντικειμενική χροιά του λόγου αλλά και των 
επιδιωκόμενων σκοπών τους, θεωρώ πως μόνο ο χρόνος 
θα επιβεβαιώσει ή θα απορρίψει τις αιτιάσεις αλλά και τους 
φόβους περί καπήλευσης του συλλαλητηρίου που είδαν το 
φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες.

Έντονη και η πολιτική παρουσία  
στο συλλαλητήριο
Παρόλο που το συλλαλητήριο δεν εκφράστηκε αλλά ούτε 
υποστηρίχθηκε εντόνως από τον πολιτικό κόσμο και τις 
τοπικές αρχές, εντούτοις όμως η πολιτική χροιά δεν πέ-
ρασε απαρατήρητη καθώς αρκετά κόμματα και βουλευτές 
«έσπευσαν» να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση. Από 
πλευράς Νέας Δημοκρατίας, έπειτα και από το «τελικό ΟΚ» 
από την Πειραιώς στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου βρέθη-
καν  οι Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Ελενα Ρά-

πτη, Σάββας Αναστασιάδης, Κώστας Καραμανλής του Αχιλ-
λέα, και Μαρία Αντωνίου.

Επίσης ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βού-
λα Πατουλίδου, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και 
πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου, 
πρώην βουλευτές από τον χώρο της Ν.Δ., δήμαρχοι και εκ-
πρόσωποι φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αισθητή ήταν η 
απουσία όπως ήταν φυσιολογικό των βουλευτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, οι οποίοι παρέμειναν πιστοί στην κομματική γραμμή και 
δεν εμφανίστηκαν στο συλλαλητήριο. Από την άλλη πλευρά 
και η Ένωση Κεντρώων συμμετείχε στη διαδήλωση με τον 
ίδιο τον Πρόεδρο του κόμματος κ. Λεβέντη να εμφανίζεται 
στο συλλαλητήριο, έχοντας στο πλευρό του τόσο τους κ. 
Μάριο Γεωργιάδη, όσο και τους βουλευτές κ. Γιάννη Σαρίδη 
και Α. Φωκά οι οποίοι με τις δηλώσεις τους αναφέρθηκαν 
έντονα στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Παράλληλα ευ-
χάριστη έκπληξη ήταν και η παρουσία της ευρωβουλευτού  
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύας Καϊλή.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ 

Για το «αύριο των διαπραγματεύσεων» μίλησαν στην 
Karfitsa οι κ. Θεόδωρος Καράογλου βουλευτή της 
ΝΔ, Α. Φωκάς και  Ι. Σαρίδης από την Ένωση Κεντρώ-
ων. Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης απάντησαν σε τρία βα-
σικά και θεμελιώδη ερωτήματα που έχουν να κάνουν, 
αφενός με το ποια κατά την άποψή τους είναι η επόμε-
νη ενέργεια της κυβέρνησης, αλλά και αφετέρου για 
το αν θα αλλάξει πραγματικά κάτι στην πολιτική ζωή 
του τόπου και μήπως τελικά η Εκκλησία θα πρέπει να 
αναθεωρήσει τη στάση της;

Θεόδωρος Καράογλου
Εστάλησαν μηνύματα από το συλλαλητήριο. Και προς 
τα έξω, στους φίλους και μη φίλους εταίρους και συμ-
μάχους, ότι οι Έλληνες παρόλη την οικονομική κρίση 
και τα οικονομικά προβλήματα, στα εθνικά ζητήματα 
δεν σκύβουν το κεφάλι. Αλλά και προς το εσωτερικό 
της χώρας και στην κυβέρνηση ότι εκπτώσεις στα εθνι-
κά μας θέματα δεν κάνουμε. Αλλά δεν περιμένω πολλά 
από αυτήν την κυβέρνηση, διότι ένα θέμα το οποίο θα 
έπρεπε να λειτουργήσει στο πνεύμα της εθνικής συ-
νεννόησης χρησιμοποιήθηκε για μικροκομματικούς 
λόγους. Μπορεί σε κάποιους  να άνοιξε η όρεξη και για 

περισσότερα πράγματα. Αλλά ο κόσμος που ήταν εκεί, 
έστειλε το μήνυμα όχι ότι δεν μας εκφράζουν τα κόμ-
ματα, αλλά ότι υπάρχει μια εθνική απαίτηση στο να μην 
υποχωρήσουμε στο δίκαιο και λογικό αίτημά μας ως 
Έλληνες. Αν κάποιοι θεωρήσουν ότι παρουσιάσθηκε 
ευκαιρία για δημιουργία κομμάτων έχει αποδειχθεί και 
στο παρελθόν ότι τέτοιες ενέργειες είναι ευκαιριακές 
και τελικά δεν καταλήγουν και πουθενά. Νομίζω ότι 
από τα απόνερα του συλλαλητηρίου είναι και οι αλλα-
γές στην εκκλησία. Η εκκλησία πρέπει να βγει μπροστά 
και να αναθεωρήσει τη στάση της γιατί είναι ένας αγώ-
νας για την πατρίδα και όπως έχουμε μάθει Ορθοδοξία 
και Ελληνισμός είναι αλληλένδετες έννοιες. 

Ι. Σαρίδης 
Η κυβέρνηση μετά  το μήνυμα που έλαβε από το συλ-
λαλητήριο θα πρέπει να αναθεωρήσει την στρατηγική 
της και να προχωρήσει στη σύσταση Εθνικού Συμβου-
λίου Εξωτερικής Πολιτικής, με ταυτόχρονη άμεση ενη-
μέρωση των κομμάτων για την στρατηγική και τους 
στόχους της. Σχετικά με το συλλαλητήριο κανένας 
δεν μπορεί να καπηλευτεί τη δυναμική που εξέπεμψε. 
Μόνο με τα εθνικά θέματα δεν φτιάχνονται κόμματα. 

Χρειάζονται απόψεις και για την οικονομία. Τέλος η  
εκκλησία πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της 
κοινωνίας. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες άλλες σκοπιμό-
τητες που η επίσημη εκκλησία δεν μπορεί να στηρίξει 
το συλλαλητήριο, αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός και 
ο Αρχιεπίσκοπος.

Α. Φωκάς 
Μπορεί να έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, αλλά το όνομα 
Μακεδονία δεν πρέπει να το χαρίσουμε και να το ξε-
πουλήσουμε. Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει το λα-
ϊκό έρεισμα αυτήν τη στιγμή δεν έχει το δικαίωμα να 
χαρίσει ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της Ιστορίας μας. 
Αυτό το οποίο πάνε να κάνουν θα συγκρίνεται μόνο με 
την προδοσία της Κύπρου. Μπορεί οι διοργανωτές να 
έχουν και κάτι άλλο στο μυαλό τους, όμως ο κόσμος 
δεν θα τους ψηφίσει αν κάνουν δικό τους κόμμα. Η 
εκκλησία θα πρέπει να αναθεωρήσει την άποψή της. 
Πιστεύω ότι ο Ιερώνυμος το έχει μετανιώσει που δεν 
κατέβηκε στο συλλαλητήριο και εύχομαι στη Σύνοδο 
να επικρατήσει η λογική και να ειπωθεί ομόφωνα ότι η 
Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική.

Οι Βουλευτές Θεσσαλονίκης για την «επόμενη ημέρα»
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Η 
συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον ομόλο-
γό του της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, στο Νταβός 
επιβεβαίωσε δύο πράγματα: αφενός, υπάρ-
χουν βούληση και καλή προαίρεση και από 
τις δύο πλευρές, προκειμένου να βρεθεί 
λύση στο ονοματολογικό, αφετέρου, όμως, 
οι δυσκολίες είναι πολλές και σημαντικές. 
Πρώτη και κυριότερη, δε, είναι το Σύνταγ-

μα της γείτονος, εκεί που αποτυπώνονται με ευκρίνεια 
σε αρκετά σημεία αλυτρωτικές αναφορές, των οποίων η 
άρση αποτελεί για την Αθήνα προϋπόθεση, προκειμένου 
να βρεθεί λύση για την ονομασία.
Κάπως έτσι, οι δύο πλευρές προχωρούν με προσεκτικά 
βήματα, ενώ έμπειρες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν 
ότι, το πολύ έως το τέλος Φεβρουαρίου, θα γνωρίζουμε 
σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουν τα πράγματα. Όπως και να 
έχουν τα πράγματα, το Μέγαρο Μαξίμου είναι αντιμέτωπο 
με ένα δίστρατο: στο καλό σενάριο, η πίεση που ασκείται 
από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες στην ΠΓΔΜ θα έχει 
αποτέλεσμα και θα λειτουργήσει προωθητικά για την εξεύ-
ρεση λύσης. Στο αρνητικό σενάριο, όμως, η προϋπόθεση 
της αλλαγής των συνταγματικών προβλέψεων της γείτο-
νος θα αποδειχθεί τροχοπέδη και κάπου εκεί θα «σκαλώ-
σει» η διαδικασία, με τις δύο πλευρές να μπαίνουν σε αυτή 
την περίπτωση σε μια κατάσταση διαχείρισης της ευθύνης, 
το περίφημο «blame game», ιδίως από τη στιγμή που θα 
εκκρεμεί και το ενδεχόμενο πιέσεων να ενταχθεί η ΠΓΔΜ 
στο ΝΑΤΟ το καλοκαίρι με μια ονομασία μόνο γι’ αυτόν τον 
σκοπό.

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης
Σε αυτήν τη φάση, πάντως, για το Μέγαρο Μαξίμου προη-
γείται η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευ-
ρών. Ήδη, έχουν γίνει βήματα αναβάθμισης της διαπραγ-
μάτευσης, ώστε η συνεννόηση να είναι αμεσότερη και να 
αποφεύγονται παρερμηνείες και προσκόμματα ενδιαμέ-
σων. Ενδεικτικά, ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να συναντηθεί με 
τον ομόλογό του, κ. Ζάεφ, κάτι που είχε να συμβεί σχε-
δόν 7 χρόνια, ενώ έχει αποφασιστεί η διαπραγμάτευση να 
φύγει από το επίπεδο των εθνικών διαπραγματευτών, να 
περάσει σε επίπεδο διμερών επαφών των υπουργών Εξω-
τερικών κ.κ. Κοτζιά και Ντιμιτρόφ, υπό τη στενή εποπτεία 
των δύο πρωθυπουργών και εντός του πλαισίου του ΟΗΕ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, δε, η Αθήνα αναμένει με ενδιαφέρον 
και την επίσκεψη του ειδικού διαπραγματευτή του ΟΗΕ 
Μάθιου Νίμιτς αυτή την εβδομάδα σε Αθήνα και Σκόπια.
Από εκεί και πέρα, η Αθήνα αντιμετωπίζει θετικά και την 
ανακοίνωση εκ μέρους του κ. Ζάεφ της μετονομασίας του 
αεροδρομίου και κεντρικών λεωφόρων της γείτονος, κάτι 
που είχε «κλειδώσει» εδώ και αρκετές μέρες στο παρα-
σκήνιο. Άλλωστε, οι συγκεκριμένες ονομασίες έχουν απο-
τελέσει στο παρελθόν αντικείμενο έντονης διελκυστίνδας, 
ιδίως την εποχή Γκρουέφσκι. Το «πότε», βέβαια θα γίνουν 
αυτές οι αλλαγές είναι ένα αντικείμενο προς συζήτηση. Γι’ 
αυτήν τη σκοπιανή παραχώρηση, τα «αντίδωρα» από ελ-
ληνικής μεριάς θα είναι η προώθηση, εκ μέρους της κυ-
βέρνησης, της υποψηφιότητας της γείτονος χώρας στην 
πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου και η κύρωση και της 
δεύτερης φάσης της συμφωνίας σύνδεσης της χώρας με 
την ΕΕ στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σύνταγμα, «erga omnes», λύση-πακέτο 
Πέραν, όμως, των κινήσεων καλής θέλησης, οι οποίες 
αποτυπώνουν μεν τη βούληση, αλλά όχι απολύτως τη 
δυναμική επίλυσης, τα ακανθώδη ζητήματα για το Μέγα-
ρο Μαξίμου είναι δύο: ο αλυτρωτισμός των Σκοπιανών 
και το εύρος της χρήσης της όποιας σύνθετης ονομασίας 
συμφωνηθεί. Παρασκηνιακά, κυβερνητικές πηγές ήδη 
από τον Δεκέμβριο εξηγούν ότι η άρση του αλυτρωτισμού 
των Σκοπίων είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειμένου να 

υπάρξει λύση. Κάπως έτσι, σύμφωνα με την ανάλυση του 
Μεγάρου Μαξίμου, μετά και την ευκρινή αποτύπωση της 
προϋπόθεσης αυτής από τον Αλέξη Τσίπρα, στην τρέχουσα 
συγκυρία η πίεση βρίσκεται στη μεριά της ΠΓΔΜ, γι’ αυτό 
και σήμερα συγκαλείται στη γείτονα σύσκεψη συντονι-
σμού υπό τον ΠτΔ Γκιόργκι Ιβάνοφ, με τη συμμετοχή και 
του προέδρου του VMRO κ. Μιτσκόφσκι, προκειμένου να 
συζητηθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Πάντως, λεκτικά, ο 
κ. Ζάεφ ξόρκισε κάθε μορφής αλυτρωτισμό από το Ντα-
βός. Όμως, επί της ουσίας, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, 
τι περιθώρια παραχωρήσεων έχει η γειτονική χώρα στο 
θέμα του Συντάγματος. Μάλιστα, ο κ. Ζάεφ εμφανίστηκε 
στη συζήτηση με τον κ. Τσίπρα προσεκτικός για το ζήτη-
μα, αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο 
θέμα στο εσωτερικό της γείτονος. Αυτή η παράμετρος, δε, 
θα είναι, σύμφωνα με έμπειρους διπλωμάτες, και το «κλει-
δί» για να διαπιστωθεί αν υπάρχει δυναμική επίλυσης. 
Ακόμα, πέραν του Συντάγματος, κομβική για την Αθή-
να είναι η τήρηση του «erga omnes» στην ονομασία της 
γείτονος, κάτι που πάλι περνά μέσα από τη συνταγματική 
αναθεώρηση και την άρση του αλυτρωτισμού. Υπό αυτό 
το πρίσμα, ο κ. Τσίπρας εξήγησε στον κ. Ζάεφ ότι το όνομα 
«Μακεδονία-Σκόπια» δεν είναι αποδεκτό ως βάση συζή-
τησης, διότι ουσιαστικά πρόκειται για διπλή ονομασία και 
όχι για ονομασία με χρήση έναντι όλων. Σύμφωνα με κυ-
βερνητικές πηγές, δε, ο κ. Ζάεφ φαίνεται να κατανοεί ότι 
αυτή δεν είναι πλέον η βάση συζήτησης, μένει, όμως, να 
φανεί αν αυτό είναι διαχειρίσιμο στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ. 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του κ. Τσίπρα, 
ότι «θα πρέπει να βρούμε λύση στο σύνολο των ανοιχτών 
θεμάτων». Κάπως έτσι, ο πρωθυπουργός ξόρκισε το ενδε-
χόμενο κατάτμησης της διαδικασίας, εν όψει της Συνόδου 
Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, επιμένοντας στην πάγια 
«γραμμή» της Αθήνας ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία εφ’ 
όλης της ύλης, τότε δεν μπορεί να προωθηθεί η ένταξη της 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, το Μέγαρο 
Μαξίμου αποτιμά ως κομβική την παρέμβαση του Γ.Γ. του 
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προ ημερών, κατά την επίσκε-
ψή του στα Σκόπια, όταν και πίεσε με σαφέστατο τρόπο τη 
μεριά της γείτονος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει είσο-
δος στο ΝΑΤΟ, χωρίς επίλυση του ονοματολογικού.

Λύση ή μη λύση 
Με αυτά τα δεδομένα, καθώς η διαδικασία δείχνει να προ-
χωρά με ένταση, δύο είναι τα σενάρια στο τραπέζι. Αν η 
ηγεσία της ΠΓΔΜ κάνει την υπέρβαση, κατόπιν και των δι-
εθνών πιέσεων, τότε μπορεί να δρομολογηθεί η λύση, με 
βάση όλες τις ανωτέρω παραμέτρους. Και, φυσικά, τότε 
θα είναι και η ώρα για την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το 
εσωτερικό της μέτωπο. Αν, όμως, η ηγεσία της γείτονος 
δεν καταφέρει να υπερβεί τον σκόπελο των συνταγματι-
κών αλλαγών, τότε de facto η διαδικασία θα «κολλήσει» 
και θα ξεκινήσει άλλου είδους διαχείριση, δηλαδή του 
ποιος ευθύνεται για την εξέλιξη αυτή. Μέχρι τότε, πάντως, 
για την κυβέρνηση, η μπάλα βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο 
σκοπιανό γήπεδο, άρα και η όποια ευθύνη. 

Δίστρατο για το Σκοπιανό
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ, ΟΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
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Nαι, το Σκοπιανό είναι ένα ανοικτό θέμα που πρέπει να επιλυθεί. Ναι, κοντά εικοσιπέ-
ντε χρόνια έχουμε δει τα πάντα από το πολιτικό σύστημα στην αντιμετώπισή του. Από το 
εμπάργκο στην γειτονική  χώρα που βοήθησε ουκ ολίγους Έλληνες επιχειρηματίες να 
πλουτίσουν δια του λαθρεμπορίου, μέχρι και την πτώση μιας Κυβέρνησης. Ναι, σχεδόν 
όλος ο πλανήτης την αποκαλεί Μακεδονία και κάτι θα φταίει σ’ αυτό απ’ ότι φαντάζομαι... 
Ωστόσο, δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί τον τελευταίο ένα, ενάμισι μήνα και η Κυβέρ-
νηση – σαν να την τσίμπησε μύγα τσε τσε -  θυμήθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει το Σκοπιανό 
ενώ τρία χρόνια δεν φαινόταν να την απασχολεί και ιδιαίτερα και άρχισε να τρέχει γιατί 
τώρα μπορεί να λυθεί – όπως λέγεται- λόγω της θετικής αλλαγής στη διακυβέρνηση της 
FYROM.

Την πίεσαν άραγε τόσο πολύ οι Αμερικάνοι; Αφυπνίστηκε και με την γνωστή οξυδέρκεια 
που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση εντόπισε ότι τώρα είναι η ώρα; Δεν νομίζω ότι ακόμα 
και αν ισχύουν αυτά, ότι αυτά είναι τα βασικά. Γιατί είναι απλό. Το Σκοπιανό δε θα επιλυθεί 
και δε θα επιλυθεί, μιας και το βασικό εμπόδιο είναι το Σύνταγμα των Σκοπίων και αυτό 
δεν μπορεί να το λύσει η νέα Κυβέρνησή τους. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει ενιαία Ελληνική 
Κυβερνητική θέση και δεν θα υπάρξει όσες θέσεις και αν αλλάξει, όσες προτάσεις κι αν 
κάνει ο Πάνος Καμμένος. Γι’ αυτό άλλωστε ο κ. Κοτζιάς ψάχνει «κεφάλια» στη Βουλή για 
να περάσει «διακομματικά» την υποτιθέμενη λύση που θα φέρει. Παρεμπιπτόντως, αν η 
ηγεσία ενός άλλου κόμματος καλούσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν κάτι άλλο 
από την επίσημη γραμμή του, θα χαρακτηριζόταν σίγουρα «κάλεσμα για αποστασία». Έτσι 
δεν είναι;

Αλλά, αν υπάρχει προοπτική λύσης, γιατί ενάμιση μήνα τώρα ο Α. Τσίπρας δεν έχει ενη-
μερώσει τα άλλα κόμματα; Τι ακριβώς Κυβέρνηση είναι αυτή που ζητάει «εθνική συναί-
νεση» και δεν καλεί τα κόμματα να τα ενημερώσει; Τι είδους Κυβέρνηση είναι αυτή που 
ο Πρωθυπουργός σπεύδει να ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπο και όχι τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας ή τους αρχηγούς των κομμάτων; Πόσο ασέβεια θα δείξει πια απέναντι στην 
λειτουργία των θεσμών και την στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία της χώρας; Επιτρέψ-
τε μου να εκτιμήσω, ότι για άλλη μια φορά αυτή η Κυβέρνηση μπλοφάρει και υποκρίνεται 
γα δύο βασικούς λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι η προσπάθεια μετάθεσης του ενδιαφέροντος από το τι ακόμα θα 
υπογράψει για να φτάσει στο τέλος του Προγράμματος, ενώ ήδη έχει σταματήσει να ομι-
λεί για «καθαρή έξοδο» κατανοώντας ότι είναι πολύ χοντρό αυτό το καλαμπούρι για να 
γίνεται πιστευτό. Έχει υπογράψει ήδη Υπερταμείο για εκατό χρόνια, ύψος πλεονασμάτων 
μέχρι το 2060, 4ο Μνημόνιο ύψος 5 δις. ευρώ μέχρι το 2021 και εσχάτως μάθαμε, ότι 
οποιαδήποτε ρύθμιση για το χρέος θα συνδέεται με νέο Μνημόνιο ή όπως βαφτιστεί ενώ 
επιτροπεία θα υπάρχει μέχρι την αποπληρωμή του 75% των δανείων. Όμως φαίνεται να 
υπάρχουν και άλλα. Μιλάνε ήδη για 10.000 πλειστηριασμούς μέσα στο 2018 και 130.000 
μέχρι το 2021 και δεκάδες νέα μέτρα. Ε λοιπόν, δεν είναι καλύτερο να μιλάμε για το Σκο-
πιανό από το να συζητάμε τι άλλο θα υπογραφεί και θα υποθηκεύσει ακόμα περισσότερο 
την πορεία της επόμενης Κυβέρνησης, της ζωής μας και της χώρας.

Ο δεύτερος λόγος είναι, ότι έχουν αποδεχτεί την ήττα που έρχεται και κοιτάνε πως θα 
δημιουργήσουν προβλήματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ασφαλώς και στο «ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ». Έτσι, είναι τόσο θρασείς, που ενώ δεν μπορούν να καταλήξουν ΣΥΡΙΖΑ και 
ΑΝΕΛ σε κοινή θέση για το Σκοπιανό και αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται ότι κυβερνάνε, 
έχουν διαγνώσει μεγάλο πρόβλημα στην Ν.Δ και προσπαθούν να το εντείνουν προαναγ-
γέλλοντας «νέο δεξιό κόμμα». Τη στιγμή που δεν έχει η Κυβέρνηση ενιαία θέση,  εγκαλεί 
την Ν.Δ ότι δεν έχει θέση! Αν διαβάσετε όλη αυτή την στρατιά εφημερίδων και άλλων 
Μ.Μ.Ε που στηρίζουν την Κυβέρνηση θα καταλάβει και ο πιο ανόητος, τι συμβαίνει.

Όποιος θέλει τσιμπάει το κυβερνητικό δόλωμα. Όποιος θέλει, βλέπει το επικίνδυνο παι-
χνίδι της Κυβέρνησης. Μιλάω για επικίνδυνο παιχνίδι γιατί ακόμα και για το Σκοπιανό, 
κατάφερε με τους χειρισμούς της το 45% της κοινής γνώμης που είχε αντίρρηση με λύση 
του προβλήματος της ονομασίας (αν και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα και το ξέρουν όλοι)  
να το φτάσει στο 80%! Θα έλεγα δε, να μην την αφήσουν αυτοί οι χειρισμοί να δημιουργή-
σει και περίεργα φαινόμενα στο πολιτικό σύστημα.

Όταν έχεις ένα κυνικό, αδίστακτο πολιτικό αντίπαλο, του φρενάρεις την προσπάθεια, δεν 
τον βοηθάς στο όνομα «αρχών». Είναι τόσο απλό...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Το συλλαλητήριο της 21 Ιανουάριου 2018, έγινε. Ολο-
κληρώθηκε.

Αλλά μήπως, την 21 Ιανουαρίου ξεκίνησε και Τώρα 
αρχίζει;

Ας κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση των γεγονότων 
και των αποτελεσμάτων. Ήταν οπωσδήποτε μία συ-
γκέντρωση εντυπωσιακού όγκου και πυκνότητας. 
Οποιοδήποτε κόμμα μπορούσε να μαζέψει τόσο κό-
σμο, με κατάλληλη οργάνωση και διάταξη στο χώρο, 
θα κάλυπτε τη μισή Θεσσαλονίκη, θα την προσδιόριζε 
στα 2 με 2,5 εκατομμύρια και θα απαιτούσε εκλογές.

Κόσμος από το Μέγαρο Μουσικής έως το Λιμάνι (μία 
απόσταση 5Km). Ο κόσμος κάλυπτε το πεζοδρόμιο 
και τον δρόμο. Μία έκταση μεγαλύτερη από 200.000 
m2. Στα περισσότερα σημεία δεν μπορούσες να περ-
πατήσεις. Κατά τις πιο επιεικείς εκτιμήσεις πάνω από 
550.000 άτομα έως 800.000 ή και εκατομμύριο. Και 
αυτό το αποτέλεσμα χωρίς διαφήμιση και με πολεμι-
κή από παντού. Και με διάχυτο φόβο επίθεσης αναρ-
χικών και με πρόβλεψη δυσμενών καιρικών συνθη-
κών. Με κατάλληλη διαφήμιση και παρότρυνση από 
τα ΜΜΕ, θα πρέπει να αναμενόταν το 3πλάσιο αποτέ-
λεσμα. Η μαζικότητα ήταν τέτοια, που η αντισυγκέ-
ντρωση των αναρχικών ατόνησε και εκφυλίστηκε. 
Ήταν μια σύναξη εξαιρετικού παλμού, με παράλλη-
λη σοβαρότητα και κοσμιότητα. Ο κόσμος σοβαρός, 
καλοβαλμένος, αξιοπρεπής. Χωρίς ακρότητες. 
Οικογένειες, με παιδιά και νεότητα. Ένα μπόλιασμα 
για τις επόμενες 3 γενιές.Η υπεροψία και η αυθάδεια 
των Ξένων και Ντόπιων, που νόμισαν ότι αποχαύ-
νωσαν τον Λαό, έγινε αφορμή για Εθνική αφύπνιση 
και εγρήγορση. «Άλλαι βουλαί ανθρώπων και άλλα 
θεός κελεύει» δλδ «Άλλα τα σχέδια των ανθρώπων κι 
άλλα προστάζει ο θεός». Αλλά έτσι πάντα δεν σώθηκε 
η Ελλάδα;

Το μήνυμα ηχηρό. Θα επηρεάσει τα συλλαλητήρια 
των Αθηνών και άλλες εκδηλώσεις.Το ένστικτο του 
Ενεργού Έλληνα Πολίτη έδειξε ότι παραμένει ενεργό, 
ζωντανό, ισχυρό, ξεπερνάει το άοσμο και άχρωμο 
πλέον πολιτικό σύστημα, που είναι εγκλωβισμένο 
στη δίνη των μνημονίων και αδυνατεί να προσφέρει 
ηγέτη και όραμα. Αν τα κόμματα δεν αναπροσαρμό-
σουν την συμπεριφορά τους, είναι θέμα χρόνου η 
δημιουργία νέων πολιτικών αναταράξεων.

Κύρια συμπεράσματα:  
-Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, και ο Ιερώνυμος, θεσμοί 
αποκομμένοι από την Λαϊκή βάση, άρα αποκομμένοι 
και από την νομιμοποίηση τους.  
-Ο Μπουτάρης σε ακόμη απεχθέστερη θέση. Κάθε 
αναφορά στο πρόσωπό του προκαλούσε έντονη 
αποδοκιμασία και αποστροφή. Χάσμα Μέγα. 
-Αυτό το μεγάλο πλήθος Λαού, χωρίς πολιτική 
εκπροσώπηση. 
 Οι κυβερνώντες σε ποιόν θα υπακούσουν; Στον Λαό 
ή στους Πατρώνες τους;

*Ο κ. Αθανασιάδης είναι Συνταγματάρχης ε.α.

Σκόπια, FYROM. Ένα κράτος δημιούργημα συμφε-
ρόντων και ισορροπιών. Ένα Κράτος, με 2.000.000 
κατοίκους και ΑΕΠ σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Με 
κατά κεφαλή εισόδημα κοντά στα 300 € το μήνα. 
Με το 70% των κατοίκων να δηλώνει ότι τα βγάζει 
πάρα πολύ δύσκολα. Ένα Κράτος εγκλωβισμένο 
μεταξύ Κοσόβου, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Σερβίας 
και Ελλάδας φυσικά. Ένα Κράτος που «δουλεύει» 
κατά 70% περίπου με την ΕΕ και κατά 23% με τη 
Γερμανία. Ένα Κράτος στο οποίο ζουν περί τα 25% 
Αλβανοί με ισχυρή παρουσία. Ένα Κράτος που έχει 
έναν Επενδυτή, εμάς, την Ελλάδα, να απασχολεί 
περί τις 20.000 και πάνω εργαζόμενους με τις 
εταιρίες μας εκεί. Ελληνικά Πετρέλαια, ΔΕΛΤΑ, ΕΤΕ, 
ALPHA BANK, Καπνική Μιχαηλίδης, μάρμαρα και 
άλλες μικρότερες ΜΜΕ στο χώρο της ένδυσης και 
συσκευασίας. Ένα Κράτος που πασχίζει να επιβιώ-
σει μέσα μόνο από ένα αφήγημα. Ότι δηλαδή πρέπει 
να λέγεται Μακεδονία, ότι οι κάτοικοι κατάγονται 
από τους Αρχαίους (δικούς μας), Μακεδόνες. Ένα 
Κράτος που απλά υπάρχει επειδή στη Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου το «δημιούργησαν» για άλλους 
λόγους. Ένα Κράτος που στο «παρά πέντε» και 
εάν ήταν άλλα χρόνια, ίσως να μην υπήρχε καν 
όταν ξανά μοίραζαν την τράπουλα στα πολύπαθα 
Βαλκάνια. 

Ε λοιπόν, αυτό το «Κράτος» κατάφερε δυο φορές να 
κατεβάσει εμάς τους Έλληνες στους δρόμους και να 
φωνάξουμε με μια φωνή ΟΧΙ. Εμάς, που μετά από 
τόσα χρόνια κρίσης, ύφεσης, μειώσεων, απίστευτης 
φορολογίας, πρωτοφανούς επίθεσης στον ιδιωτικό 
τομέα, μετά από ανεργία σε ιλιγγιώδη επίπεδα, μετά 
από μείωση του ΑΕΠ πάνω από 30%, μετά από 
αφελληνισμό εταιρειών, τραπεζών, ξενοδοχείων, 
βιομηχανιών, μετά από αυτοκτονίες επαγγελματιών, 
μετά από πλειστηριασμούς, μετά από ξενιτιά του 
καλύτερου και πιο μορφωμένου κομματιού του 
πληθυσμού μας, μετά από τρία (ή τέσσερα έχω κι 
εγώ χάσει το μέτρημα) μνημόνια, μετά από Task 
Force, Troika, Institutions (ελληνιστί «Θεσμοί»), να 
κατέβουμε και να φωνάξουμε ΟΧΙ, του χρωστάμε 
μόνο και μόνο για αυτό ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Ναι, διότι τελικά, μετά από όλα αυτά που μας έχουν 
συμβεί και ίσως μας συμβούν ακόμα, τουλάχιστον 
ΔΕΝ έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα κι ας 
απέχουμε αρκετά σε γενιές από τους τότε Μα-
κεδόνες, Αρχαίους Έλληνες. Ας δουν λοιπόν, οι 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ, πως θα μπορέσουν 
να δώσουν όραμα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν 
τον λαό, που έχει υποφέρει τόσα τα τελευταία χρό-
νια, στόχο, προορισμό, για να μπορέσει να σηκώσει 
κεφάλι ξανά, μέσα από την καταστροφή που βιώ-
νουμε όλοι μας και να λάβει τη θέση που αξίζει στη 
Χερσόνησο της Βαλκανικής. Της ηγέτιδας δηλαδή 
δύναμης. Δύναμης σταθερότητας, δημοκρατίας και 
ανάπτυξης.

*Ο κ. Ρουκάς είναι Οικονομολόγος και Πρόεδρος 
Ομάδας Διοίκησης Ελληνικού Ινστιτούτου ΕΕΔΕ 
- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Είναι τόσο φανερό το κυβερνητικό παιχνίδι Ποιόν υπηρετείτε - υπακούτε; «Ευχαριστώ τα Σκόπια»

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ* ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΚΑΣ*
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κοινωνία

Α
λλοι έσπευσαν από νωρίς να δώσουν ρα-
ντεβού με τους ψηφοφόρους τους στο 
συλλαλητήριο κι άλλοι  έφτασαν στην εξέ-
δρα τελευταίοι και… «καταϊδρωμένοι», 
λίγη ώρα αφότου δόθηκε και η επίσημη 
κομματική γραμμή. Ο λόγος για τους βου-
λευτές, δημάρχους και αντιδημάρχους 
της Θεσσαλονίκης που έδωσαν όχι μόνο 

το παρών με τη φυσική τους παρουσία στο μεγαλειώδες 
συλλαλητήριο της περασμένης Κυριακής, αλλά φρόντισαν 
ν’ αφήσουν και το ψηφιακό τους αποτύπωμα.

Μόλις «έσβησαν τα φώτα της εξέδρας» και ο απολογισμός 
«έκλεισε», με τη συμμετοχή περισσότερων από μισό εκα-
τομμύριο Ελλήνων να δηλώνουν πως «Η Μακεδονία είναι 
μία και είναι η Ελλάδα», ξεκίνησε ο διαδικτυακός πόλεμος 
των αριθμών και των… ψήφων. Πόσοι ήταν τελικά αυτοί 
που βρέθηκαν στο συλλαλητήριο; Ήταν υποκινούμενοι 
από ακραία στοιχεία; Ποιος διάλεξε τους ομιλητές; «Μόνο 
που δεν ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του», είπαν 
κάποιοι άλλοι. Την ίδια ώρα, εικόνες με τους έφιππους 
Κρητικούς και τις μαυροφορεμένες γιαγιάδες (που με τα 
βίας τους βαστούσαν τα πόδια τους), χάρτες που αποδεί-
κνυαν το μέγεθος του κόσμου που στήριξε το συλλαλη-
τήριο, έκαναν το γύρο του διαδικτύου, ως απάντηση του 
λαού προς τους εκπροσώπους του.

#Στη «μάχη» των likes 
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε από την αρχή πως  «Αν 
ξεκινήσουν συλλαλητήρια, θα βγω και θα τα αποδοκιμάσω 
επισήμως». «Η ανακάλυψη της... μακεδονομετρίας από 
τον ‘‘πιο Μακεδόνα’’ δήμαρχο Θεσσαλονίκης, θυμίζει αι-
ώνιο φοιτητή που δίνει ξανά και ξανά το ίδιο μάθημα. Εύ-
χομαι να μη συνεχίσει να κόβεται κάθε χρόνο…», έγραψε ο 
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, ενώ μετά το συλλαλητή-
ριο, κάλεσε τον κ. Μπουτάρη να «ζητήσει συγγνώμη προς 
τους χιλιάδες διαδηλωτές, καθώς προέτρεξε να χαρακτη-
ρίσει το συλλαλητήριο ‘κατάπτυστο’. Και μία συγγνώμη για 
το ότι απεκάλεσε τη γειτονική χώρα ‘Μακεδονία’ – καθώς 
δεν έχει ανακαλέσει ακόμη. Χρειάζεται από μέρους του μια 
ξεκάθαρη τοποθέτηση». Η δήλωσε αυτή φυσικά συνοδεύ-
τηκε από την κατάλληλη φωτογραφία (πειστήριο) με τον κ. 
Καλαφάτη να συμμετέχει στο συλλαλητήριο, κάτω από το 
άγρυπνο βλέμμα του Εθνάρχη. Η επικεφαλής της «Ανοι-
χτής Πόλης» Ρία Καλφακάκου, στον απόηχο του συλλα-
λητηρίου, σχολίασε πως «τα εθνικά ζητήματα δεν λύνονται 
με εθνικές κορώνες και συλλαλητήρια. Και μάλιστα όταν 
συμμετέχουν υμνητές της χούντας που ως υπερπατριώτες 
διέπραξαν την εθνική προδοσία της Κύπρου, και νεοναζί 
περήφανοι συνεχιστές των γερμανοτσολιάδων. Το διαίρει 
και βασίλευε, των ισχυρών, που ευνοεί την αστάθεια στα 
πολύπαθα Βαλκάνια, είναι κρίμα να το στηρίζουν υπεύθυ-
νοι πολιτικοί, για λίγα ψηφαλάκια»…

#Ήμουν κι εγώ στο συλλαλητήριο…
Ο δήμαρχος Δέλτα Μίμης Φωτόπουλος, ήταν από τους 
πρώτους που τοποθετήθηκε στα social media για την νέα 
ονομασία της ΠΓΔΜ. «Από το 1983 ζω στο Ανατολικό και 
σήμερα είμαι δήμαρχος στο Δήμο Δέλτα, μια περιοχή που 

έβγαλε πολλούς μακεδονομάχους. Η εκχώρηση του ονό-
ματος της Μακεδονίας είναι κόντρα στην ψυχή, στη λογική 
και στο δίκαιο», ενώ στη συνέχεια κάλεσε τους διαδικτυ-
ακούς του φίλους να τον συνοδεύσουν στο συλλαλητήριο 
«Ας φροντίσουμε να φτάσουμε στην Πλατεία του Λευκού 
Πύργου όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν τη 1 το μεσημέρι, 
γιατί ο κόσμος θα είναι πολύς και η κυκλοφορία δύσκολη» 
ήταν το status του δημάρχου. Την απαραίτητη #συλλαλη-
τήριο_φωτο δημοσίευσαν οι δήμαρχοι Λαγκαδά κ. Γιάν-
νης Καραγιάννης και Χαλκηδόνας Γιάννης Τσουκνιδάς - ο 
οποίος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων «Η θέση της Ελληνικής 
κυβέρνησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την απόφαση 
του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 13ης Απρι-
λίου του 1992. Να τηρηθούν, δηλαδή, από πλευράς των 
Σκοπίων, οι όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου 
1991, προσφέροντας συνταγματικές και πολιτικές εγγυ-
ήσεις, περί συμμόρφωσης και αναγνώρισης ανεξάρτητου 
κράτους των Σκοπίων μόνο αν δεν υπάρχει η λέξη «Μα-
κεδονία» στην ονομασία του». Εκεί ήταν και ο δήμαρχος 
Παιονίας Χρήστος Γκουντενούδης που postare «Εμείς ως 
Παίονες, ως Μακεδόνες και ως Έλληνες, είμαστε αποφα-
σισμένοι να διατρανώσουμε την βούληση μας για να αντι-
ταχθούμε σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας 
μας και να υπερασπισθούμε παντοιοτρόπως την συνέχεια 
του Έθνους μας αλλά και την αυτονόητη εντέλει ιστορική 
πραγματικότητα. Το όνομα Μακεδονία ανήκει στους Έλλη-
νες κατοίκους της Μακεδονίας […]». Ο δήμαρχος Κορδε-
λιού Ευόσμου, έγραψε στους διαδικτυακούς του φίλους 
πως «Το 1992 ήμασταν όλοι εκεί… κάποιοι ήταν παιδιά, 
κάποιοι ήταν ενήλικες, κάποιοι που έδωσαν το βροντερό 
παρών τώρα δεν είναι μαζί μας… και φωνάζαμε δυνατά ότι 
η Μακεδονία είναι μια και είναι Ελληνική. Έτσι και σήμε-
ρα 21-01-2018. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ήταν και θα είναι ΜΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Γι’ αυτό και ήμασταν 
όλοι εκεί. Και θα είμαστε και πάλι αν χρειαστεί». Ο δήμαρ-
χος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας έγραψε «Ένα μεγαλειώδες 
συλλαλητήριο για το όνομα της Μακεδονίας. Έλληνες κα 
Ελληνίδες διαδήλωσαν αυθόρμητα για το αυτονόητο, ότι 
το όνομα Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα. Δυστυχώς από 
την μια κάποιοι προσπαθούν να το χαρίσουν σε ακραίους 
και οι ακραίοι θέλουν να το προσεταιριστούν. Εμείς πρέπει 
να μείνουμε στα λόγια ενός λεβέντη Παπά, λόγια μεστά και 
ενωτικά», ενώ το κείμενό του συνόδευε ένα link με την 
ομιλία του Παπά Ανδρέα Κεφαλογιάννη από τα Ανώγεια. 
«Φωτιά» πήρε το twitter του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, που δε σταμάτησε να 

«τιτιβίζει» για το Σκοπιανό από τις 11/1, με αφορμή και την 
επίσκεψη του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. «Στην Πέλλα που 
γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος, εδώ που 
βρίσκεται το Ανάκτορο του Φιλίππου Β’, αποδεικνύεται με 
τον πιο ισχυρό τρόπο η ιστορικότητα, μοναδικότητα και 
ελληνικότητα της Μακεδονίας». Μάλιστα συνέχισε να «τιτι-
βίζει» τις επόμενες ημέρες πως «Επιτέλους να δεσμευτεί η 
Κυβέρνηση ότι η όποια λύση θα φέρει, δε θα δίνει κανένα 
δικαίωμα στα Σκόπια να συνεχίσουν τις αλυτρωτικές τους 
επιδιώξεις. Τελεία και παύλα».  Τα περισσότερα like βέβαια 
«κέρδισε» η δήλωση: «Μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις 
Νίμιτς, η Κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει επίσημα από τον 
ΟΗΕ την αντικατάστασή του από τη θέση του ειδικού δια-
μεσολαβητή για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων». 

#πολιτικοί
Μετά την απόφαση της ΝΔ να συμμετάσχουν «κατά συνεί-
δηση» οι βουλευτές της στο συλλαλητήριο για τα Σκόπια, 
είδαμε να κυκλοφορούν στα social media οι φωτογραφίες 
των Θεόδωρου Καράογλου, Γιώργου Γεωργαντά, Σάβ-
βα Αναστασιάδη, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Φωτεινής 
Αραμπατζή. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι 
προαναφερόμενοι «άσκησαν πιέσεις» για συμμετοχή στο 
συλλαλητήριο. Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ 
Τρ. Μηταφίδης πόσταρε όσες ειδήσεις μιλούσαν για «αλα-
ζονική συμπεριφορά και περίεργες διαδρομές χρηματο-
δότησης» του συλλαλητηρίου για το «Μακεδονικό», αυτές 
που ανέφεραν πως «τον τόνο στο συλλαλητήριο έδωσαν 
οι νοσταλγοί του ναζισμού» καθώς και τη συνέντευξή του 
πως «Η Θεσσαλονίκη «καίγεται» να βγει από την κρίση, όχι 
για το ‘‘Μακεδονικό’’». Παρότι δε συμμετείχε στο συλλαλη-
τήριο, η υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης, Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά έγραψε μεταξύ άλλων «Η Μακεδονία ήταν, εί-
ναι και θα είναι Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι Μακεδονία!». 
Η ίδια μάλιστα αντικατέστησε την εικόνα του profile της 
με αυτήν του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά και την γα-
λανόλευκη να κυματίζει από πίσω. Η πρώην βουλευτής 
των ΑΝΕΛ Σταυρούλα Ξουλίδου, με συνοδεία σχετικής 
φωτογραφίας, έγραψε στο status της «Οργή λαού, φωνή 
Θεού! Το μεγαλειώδες και πανεθνικό συλλαλητήριο για την 
μη παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας στους 
Σκοπιανούς, που τρέφουν αλυτρωτικές διαθέσεις ήταν η 
ηχηρή απάντηση, που έλαβαν, όσοι ψάχνουν να βρουν 
τερτίπια να ξεπουλήσουν την ιστορία μας. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΑ ΟΠΛΑ»… 

Οι «Μακεδονομάχοι»  
του facebook και του twitter

ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ… ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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■ «Το συλλαλητήριο ήταν πολιτική ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ», 
είπε ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ Σάββας Ανα-
στασιάδης, ενώ παράλληλα τόνισε πως «το συλλαλητήριο 
πέτυχε παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθε-
το. Η κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας έχουν πάρει από την αρχή 
λάθος δρόμο στο θέμα του Σκοπιανού. Η κυβέρνηση μετέ-
τρεψε σε εσωτερικό, ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής με την 
ελπίδα ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα στην αντιπολίτευση. 
Βεβαίως έγιναν λάθη μετά το 1990 αλλά καμία ηγεσία δεν 
έτρεξε να πουλήσει το όνομα όπως έκανε η σημερινή κυ-
βέρνηση και μάλιστα με έναν τρόπο καθόλου διάφανο, με 
μυστική διπλωματία. Ο πολίτης δεν έχει άλλο τρόπο να πει 
την άποψη του…». Μάλιστα ο κ. Αναστασιάδης είπε χαρα-
κτηριστικά: «Τα εθνικά θέματα μείζονος σημασίας,  εξωτε-
ρικής πολιτικής,  θα πρέπει να τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση 
όπως τα διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Καραμανλή το 2008, 
δηλαδή για κάθε βήμα να ενημερώνεται όλο το πολιτικό 
σύστημα και βεβαίως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης. Νομίζω ότι το συλλαλητήριο δημιούργησε αμη-
χανία στην κυβέρνηση. Αν έχει αναλάβει δεσμεύσεις για να 
λύσει το θέμα αυτό, από το συλλαλητήριο φάνηκε ότι οι δε-
σμεύσεις αυτές είναι αντίθετες με το μήνυμα που εξέπεμψε 
ο λαός. Η κυβέρνηση πρέπει να το λάβει υπόψη της αυτό»…

■  Επιστολή στην προϊσταμένη του Γραφείου Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη Κατερίνα Νοτοπούλου, έστειλαν οι δήμαρχοι των έξι 
δήμων της δυτικής Θεσσαλονίκης, με θέμα το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο. 
Οι δήμαρχοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την πρόταση μετεγκα-
τάστασης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις το οποίο 
εδρεύει στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στην Ανατολική Θεσ-
σαλονίκη. «Ούτε εμείς ως δήμοι, ούτε οι γονείς ούτε οι μαθητές, που 
είναι οι περισσότεροι (60%) και κατοικούν δυτικά, δεν πρόκειται να 
αποδεχθούμε μία τέτοια ενδεχόμενη μετεγκατάσταση. Θεωρούμε απα-
ράδεκτη την συγκεκριμένη μετεγκατάσταση ακόμη και ως συζήτηση. 
Δεν την αποδεχόμαστε γιατί θεωρούμε ότι έτσι υποβαθμίζεται η Δυτική 
Θεσσαλονίκη και αντιμετωπίζεται για μια ακόμη φορά με σαφή ταξι-
κή διάκριση και εχθρότητα», σημειώνουν μεταξύ άλλων οι δήμαρχοι 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, Κορδελιού-Ευόσμου 
Πέτρος Σούλας, Παύλου Μελά Δημήτριος Δεμουρτζίδης, Δέλτα Ευθύ-
μιος Φωτόπουλος, Χαλκηδόνος Ιωάννης Τσουκνιδάς και Ωραιοκάστρου 
Αστέριος Γαβότσης. Να σημειώσουμε ότι η επιστολή εστάλη μετά από 
πρόσκληση της κ. Νοτοπούλου για σύσκεψη για το θέμα αυτό την Δευ-
τέρα 29 Ιανουαρίου στο Γραφείο Πρωθυπουργού 

■  Με πλήθος «γαλάζιων» στελεχών και 
σε ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 22/1 η κοπή της βασιλόπι-
τας από την ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης. Το 
ραντεβού δόθηκε στις 21:00 το βράδυ σε 
γνωστό κεντρικό μαγαζί της πόλης, στο 
οποίο βρέθηκαν εκτός από τους νεο-
λαίους και αρκετοί «παλαιοί» Οννεδίτες. 
Ενδεικτικά την εμφάνισή τους έκαναν 
αισθητή τόσο ο Πρόεδρος της  ΟΝΝΕΔ 
Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Μανδρινός, 
όσο και ο προηγούμενος Διευθυντής 
της ΟΝΝΕΔ Ε. Κούλας ο οποίος μάλιστα 
φάνηκε να βρίσκεται δίπλα στην παρά-
ταξη παρόλο που έχει αποχωρήσει για 
τους γνωστούς λόγους εδώ και αρκετό 
καιρό. Οι προαναφερόμενοι πλαισιώθηκαν και με την παρουσία αρκετών βουλευτών Θεσσαλονίκης όπως οι κ. Κα-
λαφάτης Σταύρος, Γκιουλέκας Κώστας, Σάββας Αναστασιάδης και ο Θεόδωρος Καράογλου. Παράλληλα δυναμική 
παρουσία είχαν τόσο η κ. Βασιλική Νάκου, Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, Αναπληρωτής Γραμματέας Σχέσεων 
Κόμματος-Κοινωνίας και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μάλιστα «προέβλεψε» τον τυχερό της βα-
σιλόπιτας κ. Δημήτρη Βρίτκα Υπεύθυνο Αγροτικού της ΟΝΝΕΔ, όσο και οι Βασίλης Γάκης πρώην  Αντιδήμαρχος 
Θεσσαλονίκης και έντονα κινούμενος πολιτικά στην Α’Θεσσαλονικης με την ΝΔ, Τάσος Εμμανουηλίδης και Κώστας 
Δέρβος. Φυσικά απαρατήρητος δεν θα μπορούσε να περάσει και ο νέος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης κ. Αντώνης Γυφτόπουλος ο οποίος βρέθηκε και αυτός με την σειρά του στην  εκ-
δήλωση στην οποία εκτός από τον χαιρετισμό και τις ευχές του για την νέα χρονιά ήταν αποδέκτης  συγχαρητηρίων 
όσων αφορά τα νέα του καθήκοντα.  Γ. Νάκος

karfitsomata

Το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων, που ενέσκηψε αιφ-
νιδιαστικά στο προσκήνιο, δεν είναι μόνο μια ανιστόρητη δι-
εκδίκηση γεγονότων, ή συμβόλων. Αποτελεί το υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο καλλιεργείται ο αλυτρωτισμός εις βάρος της 
χώρας μας και εις βάρος της σταθερότητας των Βαλκανίων. 
Είναι ηλίου φαεινότερον πως οτιδήποτε συνιστά αλυτρωτι-
σμό και εγείρει αξιώσεις έναντι της Ελλάδας, πρέπει να απο-
κηρυχθεί. Ένα κράτος, όπως είναι τα Σκόπια, με εσωτερική 
αστάθεια (Αλβανοί, Τούρκοι κ.λπ.), αναμφίβολα, έχει μεγάλη 
ανάγκη εθνικής ολοκλήρωσης, οικοδόμησης συλλογικής 
ταυτότητας αλλά και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο 
αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με μυστική διπλωματία, στην 
οποία επιδίδεται όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, και 
προπάντων όχι σε βάρος της χώρας μας. Πρέπει να γίνει κα-
τανοητό πως η όποια πρόχειρη και επιπόλαιη λύση προκύ-
ψει από τις διαπραγματεύσεις θα συντροφεύει και τους μελ-
λοντικούς Έλληνες. Εκτιμώ πως βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι και έχουμε μακρύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε 
στη συμφωνία, παρά τις δηλώσεις περί του αντιθέτου. 

Το Σκοπιανό, απαιτεί σοβαρότητα και συνέπεια, όχι τυμπανο-
κρουσίες για λύσεις που έρχονται σύντομα και προπάντων 
όχι διχαστικό λόγο. Αναμφισβήτητα, τα προηγούμενα χρόνια 
χάθηκαν ευκαιρίες, για 25 χρόνια διατηρείται μία πολεμική 
ατμόσφαιρα με μια μικρή χώρα που θα μπορούσε να είναι 
πιστός μας σύμμαχος, δεκάδες κράτη - μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών αναγνώρισαν, όλο αυτό το διάστημα, τη ‘Δημοκρατία 
της Μακεδονίας’ με αποτέλεσμα η ελληνική διπλωματία να 
αποδυναμώνεται. Ωστόσο, όλα τα προηγούμενα δεν συνη-
γορούν για να έρθει μία λύση, βιαστική, που θα παραχωρεί 
το όνομα Μακεδονία στο γειτονικό μας κρατίδιο. 

Αναλωνόμαστε ίσως στην ονομασία και λησμονούμε πως 
εχθροί μας είναι ο αλυτρωτισμός, η δήθεν ύπαρξη μακεδονι-
κής γλώσσας, η πλαστογραφία της ιστορίας της Μακεδονίας. 
Θα αλλάξουν το  Σύνταγμα τους οι γείτονες, θα αλλάξουν τα 
σχολικά βιβλία που διδάσκουν το μίσος στα παιδιά τους για 
την Ελλάδα; Θα αλλάξουν του χάρτες της «Μεγάλης Μακε-
δονίας»; Μέχρι στιγμής η πλευρά των Σκοπίων δεν δείχνει 
να έχει διάθεση για τη διευθέτηση των παραπάνω. Μέσα σε 
αυτό το θολό τοπίο, που θα επαναλάβω, συντηρεί, μεθοδικά, 
η κυβέρνηση εμείς συζητάμε για την εκχώρηση του ονόμα-
τος Μακεδονία; Και επιτέλους ας μας ξεκαθαρίσουν με ποια 
θέση κατεβαίνουν στις διαπραγματεύσεις, με τη θέση του κ. 
Τσίπρα και του κ. Κοτζιά, ή με τη θέση του κ. Καμμένου;

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως σε μια Ευρώπη αλληλοσεβα-
σμού και ευνομίας είναι ανεπίτρεπτη η υπεξαίρεση στοιχεί-
ων άλλων πολιτισμών και η δημιουργία πλαστών εθνικών 
ταυτοτήτων, ειδικά όταν αυτά επιτρέπουν την παραχάραξη 
και την αμφισβήτηση της ιστορίας. Επιπλέον πρέπει να γίνει 
κατανοητή από την κυβέρνηση η βούληση του ελληνικού 
λαού - όπως αυτή διατρανώθηκε και στο πρόσφατο, μεγα-
λειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης - να διαφυλαχθεί η 
εθνική μας ακεραιότητα. 

Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική.

*Ο κ. Φωκάς είναι βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Ένω-
σης Κεντρώων

Δεν αποδεχόμαστε τον όρο 
Μακεδονία για τα Σκόπια  

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΏΚΑΣ*
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■ Σε «κυκλώματα διαπλοκής» που λυμαίνονταν τις αστικές συγκοινωνίες αναφέρθηκε 
από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, υποστηρίζοντας ότι 
τα λεωφορεία έβγαιναν εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας σαμποτάζ «από μέσα». «Βρέθηκε 
χτύπημα με σφυρί στα τακάκια ενός λεωφορείου» τόνισε ο κ. Σπίρτζης και υπογράμμι-
σε ότι το κύκλωμα όχι μόνο δεν επέτρεπε σε λεωφορεία να βγαίνουν στη κυκλοφορία 
αλλά απέτρεπε και τη συντήρηση. «Υπάρχουν κυκλώματα που σαμποτάρουν τη λειτουργία 
των αστικών συγκοινωνιών» και «πλέον το θέμα θα το αναλάβει η δικαιοσύνη» τόνισε ο 
υπουργός Υποδομών. Σε ό,τι αφορά τη διασπάθιση χρήματος στον ΟΑΣΘ, ο Χρήστος Σπίρ-
τζης αναφέρθηκε στην ύπαρξη ενός τραπεζικού λογαριασμού για την ανανέωση του στό-
λου των λεωφορείων του Οργανισμού, όπου βρέθηκαν μόλις 700 ευρώ αντί για 38 εκατ. 
ευρώ. Κατήγγειλε, ακόμη, ότι στον ΟΑΣΘ είχε στηθεί ένας κομματικός στρατός με πάνω 
από 2.500 εργαζόμενους και με πολλαπλάσιο κόστος από τον ΟΑΣΑ ο οποίος «συντηρούσε 
για δεκαετίες πολλές εταιρίες σχετικές με τις συγκοινωνίες».

Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Τι σχέση έχει ένα μέχρι πρότινος στέλε-
χος της Ένωσης Κεντρώων του Βασίλη 
Λεβέντη  με τους αριστερόστροφους 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη συζήτηση, μια 
συζήτηση που μπαίνει σε δεύτερο πλάνο, 
αρκεί να γίνεται η δουλειά, δηλαδή να 
ψηφίζονται τα νομοσχέδια με συνοπτι-
κές διαδικασίες και δεν πειράζει για τα 
ιδεολογικά ανακατέματα που μπορεί να 
χαλάνε τη… συνταγή της «πρώτης φοράς 
Αριστερά», αλλά κρατάνε αναλλοίωτη τη 
συνταγή της εξουσίας.
Ο κοινοβουλευτικός στρατός της συγκυ-
βέρνησης μετρά στις τάξεις του πρώην 
ΠΑΣΟΚους (η μεγαλύτερη ομάδα που 
εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ), πρώην Νεοδη-
μοκράτες (από ένα πολύ μακρινό κάποτε, 
τότε που ο κ. Π. Καμμένος ήταν στη 
Ν.Δ.), αρκετούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και λίγους 
αριστερούς (οι υπόλοιποι βρίσκονται στη 
ΛΑΕ).
Από προχθές έχει και την κ. Θεοδώρα 
Μεγαλοοικονόμου από το κόμμα του 
Βασίλη Λεβέντη, η οποία μάλιστα είχε 
ανεξαρτητοποιηθεί το καλοκαίρι του ‘17, 
επειδή η πορεία της στην Ένωση Κε-
ντρώων δεν ήταν αυτή που είχε οραμα-
τιστεί, ισχυριζόμενη πως δεν άντεχε άλλο 
σε ένα κόμμα που ήταν ασυντόνιστο και 
χωρίς συνεργάτες. 
Έτσι, βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ που από συ-
ντονισμό σκίζει και από συνεργάτες-με-
τακλητούς έχει τόσους που περισσεύουν.
Καλά έκανε η κ. Μεγαλοοικονόμου 
και άλλαξε «πολυκατοικία», δεν είναι η 
πρώτη ούτε η τελευταία που κάνει μετα-
γραφή σε άλλο κόμμα, υπάρχουν μάλιστα 
συνάδελφοί της που έχουν στηρίξει την 
πολιτική τους επιβίωση αποκλειστικά 
και μόνο στις εναλλαγές κομμάτων, τις 
οποίες βέβαια αποφάσιζαν την κατάλληλη 
στιγμή (λίγο πριν εξαφανιστούν). 
Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει 
«ναι σε όλα και σε όλους», άλλωστε, 
άσπρη γάτα, μαύρη γάτα… δεν έχει ση-
μασία, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια.

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

Ναι σε όλα και σε όλους!

■ Μέσα στην ασφυκτικά γε-
μάτη από κόσμο πλατεία του  
Μεγάλου Αλεξάνδρου στη 
Θεσσαλονίκη και ανάμεσα 
στον κύριο όγκο των συμ-
μετεχόντων του συλλαλη-
τηρίου, παραβρέθηκε και η 
σύζυγος του Στρατηγού ε.α. 
και Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ 
Φράγκου κ. Γενοβέφα Φρά-
γκου. Η τελευταία προσπα-
θώντας να φτάσει στο χώρο 
της εξέδρας από όπου θα 
παρακολουθούσε τις ομιλίες, 
απευθύνθηκε για πληροφορί-

ες στο Κέντρο Υγειονομικής Κάλυψης της εκδήλωσης, όπου υπεύθυνη ήταν η Ελληνική 
Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Η κα Παπά – Νάκου Χρύ-
σα, Ειδική Γραμματέας της ΕΟΕΟΠΠ την οδήγησε με ασφάλεια μέσα στο χώρο της εξέδρας, 
όπου με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση παρακολούθησε την μεγαλειώδη συγκέντρωση για 
την Μακεδονία με την συγκίνηση και την περηφάνια να είναι έκδηλη στο πρόσωπο της.
 Γ. Νάκος 

■ Στην απόφαση να στηρίξει για τα επόμενα δύο χρόνια, ακόμα και οικονομικά την ακτο-
πλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Βορείων Σποράδων, προχώρησε ο Οργανισμός Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου, όπως ανακοίνωσε η 
πρόεδρος του ΟΤΘ, Βούλα Πατουλίδου. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο τέθηκε ξανά σε λει-
τουργία το καλοκαίρι του 2016 και το καλοκαίρι του 2017, μετά από διακοπή έξι χρόνων. 
Για το καλοκαίρι του 2018, η εταιρεία αποφάσισε να αποσύρει το FlyingCat που εκτελούσε 
το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Σποράδες, με την αιτιολογία ότι τα οικονομικά αποτελέσμα-
τα δεν ήταν ικανοποιητικά. Έκτοτε, τόσο οι δήμαρχοι των νησιών των Σποράδων και της 
Θεσσαλονίκης, όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού, καταβάλουν προσπάθειες 
για να δοθεί μία λύση για τη συνέχιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

■ Με εκδηλώσεις υπέρ 
του περιβάλλοντος που 
περιλαμβάνουν εκτε-
ταμένη δενδροφύτευ-
ση σε δημοτική έκταση 
του Ασβεστοχωρίου 
και συμβολική φύτευση 
δένδρων σε σχολείο της 
περιοχής συνεχίζονται 
οι κοινές πολιτιστικές, 
οικολογικές και κοινω-
νικές δράσεις του δή-
μου Πυλαίας – Χορτιάτη 
με το Γ’ Σώμα Στρατού 
που γίνονται στο πλαίσιο του συμφώνου  συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δυο 
φορείς. Σε συνεργασία με τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τη μαθητική κοινό-
τητα καθώς και με τη συμβολική συμμετοχή και παρουσία του προσωπικού του Γ΄ΣΣ, οι 
μαθητές του σχολείου φύτεψαν δέντρα και αρωματικά φυτά στο προαύλιο του Γυμνασί-
ου-Λυκείου Ασβεστοχωρίου στην περιοχή «Μπουλουβάνια». Συνολικά και στις δύο πε-
ριοχές φυτεύτηκαν περισσότερα από 500 μικρά και μεγάλα φυτά τα οποία εξασφάλισαν 
από χορηγίες ιδιωτών ο δήμος και το Γ’ Σώμα Στρατού. 

■ Γραμμή ή… θέση; «Η αντίληψη πως η Μα-
κεδονία είναι μόνο ελληνική και τίποτε άλλο 
είναι κακή», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Γιάννης Μπουτάρης, μία ημέρα μετά 
το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποι-
ήθηκε στη Νέα Παραλία, για την ονομασία 
της ΠΓΔΜ. Όσον αφορά στις αποδοκιμασίες 
προς το πρόσωπό του, που ακούστηκαν από 
συγκεντρωμένους, παρατήρησε: «Δεν είναι 
η πρώτη φορά. Και για τους Τούρκους και 
τους Εβραίους με κατηγορούν επειδή έχω 
συγκεκριμένη γραμμή». Ο κ. Μπουτάρης 
χαρακτήρισε το συλλαλητήριο «ογκώδες κι 
εντυπωσιακό, χωρίς καμία αμφιβολία», λέ-
γοντας πως το παρακολούθησε από εικόνες 
στην τηλεόραση, ωστόσο δήλωσε απογοη-
τευμένος γιατί «25 χρόνια απραξίας δεν μας 
οδηγούν να σκεφτούμε αλλιώς»… 

■ Μετά το συλλαλητήριο για το Σκοπιανό 
έρχεται το συλλαλητήριο των αγροτών. «Ξε-
κινάμε να στήνουμε μπλόκα. Μέχρι τις 28 
του μήνα σε όλη την Ελλάδα θα έχουν στηθεί 
μπλόκα. Στις 3 του Φλεβάρη θα γίνει μεγάλο 
συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι τα πα-
λιά αιτήματα που μας παίρνουν το 60% του 
εισοδήματος αλλά και καινούργια αιτήματα 
που έχουν σχέση με τις κατασχέσεις», δια-
μήνυσε ο Bαγγέλης Μπούτας, Μέλος Πανελ-
λαδικής Επιτροπής Μπλόκων και πρόεδρος 
ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων 
Νομού Καρδίτσας.

■ Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν οι 
μελέτες που αφορούν το έργο: Κατασκευή 
Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων  
(Αρχιτεκτονική, Ειδική Αρχιτεκτονική, Στα-
τική, Ηλεκτρομηχανολογική, Γεωτεχνική). 
Ακολούθως, ο δήμος Προποντίδας υπέβαλε 
το φάκελο μελέτης και λοιπών δικαιολογητι-
κών στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπου εξεδόθη η Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σχετικά με την έγκριση παρέκκλισης 
ως προς το ύψος για την ανέγερση Κλειστού 
Γυμναστηρίου στη Δ.Κ.Σημάντρων. Τέλος, η 
απόφαση δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως, ενώ εγκρίθηκε 
τον Οκτώβριο του 2017 η αρχιτεκτονική με-
λέτη από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτο-
νικής του Ν.Χαλκιδικής. «Πρόκειται για ένα 
έργο πνοής, το οποίο θα δώσει τη δυνατό-
τητα άθλησης στους κατοίκους της Δ.Κ.Ση-
μάντρων», δήλωσε ο δήμαρχος Εμμανουήλ 
Καρράς. Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί 
στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολεί-
ου-Νηπιαγωγείου Σημάντρων, στη θέση του 
υφιστάμενου υπαίθριου χώρου καλαθοσφαί-
ρισης. Το Κλειστό Γυμναστήριο θα έχει δομη-
μένη επιφάνεια συνολικού εμβαδού 780,42 
τ.μ. και θα αποτελείται από ένα κτιριακό 
όγκο, ο οποίος -νοητά- μπορεί να χωρισθεί 
σε τρεις ενότητες: τον αγωνιστικό χώρο, το 
χώρο των αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων 
και τέλος, το χώρο των βοηθητικών υπηρε-
σιών (αποθήκη, λεβητοστάσιο).

karfitsomata
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■ O βουλευτής που δήλωσε στη στήλη ότι αν ψηφίσει 
τον όρο «Μακεδονία» σε ονομασία των Σκοπίων δεν θα 
μπορεί ούτε… σπίτι του να πάει «τα έκανε άνω κάτω» 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασπο-
ράς. Ο εκπρόσωπος του λαού και της ΝΔ στη Δράμα 
Δ. Κυριαζίδης τόνισε ότι αποσιωπήθηκε ένα τεράστιας 
σημασίας παγκόσμιο γεγονός, ενώ και ο βουλευτής της 
Β΄Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης πρόσθεσε ότι 
«είδαμε πολλές φορές στην ΕΡΤ να διακόπτει το πρό-
γραμμά της για να μεταδώσει διαδήλωση… 40 αντιεξου-
σιαστών – αναρχικών! Δεν μπορούσε να ενημερώσει 
με τόσα κανάλια τι γίνεται με τόσο κόσμο στο δρόμο;» 
αναρωτήθηκε. Ο δε πρόεδρος της Επιτροπής βουλευτής 
της Α΄Θεσσαλονίκης και δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 Αλέ-
ξανδρος Τριανταφυλλίδης, παρέπεμψε τους βουλευτές 
να απευθυνθούν στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Νίκο Παππά, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου… Να θυμίσουμε ότι τόσο ο κ. Κυριαζίδης όσο και ο 
κ. Αναστασιάδης είχαν δηλώσει ότι θα πάνε στο συλλα-
λητήριο όπως και έπραξαν…
■ «Είναι θέμα το όνομα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι 
και δεκάδες άλλα που τα ανακαλύπτεις στην πορεία», δή-
λωσε στο FOCUS 103,6 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος 
Μανιός. «Είναι δυνατόν η επίσημη πολιτεία να άγεται και 
να φέρεται από μία διαδήλωση, μεγάλη σε όγκο με κύ-
ριους ομιλητές πιο χουντικούς και από τους χουντικούς, 
που γνωρίσαμε; Το συλλαλητήριο, στο οποίο πήγε ο κό-
σμος με αγνά συναισθήματα και πατριωτισμό, «καπελώ-
θηκε» από κάποιους που επέδειξαν φασιστική νοοτρο-
πία.  Βγήκε κάποιος ομιλητής και είπε στο συλλαλητήριο, 
ότι «θα είμαστε εδώ και μετά τα κόμματα.» Μετά τα κόμ-
ματα, μετά τις ιδεολογίες τι υπάρχει; Η χούντα. Ο Χίτλερ, 
ο φασισμός, ενός ανδρός αρχή, δεν υπάρχει άλλο... Είναι 
μία μεγάλη συγκέντρωση, αλλά δεν είναι η βούληση του 
ελληνικού λαού, γι’ αυτό είναι διαχειρίσιμο.»
■ «Δεν με βρίσκουν σύμφωνο οι χαρακτηρισμοί περί 
φασιστών και ακροδεξιών στο συλλαλητήριο» δήλωσε ο 
βουλευτής του «Ποταμιού» και αντιπρόεδρος της Βου-
λής Σπύρος Λυκούδης. «Σαφώς και μία τέτοια συγκέ-
ντρωση μπορεί να επιχειρήσουν να την εκμεταλλευτούν 
κάποια ακροδεξιά στοιχεία, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ 
ότι μια τέτοια μεγάλη συνάντηση πολιτών καθοδηγήθη-
κε από στρατιωτικούς και ακροδεξιούς κύκλους για να 
υπάρξει. Μπορεί να μην έχει στη στόχευσή της ρεαλισμό, 
-και πιστεύω ότι δεν έχει - γιατί δεν απαντάει στο σο-
βαρό και οξύ πρόβλημα, πώς μπορεί να λυθεί, αλλά δεν 
μπορεί κανείς να πει ότι μαζεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη 

250.000… στρατοκράτες δεξιοί. Αυτό είναι πέραν των 
ορίων μιας σοβαρής αντιμετώπισης μιας μεγάλης λαϊκής 
συνάντησης», κατέληξε ο κ. Λυκούδης.

■ Βλάχοι απ’ όλη την Ελλάδα, βρέθηκαν το περασμέ-
νο Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» με 
αφορμή την κοπή της βασιλόπιτας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Κατα-
στατικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η ανάδειξη και 
η προβολή της συνεισφοράς του βλαχόφωνου Ελληνι-
σμού στο ιστορικό κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι 
της νεώτερης Ελλάδας, η διατήρηση της μακραίωνης 
πολιτιστικής παράδοσης ως πολιτισμικής έκφανσης του 
Ελληνισμού, και η μεταλαμπάδευσή της στις νεώτερες 
γενεές. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας ο οποίος έχει βλάχικη καταγωγή, η Αντιπε-
ριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, το 
πολιτικό στέλεχος της ΝΔ Γιάννης Παπαγεωργίου και η 
Ανατολή Κωνσταντινίδου Πολιτευτής Ν.Δ στη Β’ Θεσσα-
λονίκης και Δημοτική Σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη, ο 
πρόεδρος των Βλάχων Μιχάλης Μαγειριάς και ο εντε-
ταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Πάλας.  
 Ελ. Καραβασίλη 
■ Βρέξει χιονίσει ή μόνο… χιονίσει; Αποζημιώσεις από 
τις περσινές πλημμύρες δεν έχουν πάρει, ωστόσο θα πά-
ρουν… αλάτι. Ο δήμος Θερμαϊκού ενημερώνει ότι από το 
σύνολο των 77,5 τόνων αλάτι, περίπου 26 εξ’ αυτών μοι-
ράστηκαν πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 20 
Δεκεμβρίου, στις Δημοτικές Ενότητες της Περαίας, της Ν. 
Μηχανιώνας και της Επανομής, ενώ το μοίρασμα άλλων 
36 τόνων ξεκίνησε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου. Στη δεύτερη 
φάση της διανομής, ένα φορτηγό αλάτι παραδόθηκε στη Ν. 
Μηχανιώνα, δύο στην Περαία, από μισό (1/2) στην Κερασιά 
και στο Αγγελοχώρι και άλλο ένα στην Τοπική Κοινότητα 
Μεσημεριού… Αλάτι θα έχουν όμως μάλλον το «νερό κι 
αλάτι» θα αργήσει να συμβεί λόγω των περιουσιών που 
καταστράφηκαν και ακόμη δεν αποζημιώθηκαν λόγω γρα-
φειοκρατίας όπως υποστήριξε ο δήμαρχος και ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος…
■ Το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 κόπηκαν στις 
οδούς Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Βασ. Όλγας, Ι. Δραγούμη, 
Βενιζέλου, Εγνατίας, Λ. Νίκης και Ερμού, 14.793 κλήσεις! 
Κι όμως τα διπλοπαρκαρισμένα και ορισμένες φορές τα τρι-
πλοπαρκαρισμένα συνεχίζουν να καταλαμβάνουν δρόμους 
και πεζοδρόμια! Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Νοεμβρίου 
2017, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνόμευση του νέου 
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (έλεγχος θέσεων 
επισκεπτών και μονίμων κατοίκων βλ. thesi.gr)

■ Το… «πείραγμά» του δέχθηκε ο Κώστας Δέρβος Πρόε-
δρος ΟΝΝΕΔ, όταν επιχείρησε όντας (αριστερόχειρας) να 
κόψει την βασιλόπιτα. Συγκεκριμένα με αρκετή δόση χιού-
μορ ακούστηκε το «Πρόεδρε με το δεξί με το δεξί». Το κε-
ντρικό θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια των γαλάζιων νεο-
λαίων και όχι μόνο ήταν αφενός το μεγάλο συλλαλητήριο 
του Σαββάτου και αφετέρου το σημείο τομής στην όπως 
ανέφεραν στελέχη της Πειραιώς «πιο ενεργή» στροφή του 
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη 
προς το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Ίσως λέω να 
ξεκίνησε από τους καταρράκτες.
 Γ. Νάκος 

■ Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώτος σε ψήφους Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Ταχματζίδης Ιωάννης σκέφτεται πολύ σοβαρά να διεκ-
δικήσει την δημαρχεία του δήμου Λαγκαδά στις επόμενες 
δημοτικές εκλογές. Αυτήν την περίοδο γίνονται «έντονες 
ζυμώσεις», με την κινητικότητα που υπάρχει στο πλευρό 
του να είναι έντονη καθώς από ότι φαίνεται υπάρχει ένα 
«θετικό ρεύμα» προς το πρόσωπο του. Η Karfitsa ρώτησε 
και έμαθε περισσότερα για το θέμα, και από ότι φαίνεται 
όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και αυτό διότι 
όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο κ.Ταχματζίδης απέρ-
ριψε πρόταση από την Αθήνα και την Πειραιώς  για να κα-
τέβει ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Θεσσα-
λονίκης. Ο λόγος; Διότι σύμφωνα με πληροφορίες από το 
περιβάλλον του «η επιλογή του Δήμου στηρίζει έμπρακτα 
την προσφορά προς τον τόπο». Η συνέχεια έπεται…
 Γ. Νάκος 

■ Μετά από σχολείο στην ανατολική Θεσσαλονίκη τώρα 
και το κτήριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης έχει ποντίκια! Μάλιστα ανέβηκαν στον… 
8ο όροφο όπως είπε στη στήλη εκπρόσωπος εργαζομέ-
νων κάτι πρωτόγνωρο για τα πανεπιστημιακά δεδομένα. 
Να θυμίσουμε ότι η πόλη έχει γεμίσει τρύπες λόγω του 
ΜΕΤΡΟ και δεν αποκλείεται να βολτάρουν τα ποντίκια και 
μάλιστα σε άλλο… επίπεδο. Να θυμίσουμε ότι πριν από 
λίγους μήνες η karfitsa και η Έλενα Καραβασίλη είχε 
καταγράψει άθλιες εικόνες στην Πολυτεχνική σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ούτε 
ποντίκια θα ζούσαν εκεί και δεν αποκλείεται να έβρισκαν 
καταφύγιο… ψηλά!

karfitsomata
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Εγκρίθηκε στη διάρκεια της 3ης τακτικής συνεδρί-
ασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η 
«Παροχή κατευθύνσεων στην ανάδοχο σύμπραξη 
μελετητών για το Β2 Στάδιο της Μελέτης Αναθε-
ώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 
Δήμου Θεσσαλονίκης – Απόψεις επί της γνωμοδό-
τησης των φορέων στο πλαίσιο της διενεργηθεί-
σας Δημόσιας Διαβούλευσης». Το θέμα αφορά στη 

διαδικασία θεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, 
του σημαντικότερου πολεοδομικού εργαλείου του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, στο πλαίσιο του οποίου διατυπώνεται ένα ολοκληρω-
μένο όραμα για την πόλη με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Βασικοί στόχοι, πέραν της επίλυσης προβλημάτων σχετικών με 
τη χρήση γης – όπως αποτυπώνονται στον παλαιότερο και ανεπί-
καιρο πλέον σχεδιασμό που εκπονήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 – είναι να επιτευχθεί μια σύγχρονη και ρεαλιστική προ-
σέγγιση στην κάλυψη των πολεοδομικών αναγκών κοινόχρη-
στων και κοινωφελών χώρων, να δοθούν κίνητρα επανάχρησης 
του ανενεργού κτιριακού αποθέματος (συμπεριλαμβανομένων 
των διατηρητέων) και να εξασφαλιστούν ευνοϊκές προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση μεγάλων πολεοδομικών παρεμβάσεων, που 
θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της πόλης στο πλαίσιο της αειφορί-
ας και της βιώσιμης κινητικότητας.

Το… νέο μοντέλο 
Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο συμπίπτει χρονικά με τη συ-
γκυρία του παράλληλου ανασχεδιασμού των πολεοδομικών 
προβλέψεων εκ μέρους μεγάλων φορέων (χωροταξικά, περιφε-
ρειακά πλαίσια, θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης και πολεοδομικού 
σχεδιασμού, αναπτυξιακά σχέδια λιμένα και εκτάσεων του ΟΣΕ, 
κ.λπ.), οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους. Κυρίαρχη 
επιδίωξη είναι να αποτελέσει το ΓΠΣ το ενιαίο πλαίσιο σχεδια-
σμού για την πόλη, που θα αξιοποιεί τη θέση και τα ανταγωνι-
στικά της πλεονεκτήματα, επιτρέποντας την υλοποίηση επενδυ-
τικών σχεδίων σε ένα πλαίσιο προϋποθέσεων που διασφαλίζουν 
το δημόσιο όφελος. Το νέο μοντέλο χωρικής οργάνωσης με ένα 
εξορθολογισμένο προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού 360.000 
κατοίκων, που σχετίζεται με τη μέγιστη χωρητικότητα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, αναδιαρθρώνει τη συνολική έκταση του δήμου σε 
24 γειτονιές – συνοικίες, με στόχο να καταστεί ο αστικός χώρος 
διαχειρίσιμος ως προς την κοινωνική οργάνωση και την αντιμε-
τώπιση των ελλειμμάτων. Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι δεν 
προτείνεται μεταβολή των Συντελεστών Δόμησης, που διατη-
ρούνται στα ήδη θεσμοθετημένα επίπεδα.

Συγκεκριμένα:
Οι χρήσεις γης που προτείνονται αποτελούν έναν ευέλικτο συν-
δυασμό κεντρικών κατά βάση λειτουργιών και γενικής κατοικίας, 
ενώ εξασφαλίζουν ευνοϊκές προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυ-
ξης περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των εκτεταμένων 
περιοχών αμιγούς κατοικίας του παλαιότερου σχεδιασμού, που 
δεν εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του κεντρικού δήμου.

Το κέντρο της πόλης ενισχύεται και επεκτείνεται προς τα δυτι-
κά και κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων του ανατολικού 
τομέα.  Οι οχλούσες δραστηριότητες και το χονδρεμπόριο απο-
μακρύνονται από τις κεντρικές αστικές περιοχές, ενώ προβλέπο-
νται μεταβατικές διατάξεις για τις ήδη εγκαταστημένες χρήσεις, 
καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για εργαστήρια χαμηλής όχλησης 
και αποθηκευτικούς χώρους, στο πνεύμα και των πρόσφατων 
εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες 
επαγγελματικές χρήσεις. Ως κίνητρο για την αποκατάσταση και 
αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων προτείνεται ένα ευέλικτο πλαί-
σιο χρήσεων για το σύνολό τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότηση των απαιτούμενων επεμβάσεων.

Τέλος, με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών κοινω-
νικής υποδομής, το σύνολο των δημοτικών και δημοσίων ακι-
νήτων που διαθέτουν τα κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
δεσμεύονται για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες.

Μητροπολιτικά πάρκα και… αστική αναβάθμιση
Αναλυτικά προβλέπεται η δημιουργία τριών μεγάλων μητροπο-
λιτικών πάρκων που θα αποτελέσουν το μοχλό ανανέωσης του 

αστικού τοπίου και σε συνδυασμό με πεζοδρομήσεις και ένα νέο 
δίκτυο αξόνων μη μηχανοκίνητης κίνησης, δύνανται να αναβαθ-
μίσουν την αστική διαβίωση. Στο κέντρο της πόλης ένα σημα-
ντικό τμήμα της Διεθνούς Έκθεσης αποδίδεται σε κοινή χρήση 
ως χώρος πρασίνου και κοινωφελών δραστηριοτήτων, που θα 
συνδυάζεται με την ανάδειξη του άξονα μουσείων, πολιτισμού 
και περιπάτου, η οποία θα συνδέει το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου 
με το Τελλόγλειο Ίδρυμα. Για την επίτευξη του στόχου προω-
θείται τριμερής συνεργασία μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης, Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 
Στο ανατολικό τμήμα της πόλης δημιουργείται ένας σημαντικός 
πνεύμονας πρασίνου 185 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή της 
Νέας Ελβετίας. Προς τα δυτικά προβλέπεται δημιουργία μητρο-
πολιτικού πάρκου 195 στρεμμάτων στην έκταση του παλαιού/
εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού, που θα συνδυάζεται με 
τις χρήσεις του υπό ανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος και 
θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα που θα συσταθεί. Ως προς τις επε-
κτάσεις του σχεδίου πόλης για τις περιοχές Λαχανοκήπων και 
Τροχιοδρομικών προβλέπονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, 
κατοικίας και πρασίνου, ενώ οι μικρότερες εκτός σχεδίου σήμε-
ρα περιοχές εντάσσονται με χρήσεις κοινωφελείς και πρασίνου. 
Τέλος, προτείνεται να αναπτυχθούν τέσσερις περιοχές ειδικού 
ενδιαφέροντος, ως μητροπολιτικοί πόλοι ανάπτυξης μέσα από 
ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Οι περιοχές που αλλάζουν 
Η ΔΕΘ, η οποία μετασχηματίζεται σε ένα μικρότερης κλίμακας 
συνεδριακό – εκθεσιακό κέντρο με συνοδευτικές χρήσεις που θα 
καθοριστούν από τον φορέα, στο 50% της σημερινής της έκτα-
σης, ενώ ο χώρος που απομένει θα αποδοθεί σε κοινόχρηστες 
και κοινωφελείς χρήσεις

Εκτάσεις της Νοτιοανατολικής Πύλης (Νέα Ελβετία – Κεραμεία 
Αλλατίνη) και του Μεγάρου Μουσικής, του Ποσειδώνιου Αθλητι-
κού Κέντρου και των Μύλων Αλλατίνη, που διαθέτουν ιδιαίτερη 
αναπτυξιακή δυναμική υπερτοπικής σημασίας – λόγος για τον 
οποίο προτείνονται ως «περιοχές ειδικής ρύθμισης» με προβλέ-
ψεις για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης  – με δεσμευτικές 
κατευθύνσεις ως προς το είδος και την έκταση των κοινόχρη-
στων και κοινωφελών χρήσεων

Στη ζώνη εκατέρωθεν της οδού 26ης Οκτωβρίου, όπου εντοπί-
ζεται πλήθος εγκαταλελειμμένων βιοτεχνικών κτιρίων, προτεί-
νεται η δημιουργία ενός πόλου δραστηριοτήτων του τριτογενούς 
τομέα, σε άμεση σύνδεση με τη λειτουργία του λιμανιού, μέσω 
ενός προγράμματος δράσεων και κινήτρων που θα απευθύνεται 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα 
η οποία, ωστόσο, θα συνδυάζεται με τη βέλτιστη πολεοδομική 
αξιοποίηση ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων. Εδώ, θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ζώνη του λιμένα, λόγω του ειδικού 
θεσμικού καθεστώτος, παραμένει εκτός των ρυθμίσεων του 
ΓΠΣ. Εν τούτοις, οι χρήσεις της πρώτης προβλήτας αποδίδονται 
στον δήμο και στις λειτουργίες της πόλης. «Στόχος της διοίκησης 
του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η ενδυνά-
μωση των κατευθύνσεων αυτών στο τελικό σχέδιο, ώστε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει οριστικά την τελική διατύπωση 
των επιδιώξεων, με σκοπό την επίσπευση έκδοσης του σχετικού 
Προεδρικού Διατάγματος από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος», τόνισε στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς.

νέα της πόλης

Το όραμα για την πόλη με  
χρονικό ορίζοντα... το 2030

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
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«Ίσως και να έχει δίκιο αυτός που νομίζει ότι ορισμένοι 
καταχράστηκαν το βήμα» απαντά σε σχετική ερώτηση ο 
εμπνευστής του συλλαλητηρίου Οθων Ιακωβίδης. Κάνει 
λόγο για συμμορίες που είχαν επιστρατευτεί «όχι για να 
κάνουν μπάχαλο που δεν έκαναν τελικά αλλά για να τρο-
μοκρατήσουν τον κόσμο να μην κατέβει και να μην πάρει 
μέρος στο συλλαλητήριο».

Πόσοι ήταν τελικά στο συλλαλητήριο; 
Εμείς από ότι βλέπουμε και έχουμε κάνει και κάτι υπο-
λογισμούς με τα τετραγωνικά μέτρα βγάζουμε ότι είναι 
πάνω από 550.000 χιλιάδες… Η αστυνομία συνεχίζει και 
δίνει γύρω στις 100.000. Η ΕΡΤ βγάζει μερικές δεκάδες 
πολιτών και ο καθένας που δεν του άρεσε η εικόνα του 
συλλαλητηρίου λέει «το μακρύ του και το κοντό του»…

Θεωρείται ότι κάποιοι από τους ομιλητές καταχράστη-
καν τον χρόνο και το βήμα;
Εντάξει τώρα δεν θέλω να κάνω κριτική, όποιος νομίζει 
ότι συνέβη αυτό ίσως και να έχει… δίκιο.

Θέλετε να μας πείτε γιατί ο κ Φραγκούλης είχε… κερ-
κίδα (και φώναζαν συνθήματα είναι τρελός ο στρατη-
γός; 
Ο κ. Φραγκούλης επειδή είναι γνωστά και τα φιλοΠΑΟΚι-
κά αισθήματα πιθανόν να ήταν εκεί οπαδοί του ΠΑΟΚ και 
να φωνάζανε συνθήματα που άπτονται της… ΠΑΟΚτζίδι-
κης νοοτροπίας.

Οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν για τον κ.Μπου-
τάρη από τον κ. Φραγκούλη σας βρίσκουν σύμφωνο; 
Κοιτάξτε ο καθένας προσωπικά έχει ένα στυλ. Θεωρώ ότι 
ο καθένας έχει το δικαίωμα της δικής του εκτίμησης και 
αυτό είναι όλο.

Υπήρχε κάτι που σας ενόχλησε κ.Ιακωβίδη; 
Δεν με ενόχλησε τίποτα. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος 
από την εξέλιξη του πράγματος. Κανένας δεν καπέλωσε 
τίποτα. Παρατηρώ διαβάζοντας ορισμένες ανακοινώσεις 
προσπαθούν να πείσουν και να πουν ότι καπελώθηκε 
από τους ακροδεξιούς. Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. 
Ήταν πάρα πολύ ωραία η όλη εξέλιξη της υπόθεσης και 
εκείνο που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι το 
συλλαλητήριο με την ομιλία τη δική μου μετατράπηκε σε 
μια ανοιχτή εθνοσυνέλευση η οποία πήρε αποφάσεις δη-
λαδή δεν έκανε κραυγές διαμαρτυρίας πήρε αποφάσεις. 
Και πήρε δυο αποφάσεις η οποίες περιλαμβάνονται στο 
ψήφισμα. Η μία είναι ότι αποφασίζουμε ο λαός εκεί ως 
συνέλευση ότι δεν θέλει το όνομα Μακεδονία ή παράγω-
γα και η δεύτερη είναι ότι αν δεν τηρηθεί αυτή η εντολή 
του δεν έχει τελειώσει η υπόθεση συνεχίζεται και θα την 
επιβάλει, γιατί αυτός είναι ο εντολέας στο πολιτικό σύ-
στημα. Τα κόμματα και οι κυβερνήσεις είναι εντολοδόχοι 
του λαού. Έχουν μπλέξει στο μυαλό τους τα πράγματα και 
η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάθει «εμπλοκή διανοητική».

Θα μπορούσε να γίνει συνεχής τηλεοπτική κάλυψη επί 
πέντε ώρες; 
Υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη συνεχής σε όλο το συλλαλη-
τήριο και όποιο κανάλι ήθελε μπορούσε να πάρει και να 
μεταδώσει όσο χρόνο ήθελε. Η γενική άποψη είναι ότι 
υπήρχε… γραμμή από το πολιτικό καθεστώς να μην με-
ταδώσουν αυτό το τεράστιο συλλαλητήριο. Αυτό φάνηκε 
και πριν από το συλλαλητήριο και η ενεργοποίηση των 
μπαχαλάκιδων από το… παρακράτος και η αποσιώπηση 
από όλα τα μεγάλα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας όλες 
τις μέρες αυτές δείχνουν κάτι. Σήμερα απολογούνται όλοι 
γιατί δεν είχαν αυτή την κάλυψη. Άρα είναι φανερά τα 
πράγματα δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι…

Μιλήσατε για παρακράτος, ποιοι είναι αυτοί… 
Δεν κάθισα να κάνω ανάλυση γιατί δεν με ενδιαφέρει και 

το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι γνωστές αυτές συμμορίες 
είτε η μια είτε η άλλη -που κάνει μπάχαλο τα πράγματα- 
είχαν επιστρατευτεί όχι για να κάνουν μπάχαλο που δεν 
έκαναν τελικά αλλά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο 
να μην κατέβει. Παρ’ όλα αυτά ο κόσμος δεν φοβήθηκε 
τίποτα και κατέβηκε κατά τον τρόπο που δείχνουν και οι 
φωτογραφίες.

Θωρείτε ότι κάνατε κάποια πράγματα λάθος. Όπως 
ότι η εξέδρα ήταν τοποθετημένη λάθος,ο λαός είχε… 
πλάτη τον Μέγα Αλέξανδρο ας πούμε και είχε μπροστά 
τους ομιλητές. Μήπως έπρεπε να γίνει αλλιώς; 
Εκ των υστέρων μπορώ να πω ναι ότι έγιναν λάθη. Σαν 
και αυτό που λέτε. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ήταν 
όπως βλέπουμε τη θάλασσα δεξιά του βασιλικού θεάτρου 
που δεν είχε ήχο… Το είχαμε στήσει ούτως ώστε η συ-
γκέντρωση να είναι ας το πούμε βλέποντας τη θάλασσα 
από το βασιλικό θέατρο και αριστερά μέχρι το Μέγαρο. 
Αυτό ήταν ένα λάθος μας εκ των υστέρων όπως αποδεί-
χθηκε και άλλα λάθη κάναμε δεν είμαστε και αλάνθαστοι 
εξάλλου δεν έχουμε και πείρα από ένα τέτοιο πράγμα…

Ορισμένοι εκπρόσωποι πολιτών και πιστών αποφάσι-
σαν «στο και… ένα» να παραβρεθούν στο συλλαλη-
τήριο όταν είδαν το κύμα των διαδηλωτών. Ανάμεσα 
τους και ο κ. Άνθιμος… Τι σας είπε όταν ήρθε τελικά 
στην εξέδρα; 
Δεν είπε τίποτα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι υποδεικνύει 
μια έμπρακτη ήττα στης προηγούμενης θέσης του. Αυτή 
τη στιγμή παραδέχτηκε ότι μέχρι χθες έκανε λάθος και 
ήρθε δεν χρειαζόταν να πει και κάτι έμπρακτος το απέ-
δειξε αυτό.

«Είχαν επιστρατευθεί συμμορίες για να φοβηθεί ο κόσμος 
και να μην κατέβει στο Λευκό Πύργο»

«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ –ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ- ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ… ΛΑΘΟΣ» ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας έχετε ανάμειξη;
Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε καμία εμπλοκή με κανένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε 
αν δούμε ότι οι όροι της εμπλοκής μας είναι κατάλληλοι και αξίζει να το κάνουμε.

Θεωρείται ότι το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης το στήριξε περισσότερο η περιφέρεια και λιγότερο η Θεσσαλονίκη και 
η φυσικά η Αθήνα; 
Όχι. Κατά αναλογία το στήριξαν το ίδιο και η περιφέρεια με τη συμμετοχή της αλλά και η Θεσσαλονίκη. Δεν φτάνει το μισό εκα-
τομμύριο μόνο με την περιφέρεια, είναι αδύνατον.

Αυτή τη στιγμή με αυτό το συλλαλητήριο δρομολογούνται άλλες εξελίξεις; «Αναζωπυρώνεται» ενδεχομένως και αυτή 
η παλιά… αντιπαλότητα βορείων και νοτίων (ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μανιός δήλωσε ότι εσείς εκει επάνω έχετε εμμονή 
με το θέμα).
Όχι δεν υπήρξε αυτό το θέμα. Την προσπάθεια αυτή δεν την στήριξε κανένας. Δεν τίθεται θέμα βορείων και νοτίων. Εγώ είμαι 
θεσσαλονικιός και έχω ζήσει 36 χρόνια στην Αθήνα δεν έχω ούτε από την μια τη μεριά ούτε από την άλλη αισθήματα… αντί.
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«Είχαν επιστρατευθεί συμμορίες για να φοβηθεί ο κόσμος 
και να μην κατέβει στο Λευκό Πύργο»

«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ –ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ- ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ… ΛΑΘΟΣ» ΛΕΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

Διεργασίες... εσωτερικού 
Την ώρα που στο μέτωπο του εξωτερικού για το ονομα-
τολογικό των Σκοπίων παρατηρείται κινητικότητα, εντεί-
νονται και οι διεργασίες στο εσωτερικό σκηνικό. Ενώ η 
κυβέρνηση διαπραγματεύεται με βασικούς άξονες τη 
σύνθετη ονομασία «erga omnes» και την άρση του αλυ-
τρωτισμού, οι ΑΝΕΛ επιμένουν με ιδιαίτερη ένταση στη 
μη χρήση του όρου «Μακεδονία» στο όνομα της γείτονος. 
Την ίδια ώρα, δε, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρ-
λέτης αλλά και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν 
προειδοποιήσεις αυτοσυγκράτησης προς τους ΑΝΕΛ, με 
αρκετούς να διαβάζουν αυτή την πρακτική ως… πρόβα 
χωρισμού, με το βλέμμα στις εκλογές, όποτε και αν αυτές 
γίνουν, πολλώ δε μάλλον, αν υπάρξει λύση και ο κ. Καμ-
μένος εμμείνει στη θέση του. Ως προς την κοινοβουλευ-
τική δυναμική, πάντως, η κυβέρνηση εκτιμά πως μπορεί 
να βρεθεί από άλλες πηγές η απαιτούμενη πλειοψηφία, 
εφόσον προκύψει συμφωνία. Σε αυτές, συνυπολογίζει τη 
Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι, ενδεχομένως 
το ΚΚΕ, αλλά ίσως και κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές 
και βουλευτές από άλλα κόμματα. 

Να σημειωθεί, πάντως, ότι η Φώφη Γεννηματά, καίτοι 
τάσσεται υπέρ της λύσης της σύνθετης ονομασίας με γε-
ωγραφικό προσδιορισμό, δεν δίνει λευκή επιταγή στην 
κυβέρνηση και προτάσσει το θέμα του αλυτρωτισμού. Να 
σημειωθεί, δε, πως στην κυβέρνηση έχουν σημειώσει και 
το όνομα του βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Γιώργου 
Κατσιαντώνη, ο οποίος τάσσεται υπέρ της σύνθετης ονο-
μασίας, κόντρα στη γραμμή του κόμματός του. Την ίδια 
ώρα, βέβαια, η ΝΔ έχει σηκώσει τους τόνους απέναντι 
στην κυβέρνηση και αποδίδει στους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς το ότι γι’ αυτήν το θέμα θεωρείται λήξαν. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, εκφράζοντας όλες τις πτέρυγες του κόμματος, 
διαμηνύει ότι το Βουκουρέστι είναι το minimum, με βάση 
την παρακαταθήκη του οποίου η κυβέρνηση θα έπρεπε να 
επιδιώκει κάτι καλύτερο, εκμεταλλευόμενη τη διεθνή συ-
γκυρία. Είναι σαφές πως κρίσιμη για τις όποιες διεργασίες 
θα είναι και η εμβέλεια των συλλαλητηρίων, με επόμενο 
«crash test» αυτό που θα γίνει τη μεθεπόμενη Κυριακή 
στην Αθήνα.
 Γιώργος Ευγενίδης
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Πετυχημένο πέρα από κάθε προσδοκία ήταν κατά 
γενική ομολογία το συλλαλητήριο που κράτη-
σε… πέντε ώρες στη σκιά του Λευκού Πύργου 
και του Μεγαλέξανδρου. Ακόμη και υπουργοί 
του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για μεγάλο συλλαλητήριο 
που δεν μπορεί να αγνοηθεί (βλ Σκουρλέτη). Τα 
δε κόμματα μουδιασμένα από την αναπάντεχη 
προσέλευση – βουβή και χωρίς παρατράγουδα 

– ακόμη κάνουν το δικό τους «ταμείο» και τις δικές τους προβλέ-
ψεις για το μέλλον, όχι τόσο του Σκοπιανού όσο του δικού τους! 
Της δικής τους… επιβίωσης, όπως καθορίζεται πλέον με τη δια-
μαρτυρία 550.000 πολιτών στην εθνική πολιτική που ακολουθή-
θηκε και στην ανάγκη να χαραχθεί μια καλύτερη. Στο δε τραπέζι 
των αναλύσεων «έχουν πέσει» η δημιουργία νέων κομμάτων, η… 
εξαφάνιση άλλων και ο καταπονημένος λαός που «σηκώνει κεφά-
λι» παρά τους φόρους, τις περικοπές μισθών και συντάξεων, την 
ανεργία και την ηττοπάθεια.

Τι είπαν οι πολίτες του συλλαλητηρίου
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρκετών η περιφέρεια -και λιγότερο η… 
Θεσσαλονίκη (ή η Αθήνα)- στήριξε το συλλαλητήριο. «Στελέχη ή 
φίλοι της «Σπίθας» του Μ. Θεοδωράκη αλλά και της «Χρυσής Αυ-
γής» υπήρχαν στους διοργανωτές (και στους εκπροσώπους σω-
ματείων που χαιρέτισαν) όπως επίσης κι άλλων κομμάτων. Ωστόσο 
η κινητοποίηση των πολιτών καλώς ή κακώς εδώ και δεκαετίες 
γίνεται ή… μαθαίνεται μέσα στα κόμματα. Eπίσης υπάρχουν και πο-
λίτες που δεν είναι… «πρόβατα» και «βγαίνουν από το μαντρί» κι ας 
τους τρώνε οι λύκοι «οι οποίοι κάλλιστα μπορεί να είναι και μέσα 
στο μαντρί» όπως μας είπαν χαρακτηριστικά.
Άλλοι μας είπαν ότι με το πολύωρο συλλαλητήριο αλλά και με τη 
μεγάλης διαρκείας ομιλία του απόστρατου Φράγκου Φραγκούλη 
«δικαιώθηκαν τα κρατικά και λεγόμενα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια 
που δεν κάλυψαν απευθείας όλο το συλλαλητήριο. Χρησιμοποί-
ησαν ως άλλοθι το χρόνο υποβαθμίζοντάς το σε… κινητοποίηση 
όπως πολλές άλλες (βλ ανακοίνωση ΕΡΤ). Η ομιλία του στρατηγού 
εκφωνήθηκε με πολλά προσωπικά στοιχεία και ο χώρος και ο χρό-
νος δεν το επέτρεπε. Είχε δε και… κερκίδα ενώ στην πλατεία «ένας 
ήταν ο στρατηγός, κι αυτός δεν ήταν άλλος παρά ο Μέγας Αλέξαν-
δρος» συμπλήρωσαν αρκετοί πολίτες. Πάντως σε σχετική ερώτη-
ση (focus fm) -λίγες ώρες πριν την ομιλία του- o κ. Φραγκούλης 
απάντησε ότι δεν πρόκειται να εκμεταλλευθεί το συλλαλητήριο και 
να κάνει κόμμα. Ωστόσο λίγες ώρες μετά το συλλαλητήριο είπε ότι 
θα κάνει αν του το ζητήσουν (Σκάι tv). Σε κάθε περίπτωση «η τη-
λεόραση -κρατική και δημόσια- αυτοπεριορίζεται μετά το συλλα-
λητήριο σε θεάματα τύπου survivor κι άλλων τούρκικων ή ξένων 
παραγωγών. Ούτως ή άλλως, όμως, οι νέες γενιές ενημερώνονται 
και ψυχαγωγούνται από το διαδίκτυο…».

Λάθη της… επικοινωνίας
«Η εξέδρα ήταν τοποθετημένη λάθος», κάτι με το οποίο συμφώ-
νησε και ο εμπνευστής του συλλαλητηρίου Όθων Ιακωβίδης μιλώ-
ντας στην υπογράφουα. Ο λαός είχε… πλάτη το Μ. Αλέξανδρο ενώ 
οι ομιλητές τον είχαν μπροστά τους και μάλλον «μπροστά τους θα 
τον βρουν… αν εκμεταλλευθούν την ανάγκη του λαού να εκφρα-
στεί για τις λάθος πολιτικές απάθειας, απραξίας ή άλλων στρατη-
γικών μακριά από τα συμφέροντά του» όπως είπαν Θεσσαλονικείς 
που κατέλαβαν από νωρίς την πλατεία του συλλαλητηρίου. Ο λαός 
περιφρούρησε τη συγκέντρωση και απομάκρυνε τα ακραία στοι-
χεία «αν όχι από την… εξέδρα, στην πλατεία και στους γύρω δρό-
μους» επιβεβαίωσαν αρκετοί συγκεντρωθέντες. Η δε προσέλευση 
των πολιτών έγινε με σεβασμό και με μια πρωτοφανή… βουβαμά-

ρα. Το συλλαλητήριο «αν είχε λιγότερους ομιλητές που θα διάβα-
ζαν το ψήφισμα της πλατείας, θα είχε μεγαλύτερη επιτυχία. Επίσης 
αυτό το ψήφισμα θα έπρεπε να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ώστε να το 
γνωρίζει ο λαός εκ των προτέρων και να μη το «ψηφίσει» δια βοής 
ύστερα από πέντε ώρες φλυαρίας» πρόσθεσαν οι ίδιοι. «Ναι υπήρ-
χαν προβλήματα στις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας λόγω τεράστιας 
συγκέντρωσης χρηστών αλλά δεν υπήρχε κάποια προβοκάτσια» 
όπως είπαν διοργανωτές. «Βεβαίως και υπήρχαν γραφικότητες 
όμως συμβαίνουν αυτά στις δημοκρατίες και στη λαϊκή έκφραση». 
Οι πολίτες ψηφίζουν, αγωνιούν, πληρώνουν φόρους, αγωνίζονται, 
ματώνουν, σκέπτονται και αποφασίζουν παρά το γούστο τους, 
καλό ή κακό…

«Είδαν κόσμο και… πήγαν» 
Ορισμένοι εκπρόσωποι πολιτών και… πιστών αποφάσισαν στο 
«και… ένα» να παραβρεθούν στο συλλαλητήριο ή να βγάλουν 
ανακοίνωση για την Μακεδονία που είναι Ελλάδα «…κι αυτοί θα 
κριθούν όπως και οι υπόλοιποι που “βασανίστηκαν” ανάμεσα σε 
κομματική και εθνική γραμμή. Δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν τη 
διοργάνωση; Την ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί και να δια-
μαρτυρηθεί; Τότε πώς τον εκπροσωπούν σήμερα; Υπάρχει ηθικό 
ή άλλο θέμα…».  Κόμματα όπως η ΝΔ -αυτή τη φορά- δεν καθυ-
στέρησαν και μίλησαν για σεβασμό της λαϊκής βούλησης. Επίσης 
γαλάζια στελέχη όπως ο κ. Γεωργιάδης έκαναν λόγο για… μπλέξι-
μο του ΣΥΡΙΖΑ «…αλλά το μπλέξιμο δεν αφορά σε όλα τα κόμματα, 
στην Ελλάδα, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, δανειστές, λαό, ιστορία;». Εντύπωση 
προκάλεσε η άφιξη του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου -που 
πιέστηκε όπως είπε από τους πιστούς- και βουλευτών της ΝΔ εκ 
των οποίων οι περισσότεροι απέφευγαν να δηλώσουν αν θα πάνε 
ή όχι στο συλλαλητήριο της εκλογικής τους περιφέρειας…

κοινωνία

Βουβαμάρα πριν, βουβαμάρα και… μετά!
«Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ… ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ!

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU
«Με το να κατεβάσουμε μία ταμπέλα 
ή να αλλάξει όνομα ένα δρόμος, δεν 
σημαίνει κάτι, αυτό που πρέπει να 
γίνει είναι να αλλάξει το Σύνταγμα 
των Σκοπίων με τα αλυτρωτικά», 
δήλωσε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, 
Δημήτρης Καμμένος. Μιλώντας στο 
Focus FM πρόσθεσε «Ο Τσίπρας «τα 
γύρισε» εφόσον γνωρίζουμε (ότι δεν 
πρόκειται να αλλάξουν το Σύνταγμά 
τους), γιατί βγαίνουν και λένε ότι 
είμαστε φασίστες, ακροδεξιοί, σκοτα-
διστές και χρυσαυγίτες όσοι πήγαμε 
στο συλλαλητήριο, ή δεν θέλουμε το 
όνομα; Αν τους δώσουμε το όνομα 
«Μακεδονία» λύσαμε το θέμα τους… 
Αν δεν τους δώσεις το όνομα και δεν 
αλλάξουν Σύνταγμα, πάλι δεν κερ-
δίζεις». «Ο επισπεύδων σ΄αυτό το 
ζήτημα είναι τα Σκόπια, που θέλουν 
να μπουν σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Όλη αυτή 
η υπόθεση πάντως, έχει μία τερά-
στια ουσία, γιατί συσπείρωσε τον 
ελληνικό λαό. Αυτοί που μαζεύτηκαν 
στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν φασίστες. 
Αυτό το «κύμα» δεν θα ξεφουσκώ-
σει. Ας υποθέσουμε ότι αλλάζουν τα 
πάντα στο Σύνταγμα για τα αλυτρω-
τικά, μόνιμα και αμετάκλητα, βιβλία, 
χάρτες, γλώσσα, εθνότητα κτλ. Εμείς 
τι θα κάνουμε; Θα τους δώσουμε 
το όνομα «Άνω Μακεδονία»; Είναι 
οξύμωρο αυτό». Μιλώντας για το 
συλλλαλητήριο, ο κ. Καμμένος είπε 
πως «έπρεπε να αφουγκραστούμε 
το συλλαλητήριο και το μήνυμά του. 
Ερωτηθείς αν το Σκοπιανό διατα-
ράσσει τις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
ο κ. Καμμένος απάντησε: «Νομίζω 
ότι ακούω κάποιες κραυγές από 
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες 
για μένα δεν έχουν κάποια λογική, 
επειδή φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί 
ξέρουν αυτά που λέω, ότι δεν θα 
βρεθεί εύκολα λύση μόνιμη και βιώ-
σιμη, κακώς ασχολούνται μαζί μας. 
Κι ο κ. Σκουρλέτης είπε διάφορα 
και ο κ. Κατρούγκαλος λέει άλλα, 
δεν το κατανοώ. Εγώ έχω να πω το 
εξής: Εμείς παρέα με Ρουβίκωνες 
δεν κάνουμε, ούτε στήνουμε ΚΕΠ 
στα Εξάρχεια, ούτε κάνουμε παρέα 
με αναρχικούς, ούτε γουστάρουμε 
που βγαίνει έξω ο Κουφοντίνας ο 
δολοφόνος, ούτε πετάμε την εικόνα 
της Παναγιάς στα σκουπίδια. Η 
κυβέρνηση δεν χειρίζεται καλά το 
θέμα με Ρουβίκωνες, Εξάρχεια κτλ, 
γι΄αυτό και είμαστε εμείς εκεί, για 
να τους «γυρίζουμε» στο σωστό τον 
δρόμο. Βλέπω κείμενα των 53, για 
εξαναγκαστική συμβίωση και να 
ξαναδούμε τις σχέσεις μας με τους 
ΑΝΕΛ κτλ, λες και είμαστε τίποτα 
«γκόμενοι» που δεν ξέρουμε πώς 
να πούμε ο ένας στον άλλον, πώς να 
χωρίσουμε».

«Δεν είμαστε οι...  
γκόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ»
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«Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την υπο-
βαθμισμένη κάλυψη του συλλαλητηρίου από τη Δημόσια 
Τηλεόραση και ειδικά από την ΕΡΤ-3» γράφει ανακοίνωση 
της Περιφερειακής Ένωσης Δημάρχων Κεντρικής Μακε-
δονίας. Η ανακοίνωση με την υπογραφή του προέδρου της 
ΠΕΔΚΜ Λάζαρου Κυρίζογλου αναφέρει χαρακτηριστικά 
«Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, αποτέλεσε για τη Δημόσια 
Τηλεόραση, είδηση «τρίτης επιλογής» και όχι ένα γεγονός, 
το οποίο θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, το κανάλι της Βόρειας 
Ελλάδας (ΕΡΤ3), να προβάλει διαρκώς, με συνεχείς ζω-
ντανές συνδέσεις. Αν το συλλαλητήριο, στο οποίο συμμε-
τείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, υψώνοντας κραυ-
γή διαμαρτυρίας για το μείζον ζήτημα της ονομασίας της 
ΠΓΔΜ, δεν αποτελεί μεγάλη – πρώτη είδηση για το κανάλι 
της Βόρειας Ελλάδας, τι άλλο μπορεί να αποτελέσει, ειδικά 
αυτές τις μέρες;», υπογραμμίζει ο κ. Κυρίζογλου. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ συνεχίζει λέγοντας ότι «θλίβομαι 
και ανησυχώ, για την υποβαθμισμένη κάλυψη από τη Δη-
μόσια Τηλεόραση και ειδικά από το κανάλι της ΕΡΤ3, που 
οφείλει να εστιάζει την ενημέρωσή της στα ζητήματα της 
Βόρειας Ελλάδας. Πολύ δε περισσότερο, θέματα όπως το 
συλλαλητήριο. Δυστυχώς γινόμαστε πάλι «ξανά στο ίδιο 
έργο θεατές». Για ακόμη μια φορά χιλιάδες Έλληνες Μα-
κεδόνες διαπίστωσαν μια επιχείρηση φίμωσης, από την 
Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση. Αναφέρω για την 
ιστορία, πως τον Ιούνιο του 2013, όταν η τότε κυβέρνη-
ση επέβαλε το «μαύρο» στην ΕΡΤ, στάθηκα στο ύψος των 
περιστάσεων και μαζί, με σχεδόν, σύσσωμη την Αυτοδι-
οίκηση, καταδίκασα το «μαύρο» στην κρατική τηλεόρα-
ση, στηρίζοντας τους εργαζομένους της ΕΡΤ3. Με λύπη 
διαπιστώνω και σήμερα, πως η Δημόσια Τηλεόραση λει-
τουργώντας ως κρατική δηλαδή κυβερνητική τηλεόρα-
ση, επέβαλε μόνη της το «μαύρο», καλύπτοντας ως ένα 
καθημερινό γεγονός τη συγκέντρωση χιλιάδων Ελλήνων 
Μακεδόνων, που διατράνωσαν την αντίθεσή τους να συ-
μπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία στη συζητούμενη ονομα-
σία των Σκοπίων. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η Δημόσια 
Τηλεόραση δεν έκανε ούτε ένα εκτενές ρεπορτάζ την ώρα 
του συλλαλητηρίου, όντας απούσα στο μεγαλύτερο συλ-
λαλητήριο από το 1992, έως σήμερα για το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Διαμαρτυρόμαστε γι’ αυτή την ευθεία υποτίμηση 
και προσβολή των χιλιάδων πολιτών, με την οικονομική 
συνδρομή των οποίων λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση 
και ζητάμε εξηγήσεις τόσο από τους διοικητικά αρμόδιους 
και υπεύθυνους της ΕΡΤ3 όσο και από αυτούς που τους 
έδωσαν σχετικές εντολές από την Αθήνα». Το συγκεκριμέ-
νο ζήτημα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στους πο-
λίτες που μέσω των social media ξεκίνησαν να «πετροβο-
λούν» Κυβέρνηση και ΕΡΤ… Ένας από τους πρωτεργάτες 
της ΕΡΤ3 ο πρ. διευθυντής της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Μιχάλης Αλεξανδρίδης έγραψε στο fb: «Με στενοχώρησε 
αφάνταστα η υποτακτικότητα της διοίκησης της ΕΤ3 που 
μετέτρεψε το κανάλι σε φτωχικό υποκατάστημα της ΕΡΤ 
Αθηνών και φτηνό προπαγανδιστικό μηχανισμό της κυ-
βέρνησης. Ακόμη περισσότερο με στενοχωρεί που οι ερ-
γαζόμενοι στην ΕΡΤ 3 ποιούν την νήσσαν, ανταλλάσσοντας 
την υποχρέωση τους να προστατέψουν το κύρος, την δε-
οντολογία και τον αυτόνομο χαρακτήρα του καναλιού, με 
το ατομικό τους βόλεμα. Δεν περίμενα ποτέ τέτοιο μαζικό 
ραγιαδισμό. Κρίμα»…

Η απάντηση 
Για επιλεκτική στοχοποίηση από συγκεκριμένους κύκλους, 
έκανε λόγο η ΕΡΤ με αφορμή την κριτική για την κάλυ-
ψη του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι 
υπήρξαν «εκτενή ρεπορτάζ που μετέδωσαν όλα τα δελτία 
και οι ενημερωτικές εκπομπές της, ακριβώς όπως γίνεται 
παγίως για την κάλυψη κάθε κινητοποίησης» καθώς και 
ότι ο χρόνος που διατέθηκε ήταν σαφώς μεγαλύτερος από 
αυτόν που διέθεσαν τα ιδιωτικά κανάλια. «Τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν του λόγου του αληθές έχουν ήδη δημοσιο-

ποιηθεί  και είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο» ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση. Επίσης, διευκρινίζεται, αναφορι-
κά με τις κατηγορίες περί εσφαλμένης πληροφόρησης από 
την ιστοσελίδα της ΕΡΤ σχετικά με τον αριθμό των συμμε-
τεχόντων στο συλλαλητήριο, ότι «αυτό οφείλεται σε ένα – 
εμφανές για κάθε καλόπιστο – ανθρώπινο λάθος, το οποίο 
διορθώθηκε σε λίγα λεπτά. Το ίδιο δε λάθος έκαναν πολλές 
επίσημες ιστοσελίδες ιδιωτικών μέσων, χρησιμοποιώντας 
πληροφορίες από την ίδια πηγή με την ΕΡΤ. Παρότι βε-
βαίως η ΕΡΤ το διόρθωσε πρώτη, συγκεκριμένοι κύκλοι 
επιλέγουν για μία ακόμα φορά τη στοχοποίηση μόνο της 
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης» τονίζεται στην ανακοίνωση. 
Να σημειώσουμε πως προτού βγει η εν λόγω ανακοίνω-
ση,  η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη είχε 
εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια του κόμματος «για την 
ελλιπέστατη κάλυψη του συλλαλητηρίου». Η κ. Σπυράκη 
επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Χρήστο Λεοντή και 
τον εντεταλμένο σύμβουλο, υπεύθυνο του τομέα Ειδήσε-
ων, Βασίλη Ταλαμάγκα, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, η ίδια επισήμανε την ολιγωρία 
της Δημόσιας Τηλεόρασης και ανέφερε ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής, ότι την ώρα της συγκέντρωσης, η ΕΡΤ3 
προέβαλλε την εκπομπή «Κυριακή στο Χωριό». 

«Έγινα αποδέκτης ρατσιστικής βίας» 
O Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 Αλέξανδρος Κάντερ Μπαξ, 
μιλώντας στο ραδιόφωνο κατήγγειλε ρατσιστικές επιθέ-
σεις σε βάρος του, ενώ άφησε αιχμές για όσους τον στοχο-
ποιούν, αλλά και την σχέση τους με την Ιστορία, την οποία 
έχει αναδείξει ο ίδιος ως σκηνοθέτης της ΕΡΤ3 επί 30 χρό-
νια. «Με αφορμή το συλλαλητήριο έχω γίνει αποδέκτης 
ρατσιστικής βίας μετά την Κυριακή. Δεν ξέρω πόση σημα-
σία έχει για άτομό μου, αλλά η υποκίνηση της ρατσιστικής 

βίας διώκεται από την Δικαιοσύνη. Θα μιλήσω για πρώτη 
και τελευταία φορά για το πρόσωπό μου, ώστε να ξέρει ο 
κόσμος ποιος είναι ο “πακιστανός” Γενικός Διευθυντής της 
ΕΡΤ3, τον οποίο στοχοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα 
ραδιόφωνα. Κατάγομαι από το Μπαγκλαντές, ζω 35 χρόνια 
στην Ελλάδα και είμαι Έλληνας Πολίτης. Ζω και εργάζομαι 
35 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και το συναντώ πρώτη φορά 
αυτό. Άραγε αυτοί που με στοχοποιούν ως “πακιστανό” 
ξέρουν ποια είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας;  
Έχουν πάει στην Πέλλα ή στο Δίον, στη Βεργίνα, στη Σχολή 
του Αριστοτέλη όπου διδάχθηκε ο Αλέξανδρος; Ξέρετε ότι 
ο «πακιστανός» έχει κάνει πλήθος ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ 
και έχει κατέβει αμέτρητες φορές σε μακεδονικούς τά-
φους για να αναδείξει τις αρχαιότητες της Μακεδονίας και 
την ιστορία της;» ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3. 
Απαντώντας στο θόρυβο που δημιουργήθηκε για την έλ-
λειψη ζωντανής κάλυψης  του συλλαλητηρίου της Θεσσα-
λονίκης από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς και την 
κριτική που επικεντρώθηκε στην ΕΡΤ ανέφερε: «Τα βέλη 
πέφτουν πάνω μας, στην ΕΡΤ 3,  γιατί δεν μεταδώσαμε 
ζωντανά όλο το συλλαλητήριο. Είναι ένας μεγάλος οργα-
νισμός η ΕΡΤ, συνεργαζόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις 
δημοκρατικά και συντεταγμένα για τα μεγάλα γεγονότα. 
Η ΕΡΤ κατά πάγια τακτική δεν κάνει ποτέ ζωντανές μετα-
δόσεις συλλαλητηρίων, αλλά δίνει χρόνο από της Ειδήσεις 
και τις εκπομπές της. Σε όλα τα δελτία των καναλιών της 
ΕΡΤ το συλλαλητήριο ήταν το πρώτο σε χρόνο, αλλά λιθο-
βολούν την ΕΡΤ!».
 

Η ΠΟΣΠΕΡΤ
Στο ζήτημα παρενέβη με ανακοίνωσή της και η ΠΟΣΠΕΡΤ 
που αναφέρει:
«Η γνωστή ΝΔ μέσα στην αντιπολιτευτική της απελπισία 
και την πολιτική της ανεπάρκεια ξιφούλκησε πάλι εναντί-
ον της ΕΡΤ για ένα ανθρώπινο λάθος και μια παράλειψη 
που προερχόταν από το ΑΠΕ και αναπαρήχθη από τη-
λεοπτικούς σταθμούς και σάϊτ μεταξύ των οποίων και η 
ΕΡΤ. Η ηγεσία της ΝΔ όπως κάνει σε καθημερινή βάση, 
επιτίθεται χυδαία και για ασήμαντους λόγους στην ΕΡΤ 
και στους εργαζόμενούς της κάνοντας την τρίχα τριχιά, 
προσπαθώντας να απαξιώσει την εγκυρότητα και την αξι-
οπιστία της, βέβαια χωρίς αποτέλεσμα. Οι θιασώτες του 
μαύρου δεν μπορούν να χωνέψουν την επαναλειτουργία 
της ΕΡΤ και ελλείψει πολιτικού λόγου και προγράμματος 
επιδίδονται σε έναν πόλεμο μηδενισμού και συκοφαντίας. 
Όσο για τους συναδέλφους μας που στοχοποιούνται από 
ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία δηλώνουμε ότι αποτελεί 
τίτλο τιμής. Όπως τίτλος τιμής είναι για όλους τους εργαζό-
μενους της ΕΡΤ η αποδεδειγμένα αταλάντευτη και αγωνι-
στική στάση μας απέναντι στον φασισμό, στην μισαλλοδο-
ξία και τον διχασμό. Είμαστε δίπλα και μαζί τους και όλοι 
μαζί… ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!». «Δεν θυμάμαι η ΕΡΤ να μεταδίδει 
απευθείας συλλαλητήρια» ήταν η αντίδραση του κυβερνη-
τικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου σε σχετική 
ερώτηση για το «αν υπήρξε παρασκηνιακή εντολή από την 
κυβέρνηση να μην μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση το 
συλλαλητήριο από την ΕΡΤ και από τα μεγάλα κανάλια»…

κοινωνία

«Στα κάγκελα» δήμαρχοι και… πολίτες για 
την τηλεοπτική κάλυψη του συλλαλητηρίου 

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ3 
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Η 
10η Ιανουαρίου του 2017 ήταν η ημέρα 
που η Θεσσαλονίκη είδε κατά μια έννοια 
«άσπρη μέρα», καθώς η πόλη είχε κα-
λυφτεί από χιόνι. Ένα καιρικό φαινόμενο 
που είχε να εμφανιστεί στην πόλη αρ-
κετά χρόνια. Αν και οι μετεωρολογικές 
προβλέψεις έκαναν λόγο για χιονόπτω-
ση κανείς δεν περίμενε το σκηνικό που 

θα επικρατούσε από την πρώτη κιόλας ημέρα. Από την 
μια πλευρά το εντυπωσιακό θέαμα με την πόλη να έχει 
κατακλυστεί από εκατοντάδες νιφάδες χιονιού και με τους 
πολίτες να αψηφούν το κρύο και να βγαίνουν στους δρό-
μους και σε κεντρικά σημεία της πόλης όπως η Πλατεία 
Αριστοτέλους και η Νέα Παραλία για να παίξουν χιονοπό-
λεμο ή να απαθανατίσουν την μαγική και... σπάνια εικό-
να της χιονισμένης Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά 
όμως τα προβλήματα άρχισαν να έρχονται από τις πρώτες 
ώρες της χιονόπτωσης, καθώς λόγω του ολικού παγετού 
αγωγοί νερού έσπασαν, αρκετά νοικοκυριά είχαν μείνει 
χωρίς νερό διότι είχαν «κοκαλώσει» οι σωλήνες, ενώ κά-
ποια άλλα δεν είχαν ούτε θέρμανση εξαιτίας βλαβών στα 
συστήματα λεβήτων φυσικού αερίου που προκλήθηκαν. Η 
πόλη έγινε απροσπέλαστη και εκατοντάδες πολίτες υπό το 
φόβο να αποκλειστούν αποφάσισαν να επιστρέψουν στις 
κατοικίες τους με αποτέλεσμα σε κεντρικές οδικές αρτη-
ρίες, αλλά και σε παράδρομους, να σημειωθεί μποτιλιάρι-
σμα, δίχως προηγούμενο, από οχήματα.

«Είμαστε πιο έτοιμοι από πέρσι» 
Μάλιστα, ο ολικός παγετός είχε ως αποτέλεσμα να «πε-
τρώσει» το αλάτι και το θαλασσινό νερό στα οχήματα του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου, για την αποσυμφόρη-
ση της κατάστασης φορτηγά του δήμου τελικά έριξαν αλάτι 
στους δρόμους και εργαζόμενοι με κομπρεσέρ έσπαγαν 
τον πάγο. Ο αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Γιώργος Δημαρέλος, μι-
λώντας στην Karfitsa δήλωσε ότι: «υπήρξε μια μεγάλη 
υπερβολή σε σχέση με αυτό που συνέβη πέρσι. Υπό την 
έννοια ότι η περσινή χιονόπτωση ήταν από εκείνες που 
συμβαίνουν μια φορά στα 30 χρόνια. Παρ΄ όλα αυτά, ότι 
ήταν αυτό το οποίο δεν πήγε καλά από την μεριά του δή-
μου έχει διαπιστωθεί. Όπως έχει πει πολλές φορές και ο 
ίδιος ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης φέτος έχουμε φρο-
ντίσει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πράγματα, τα 
οποία πέρσι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν». Ο ίδιος 
συμπλήρωσε ότι: «γενικά παίχτηκε πάρα πολύ επικοινω-
νιακό παιχνίδι πάνω στην έκφραση στην οποία είχε πει ο 
δήμαρχος, ότι είχε «πετρώσει» το αλάτι, ωστόσο δεν εί-
ναι μόνο θέμα του πετρώματος του αλατιού, αλλά έχει να 
κάνει με διάφορους συνδυασμούς πραγμάτων που έγιναν 
πέρσι, τα οποία οδήγησαν σε εκείνο το αποτέλεσμα. Στο 
μέτρο που μας αναλογεί πάντως είμαστε πιο έτοιμοι από 
πέρσι». 

Πάνω από 600 τόνους αλατιού και σακιά
Στο δήμο Θεσσαλονίκης παρατηρείται έντονη κινητικό-
τητα, ούτως ώστε σε περίπτωση έλευσης ενός παγετού 
και εφέτος το χειμώνα να βρεθεί προετοιμασμένος για να 
αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Σύμφωνα με 
τον κ. Δημαρέλο ο δήμος έχει στην κατοχή του πάνω από 
600 τόνους αλατιού. «Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 600 
τόνους αλατιού και σαν τάξη μεγέθους να πούμε ότι πέρσι, 
με αυτή την ιδιαίτερη χιονόπτωση, είχαμε χρησιμοποιήσει 
320 τόνους. Άρα υπάρχει ικανοποιητικό απόθεμα αλατιού 
στις αποθήκες του δήμου. Επίσης, ήδη έχουν γίνει διανο-
μές πάνω από 3.000 σάκους στις εποπτείες καθαριότητας, 
έξω από ιερούς ναούς, σχολεία και νοσοκομεία», είπε 
χαρακτηριστικά. «Το αλάτι κατά την διάρκεια του έτους 
το προμηθευόμαστε από διάφορες αλυκές, οι οποίες δι-
αθέτουν αλάτι για τον συγκεκριμένο σκοπό. Εμείς είχαμε 
φροντίσει και πέρσι ακόμα, αλλά και φέτος πιο νωρίς, σε 

περιόδους τις οποίες δεν είναι επείγον, άρα και η τιμή δεν 
είναι ακριβότερη,  να προμηθευτούμε αλάτι σε περίπτωση 
που χρειαστεί, λόγω καιρικών συνθηκών», γνωστοποί-
ησε ο κ. Δημαρέλος και συμπλήρωσε δε ότι κυρίως την 
μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού ο δήμος το προμηθεύεται 
από το Αγγελοχώρι. Αρκεί όμως μόνο το αλάτι για να μην 
δημιουργηθούν τα περσινά προβλήματα; Ο αντιδήμαρχος 
απάντησε ότι: «Όχι δεν αρκεί και αυτό είναι κάτι που το 
μάθαμε από πέρσι. Χρειάζεται μια καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων, όπως  για παράδειγ-
μα την Τροχαία και την Περιφέρεια. Πέρσι αντιμετωπίσαμε 
αυτά που αντιμετωπίσαμε, γιατί ήταν και κλειστή η περι-
φερειακή οδός, δηλαδή όλη η κυκλοφορία λόγω του κλει-
σίματος της περιφερειακής οδού διοχετεύτηκε μέσα από 
την πόλη και είχαμε στους δρόμους από τον αιφνιδιασμό 
και τον πανικό των πολιτών πάνω από το εφταπλάσιο που 
μπορούν να αντέξουν οι δρόμοι ως κυκλοφοριακή κίνηση. 
Για αυτό δημιουργήθηκαν επιπλέον προβλήματα πέρα από 
το γεγονός ότι άργησαν να βγουν και τα μηχανήματα του 
δήμου. Δεν είναι στα χέρια του δήμου και του κάθε δήμου 
να μπορεί να ανταπεξέλθει 100% στις ανάγκες μιας τέτοια 
κατάστασης αν οι συνθήκες γενικώς δεν το επιτρέπουν».

Η συνδρομή ιδιωτών στο σχέδιο 
αντιμετώπισης
Τα μηχανήματα μέχρι σήμερα που χρειάζονται για τέτοιου 
είδους αποκομιδή είναι σε λειτουργία εξήγησε ο κ. Δη-
μαρέλος. Ωστόσο ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι στο σχέδιο 
ετοιμότητας του δήμου θα υπάρξει και συνδρομή ιδιωτών, 

εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο. Αναλυτικά υπογράμμισε ότι: 
«Θα γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε 
σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρχει ένας ιδιώτης που 
θα είναι εντός ολίγων ωρών στη διάθεση στου δήμου για 
να συνδράμει και αυτός με τα μέσα του σε περίπτωση που 
δεν φτάνουν αυτά του δήμου. Ο δήμος όμως είναι πλήρως 
έτοιμος με βάση των οχημάτων αυτή την ώρα που μιλάμε 
για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση και έχει κάνει 
και τις απαραίτητες ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση 
που χρειαστεί».

Τα εκχιονιστικά κέρδισαν την...  
πρώτη μάχη στο δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη
Με τη σφοδρή χιονόπτωση στον ορεινό όγκο του δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη που έπληξε τον Χορτιάτη, το Ασβεστο-
χώρι, το Φίλυρο και την Εξοχή και ξεκίνησε τα ξημερώ-
ματα της Κυριακής ο δήμος αποδείχτηκε για ακόμη μία 
φορά… διαβασμένος και ετοιμοπόλεμος. Με 10 εκχιονιστι-
κά, και επικεφαλής τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τους 
αρμόδιους αντιδημάρχους αντιμετώπισε με επιτυχία την 
κακοκαιρία. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δημοτι-
κών υπηρεσιών και σε συνεργασία τόσο με τον ΟΑΣΘ όσο 
και με την Τροχαία, δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στην 
καθημερινότητα των πολιτών. Τα σχολεία άνοιξαν κανονι-
κά, οι δρόμοι παρέμειναν ανοικτοί, ενώ και το νοσοκομείο 
Παπανικολάου λειτούργησε χωρίς κανένα πρόβλημα. Να 
σημειωθεί ότι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του 
παγετού που καταγράφεται στον ορεινό όγκο του δήμου, 
η Τροχαία έκλεισε προληπτικά τον δρόμο Αγίου Βασιλεί-
ου-Χορτιάτη.

κοινωνία

«Στο μέτρο που μας αναλογεί  
είμαστε έτοιμοι»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία από τους θανά-
τους δύο νέων ανθρώπων, που έχασαν τη ζωή 
τους κάνοντας σκι! Το πιο πρόσφατο τραγικό 
περιστατικό, εκτυλίχθηκε το βράδυ της περα-
σμένης Τετάρτης, όταν ένας 22χρονος αθλη-
τής του χάντμπολ, έκανε νυχτερινό σκι στο 
χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια. Ο νεαρός 
είχε πάει με παρέα περίπου δέκα ατόμων στο 

χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο ήταν κλειστό. Ενώ κατέβαινε 
μια πίστα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, προσέκρουσε πάνω 
σε δέντρο κι έχασε τη ζωή του. Μόλις ένα μήνα νωρίτερα, στα 
τέλη Δεκεμβρίου, ένας 32χρονος καταπλακώθηκε από χιο-
νοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Ενώ το 
χιονοδρομικό κέντρο ήταν κλειστό, ο νεαρός μαζί με την πα-
ρέα του, ανέβηκαν μόνοι τους σε μια κορυφή προκειμένου να 
κάνουν το αγαπημένο τους σπορ…

Για «νέα μόδα» που όμως, όπως αποδεικνύεται είναι άκρως 
επικίνδυνη και στοιχίζει ζωές, κάνει λόγω ο εκπρόσωπος της 
Ένωσης Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδας, Ηρακλής Λε-
φούσης. Όπως περιγράφει στην Karfitsa ο κ. Λεφούσης και 
τα δύο τραγικά περιστατικά, σημειώθηκαν σε ώρες όπου τα 
χιονοδρομικά κέντρα ήταν κλειστά. «Τα χιονοδρομικά λειτουρ-
γούν από τις 9:00 έως τις 16:00. Δυστυχώς, τα τελευταία χρό-
νια υπάρχει μία “νέα μόδα”, όπου ο κόσμος κάνει εξορμήσεις 
έξω από τις εγκαταστάσεις των χιονοδρομικών κέντρων και 
εκτός των πιστών. Όπως καταλαβαίνεται αυτό εγκυμονεί πάρα 
πολλούς κινδύνους». Σε ερώτηση για το εάν αυτό μπορεί να 
οφείλεται στο κόστος που έχει η χρήση των πιστών στα χιονο-
δρομικά κέντρα (η κάρτα για τα λιφτ στοιχίζει περίπου 13 ευρώ 
για ολοήμερη χρήση), ο κ. Λεφούσης σημειώνει πως «ίσως να 
μπορεί κανείς να δώσει και μία τέτοια ερμηνεία, όμως το κυρί-
αρχο είναι πως πρόκειται για μία “μόδα θανάτου” όπως προεί-
πα, όπου θεωρούν πως είναι τολμηρό κατόρθωμα το να βγού-
νε εκτός πίστας και να βρεθούνε σε χιονισμένες πλαγιές, όπου 
όμως δεν υπάρχει η ασφάλεια του χιονοδρομικού κέντρου». 
Ο ίδιος περιγράφει, πως ιδίως τις βραδινές ώρες η επικινδυ-
νότητα πολλαπλασιάζεται, καθώς «οι θερμοκρασίες είναι πάρα 
πολύ χαμηλές και δεν υπάρχει ορατότητα. Μόνο με έναν φακό 
κεφαλής, δεν έχεις το περιθώριο να αντιδράσεις διότι έτσι έχεις 
μόλις 4 με 5 μέτρα οπτικού πεδίου, το πολύ!».

Οι «ναυαγοσώστες» του βουνού
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδας 
λέει χαρακτηριστικά πως όλα τα χιονοδρομικά κέντρα έχουν 
τους λεγόμενους πιστέρ, που επιβλέπουν διαρκώς τις πίστες, 
τη λειτουργία τους και τη συμπεριφορά των χιονοδρόμων 
μέσα σε αυτές. «Οι πιστέρ όμως βρίσκονται μέσα στις πίστες 
αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των χιο-
νοδρομικών κέντρων και αυστηρά στο τερέν των πιστών που 
είναι μέσα στο κέντρο. Αν οποιοσδήποτε βγει έξω από το πεδίο 
επίβλεψης των πιστέρ, είναι με καθολικά δική του ευθύνη κι 
αυτό εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους», υπογραμμίζει ο κ. 
Λεφούσης. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, υπάρχει κανονισμός 
που ορίζει πως στα 2.000 άτομα αντιστοιχεί ένας πιστέρ. «Όλα 
τα χιονοδρομικά μας κέντρα τηρούν αυτόν τον κανονισμό. 
Όταν μιλάμε για 2.000 άτομα, δε σημαίνει απαραίτητα πως βρί-
σκονται όλοι στις πίστες. Άλλοι είναι στους αναβατήρες, άλλοι 
στις καφετέριες κ.ο.κ.. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος εισέλθει 
σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, τις ώρες που το χιονοδρομικό 
κέντρο είναι κλειστό, η ευθύνη είναι αποκλειστικά και μόνον 
δική του». Όσον αφορά στην κατάσταση των πιστών στα χιο-
νοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, ο κ. Λεφούσης ση-
μειώνει πως «τα σενάρια που μπορεί να έχουν ακουστεί για 
απάτητες πίστες, είναι κακοήθειες. Δεν υπάρχει τέτοιο φαινό-
μενο πουθενά στην Ελλάδα. Όλες οι πίστες, καθημερινά – με 
το πέρας της λειτουργίας τους- πατιούνται και προετοιμάζονται 
για την επόμενη μέρα. Το δυστύχημα που σημειώθηκε στα 3-5 
Πηγάδια, έγινε τις νυχτερινές ώρες που είναι αυταπόδειχτο 
πως η ο χιονοδρόμος εισήλθε με δική του ευθύνη».
 (φωτο Σάββας Αυγητίδης)

Ο πρόεδρος του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας, 
Θωμάς Καραγιάννης λέει χαρακτηριστικά πως υπάρχουν 
23 άτομα προσωπικό (15 εποχιακοί και οκτώ μόνιμοι) κι 
έτσι «δε σημειώνεται απολύτως καμία έλλειψη σε υπαλ-
λήλους. Από τις 19 πίστες που έχουμε, λειτουργούν οι 
18 και φυσικά δεν τίθεται ζήτημα απάτητων πιστών». 
Αναφορικά με τα τραγικά δυστυχήματα που σημειώθηκαν 
σε χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, ο κ. Καρα-
γιάννης αναφέρει πως «και τα δύο έγιναν σε ώρες εκτός 
λειτουργίας και εκτός πίστας. Τα χιονοδρομικά κέντρα 
στις 16:00 κλείνουν. Φυσικά και υπάρχει επίβλεψη, τις 
ώρες όμως που τα κέντρα είναι σε λειτουργία. Υπάρχει η 
ομάδα διάσωσης και οι μόνιμοι υπάλληλοι που είναι εκ-
παιδευμένοι σε θέματα ασφάλειας. Όμως σε μία έκταση 
9.000 τ.μ. –όπως είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας- 
και μάλιστα όταν οι χιονοδρόμοι φεύγουν έξω από τις 
πίστες, δε μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση, τότε θα 
έπρεπε να είχαμε ένα άτομο για κάθε σκιέρ». Ο κ. Καρα-
γιάννης τονίζει πως υπάρχουν κανόνες χιονοδρομίας και 
«πρέπει να τηρούνται. Γι’ αυτόν τον λόγο και αποκλειστι-
κά και μόνο για την ασφάλεια των χιονοδρόμων, υπάρχει 

σήμανση στις πίστες που είναι σε λειτουργία και φυσικά 
μέσα στις ζώνες λειτουργίας υπάρχουν οι πιστέρ που 
ελέγχουν καθημερινά τις πίστες - για την καταλληλότητά 
τους- προτού αυτές δοθούν σε χρήση. Όταν οι χιονοδρό-
μοι ακολουθούν τους κανόνες που έχει το κάθε κέντρο, 
δε συμβαίνει απολύτως τίποτα. Είναι άλλο οι μικροτραυ-
ματισμοί των χιονοδρόμων που μπορεί να προκύψουν 
από μία λάθος τεχνική κι άλλο το να μπαίνει σε κίνδυνο 
η ζωή τους. Οι διεθνείς κανόνες χιονοδρομίας, ορίζουν 
έναν πιστέρ για 2.000 άτομα, ο οποίος κυκλοφορεί κα-
θόλη τη διάρκεια της ημέρας στις πίστες, έτσι ώστε να 
εντοπίζονται μικροατυχήματα ή ζητήματα κατά τις ώρες 
λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου». Ο πρόεδρος 
του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας τονίζει πως 
«εάν ο χιονοδρόμος δεν ακολουθεί τις οδηγίες, τότε 
υπάρχουν κίνδυνοι. Ιδίως αν βγει εκτός πίστας, όπου το 
χιόνι είναι απάτητο, υπάρχουν πέτρες και δέντρα, δεν 
υπάρχει φωτισμός και καλή ορατότητα. Γι’ αυτό άλλωστε 
είναι οριοθετημένα τα χιονοδρομικά κέντρα για να μην 
κινδυνεύει ο κόσμος», καταλήγει ο κ. Καραγιάννης. 

ρεπορτάζ

Η… «νέα μόδα» στοίχισε τη ζωή  
σε δύο νέους ανθρώπους!

«ΠΙΣΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ»  ΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

«Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται»  
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ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ θα μετατραπεί 
σε ποτάμι οργής, δηλώνουν απλοί πολίτες, 
αν αναγνωρίσει αυτή η Ελληνική Κυβέρνη-
ση τα Σκόπια με όνομα που να περιέχει τον 
όρο Μακεδονία. Είναι η απάντηση του λαού, 
στη νέα προκλητική δήλωση του Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Κοτζιά, που λίγες ώρες μετά 
το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλο-
νίκης, δήλωσε από το Νταβός ότι τα συλλα-
λητήρια δεν θα αλλάξουν την πρόθεση της 
Κυβέρνησης για αναγνώριση των Σκοπίων 
με σύνθετη ονομασία! Την είδηση μετέδωσε η 
κρατική ΕΡΤ αφήνοντας άναυδο μέχρι και τον 
τελευταίο που είχε κάποιες ελπίδες, ότι στη 
πορεία θα επικρατήσει το δίκαιο και η λογική! 
Κάποιοι μιλούν για... δημοκρατία του Στάλιν 
ξαναφέρνοντας στο νου μας, το πως η ψήφος 
του Ελληνικού Λαού «ΟΧΙ στο Μνημόνιο» 
μετατράπηκε από αυτήν την ίδια κυβέρνηση 
σε ΝΑΙ για να μην χρεοκοπήσουν οι Τράπεζες 
και χάσουν οι δανειστές τα λεφτά τους! Φτάνει 
πια, λένε οι έμποροι και οι επαγγελματίες της 
Θεσσαλονίκης. Κρατήσαμε την αξιοπρέπειά 
μας και πληρώσαμε παράνομους και αντισυ-
νταγματικούς φόρους από το 2010 μέχρι και 
σήμερα, για να ορθοποδήσει ξανά η χώρα. 
Επτά ολόκληρα χρόνια καταστροφής χιλιάδων 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με αποτέ-
λεσμα εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, για να 
μην απολυθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κι όλα 
αυτά, μάταια, γιατί η «όρεξη των δανειστών» 
συνεχίζεται και μάλιστα με μεγαλύτερη 
καταστροφική διάθεση. Απαιτούν για το 2018 
να γίνουν τουλάχιστον 10.000 κατασχέσεις 
ακινήτων και 40.000 κατασχέσεις το 2019 και 
άλλες 40.000 το 2020 - όλες με... «δημοκρα-
τικές» ηλεκτρονικές fast-track διαδικασίες! 
Όλα με την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για το... 
καλό των Ελλήνων ή αλλιώς, κατά την απλή 
λαϊκή έκφραση «Ο εχθρός είναι εδώ»! 

PERSONA NON GRATA ο Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης στο διαδίκτυο, που προφανώς έχει 
χάσει την... ψυχραιμία του, μετά το συγκλονι-
στικό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και συ-
νεχίζει να τραυλίζει και να προκαλεί δημόσια 
με εκφράσεις του τύπου «Αυτοί που τσιρίζουν 
και λένε ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική, είναι 
χαζοί και αμόρφωτοι». Το τι «μαργαριτάρια» 
τον έχουν στολίσει όλες αυτές τις μέρες στα 
social media δεν περιγράφεται με λόγια... 
Το έργο όμως, θα έχει και συνέχεια, γιατί 
δεν ξέρετε τι άλλο ακόμη «επεξεργάζεται» ο 
δήμαρχος... Στρώνει το χαλί για την υποδο-
χή του Ερντογάν το 2018 στη Θεσσαλονίκη 
και πιέζει τη Διοίκηση της ΔΕΘ για το 2019 
τιμώμενη χώρα να είναι η... Τουρκία! Πάθατε; 
Μάθατε όμως...  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Στα 313,524 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο 
χρέος το γ’ τρίμηνο πέρυσι από 311,340 δισ. ευρώ το γ’ 
τρίμηνο 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαρια-
σμούς της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, υπήρξε 
πρωτογενές πλεόνασμα 2,572 δισ. ευρώ (από 2,224 δισ. 
ευρώ), το οποίο, ωστόσο, είναι βάσει του κανονισμού 
ESA 2010 και δεν ταυτίζεται με το πρωτογενές πλεόνα-
σμα του προγράμματος. 

■ Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις 
τελευταίες διαταγές για την απασχόληση αστυνομικών 
στη φύλαξη συμβολαιογραφικών γραφείων εξαπολύει 
η Πανελληνία Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων 
(ΠΟΑΣΥ), κατηγορώντας την μεταξύ άλλων πως φέρνει 
σε ευθεία αντίθεση και σύγκρουση τους αστυνομικούς 
με ολόκληρη την κοινωνία. Όπως επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ, «ρόλος της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, είναι βεβαίως να εφαρμόζει τους νόμους και 
να τηρεί τη νομιμότητα, αλλά από πουθενά δεν προκύ-
πτει ότι οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί πρέπει να θέσουν 
σήμερα σε κίνδυνο το λειτούργημά τους επειδή κάποιοι 
άλλα λένε και άλλα κάνουν». Ακόμη, η ΠΟΑΣΥ «καλεί 
την Κυβέρνηση να προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε 
η Ελληνική Αστυνομία να μην εμπλακεί σε μια επιζήμια 
για τους αστυνομικούς και την κοινωνία επικίνδυνη 
εξέλιξη» και κάνει λόγο για κίνηση που έχει «αρνητικές 
παρενέργειες στην όλη λειτουργία και αποτελεσματικό-
τητα της Ελληνικής Αστυνομίας».

■ Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα ακίνητα. Εκτός από  
την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων και τα τέλη 
κτηματολογίου, έρχεται και η διαμεσολάβηση για τα 
κοινόχρηστα που μένουν απλήρωτα. Σύμφωνα με τον 
αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), οι διαχειριστές, 
αλλά και όσοι μένουν σε πολυκατοικίες θα πρέπει να 
γνωρίζουν πως οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, 
στην προσπάθειά τους να εισπράξουν τα κοινόχρηστα 
θα επιβαρύνονται πλέον και με τα έξοδα «διαμεσολάβη-
σης» (αμοιβή διαμεσολαβητή και δικηγόρου κλπ.).

■ Εικοσιέξι περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής 
αποκάλυψαν οι έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασφάλισης 
Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ που πραγματοποιήθηκαν 
τους τελευταίους μήνες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται 
δημοφιλής τραγουδιστής που υπέβαλε μετά τον έλεγχο 
εκπρόθεσμη δήλωση για ακαθάριστα έσοδα 620.000 
ευρώ, καθώς και περιπτώσεις φοροδιαφυγής από 
νυκτερινά κέντρα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχει-
ρήσεις, μπαρ σε κοσμοπολίτικα νησιά, ελαιοτριβεία, 
πρατήρια υγρών καυσίμων. Μάλιστα αποκαλύφθηκαν 
και υποθέσεις καταστηματαρχών με «πειραγμένα» POS 
που εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

■ Στο πλαίσιο του Έτους Τουρισμού Ελλάδας – Ρωσίας 
2017-2018, το Υπουργείο Τουρισμού, μαζί με τις Περι-
φέρειες της Ελλάδας και σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Ρωσίας, διοργανώ-
νει συνάντηση διασύνδεσης μεταξύ των Περιφερειών 
των δύο χωρών στη Μόσχα, στις 24 και 25 Ιανουαρίου 
2018, με θέμα «Τόσο διαφορετική Ελλάδα».

■ Με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης της 
Κεντρικής Μακεδονίας με τη ρωσική αγορά στον τομέα 
του τουρισμού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
παρουσιάσει το τουριστικό της προϊόν στους δημόσι-
ους φορείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά και στους 
επαγγελματίες ιδιωτικούς φορείς, σε ειδικές Β2Β συνα-
ντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές θα δώσουν έμφαση στην 
ανάδειξη του τουριστικού προορισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και των θεματικών τουριστικών 
προϊόντων της (θρησκευτικό, αρχαιολογικό, γαστρονο-
μικό, ιαματικό, ορειβατικό, πολιτιστικό, κτλ).

■ Άνακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Ιωαννίνων για την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Όργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Άλληλεγγύ-
ης και Προσχολικής Άγωγής (Ό.Κ.Π.Ά.Π.Ά.) Δήμου 
Ιωαννιτών».

■ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώθηκε, συνολικά 
οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Άγωγής και 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Ά/θμιας & Δ/
θμιας Εκπαίδευσης Άνατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
(του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που 
εδρεύει στο νομό Ροδόπης.

■ Η Άνώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Ά.Ε. 
(Ά.Ε.Μ.Υ. Ά.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού 
αριθμού 54 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών 
όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα να υπο-
βάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Ά.Ε.Μ.Υ. 
Ά.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για διάρκεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ 
ανώτατο έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό 
προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για 
τη στήριξη του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περί-
θαλψη» της Δράσης «Άνάπτυξη των Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών στα Προ- Άναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 
Άλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, 
Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και 
Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών 
(Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά ενός ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης 
«Εναρμόνιση Όικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» (περίοδος 2017-2018), στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινω-
φελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών» (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), που 
εδρεύει στις Σέρρες.

■ Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκ-
παιδευτικών στο  ΚΕΚ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε, 
για την υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης 24 
υπαλλήλων της 2ης Ε.Μ.Ά.Κ. του Πυροσβεστικού  Σώ-
ματος  ΠΕ. ΠΥ. Κ. Μακεδονίας  με τίτλους: «Διάσωση 
σε ορμητικά νερά» (διάρκειας 50 ωρών, 12 άτομα), 
«Διάσωση και Διάσχιση φαραγγιών » (διάρκειας 50 
ωρών, 12 άτομα).

■ Η εταιρεία SOS ΙΆΤΡΌΙ που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα 23 χρόνια με αντικείμενο το συντο-
νισμό ιατρικών υπηρεσιών κατ΄οίκον 24 ώρες το 
24ωρο ζητά: Νοσηλευτή για Συντονιστικό Κέντρο με 
αντικείμενο εργασίας την διαχείριση των εισερχομέ-
νων κλήσεων από ασθενείς και το συντονισμό των 
περιστατικών (triage). Άπαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο 
ΆΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, 
H εμπειρία σε ΤΕΠ θα εκτιμηθεί, επιθυμητή προϋπη-
ρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο, ικανότητα οργάνωσης 
και διαχείρισης σε πιεστικές συνθήκες, επικοινωνι-
ακές ικανότητες, άριστη γνώση Άγγλικών, επιθυμητή 
γνώση Γαλλικών, άριστη γνώση Η/Υ.

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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■ Εκπρόσωποι φορέων των 
μεταφορέων, μέλη του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης (EEΘ) είχαν σύσκεψη 
με στελέχη του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης.  Στη 
σύσκεψη, συζητήθηκαν οι τρό-
ποι με τους οποίους μπορούν 
να επιλυθούν προβλήματα των 
μεταφορέων, που είναι χρήστες 

του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, κατά τη σημερινή μεταβατική 
περίοδο, μέχρι η νέα διοίκηση να αναλάβει τα καθήκοντα της. Τα 
κυριότερα από αυτά αφορούν στο ωράριο λειτουργίας υπηρεσι-
ών του λιμανιού και την πρόσβαση των φορτηγών αυτοκινήτων 
και την εξυπηρέτησή τους, καθώς σημειώνονται μεγάλες καθυ-
στερήσεις, που κοστίζουν αρκετά στις μεταφορικές επιχειρήσεις. 
«Ο Πρόεδρος του ΟΛΘ Κων. Μέλιος και ο Γενικός Διευθυντής Σ. 
Μπρόζος υποσχέθηκαν ότι αφενός μεν θα προχωρήσουν στην 
λήψη αποφάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό, αφετέρου δε θα με-
σολαβήσουν ώστε η νέα διοίκηση να έχει επαφή και στενή συ-
νεργασία με τους μεταφορείς, που αποτελούν άλλωστε βασικούς 
πυλώνες λειτουργίας κάθε λιμανιού» σημειώνεται σε ανακοίνω-
ση. (Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της συμμετοχής του 
ΕΕΘ στις συσκέψεις για τη λειτουργία του λιμανιού, όπως αυτή 
που έγινε στο ΕΒΕΘ για τη λειτουργία των τελωνειακών υπηρε-
σιών και της πύλης 16).

■ Η Detrop Boutique παρουσι-
άζει τα καλύτερα delicatessen 
προϊόντα και τρόφιμα που πα-
ράγονται στnν Ελλάδα, τόσο 
από άποψn ποιότητας όσο και 
μεθόδων παραγωγής. Μέσα 
από αυτή τnν «deli» έκθεσn, τα 
ανώτερης και διακεκριμένης 

ποιότητας προϊόντα μικροπαραγωγών που προέρχονται ακόμα 
και από τα πιο απομακρυσμένα σnμεία τnς χώρας, παρουσιάζο-
νται σε μία ευρύτερη γκάμα Ελλήνων και ξένων αγοραστών. Με 
τον τρόπο αυτό, το ελληνικό γαστρονομικό μεγαλείο δεν είναι 
πλέον πλεονέκτημα ενός περιορισμένου κοινού αλλά διευρύνε-
ται. Η Detrop Boutique διοργανώνεται από τn ΔΕθ ΗELEXPO στις 
24-26 Φεβρουαρίου 2018 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 
Κέντρο θεσσαλονίκnς και απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής και 
χονδρικής, αντιπροσώπους σουπερμάρκετ, ξενοδοχείων, εστι-
ατορίων καθώς και σε καταστήματα ντελικατέσεν, οργανικών 
προϊόντων, φούρνους κλπ.

■ Στην ανάπτυξη της συλλογι-
κότητας για την ενδυνάμωση 
της αυτοπεποίθησης των επι-
χειρηματιών και στη δημιουργία 
υγιούς οικονομικού περιβάλλο-
ντος, που θα προκύψει από την 
ενεργοποίηση και την υποστή-
ριξη της σοφίας, που διαθέτει 
η ιδιωτική πρωτοβουλία θα ερ-
γαστεί το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Κοσμηματοπω-

λών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης αναφέρει το μήνυμα, που 
έστειλε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Πέτρος Καλπακίδης κατά 
την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Περιγράφο-
ντας την άσχημη ψυχολογία που επικρατεί στον κόσμο της αγο-
ράς εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας, ο κ. Καλπακίδης στην 
ομιλία του υπογράμμισε: «Οι Έλληνες δείχνουν να ανέχονται τα 
πάντα και να έχουν καταληφθεί από καταβροχθικό σύνδρομο. 
Αμίλητοι, κυκλοφορούν μ’ ένα χαμόγελο απορίας και αμηχανί-
ας δίχως γογγυσμό και διαμαρτυρία». Παράλληλα επεσήμανε ότι 
με τη διατήρηση της σημερινής αναποτελεσματικής οικονομικής 
πολιτικής μόνο ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να αλλάξει τη σημερι-
νή οικονομική πραγματικότητα για να συμπληρώσει ότι ελπίζει 

και εύχεται αυτή η «τυχαιότητα» να μην είναι εις βάρος της πα-
τρίδας μας…

■ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, 
ο διαγωνισμός «PRAKSIS BCC 
Business Awards – Powered 
by the Citi Foundation», στο 
πλαίσιο μίας ευρύτερης εκδή-
λωσης για την επιχειρηματικό-
τητα στην Ελλάδα.  Άνθρωποι 
που στηρίχθηκαν από το πρό-
γραμμα PRAKSIS Business 
Coaching Center, που υλοποιεί-

ται από την PRAKSIS με την αποκλειστική χρηματοδότηση του 
Citi Foundation, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και 
μετέδωσαν το όραμα και το μεράκι τους για ένα καλύτερο αύ-
ριο.Την πρώτη θέση του διαγωνισμού και το βραβείο των 2.000 
ευρώ κατέκτησε η INAGROS, την επιχειρηματική ιδέα που ανέ-
πτυξαν μία ομάδα φοιτητών του Ε.Μ.Π. και της Γεωπονικής Σχο-
λής. Η Inagros έχει δημιουργήσει ένα τεχνολογικό εργαλείο που 
συνδέει αποδοτικά τον γεωπόνο με τον αγρότη και φέρνει την 
τεχνολογία στα μέτρα τους. Σκοπός είναι η γεωργία ακριβείας, 
η αύξηση της παραγωγής, η μείωση του κόστους και η βελτίω-
ση της ποιότητας των καλλιεργειών. Ο πρόεδρος της PRAKSIS 
κ. Αλέξης Μαργαλιάς δήλωσε: «Στόχος της PRAKSIS είναι η 
καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. 
Υλοποιούμε προγράμματα που προωθούν την αυτονομία και την 
επανένταξη συνανθρώπων μας, ώστε να γίνουν ισότιμα μέλη του 
κοινωνικού συνόλου. Έχουμε διαπιστώσει εξαιρετικά ελπιδο-
φόρα αποτελέσματα στα τρία χρόνια λειτουργίας του Business 
Coaching Center, που αποδεικνύουν ότι εάν υπάρχει αλληλεγγύη 
και υποστηρικτικό πλαίσιο, μπορεί ο καθένας να κάνει το όνειρό 
του πράξη, να αυτονομηθεί, να επανενταχθεί σε μία εργασιακή 
κανονικότητα, να χτίσει ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό του, 
την οικογένειά του, τον περίγυρο και την τοπική κοινωνία».

οικονομία

Την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018, την ηµέρα όπου περισσότεροι από 500.000 Έλληνες πολίτες 
κατέκλυσαν την πόλη της Θεσσαλονίκης και διαδήλωσαν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας µας 
 η ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ήταν το µοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό µέσο 

που µετέδωσε ζωντανά καθ’ όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.

Το κανάλι της Αλήθειας
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ΧΡ. ΘΗΒΑΙΟΣ ΚΑΙ Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΕ ΜΟΝΙΕ

THE MYRRORS

ΑΛΚ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΤ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΜΟBIUS STRIP

Ο Χρήστος Θηβαίος συναντά τη Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα 
κοινό πρόγραμμα με σκηνές από το παρελθόν και το μέλλον 
της προσωπικής τους διαδρομής, στο Block33, στις 27 Ια-
νουαρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 11 ευρώ όρθιων 
και 13 ευρώ καθήμενων.

Από τη μία, ο Χρήστος Θηβαίος με τον τελευταίο του δίσκο 
«Σιδερένιο νησί» κι από την άλλη η Μαρία Παπαγεωργίου, 
το κορίτσι με την κόκκινη κιθάρα που συζητήθηκε για τις 
ξεχωριστές εμφανίσεις της, δημιουργούν ένα αισθητικό και 
συναισθηματικό περιβάλλον με καθαρό οξυγόνο που παρά-
γεται από την Τέχνη τους και τον σεβασμό στον ακροατή. Συ-
νοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι οι επί χρόνια συνεργάτες τους 
Μάξιμος Δράκος - πιάνο, Σταύρος Ρουμελιώτης - κιθάρες, 
Καλλίστρατος Δρακόπουλος - τύμπανα, Άγγελος Παπαδάτος 
- κοντραμπάσο.

Ο Διογένης Δασκάλου και οι Monie & Monie 
Conniente έρχονται στο club του Μύλου στην πρώ-
τη τους παράσταση για το 2018. Παρουσιάζουν τη 
νέα τους παράσταση «Ζωή Ξυστό», στις 27 Ιανου-
αρίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.
Συντελεστές: Σωτήρης Δασκάλου-τενόρο σα-

ξόφωνο, Λεωνίδας Βλάχος-Κώστας, Δαμιανί-
δης-τρομπέτες, Φώτης Μίγγας-τρομπόνι, Βίκυ 

Βογιατζόγλου-Δημήτρης, Κρανιδιώτης-φωνές, 
Παντελής Αμπατζής-ηχητικά, Παύλος Αζναουρίδης και 

Γιώργος Κοκκινάκης-ενορχήστρωση και επεξεργασία ήχων, 
Βαγγέλης Μολυβιάτης-video, Βασίλης Μπαρμπαρίγος-ενδυματολογι-
κή επιμέλεια, κείμενα των Διογένης Δασκάλου - Βάγια Ματζάρογλου, 
Φωτογραφίες-Γιώργος Ζαρζώνης.

Οι The Myrrors έρχοντα στο Eightball, στις 27 Ιανου-
αρίου. Ώρα: 20:00. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ 
στην προπώληση και 15 ευρώ στο ταμείο.
Η μπάντα είναι από το Τούκσον της Αριζόνα, που 
δημιουργεί «εκστατική μουσική από την έρημο 
Σονόρα». Το γκρουπ σχηματίστηκε το 2007, από 

τους -εφήβους τότε- multi-instrumentalists Nik 
Rayne και Grant Beyschau, και αρχικά κέρδισε την 

προσοχή σε διεθνές επίπεδο με το ντεμπούτο album 
«Burning Circles in the Sky», λίγο πριν η τετραετής παύ-

ση τους, τους βρει να ανακατασκευάζουν, επαναπροσδιορί-
ζουν και αναδιαρθρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τη μουσική τους 
προσωπικότητα. Οι The Myrrors γίνονται κάθε τόσο αποδέκτες του 
χαρακτηρισμού desert rock, μιας που το έργο τους αποτελεί ένα ψυ-
χεδελικό ταξίδι σε μία διαστρεβλωμένη φαντασίωση ερημικού τοπίου.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Σταύρος Ξαρχάκος 
έρχονται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
στις 30 Ιανουαρίου και στις 1 Φεβρουαρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 40, 35, 30, 25, 15 ευρώ.
Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία στα 
σημαντικότερα αρχαία θέατρα της Ελλάδας και 

δυο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο, η Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη και ο Σταύρος Ξαρχάκος αποφάσισαν 

να συνεχίσουν την υπέροχη συνεργασία τους και 
το χειμώνα. Οι δύο καλλιτέχνες έρχονται στο Μέγαρο 

Μουσικής Θεσσαλονίκης για δύο μοναδικές συναυλίες που θα 
μας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές. Κατά την διάρκεια της συναυλίας θα 
ακουστούν τα ωραιότερα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, χρωμα-
τισμένα με τη σπουδαία και διακριτική ερμηνεία της Άλκηστης Πρωτο-
ψάλτη. Ο ίδιος ο συνθέτης θα διευθύνει την οκταμελή ορχήστρα, την 
οποία αποτελούν εκλεκτοί μουσικοί. 

Οι Mobius Strip θα βρεθούν στο Δέντρο στο Bar στις 
31 Ιανουαρίου. Ώρα: 22:00. Είσοδος δωρεάν.
Η μπάντα είναι ένα νεοσύστατο πενταμελές Blues 
- Rock - Funk μουσικό σχήμα, το οποίο ερμηνεύει 
γνωστά blues, rock και funk κομμάτια από την 
δεκαετία του ‘60 έως και σήμερα. Συγκροτήθηκε 

στις αρχές του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Το όνομα 
«Mobius Strip» προέρχεται από τη «λωρίδα του 

Μέμπιους», το γνωστό σε όλους μας σύμβολο που 
αντικατοπτρίζει το άπειρο. Η μουσική των Mobius Strip, 

έχει άλλοτε τον έντονο ρυθμό της Funk μουσικής και άλλοτε 
εκφράζει τον έρωτα και τον πόνο μέσα από Rock και Blues περιπλα-
νήσεις.

πολιτισμός
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Παρουσιάζει μια από τις μακροβιότερες 
ταξιδιωτικές εκπομπές, έχει γυρίσει 
σχεδόν όλο τον πλανήτη και οι εμπει-
ρίες που έχει ζήσει θα μπορούσαν 
να γίνουν… βιβλίο. Ο λόγος για τον 
Θεσσαλονικιό παρουσιαστή Κώστα 
Μάντζιο, ο οποίος επιμελείται, παρου-
σιάζει και σκηνοθετεί την εκπομπή 

Fatsabook. Ο Κ. Μάντζιος ξεκίνησε στο TV100 πριν αρκετά 
χρόνια κάνοντας ένα τηλεοπτικό ταξίδι, κρατώντας μάλιστα 
μόνος του την κάμερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά 
από ένα διάστημα αποφάσισε να πάει λίγο πιο μακριά στην 
Περαία, τη Χαλκιδική, τα ελληνικά νησιά και έφτασε εν τέλει 
έως και το Χονγκ Κονγκ! Τις τελευταίες τηλεοπτικές σεζόν 
η εκπομπή μεταδίδεται και πανελλαδικά από το Epsilon. Ο 
Κ. Μάντζιος μίλησε στην Karfitsa μεταξύ άλλων για το 
κοινό χαρακτηριστικό των Ελλήνων, το μεγαλύτερο ευτρά-
πελο που έχει ζήσει και για τον Ιβάν Σαββίδη.

Σε πόσες περιοχές ή χώρες έχετε ταξιδέψει;
Εγώ λέω να το πάμε ανάποδα δηλαδή σε πόσες δεν έχουμε 
πάει και σε πόσες θα θέλαμε να πάμε. Το Fatsabook ξεκί-
νησε πριν από δέκα χρόνια στην TV100 κάνοντας ένα ταξίδι 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά αρχίσαμε να επεκτει-
νόμαστε. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε προς Περαία, στην Πι-
ερία και έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο μετά από τόσο 
καιρό να έχουμε γυρίσει και τις 272 πόλεις της Ελλάδας. 
Μπήκαμε σε μια λογική να μετρήσουμε πόσες πόλεις και 
πόσα ταξίδια έχουμε κάνει ως ταξιδιωτική εκπομπή και το 
αποτέλεσμα που βγήκε είναι ότι έχουμε πάει σε 32 χώρες 
και έχουμε πετάξει σε 250 πτήσεις συνολικά σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Ο στόχος μας είναι να τις εκατοστίσουμε μέχρι 
του χρόνου και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.  

Αρκετά ταξίδια, οπότε φαντάζομαι ότι θα έχετε ζήσει και 
αρκετά ευτράπελα. Θα θέλατε να μοιραστείτε ένα περι-
στατικό;
Χάσαμε μια κάμερα μας 10.000 ευρώ σε μια τεράστια πόλη, 
στο Χονγκ Κονγκ μέσα σε ένα ταξί και την βρήκαμε μετά 
από δυο ολόκληρες ώρες. Ευτυχώς, στην Κίνα δεν κλέ-
βουν, γιατί φοβούνται πάρα πολύ τη θρησκεία τους, οπότε 
μόλις την βρήκαν μας την επέστρεψαν. Στην κορυφή όμως 
τέτοιων περιστατικών θα βάλω μια στιγμή που έζησα στη 
Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Το απόγευμα της 10ης Δε-
κεμβρίου του περασμένου χρόνου βρισκόμασταν εκεί για 
γυρίσματα όταν πέταξα το γνωστό ελικοπτεράκι ντρον για 
πλάνα στο κέντρο της πόλης, και μέσα σε τρία λεπτά ήρθαν 
τρία περιπολικά που με πήραν σηκωτό! Δεν άφησαν καν 
τους συνεργάτες μου να μιλήσουν και όλο αυτό γιατί στην 
Ευρώπη φοβούνται πάρα πολύ για τρομοκρατικά χτυπήμα-
τα και με «έβαλαν» μέσα για εξακρίβωση στοιχείων, για το 
ότι πέταξα το ελικοπτεράκι χωρίς άδεια, αλλά ευτυχώς είχα 
όλα αυτά που απαιτούνταν. Η περιπέτεια αυτή διήρκησε 
οκτώ ώρες, δηλαδή τελειώσαμε τα ξημερώματα. Ωστόσο, 
επειδή η αστυνομία μέσω εισαγγελέα αποφάσισε να κρατή-
σει και το ελικοπτεράκι και το κινητό μου, βγαίνοντας από 
το τμήμα λοιπόν δεν είχα με κανέναν να επικοινωνήσω, 
γιατί εκείνη την ώρα ήταν και όλα κλειστά στην περιοχή. 
Δεν ήξερα που μένουμε με αποτέλεσμα να κοιμηθώ στα 
σκαλιά του αστυνομικού τμήματος, μέχρι να ξημερώσει, 
όπου και ήρθαν οι συνεργάτες μου, οι οποίοι νόμιζαν ότι θα 
κοιμηθώ εντός του τμήματος. 

Έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Τι κοινό και τι διαφορετι-
κό εντοπίσατε μεταξύ των Ελλήνων από άκρη σε άκρη;
Καταρχήν, μας ενώνει το γεγονός ότι ζούμε στο ομορφότε-
ρο «φιλέτο» του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα και αυτό αν 
δεν ταξιδέψεις πιθανόν να μην το εκτιμήσεις στο μέγεθος 
που πρέπει. Αν και πιστεύω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε 
ότι ζούμε σε μια εκπληκτική χώρα. Κάποια κοινά ακόμα 
που συνάντησα είναι η ζεστασιά, η κουλτούρα την οποία 
έχουμε, η φιλοξενία που μπορείς να συναντήσεις από ένα 

χωριό στον Έβρο μέχρι κάτω στην Κρήτη, οι γεύσεις, οι μυ-
ρωδιές, η παράδοσή μας που μας ενώνει. Όλα αυτά βεβαί-
ως έχουν ένα περιτύλιγμα που λέγεται ουρανός, θάλασσα 
σε συνδυασμό με το εκπληκτικό κλίμα στο οποίο ζούμε. Το 
διαφορετικό είναι ότι, αν και δεν θέλω να αδικήσω, αλλά 
αν χωρίσουμε την Ελλάδα σε μικρά τετραγωνάκια υπάρχει 
λοιπόν ένα τετραγωνάκι που οι άνθρωποι του είναι πάρα 
πολλοί φιλόξενοι. Έχει να κάνει λοιπόν με τη φιλοξενία. Σε 
κάποιες περιοχές είμαστε λιγότερο επιφυλακτικοί στον άν-
θρωπο που θα φιλοξενήσουμε και σε κάποιες άλλες όχι.

Στις ταξιδιωτικές εκπομπές οι τηλεθεατές βλέπουν συ-
νήθως ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν 
προβλήματα πίσω από τις κάμερες;
Το να κουβαλάς όλον αυτό τον εξοπλισμό είναι η αχίλλειος 
πτέρνα και όταν υπάρχει και ένας συνδυασμός ταξιδιωτών 
που φεύγεις από τη μια χώρα για να πας στην άλλη κατα-
λαβαίνεται ότι τα πράγματα λίγο «αγριεύουν» με την καλή 
έννοια. Αυτό που δεν θα αντιληφθεί ο τηλεθεατής είναι ότι 
μέσα σε πολύ λίγες μέρες θα πρέπει να «γεννηθεί» ένα 
επεισόδιο που θα πρέπει να δείξει μια χώρα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μην κοιμόμαστε καθόλου, χωρίς να λέω ότι 
δεν περνάμε καλά, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι η αϋ-
πνία.

Φέτος είναι η 3η σεζόν που βρίσκεται τηλεοπτικά στο 
κανάλι Epsilon. Πως σας φαίνεται που στο «τιμόνι» 
πλέον του καναλιού βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης;

Θα σας πω ότι εγώ μεγάλωσα στην άνω Τούμπα και συγκε-
κριμένα στην οδό Λαμπράκη, δηλαδή «πάνω» στον ΠΑΟΚ, 
είμαι ένα ασπρόμαυρο παιδί της Θεσσαλονίκης. Επομένως, 
καταλαβαίνεται ότι όταν ένας «συντοπίτης» μου αναλαμβά-
νει ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας μόνο χαρά μπορεί 
να μου προκαλέσει και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συ-
νεργαστούμε πάρα πολύ καλά.

Στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια υπάρ-
χουν πολλές ταξιδιωτικές εκπομπές. Πως το εξηγείτε;
Έχουμε γίνει κάτι σαν τις εκπομπές μαγειρικής. Τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές. Εγώ χαίρομαι πολύ 
που βλέπω παιδιά που συνεργαζόμασταν να κάνουν δικές 
τους ταξιδιωτικές εκπομπές και να ακολουθούν πιστά το 
πρωτόκολλο του Fatsabook. Τώρα το ότι υπάρχουν πολ-
λές ταξιδιωτικές εκπομπές έχει να κάνει πιστεύω με την 
κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα, δηλαδή ο τηλεθεατής 
θέλει να δει το όνειρο, αυτό που ίσως δεν μπορεί να ζήσει 
και βλέποντας μια ταξιδιωτική εκπομπή να ταξιδεύει νοερά 
και αυτός μαζί με τον παρουσιαστή. Για αυτό και εμείς στο 
Fatsabook ότι ζούμε εμείς το ζει και ο τηλεθεατής. Για αυτό 
προσπαθούμε σε κάθε ταξίδι είτε πάμε στην Αμερική, είτε 
στο Χονγκ Κονγκ είτε ακόμα και στα Γιαννιτσά να δίνουμε 
ακόμα και ένα διήμερο ή μια εβδομάδα για τους πιο μα-
κρινούς προορισμούς, μέσα από τις χορηγίες που έχουμε 
στους τηλεθεατές μας για να το διεκδικήσουν μέσα από δι-
αγωνισμούς.

συνέντευξη

«Ζούμε στο ομορφότερο “φιλέτο”  
του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα»

 O ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ MR. TRAVELER ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

«Μέσα σε τρία λεπτά 
 ήρθαν τρία περιπολικά  
που με πήραν σηκωτό»
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ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ
Η έκθεση «Ακάλυπτος» της Ιωάν-
νας Πούλιου θα φιλοξενηθεί στην 
Artforum Gallery. Τα εγκαίνια θα 
γίνουν την Παρασκευή 2 Φεβρουα-
ρίου, στις 19:30. Διάρκεια: έως 17 
Φεβρουαρίου. Είσοδος δωρεάν. 
«Τα τελευταία τρία χρόνια βρέθη-
κα να ζω στο εργαστήρι μου, ένα 
υπόγειο στο κέντρο της πόλης με 
θέα στον ακάλυπτο των γύρω πο-
λυκατοικιών. Μέσα στο τσιμεντένιο 
δάπεδο ζει εδώ και χρόνια ως εκ 
θαύματος μια μεγάλη συκιά. Αυτό 
που σκεφτόμουν είναι ο κύκλος της 
ζωής, του έρωτα, της φύσης. Η συ-
κιά είναι το σύμβολο της γυναίκας 
και της μάνας γης που κόντρα σε 
αυτό το αφιλόξενο τοπίο δέχεται να 
πεθαίνει και να καρπίζει κάθε χρό-
νο. Το δέντρο ήταν η επαφή μου με 
τον μέσα και έξω κόσμο και με τον 
χρόνο καθώς έβλεπα τις εναλλαγές 
πάνω του κάθε μέρα», αναφέρει η 
καλλιτέχνης.

πολιτισμός

ΤΑΙΝΑΡΟΝ
«Ταιναρόν» είναι ο τίτλος του βιβλίου 
της Λέενα Κρουν. Περίληψη: Η Λέενα 
Κρουν είναι η επιφανέστερη συγγρα-
φέας της Φινλανδίας και μεταφράζεται 
για πρώτη φορά στα ελληνικά. Ο τόμος 
περιλαμβάνει δύο σύντομα έργα της, 
το εμβληματικό Ταίναρον (1985), που 
την έκανε ευρύτερα γνωστή, και το 
πιο πρόσφατο Hotel Sapiens (2013). 
Η πρώτη ιστορία είναι γραμμένη σε 
επιστολική μορφή και ισορροπεί μετα-
ξύ πεζογραφίας και ποίησης, πραγ-
ματικότητας και ονειροφαντασίας. Ο 
παραλήπτης των επιστολών παραμένει 
ανώνυμος και δεν απαντά ποτέ. Η 
συντάκτριά τους βρίσκεται σε μια πόλη 
που δεν σταματά να μεταμορφώνεται. 
Έφτασε εκεί για κάποιον λόγο που 
δεν θυμάται. Νοσταλγεί το σπίτι της, 
παράλληλα όμως γοητεύεται από τα 
παράξενα πλάσματα που την περιτρι-
γυρίζουν. 

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΔΥΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ,  
ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Η ΖΩΗ

Το τίτλο «Μικρή αναδρομή» φέρει 
η έκθεση ζωγραφικής της Στέλλας 
Γκολίτση που φιλοξενείται στο Ίδρυ-
μα «ΥΔΡΙΑ», Τ. Φάλκου Αρβανιτά-
κη-Τ. Αρβανιτάκη. Διάρκεια: έως 
31 Ιανουαρίου. Είσοδος δωρεάν. 
Τα έργα των εκθέσεων προέρχο-
νται από την Εθνική Πινακοθήκη 
– Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, 
ιδιωτικές συλλογές, καθώς και από 
τη συλλογή του ίδιου του ζεύγους 
των καλλιτεχνών.

Στο τέλος τους φτάνουν δυο εκθέ-
σεις - αφιερώματα σε ένα σημαντικό 
ζευγάρι δημιουργών με πολύπλευρη 
καλλιτεχνική δράση, τον Πάρι και τη 
Μερόπη Πρέκα, που φιλοξενούνται 
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα. Διάρκεια: 
έως 28 Ιανουαρίου. Τιμή εισόδου: 
5 ευρώ και 2,5 ευρώ το μειωμέ-
νο. Οι εκθέσεις απλώνονται σε 
δύο ορόφους του Τελλογλείου και 
έχουν τον τίτλο «Πάρις Πρέκας και 
Μερόπη Πρέκα: δύο δημιουργοί, 
δύο κόσμοι». Τα έργα των εκθέ-
σεων προέρχονται από την Εθνική 
Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, ιδιωτικές συλλογές, καθώς 
και από τη συλλογή του ίδιου του 
ζεύγους των καλλιτεχνών.

Η Myrό Gallery παρουσιάζει την 
έκθεση ζωγραφικής του τοπιογρά-
φου Θανάση Πούλιου. Τα εγκαίνια 
θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1 
Φεβρουαρίου, στις 20:00. Διάρκεια: 
έως 24 Φεβρουαρίου. Είσοδος 
δωρεάν. Σε statement που εξέ-
δωσε ο καλλιτέχνης με αφορμή την 
έκθεση του επισημαίνεται σχετικά 
με το έργο του: «Η πιο πρόσφατη 
δουλειά μου αφορά στη φύση, πιο 
συγκεκριμένα στο υγρό στοιχείο 
που είναι το νερό. Τα ποτάμια που 
κυρίως απεικονίζονται, από διαφο-
ρετικές οπτικές γωνίες, στο έργο 
μου συμβολίζουν τη ροή της ζωής 
μέσα από το πέρασμα των αιώνων, 
από το ξεκίνημα της μέχρι σήμερα. 
Σ’ αυτή την ενότητα της δουλειάς 
μου θέλω να τονίσω τη σύνδεση του 
παρελθόντος με το παρόν, χάρη στη 
διαχρονικότητα της τέχνης. Παράλ-
ληλα, θέλω να δημιουργήσω μια 
ατμόσφαιρα αφηγηματική που να 
συνδέει τον άνθρωπο με το αρχέγο-
νο φυσικό του περιβάλλον».

«Διά πυρός και αγάπης» είναι ο τίτλος του 
Πέτρου Κυρίμη. Περίληψη: «Γερμανία 
του ογδόντα. Πέρασαν κιόλας σχεδόν δέκα 
χρόνια. Κρανίου τόπος. Καμιά φωνή στην 
κορυφή του. Μεθυσμένες μόνο νυκτόβιες 
κραυγές και γαβγίσματα σκύλων. Ταβέρνα 
‘’Ο Σωκράτης’’. Ταβέρνα ‘’Ο Διόνυσος’’. 
Σουβλάκι γύρος, εκλογές στην κοινότητα, 
στην εκκλησία θα ψήσουν αρνιά κι αυτή 
την Ανάσταση. Πρώτο τραπέζι ο πρέσβης, 
ο στρατιωτικός ακόλουθος, ο δεσπότης. 
Πίσω οι λοιποί ευσεβείς. Πιο πίσω μερικοί 
Γερμανοί περίοικοι να χαζεύουν και να 
χειροκροτούν, έκθαμβοι από το μεγαλείο 
της Ελλάδας, τα κορίτσια που χορεύουν 
ντυμένα με εθνικές ενδυμασίες και μιλάνε 
μεταξύ τους γερμανικά. Απολαμβάνουμε 
όλοι το ελληνικό Πάσχα», γράφει μεταξύ 
άλλων η περιγραφή.

Ο Ονορέ Ντε Μπλαζάκ υπογράφει το βιβλίο 
«Η ανθρώπινη κωμωδία» σε ανθολόγηση 
και μετάφραση του Κωστή Παπαγιώργη. 
Περίληψη: «Εφόσον η Ανθρώπινη κω-
μωδία αποσκοπεί, όπως η ίδια δηλώνει, να 
αναπαραστήσει τα ήθη μιας συγκεκριμένης 
κοινωνίας, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία 
να διαβάσει, κατά εκατοντάδες, διεξοδικές 
παρατηρήσεις για τα κατεξοχήν μπαλζακικά 
θέματα: το Παρίσι, την οικογένεια, την πολι-
τική, το χρήμα, τη φιλοδοξία, την αποτυχία 
και την καρτερικότητα• τη θρησκεία, την 
πίστη, την παρθενία και την αφοσίωση, την 
κραιπάλη και την ψυχική διάλυση• τη δημι-
ουργία, την ανικανότητα, την υποκρισία, την 
ιδιοφυΐα και όλες τις μορφές της βλακείας 
και της στειρότητας. Δεν θα ήταν άτοπη η 
σκέψη ότι, παίρνοντας αυτή την υποθετική 
“συνέντευξη” από τον Ονορέ ντε Μπαλζάκ, 
ουσιαστικά σκιαγραφούμε το προφίλ του 
19ου αιώνα», αναφέρει ο κ.Παπαγιώργης. 

«Παράξενο ταξίδι η ζωή» είναι ο 
τίτλος του βιβλίου του Βαγγέλη 
Λαδόπουλου. Περίληψη: «Μαζί 
κάναμε τι ωραιότερες συζητήσεις. 
Μαζί ξεπεράσαμε ή τουλάχιστον 
προσπαθούσαμε να ξεπεράσουμε 
φοβίες και φόβους. Παρεμπιπτό-
ντως μου δίδαξες πώς να σκέφτο-
μαι, να παρατηρώ τους ανθρώπους, 
τις καταστάσεις, τις σχέσεις. Με την 
παρότρυνσή σου κατανόησα ότι 
πρέπει να είμαι αυστηρός με τον 
εαυτό μου και δεκτικός με τους 
άλλους. Μου πρότεινες να αγαπώ 
τους ανθρώπους με τα τρωτά τους, 
να τους αφουγκράζομαι και να 
τους ακούω. Να τους αποδέχομαι 
ακόμη κι αν κάποιες πράξεις τους με 
πλήγωσαν. Με δίδαξες να μην τους 
λυπάμαι όταν προβάλλουν τον κακό 
τους εαυτό αλλά, να τους χαμογελώ 
και στη συνέχεια να προσπερνώ», 
αναφέρει μεταξύ άλλων η περιγρα-
φή του βιβλίου.ΒΙ
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Ηταν μαθητής όταν για πρώτη φορά ένιωσε την 
ανάγκη να εκφράσει τα συναισθήματά του σ’ 
ένα κομμάτι χαρτί. Από τότε ο δημοσιογρά-
φος Χρήστος Φραντζανάς, δε σταμάτησε να  
γράφει στίχους, εμπνευσμένος από τον 
έρωτα και το χωρισμό. Το αποτέ-
λεσμα αυτής της πολύχρονης 
έμπνευσης, για την οποία μιλά 

σήμερα στην «Κ», πήρε τη μορφή ποιητικής 
συλλογής, από τον εκδοτικό οίκο «Όστρια».

Δημοσιογράφος και ποιητής του έρωτα, 
λοιπόν. Πως τα ταιριάξατε αυτά τα δυο;
Γενικότερα ήμουν και παραμένω δημιουργι-
κός. Να σας υπενθυμίσω πως ήμουν βασικός 
σεναριογράφος στην σατυρική εκπομπή «ΑΜΑΝ 
τα Καθάρματα». Πιστεύω στον Θεό, θεωρώ ό,τι μου 
χάρισε πολλά ταλέντα.

Μέσα από τους στίχους σας λέτε πως υμνείτε τον έρωτα, 
ωστόσο μετά από μια δεύτερη ανάγνωση ο αναγνώστης 
αντιλαμβάνεται πως μιλάτε περισσότερο για πόνο και χω-
ρισμό. Εμπνέει τελικά ένας χωρισμός περισσότερο από μια 
μεγάλη αγάπη;
Σαφέστατα κι ένας χωρισμός εμπνέει. Γράφω όμως και ποιή-
ματα από εμπειρίες φίλων. Ο έρωτας είναι κατά την άποψη μου 
μια φούσκα. Δε διαρκεί πολύ. Η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός και 
η αλληλοεκτίμηση έχουν μετά τον πρώτο λόγο, συναισθήματα 
υπέροχα, στα οποία πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στη ζωή 
μας.

Υπάρχει κάποια «μούσα» πίσω από τα «Ερωτικά» σας; Κά-
ποια γυναίκα που υπήρξε η μεγάλη έμπνευση;
Όλα μου σχεδόν τα ποιήματα γράφτηκαν για τη… μούσα που 
αναφέρετε. Ναι, εμπνεύστηκα από το μεγάλο πρώτο μου έρω-
τα. Και όταν αυτός τελείωσε εμπνεύστηκα από την απουσία του 
στη ζωή μου. Έγραψα τα ποιήματα που είναι μια προσωπική κα-
τάθεση ψυχής στο χαρτί. Τους στίχους που μιλούν για χωρισμό 
και πόνο. Εκείνα που δείχνουν πόσο μου στοίχισε το «Αντίο». Αν 
διαβάσετε το ποίημά μου με τίτλο «Αίμα» θα δείτε πως «Η ζωή 
είναι πόνος κι ο πόνος ζωή …».

Σε ποια ηλικία γράψατε το πρώτο σας ποίημα;
Ξεκίνησα να γράφω από την Α’ Λυκείου. Η αφορμή ήταν η πρώ-
τη μου σχέση αλλά και τα ακούσματα από όλα σχεδόν απ όλα 
τα είδη μουσικής. Με είχε παροτρύνει η φιλόλογος μου μετά 
από ένα σατυρικό ποίημα σε βάρος της το οποίο ανέγνωσα, ως 
απουσιολόγος μετά τις απουσίες που σημείωσα. Ήταν κάτι το 
χιουμοριστικό. Στο διάλειμμα με φώναξε και μου είπε «γράφεις 
καλά», αλλά ξεκίνα να γράφεις πάνω σε άλλο επίπεδο. Έτσι ξε-
κίνησα.

Το συμπεριλάβατε στην ποιητική σας συλλογή;
Όχι φυσικά. Όπως σας είπα ήταν ένα σατυρικό ποίημα. Κατά τη 
διάρκεια όμως της σχολικής χρονιάς έγραφα ποιήματα και κά-
ποια τα ανάγνωσα παρουσία όλων των καθηγητών και συμμα-
θητών σε εκδηλώσεις.

Διακόσιες πενήντα σελίδες είναι πολλές για μια ποιητική 
συλλογή, δεν νομίζετε; Αν υποθέσουμε πως κάθε σελίδα φι-
λοξενεί από ένα ποίημα μιλάμε για 250 ποιήματα;
Λένε και συμφωνώ πως η ποίηση δεν «πουλάει». Όντως είναι 
πολλές οι σελίδες αλλά έχω μάθει να κάνω ολοκληρωμένα πρά-
ματα σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου. Τα «Ερωτικά» είναι μια 
ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή και αποφάσισα να την εκδώ-
σω όταν ακριβώς κατάλαβα πως έχει ολοκληρωμένη μορφή και 
περικλείει μέσα της όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα.

Υπάρχουν ανάμεσα στα ποιήματα της συλλογής σας κάποιοι 
στίχοι που έχουν δημοσιευθεί ήδη;
Όχι.Το απέφυγα. Περίμενα να ωριμάσουν τα πάντα. Είμαι της 
λεπτομέρειας. Τώρα νιώθω έτοιμος για αυτό και προχώρησα.

 «Η ζωή είναι πόνος κι ο πόνος ζωή…»

«ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ή ο μονόλογος ενός καθ’ ομολογία... παράλογου» 

πολιτισμός 

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

Σκεφτήκατε το ενδεχόμενο μελοποίησης; Θα μπορούσε κά-
ποιο ποίημά σας να γίνει τραγούδι;
Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλα ονόματα, απλά επιτρέψτε 
μου να μην αναφέρω τα ονόματα, εφόσον δεν έχω υπογράψει 
συμβόλαιο.

Στην αντί προλόγου τοποθέτησή σας σημειώνετε πως «οι γυ-
ναίκες είναι Θείο δώρο κι αξίζουν τον σεβασμό, την εκτίμηση 
και την λατρεία μας». Γιατί νιώσατε την ανάγκη αυτής της 
επισήμανσης στον αναγνώστη;
Οι γυναίκες πάντα ήταν στο πλευρό μου. Άλλωστε γυναίκα μας 
φέρνει στην ζωή. Έχω βιώσει πολλές σχέσεις και παράπονο δεν 
έχω. Απλά θυσίασα ακόμη και την δημιουργία οικογένειας. Είχα 
πολλές ευκαιρίες να παντρευτώ. Έδινα προτεραιότητα στη Δη-
μοσιογραφία. Φέτος, υγεία να έχω θα προχωρήσω...

Σε ποιον αφιερώνετε τη συλλογή σας;
Στους ανθρώπους που πάντα με στήριζαν σε όλες μου τις προ-
σπάθειες και συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι σήμερα και τους 
ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Στους γονείς μου, 
τον παππού και τη γιαγιά μου. Τους αξίζει με το παραπάνω η αφι-
έρωση. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω γι αυτούς, αξίζουν 
πολλά περισσότερα.

Έχετε προγραμματίσει κάποια παρουσίαση του βιβλίου;
Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα «Αλέξης Μινωτής» 
(Δημαρχείο Αμπελοκήπων) την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 
18:30, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. 
Μετά συνεχίζω Πρέβεζα, Ξάνθη κι έχω σκοπό να γυρίσω όλη 
την επικράτεια…

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Θεατρικό έργο του Κώστα Λεϊμονή με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο 
Σκιαδαρέση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέξανδρος» (Εθνικής Αμύνης 
1)  βραβευμένο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Την Δευτέρα 
05 και Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018 στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο 
και αντί εισιτηρίου θα συλλέγονται τρόφιμα μακράς διαρκείας, χαρτικά 
– απορρυπαντικά – είδη προσωπικής υγιεινής για την ΑΡΩΓΗ & για τη 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Θεσσαλονίκης. Το έργο «Εκτός ύλης 
ή ο μονόλογος ενός καθ’ ομολογία παράλογου» του Κώστα Λεϊμονή, 
βραβευμένο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, ενώνει ηλικίες, 
καταρρίπτει στερεότυπα, δίνει το χέρι στους μεγάλους και κλείνει το 
μάτι στα παιδιά της Ελλάδας, που εν μέσω ηθικής και κοινωνικής κρί-
σης, σαν καιόμενοι φοίνικες περιμένουν να αναγεννηθούν. Μέσα από 
την ομιλία παραίτησης ενός διεφθαρμένου μα σε κρίση συνείδησης 
υπουργού στη βουλή, τον οποίο ενσαρκώνει ο σπουδαίος ηθοποιός 
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με το παρόν 
και το μέλλον του, οδηγούμενος στο συμπέρασμα ότι η μόνη – αλλά 
όχι άπιαστη – ελπίδα και λύση για όλα μας τα προβλήματα ξεκινά από 
τον ίδιο μας τον εαυτό.

«Κανείς άνθρωπος δεν γεννιέται για να κοιτά κάτω»
Σκεφτόμαστε πολιτικά, δρούμε πολιτικά; Αυτός ο προβληματισμός 
προσπαθεί να κεντρίσει σαν άλλη αλογόμυγα του Σωκράτη τους χι-
λιάδες θεατές που έχουν παρακολουθήσει ως τώρα την παράσταση, 
η οποία έχει εισπράξει διθυραμβικές κριτικές και σχόλια από εκπαι-
δευτικούς, μαθητές Λυκείων και απλούς πολίτες. Το πρώτο έργο στα 

θεατρικά χρονικά που θα παρουσιαστεί στην Βουλή των Ελλήνων 
την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου το 2018 και ύστερα από την πρώτη 
επιτυχημένη περιοδεία του σε Βέλγιο και ηπειρωτική Ελλάδα, ανοί-
γει τις πόρτες του «Κοινοβουλίου» του στο μέλλον μιας μαχόμενης 
χώρας, μιας χώρας που μπορεί ακόμη να τα καταφέρει αν διαβάσει 
και τα υπόλοιπα κεφάλαια, που βρίσκονται εκτός… διδακτέας ύλης.  
*Το κείμενο του βραβευμένου έργου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
«Κριτική». 

Συντελεστές:
Κείμενο: Κώστας Λεϊμονής
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαϊδη (12 ένορκοι)
Ερμηνεία: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης
Μαζί του οι: Παύλος Λουτσίδης, Ελένη Θεοχάρη, Δημήτρης Κωνστα-
ντινίδης, Κωνσταντίνος Τσούμπαρης/Τάσος Κονταράτος (διπλή διαμο-
νή)
Σκηνικά – Κοστούμια: Πολυτίμη Μαχαίρα
Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού
Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης
Φωτογραφία: Αλεξάνδρα Μασμανίδη
Σκίτσο: Ιουλία Μακρή: (www.behance.net/iouliaMak)
Γραφιστική Επιμέλεια αρχικής αφίσας: Γιάννης Στιβανάκης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Μαγδαληνή Παλιούρα, Κωνσταντίνος Μουταφτσής
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Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ

ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ  
ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΪ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Η παράσταση «ΝΤΑ»  θα παρουσιαστεί στο 
θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών από τις 27 Ιανουαρίου. Ώρες: Πέμπτη, 
Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, Κυριακή 
στις 19:00 και Τετάρτη στις 18:00.

Σύνοψη: Ένας γιος επιστρέφει στην πόλη 
που γεννήθηκε για την κηδεία του πατέρα 
του και βιώνει ξανά όλη την προηγούμε-
νη ζωή του. Ένα έργο με πολύ χιούμορ 
και βαθιά συγκίνηση που ξεδιπλώνει τις 
σχέσεις γιου – πατέρα και μάνας μέσα 
από αλλεπάλληλα πηδήματα μέσα στον 
χρόνο. Ο χρόνος είναι στην ουσία ο πρω-
ταγωνιστής στο έργο. Ο υποκειμενικός 
και αντικειμενικός χρόνος καθώς και η 
υποκειμενική κρίση που αλλάζει μέσα σε 
αυτόν. Ο Ντα (υποκοριστικό από το Daddy) 
μεταμορφώνεται στα μάτια του γιου του 
πότε σε μία τρυφερή και στοργική φιγούρα 
και πότε σε έναν πραγματικό τύραννο.  
Παίζουν: Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Κο-
τζιάς, Λίλιαν Παλάντζα, Αναστάσης Ροϊλός, 
Χριστίνα – Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, 
Δημήτρης Σιακάρας, Ορέστης Χαλκιάς, 
Μαρία Χατζηιωαννίδου.

Σε αυτό το μεγαλειώδες φινάλε της εποποιίας του Λαβύρινθου, ο Τόμας πρέπει να οδηγήσει την ομάδα των Γκλέιντερς που 
έχουν αποδράσει, στην τελευταία τους και πιο επικίνδυνη αποστολή μέχρι τώρα. Για να σώσουν τους φίλους τους, θα πρέ-
πει να καταφέρουν να μπουν στη θρυλική Τελευταία Πόλη, έναν λαβύρινθο ελεγχόμενο από τη WKCD, που ίσως αποδειχτεί 
ο πιο θανάσιμος λαβύρινθος από όλους. Όποιος καταφέρει να βγει ζωντανός, θα πάρει απαντήσεις στις ερωτήσεις που 
είχαν οι Γκλέιντερς από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στον λαβύρινθο.

Σκηνοθεσία: Wes Ball 
Σενάριο: T.S. Nowlin, James Dashner (βιβλίο) 
Πρωταγωνιστούν: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, 
Aidan Gillen, Walton Goggins, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will Poulter, Patricia Clarkson

Τη νύχτα της 2ας Μαρτίου του 1953, ένας άνδρας πεθαίνει. Ένα τρομαχτικό εγκεφαλικό επεισόδιο ταράζει ολόκληρο το σώμα 
του. Γεμίζει σάλια και λερώνει τον εαυτό του. Πρόκειται να αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο κι αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, 
η δουλειά του θα γίνει δική σου. Αυτός ο άνδρας δεν είναι άλλος από τον Ιωσήφ Στάλιν – δικτάτορας, τύραννος και Γενικός 
Γραμματέας της ΕΣΣΔ. «Ο Θάνατος του Στάλιν» είναι μία σάτιρα για τις ημέρες πριν από τις κηδείες του Εθνοπατέρα. Μέρες που 
ρίχνουν ένα σαρδόνιο φως σε όλη την τρέλα και την απάνθρωπη κατάσταση του ολοκληρωτισμού. Μέρες που δείχνουν όλους 
όσοι τον περιστοίχιζαν να μάχονται για να κληρονομήσουν την υπέρτατη εξουσία του. Και όλα βασίζονται σε αληθινά γεγονότα.

Σκηνοθεσία: Armando Iannucci 
Σενάριο: Armando Iannucci, David Schneider, Ian Martin, Peter Fellows, Fabien Nury, Thierry Robin 
Πρωταγωνιστούν: Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Rupert Friend, Olga Kurylenko, Andrea 
Riseborough, Michael Palin, Paddy Considine, Simon Russell Beale

Η παράσταση «Καύσωνας» παρουσιάζεται 
στον πολυχώρο Ενώ, κάθε Σαββατοκύ-
ριακο, έως τις 25 Φεβρουαρίου. Ώρες: 
Σάββατο στις 21:00 και την Κυριακή στις 
20:00. Τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ το 
κανονικό και 6 ευρώ το μειωμένο.

Σύνοψη: Ένα καφέ σε σταθμό μιας εθνι-
κής οδού (rest area), σε έναν τόπο που 
δεν προσδιορίζεται, γίνεται καθημερινά 
κέντρο διερχομένων. Μοναδικοί σταθεροί 
χαρακτήρες δύο κορίτσια, που εργάζο-
νται στον χώρο και έρχονται αντιμέτωπα 
με διάφορα πρακτικά ζητήματα, ενώ 
παράλληλα ονειρεύονται ένα καλύτερο 
μέλλον την ώρα που η θερμοκρασία έξω 
και μέσα είναι τόσο υψηλή που προκαλεί 
έντονη δυσφορία. Οι περαστικοί έρχονται 
και φεύγουν, αλλά εκείνες παραμένουν 
σχεδιάζοντας παράλληλα τη «θριαμ-
βευτική» έξοδό τους από όλα όσα τις 
καταπιέζουν. Παίζουν: Ζηνοβία Ανανιάδου, 
Σταυρούλα Κουλούρη, Δημήτρης Τσάκας, 
Μαρία Παπαδοπούλου, Εμμανουέλλα 
Κοντογιώργου.

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζει τη νέα παραγωγή των 
Χορευτών του Βορρά, «Το πορτρέτο του 
Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Ουάιλντ, στις 2, 
3 και 4 Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10 ευρώ, 8 ευρώ 
το μειωμένο. Είσοδος από 15 ετών και 
άνω.

Σύνοψη: Ο Ντόριαν Γκρέι ρίχνεται στο 
κυνήγι της ομορφιάς και της εκπλήρω-
σης των αισθήσεων. Όταν εκφράζει την 
επιθυμία να μη γεράσει ποτέ, η ευχή του 
πραγματοποιείται. Ο ίδιος μένει νέος και 
όμορφος, αλλά στο ζωγραφικό πορ-
τρέτο του αποτυπώνονται οι αμαρτίες, 
τα εγκλήματα και η διαφθορά του. Ο 
Ντόριαν –η όψη της τελειότητας χωρίς 
συναίσθημα– αντανακλά ολόκληρη την 
κοινωνία. Ηδονισμός, εμμονή με την όψη, 
λατρεία του ειδώλου, καταστροφική φύση 
του ναρκισσισμού. Χορεύουν: Δήμητρα 
Βλάχου, Γαλήνη Γυρτάτου, Μιχάλης Κρι-
εμπάρδης, Δημήτριος Μαργαρίτης, Ηλίας 
Μπαγεώργος, Δέσποινα Λαγουδάκη, 
Αλέξανδρος Σταυρόπουλος.

Η παράσταση «Εξομολογήσεις», τρία 
δραματοποιημένα διηγήματα του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη θα παρουσιάζεται τις 
Παρασκευές στον πολυχώρο Ενώ. Ώρα: 
21:00. 

Σύνοψη: Οι ήρωες του Παπαδιαμά-
ντη, μην μπορώντας να απαρνηθούν 
τα συναισθήματά τους, καταθέτουν την 
αλήθεια που κρύβουν μέσα τους μέσα από 
αθώες εξομολογήσεις. Στην παράστα-
ση, αποδίδεται ο λόγος και το ύφος του 
Παπαδιαμάντη μέσω της τεχνικής του 
βιωματικού θεάτρου, της μεταμόρφωσης, 
της παντομίμας, της αφήγησης του λόγου 
και της εικονοποίησής του. Τέσσερις 
ταλαντούχοι ηθοποιοί καταφέρνουν να 
ζωντανέψουν τις εικόνες του λόγου του 
Παπαδιαμάντη με σεβασμό στην λογοτε-
χνική του αξία. Παράλληλα, η μουσικός 
Έλσα Μουρατίδου επί σκηνής συνοδεύει 
με ηχητικά περιβάλλοντα τις κινήσεις 
των ηθοποιών και ντύνει μουσικά την 
παράσταση με λαϊκούς και παραδοσιακούς 
ήχους που αποδίδονται με έναν ιδιαίτερο, 
δυναμικό και αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. 
Παίζουν: Αλέξανδρος Καλτζίδης, Δημή-
τρης Κουστολίδης, Περικλής Σταύρου, 
Κώστας Χατζηγεωργίου.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗΑπό τις προθέσεις του Νίκου Λάσκαρη εξαρτάται 
πλέον η επόμενη μέρα της ΚΑΕ Άρης. Μέχρι 
τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ο 
ιδιοκτήτης των κίτρινων, ο οποίος διοικεί (;) 
κάτω από την ψυχολογική πίεση της δικαστικής 
περιπέτειας που έχει, θα πρέπει να απαντήσει το 
συντομότερο στις προτάσεις που του έχουν γίνει 
για την ΚΑΕ Άρης. Προτάσεις οι οποίες έχουν 
συναισθηματικό και όχι επιχειρηματικό υπόβα-
θρο, καθώς προέρχονται από ανθρώπους της 
ευρύτερης οικογένειας της ομάδας. Το μοναδικό, 
ορατό τουλάχιστον κίνητρό τους, είναι η σωτηρία 
της ομάδας την οποία αγαπούν.

Για όσους δε γνωρίζουν το θέμα η μία πρότα-
ση, αυτή που εκπορεύεται από τον κ. Λαυτέρη 
Αρβανίτη ο οποίος εκφράζει μία ομάδα επιχειρη-
ματιών, έχει ως βασικό πλαίσιο την ανάληψη του 
management της ΚΑΕ με στόχο την εξεύρεση 
επιχειρηματία για την αγορά των μετοχών. Ο 
κύριος όρος του κ. Αρβανίτη, είναι ο ιδιοκτήτης 
των κίτρινων να μη ζητήσει αντάλλαγμα για 
τις μετοχές στην περίπτωση που εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον. 

Η πρόταση της «ομάδας Καπάζογλου» ακούγε-
ται περισσότερο ενδιαφέρουσα καθώς δέχεται 
να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών 
χωρίς αντάλλαγμα, αλλά με τη δέσμευση να 
αναλάβει τα 2/3 των χρεών με την προϋπόθεση 
αυτά να μη ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα μπάσκετ του Άρη αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται στο ίδιο οικονομικό επίπεδο που βρι-
σκόταν πριν αναλάβει την ΚΑΕ ο Νίκος Λάσκα-
ρης. Άρα βιώνει αδυναμία πληρωμών, η ΦΙΜΠΑ 
έχει επιβάλει απαγορευτικό στις μεταγραφές 
λόγω χρεών και η επόμενη μέρα καλύπτεται 
από νεφέλωμα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 

ευρύτερες δυνάμεις του συλλόγου δείχνουν 
αντανακλαστικά και απλώνουν χείρα βοηθείας. 
Η διοικητική κίνηση όμως από μόνη της δεν είναι 
αρκετή για να δρομολογήσεις εξελίξεις, καθώς 
απαιτείται και η συνδρομή του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ 
Άρης ο οποίος κρατάει τα κλειδιά των εξελίξεων. 

Το θετικό είναι ότι τα δύο διοικητικά σχήματα 
που ενδιαφέρονται να αναλάβουν να σώσουν 
την παρτίδα, ξεκίνησαν συζητήσεις με στόχο να 
δημιουργηθεί ένα κοινό σχήμα. Σε μία τέτοια 
εξέλιξη θα προκύψουν δύο κέρδη: το πρώτο ότι 
θα αυξηθεί το μπάτζετ το οποίο θα είναι για τη 
σωτηρία της ομάδας. Το δεύτερο, θα αφαιρεθούν 
από τον Νίκο Λάσκαρη οι όποιες δικαιολογίες 
επικαλείται ως επιχείρημα για την κωλυσιεργία 
του. Οι συζητήσεις μπορεί να τελειώσουν άμεσα 
ή μπορεί να τραβήξουν σε μάκρος. Το ζήτημα 
είναι ότι πίσω από τις διαπραγματεύσεις και 
τους αριθμούς υπάρχει μία ομάδα η οποία δίνει 
τη μάχη της επιβίωσης. Και επειδή το βασικό 
«όπλο» της κάθε ομάδας είναι ο ψυχισμός, θα 
ήταν χρήσιμο ο κ. Λάσκαρης να απαντήσει εδώ 
και τώρα.

Η κωλυσιεργία του κ. Λάσκαρη και το μέλλον της ΚΑΕ Αρης

αθλητισμός

Βατή η κλήρωση του Nations League

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει Ουγγαρία, Εσθονία, 
Φινλανδία στο πρώτο Nations League της ιστο-
ρίας και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει με 
αξιώσεις άνοδο στη δεύτερη κατηγορία!
Και οι τρεις χώρες που έφερε στο δρόμο της Ελ-
λάδας η κληρωτίδα για το Nations League 2018-
2019 είναι γνωστές, καθώς Ουγγαρία και Φινλαν-
δία ήταν αντίπαλοι στην προκριματική φάση του 
Euro 2016 και η Εσθονία ήταν αντίπαλος στα προ-
κριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας.

Η επικεφαλής της κατηγορίας μας Ουγγαρία, 
υπήρξε αντίπαλος για την Εθνική μας ομάδα στα 
προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
το 2016 στο οποίο εντέλει δεν δώσαμε το παρών, 
σε αντίθεση με τους Μαγυάρους που προκρίθη-
καν αποκλειόμενοι στην φάση των «16». Στις με-
ταξύ μας αναμετρήσεις η Ελλάδα είχε αποσπάσει 
ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας στη Βουδαπέστη ενώ 
επικράτησε με 4-3 στο «Καραϊσκάκη» την τελευ-
ταία αγωνιστική.
Προπονητής της Ουγγαρίας είναι ο Βέλγος Γκε-
όργκες Λέεκενς, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων ο αρ-
χηγός Μπάλας Τζούτζακ και ο γνώριμος από την 
θητεία του στον Ολυμπιακό Μπάλαζ Μέγιερ.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής:
1η αγωνιστική: 6-8 Σεπτεμβρίου 2018
2η αγωνιστική: 9-11 Σεπτεμβρίου 2018
3η αγωνιστική: 11-13 Οκτωβρίου 2018
4η αγωνιστική: 14-16 Οκτωβρίου 2018
5η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου 2018
6η αγωνιστική: 18-20 Νοεμβρίου 2018

Κλήρωση για το Final-4: Δεκέμβριος 2018
Τελικοί: 5-9 Ιουνίου 2019

Αναλυτικά οι όμιλοι:
League D:
D1: Γεωργία, Λετονία, Καζακστάν, Ανδόρα
D2: Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Σαν 
Μαρίνο
D3: Αζερμπαϊτζάν, Νησιά Φερόε, Μάλτα, Κόσοβο
D4: ΠΓΔΜ, Αρμενία, Λίχτενσταϊν, Γιβραλτάρ
League B:
B1: Σλοβακία, Ουκρανία, Τσεχία
B2: Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία
B3: Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βόρεια Ιρλαν-
δία
B4: Ουαλία, Ιρλανδία, Δανία

Τι είναι το Nations League; 
Το UEFA Nations League είναι μια παγκόσμια πο-
δοσφαιρική διοργάνωση, που θα συμμετέχουν οι 
εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου- μέλη της UEFA. Το 
πρόγραμμα αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί κατά 
τον Σεπτέμβριο του 2018 μετά το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Ποδοσφαίρου της Ρωσίας και πρόκειται να 
τελειώσει το Ιούνιο του 2019. Η διοργάνωση αυτή 
σπεύδει να αντικαταστήσει τους φιλικούς αγώνες 
που γίνονται σύμφωνα με την FIFA και θα καθιε-
ρωθεί μετά τα Μουντιάλ και τα Euro.

Ο χάρτης του Nations League
Οι 55 εθνικές ομάδες της ηπείρου μας χωρίστη-
καν σε 4 γκρουπ (1, 2, 3, 4), σύμφωνα με την κα-
τάταξής τους στην UEFA, μετά την ολοκλήρωση 
της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2018, 
διατηρώντας σύστημα προβιβασμού και υποβι-
βασμού. Το 1ο γκρουπ έχει 12 ομάδες, οι επόμε-
νες 12 είναι στο 2ο, 15 στο 3ο και οι υπόλοιπες 
16 στο 4ο.

Ουγγαρία, Εσθονία, Φινλανδία οι αντίπαλοι  
της Εθνικής Ελλάδας στον νέο θεσμό
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ζώδια & social life

Ήρθε η στιγμή να καταλάβετε, έστω και καθυστερημένα, τον ρόλο 
που παίζει ο καθένας δίπλα σας. Όι σχέσεις σας τα τελευταία χρόνια 
σάς ταλαιπώρησαν και ο λόγος είναι ότι και εσείς παραβλέπατε 
πολλά από εκείνα που δομούσαν τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά 
των άλλων προς εσάς. 

Εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 
όμορφα πράγματα που αφορούν την οικογένεια και τη σχέση σας. Τα 
γεγονότα για εσάς που ανήκετε στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο θα 
έχουν κάποια ένταση. Φροντίστε να μην εκτίθεστε σε κινδύνους. 

Θα πρέπει να μάθετε για το επόμενο διάστημα να ζείτε σε δύο 
παράλληλους κόσμους. Σε αυτόν που θα είστε αρεστοί σε όλους, 
αλλά και σε εκείνον που θα σας κάνει να χαίρεστε εσείς με τους 
εκλεκτούς, που για εσάς είναι η χαρά της ζωής σας. Στο τέλος της 
εβδομάδας θα βιώσετε κάτι αρκετά ανατρεπτικό. 

Θα υπάρξει προστασία στα επαγγελματικά σας αυτή την εβδομάδα, 
αλλά θα πρέπει να μην κομπάζετε για την καλή σας τύχη. Όι ανατρο-
πές βρίσκονται πολύ κοντά σας και ίσως δημιουργηθούν από άτομα 
που βρίσκονται στο πολύ κοντινό σας περιβάλλον και πάντα ζηλεύουν 
και εποφθαλμιούν την πορεία σας.

Άνάκαμψη στα οικονομικά θα υπάρξει αυτή την εβδομάδα, με κάποια 
αισιόδοξη νότα σε ό,τι νέο ξεκίνημα σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε. 
Όι προσωπικές σας σχέσεις θα γίνουν περισσότερο ουσιαστικές και 
ίσως να πρέπει να συζητήσετε με το έτερον ήμισυ για τα μελλοντικά 
σας σχέδια, που αφορούν και τους δυο σας. 

Το οικογενειακό σας περιβάλλον θα σας βοηθήσει ουσιαστικά να 
αναρριχηθείτε και να νιώσετε καλά με τις όποιες αποφάσεις σας. 
Ένα ταξίδι ή μία πολύ σημαντική συζήτηση θα σας ανατρέψει τα μέχρι 
τώρα γεγονότα. Το Σαββατοκύριακο θέλει λίγη προσοχή, ακόμη και με 
την υγεία σας. 

Άυτές τις μέρες θα πάρετε ένα σπουδαίο μάθημα. Δεν θα πρέπει να 
εμπιστεύεστε κανέναν και τίποτα, αν δεν έχετε πειστεί για τις αγνές 
του προθέσεις. Προσέξτε τα οικονομικά σας από άτομα που θέλουν 
μόνο το προσωπικό τους κέρδος. Η προσωπική σας ζωή έχει έρθει 
σε δεύτερη μοίρα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη επαγγελματικά γεγονότα, πολλές 
και ξαφνικές εξελίξεις σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και κοινωνικά 
θέματα που θα σας ταράξουν. Βρείτε τις ισορροπίες σας μέσα από την 
εσωτερική σας δύναμη, που σας χαρακτηρίζει όταν νιώθετε απειλή. 

Άν και έχετε μπει σε μία πολύ ιδιαίτερη περίοδο που αφορά ταξίδια 
και ευνοϊκές εργασιακές ανακατατάξεις, αυτές τις μέρες δεν θα 
λείψουν και οι ατυχείς συγκυρίες. Ό Άρης το Σαββατοκύριακο κάνει 
την είσοδό του στον Τοξότη και βάζει τις σχέσεις σας σε αμφισβήτηση 
και τριγμούς.

Άυτή η εβδομάδα θα έχει έντονο επικοινωνιακό ενδιαφέρον. Ίσως να 
έχετε μία πολύ σημαντική επαγγελματική πρόταση να σκεφτείτε, που 
θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Το Σαββατοκύριακο θα είναι 
αρκετά ιδιόρρυθμο, εφόσον τα γεγονότα που θα παρουσιαστούν θα 
σας αναστατώσουν.

Ίσως να πρέπει να δείτε τη ζωή σας πάνω σε νέες βάσεις. Ιδίως στον 
επαγγελματικό και τον προσωπικό τομέα, τα γεγονότα που θα συμ-
βούν αυτή την περίοδο δεν θα σας αφήσουν καμία αμφιβολία ότι αυτό 
που ζείτε τώρα θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Στο τέλος της εβδομάδας 
θα επιβεβαιώσετε αυτούς τους συλλογισμούς. 

Σίγουρα η Άφροδίτη και ο Ήλιος απέναντι από το ζώδιό σας σάς 
κάνουν αισιόδοξους. Βέβαια θα υπάρχουν καταστάσεις που θα σας 
πιέζουν, κυρίως στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, και θα πρέπει 
να τις διαχειριστείτε με ηρεμία. Όι παρεξηγήσεις με κάποια άτομα το 
Σαββατοκύριακο θα σας δημιουργήσουν ανατροπές.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Γεγονότα και καταστάσεις  
που εξελίσσονται αυτές τις μέρες 

 θα δημιουργήσουν ασταθές έδαφος.

ΜΠΛΕ ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ… ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ!
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Blue Cocktail Pre 
Christmas Party του σχεδιαστή Nassos. Λαμπερές κυρί-
ες έδωσαν το παρών και απόλαυσαν τη μπλε σαμπάνια 
σε συνδυασμό με τις υπέροχες δημιουργίες του σχεδια-
στή.  Μέρος των εσόδων από την εκδήλωση διατέθηκε 
υπέρ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλά-
δος. Να σημειωθεί ότι ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι μία Μη Κυβερνη-
τική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα και απευθύνεται στις γυναίκες που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. 
ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη και διοικείται από 
εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι μέλος 
της Επιτροπής Εμπορίου και Ανάπτυξης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανι-
ών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών 
επιχειρηματιών της Μεσογείου (AFAEMME), του Δικτύ-
ου WeConnect International, ενώ αρκετά μέλη του συμ-
μετέχουν στις διοικήσεις Επιμελητηρίων. Συνεργάζεται 
με υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προώθηση των συμφερόντων των γυναι-
κών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Λίτσα Μαλλιούρη, Νassos, Αννα Μαλλιούρη

Αργυρώ Ανδρεοπούλου, Nassos, Νίκη Ανδρεάδη και Θάλεια 
Εξάρχου

 Η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ Λίνα Τσαλταμπάση με την  Ίνκα ΦουλίδουΖωή Μπούρα, Κορνηλία Ορφανίδη και Γιώτα Ορφανίδη Φαίη Ψυχοπούλου, Nassos
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πού θα μας βρείτε;

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

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

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

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Άλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

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

Όλα τα σημεία διανομής
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