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Μπορεί οι προθέσεις των δύο πλευρών να είναι ειλικρινά καλές,  
όμως το να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση δεν θα είναι εύκολο

editorial

#πελάτες_μου
SocialismataΣκοπιανό: Μεγάλες δυσκολίες στην κοινωνική διαχείριση

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Εάν στο Μέγαρο Μαξίμου μπορούσαν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω, εκεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, 
όταν αποφάσισαν να ανοίξουν το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, το πιθανότερο είναι ότι θα το ξα-
νασκέφτονταν. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα «αγκάθια» που είναι πολλά περισσότερα απ’ ό,τι αρχικά 
είχαν εκτιμήσει ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του. Η επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης 
να πείσει τους πολίτες ότι «δεν παραδίδουμε τη Μακεδονία, αλλά κάνουμε έναν έντιμο και επικερδή συμ-
βιβασμό με “άρμα” τη σύνθετη ονομασία» έπεσε στο κενό. Φάνηκε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, 
θα φανεί ακόμα περισσότερο αύριο στο Σύνταγμα.

Μπορεί, άλλωστε, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κότζιας να εκφράζει αισιοδοξία για λύση του ζητήμα-
τος εντός έξι μηνών, η πραγματικότητα όμως μοιάζει να τον διαψεύδει. Όντως στα Σκόπια η κυβέρνηση 
Ζάεφ δείχνει έμπρακτα την πρόθεσή της να συμβιβαστεί, όντως ο Γκρουέφσκι μοιάζει «παροπλισμένος» 
λόγω και των πολλών σκανδάλων που αντιμετωπίζει, όντως η αντιπολίτευση της γείτονος δεν δείχνει 
–για την ώρα τουλάχιστον– διάθεση να τινάξει τη διαπραγμάτευση στον αέρα. Όμως κι εκεί υπάρχουν 
φωνές, όπως του υπουργού Εξωτερικών Νικολά Ντιμιτρόφ, που επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρουμε. 
«Οι Έλληνες γείτονές μας - και κανείς άλλος στην Ευρώπη του 21ου αιώνα - δεν μπορούν να αρνούνται 
το δικαίωμά μας να είμαστε Μακεδόνες και να μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα, ως μέρος μίας σλαβικής 
ομάδας γλωσσών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σκοπιανός υπουργός.

Αρκετά περίπλοκη είναι η κατάσταση και στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του μικρότερου κυβερνητικού εταί-
ρου, των ΑΝΕΛ, γνωρίζει πως τυχόν συμφωνία με χρήση του όρου «Μακεδονία» θα αποτελέσει πολιτική 
ταφόπλακα για το κόμμα του. Ο Πάνος Καμμένος μπορεί να έχει προχωρήσει σε ουκ ολίγους συμβιβα-
σμούς (κυβιστήσεις, για πολλούς...) στα χρόνια της συγκυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα, όμως τα εθνικά 
θέματα είναι το «όπιο» των ψηφοφόρων του. Την ίδια ώρα και το Μέγαρο Μαξίμου κάνει στρατηγικά 
λάθη, καθώς, την ώρα που επί της ουσίας ζητάει συναίνεση από την αντιπολίτευση, σχεδόν καθημερινά 
προβάλλει βίντεο από δηλώσεις που έγιναν έως και 25 χρόνια πίσω. Αντιλαμβάνεται κανείς τις δυσκολίες 
της πολιτικής διαχείρισης.

Αυτό, όμως, που φαντάζει... mission impossible είναι η κοινωνική διαχείριση. Δεν έγιναν ξαφνικά τόσες 
χιλιάδες κόσμου φασίστες και ακροδεξιοί. Απλά επιβεβαιώνεται πως ακόμη και στα χρόνια της σκληρής 
οικονομικής κρίσης, όπου προέχη η επιβίωση, ο Έλληνας έχει πατριωτικό συναίσθημα και ότι δεν αντέχει 
να γίνεται «σάκος του μποξ». Μία ολόκληρη κοινωνία, κουρασμένη και σκληρά ταλαιπωρημένη από οκτώ 
συνεχόμενα μνημονιακά χρόνια, δεν μπορεί να δεχτεί νουθεσίες από τους «έξω» ακόμη και για το ζήτημα 
της Μακεδονίας. Θα ψάξει τρόπους να ξεσπάσει, να εκδηλώσει τον πληγωμένο εθνικό εγωισμό της. Κι 
αυτό είναι κάτι που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να μην αφουγκραστεί.

▶ Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι τι είναι #ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ #αριστεροί #δεξιοί #κεντροδεξιοί 
κρίνουν και… κατακρίνουν πολίτες! «Όποιος πάει συλλαλητήριο είναι (ή δεν είναι) 
ακροδεξιός» #τρέλα #παραδοξότητες #ιδεολογία_σαλάτα #τιμητές_των_πάντων 
#πολίτες_του_χεριού_τους
▶ «Ακροδεξιοί αυτοί που πηγαίνουν στα συλλαλητήρια» δήλωσε ο κ Δρίτσας 
#ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι κυβερνητικοί σας… εταίροι; #ΑΝΕΛ Καλά έλεγαν οι αντίπαλοι 
σας ε; 
▶ Αντί να ασχολούνται με την πλατεία εστιάζουν στην… εξέδρα #λογικό Ποιοι είναι 
διοργανωτές, ομιλητές, κερδισμένοι, σύμμαχοι, εχθροί κλπ  
#δύσκολο_το_συλλαλητήριο_Aθήνας_να_το_καπελώσει_ο_λαός  
#οργανώθηκαν_λέμε_εξουσιαστές_και_αντιεξουσιαστές
▶ «Μπάχαλο τα έκαναν οι ψηφοφόροι!» Βγήκαν στις πλατείες και στους δρόμους 
#Θεσσαλονίκη και μετά #Αθήνα  - Πώς θα τους «μαζέψουν» ή θα τους  
#μαντρώσουν ξανά οι εκπρόσωποι της Βουλής, της κυβέρνησης και της εξουσίας; 
#προβλήματα_εξέδρας
▶ Έχει και συνέχεια η εθνοσυνέλευση - Ένας εκ των διοργανωτών  
#Μιχάλης_Πατσίκας είχε πει στη στήλη «…γιατί όχι μπορεί να διαδηλώσουμε για το 
Σκοπιανό και στις ΗΠΑ» Τι; Μόνο εργαζόμενους και νέους θα… «εξάγουμε»; Τόσοι 
αγανακτισμένοι από την «εποχή Σαμαρά» μέχρι σήμερα «εποχή Τσίπρα» να μην 
αξιοποιηθούν;
▶ Ιδέες για συλλαλητήριο στα ελληνοσκοπιανά; Μπα στις γιορτές γίνεται από μόνο 
του #15.000_στα_καζίνο (Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κιλκίς κ. 
Ιωαννίδης είχε αποκαλύψει στη στήλη ότι δεν πηγαίνουν για να τζογάρουν αλλά για 
να… φάνε) #ανεργία_στα_ύψη #και_φορολογία_επίσης #φτωχοποίηση 
▶ Συμπέρασμα: «…πιο εύκολα κάνουμε δημοψηφίσματα για μνημόνια και Ευρώπη 
παρά για Ελλάδα και εθνικά θέματα…»  
#Από_το_πρόγραμμα_στο_συλλαλητήριο_Θεσσαλονίκης
▶ Απειλές σε βάρος υπουργού εξωτερικών Ν. Κοτζιά και ρητορεία γιατί δεν 
καταδικάζονται από το πολιτικό σύστημα… Απορία: Ο ίδιος πόσες απειλές σε βάρος 
άλλων πολιτικών έχει καταδικάσει; Αλυτρωτικά και #επεκτατικά_λέμε #Σκόπια 
#Σκόρπια #Τούρκικα και #μουσουλμανικά
▶ Τελικά δίκιο είχαν αυτοί που έλεγαν ουδέν μονιμότερον του προσωρινού πΓΔΜ ή 
πΔΓΜ (πρώην Δημοκρατία Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας) ή πΜΓΔ (πρώην Μακε-
δονία Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας) #τα_πάνω_κάτω #ΦΥΡΟΜΙΤΕΣ 
▶ Ποια είναι η ιστορική αλήθεια; Μόνοι μας  «βγάλαμε τα ματάκια μας» με αποδοχή 
επί των ημερών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό 
προσδιορισμό; #ΟΗΕ #ανατροπή #Σαμαράς #Συμπιλίδης και η… δικαίωση τους;
▶ Αυτό με τις «τρεις Μακεδονίες» σε ποια διεθνή σύμβαση το λέει και δεν το βρή-
καμε; #σε_τούρκικο_χάρτη; Α καλά… #Νίμιτς_ο_ουδέτερος
▶ Αμετανόητος Κουβέλης - Σε ερώτηση για τις πρόωρες εκλογές του 2014 
απάντησε «Δε μετανιώνω που δεν συμβάλαμε με τον οποιονδήποτε τρόπο στην 
εκλογή ΠτΔ, ώστε να γίνουν εκλογές και να αλλάξει σελίδα η χώρα. Και άλλαξε 
σελίδα…» #προς_τα_πίσω_το_βιβλίο
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Φ
λέγον ζήτημα των ημερών και 
χρόνιο αγκάθι στην πορεία 
της μεταπολιτευτικής Ελ-
λάδας αποτελεί το Σκοπιανό 
Ζήτημα. Το 1991, μετά τη δι-
άλυση της Γιουγκοσλαβίας, 
ένα τμήμα της ανακηρύχθηκε 
ανεξάρτητο κράτος με την ψευ-

δωνυμία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Σαν να μην έφτα-
νε αυτό, τα Σκόπια διεκήρυξαν και εξακολουθούν να δια-
κηρύσσουν στο σύνταγμά τους τα εξής: «Η Δημοκρατία της 
Μακεδονίας είναι εθνικό κράτος του Μακεδονικού Έθνους, 
συνεχίζει την παράδοση του Ήλιντεν, αποτελεί νόμιμη συ-
νέχεια της Δημοκρατίας του Κρουσόβου, είναι κοιτίδα 
όλων των Μακεδόνων και έχει υποχρέωση να φροντίζει 
όλους τους Μακεδόνες που ζουν στις άλλες χώρες και στα 
εξωτερικά τμήματα της ενιαίας Μακεδονίας». Το γεγονός 
αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από πλευράς της 
χώρας μας τόσο σε κυβερνητικό, διπλωματικό επίπεδο όσο 
και σε κοινωνικό. Μοναδική απουσία στις εν λόγω αντιδρά-
σεις ήταν αυτή του ΚΚΕ….

Φτάνουμε, λοιπόν, στο σήμερα.
Η παρούσα κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει δια παντός το 
Σκοπιανό μιας και η προηγούμενη προσπάθεια επίλυσης 
τον Απρίλιο του 2008 κατέληξε στο γνωστό, και δίκαιο 
κατά την άποψή μου, μη σαφώς ρηθέν «ΒΕΤΟ» του τότε 
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Γιατί, όμως, τόση βια-
σύνη; Είναι πλέον γνωστό, μετά τη διαρροή πληροφοριών 
στο περιβόητο wikileaks, ότι οι Η.Π.Α. επιθυμούν διακαώς 
την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Την επιθυμούσαν ήδη 
από το 2008, ενώ η καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα 
Μέρκελ, είχε αναλάβει προσωπικά να πείσει τον Καραμαν-
λή να βάλει «νερό στο κρασί του». Ποια είναι, συνεπώς, η 
στάση της ελληνικής κυβέρνησης, των κομμάτων αλλά και 
των πολιτών;
Η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών παρατάξεων συμπε-
ριλαμβανομένης και της κυβέρνησης, τάσσονται υπέρ μιας 
σύνθετης ονομασίας. Αντίθετα, τρία κόμματα, οι ΑΝ.ΕΛ., 
η Ένωση Κεντρώων και η Χρυσή Αυγή δεν επιθυμούν τη 
χρήση του όρου «Μακεδονία».

Και οι Έλληνες πολίτες τι λένε;
Στο σημείο αυτό εντοπίζεται ένα αξιοσημείωτο χάσμα από-
ψεων. Ενώ τα περισσότερα κόμματα υποστηρίζουν την 
προαναφερθείσα «λύση», η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων πολιτών απαντά με ένα βροντερό «ΟΧΙ» σε κάθε 
ονομασία που περιέχει τον όρο «Μακεδονία». Αυτή η άπο-
ψη με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη!
Παρά τα όσα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί υπέρ της 
«επιλογής» της σύνθετης ονομασίας, με κυριότερη αυτή 
της οριστικής επιλύσεως ενός χρόνιου προβλήματος, αυτό 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι παρούσες συνθήκες 
και η εμφανής διαφοροποίησή τους από το παρελθόν.
Το 2018 βρίσκει την Ελλάδα των μνημονίων πτωχευμένη 
μεν, αλλά μέλος της Ε.Ε., μέλος του ΝΑΤΟ, μέσα στους πέ-
ντε πρώτους εμπορικούς εταίρους και ξένους επενδυτές 
των Σκοπίων, με το ΑΕΠ της να αποτιμάται στα 194,06 δις 
δολάρια, όταν την ίδια στιγμή το άθροισμα των ΑΕΠ της Αλ-
βανίας, Βουλγαρίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κοσσυφοπεδί-
ου, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Σκοπίων αποτιμάται στα 
134,24 δις δολάρια. Επιπροσθέτως, σημαντικό πρόβλημα 
στην ΠΓΔΜ αποτελεί η ύπαρξη μιας αξιοσημείωτης αλβανι-
κής μειονότητας στο εσωτερικό της, που απειλεί σθεναρά 
τα θεμέλια της συνοχής της.

Επομένως, τι έχουμε να φοβηθούμε;
Με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν 
Ζάεφ είναι σοσιαλιστής, πιο μετριοπαθής και διαλλακτικός 
από τον εθνικιστή προκάτοχό του, γιατί να μην ξεκινήσουμε 
από μηδενική βάση; Έστω, γιατί να μην το προσπαθήσουμε; 

Γιατί αφετηρία της διαπραγμάτευσης να είναι ο όρος «Μα-
κεδονία» και όχι η απουσία αυτού; Πώς είναι δυνατόν να 
είμαστε τόσο διαλλακτικοί, όταν οι ίδιοι οι Σκοπιανοί ανα-
φέρουν ρητά μέσα στο σύνταγμά τους, στα σχολικά τους 
βιβλία και σε κάθε μέσο πληροφόρησης τις αλυτρωτικές 
τους βλέψεις προς τη χώρα μας βεβηλώνοντας χωρίς προ-
ηγούμενο την ιστορία; Υποστηρίζεται, ότι εφόσον η Ελλάδα 
είναι ισχυρότερη από τα Σκόπια, γιατί να τα φοβηθούμε; 
Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα μια σύνθετη ονομασία;

Η απάντηση σε αυτό το επιχείρημα είναι η εξής:
Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο, που συνορεύει με το 
Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Γαλλία, δηλαδή από ανεπτυγ-
μένες χώρες που δεν έχουν στην κουλτούρα τους αλυ-
τρωτικές διαθέσεις. Η Ελλάδα συνορεύει με την Τουρκία, 
τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τα Σκόπια, χώρες που όλες 
προσβλέπουν σε εδάφη του κράτους μας, ενώ οι τρείς από 
τις τέσσερις δεν είναι φιλικά διακείμενες απέναντί μας, αν 
κρίνει κανείς από την κατά καιρούς προκλητική συμπε-
ριφορά τους. Επομένως, γιατί να «ανοίξουμε το δρόμο» 
των υπαναχωρήσεων, όταν έχουμε ήδη στο ιστορικό της 
χώρας μας τη μελανή σελίδα των Ιμίων και το εξευτελιστι-
κό «ευχαριστώ» του τότε πρωθυπουργού Κ. Σιμίτη στους 
Αμερικανούς; Γιατί να «ανοίξουμε την όρεξη» σε όσους 
την έχουν…; Εξαιτίας των ανωτέρω, την 21.01.2018 συ-
γκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μ. Αλε-
ξάνδρου περί το μισό εκατομμύριο Έλληνες πολίτες για να 
διαδηλώσουν κατά της χρήσης του ονόματος «Μακεδονία» 
από τα Σκόπια. Απογοητευτική υπήρξε η εμφανής απουσία 
των περισσοτέρων κομμάτων από το εν λόγω συλλαλητή-
ριο και η σαφής απόσταση που κράτησαν από το βροντερό 
«ΟΧΙ» των Ελλήνων πολιτών.

Θα πρέπει να θυμηθούν οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσω-
ποι, ότι είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και ότι οφεί-
λουν να εκφράζουν το κοινό αίσθημα και όχι τις «γραμμές» 
των κομμάτων τους. Επίσης, απογοήτευση προκαλεί η αδι-
καιολόγητη μεταστροφή απόψεων ορισμένων πολιτικών 
με το πέρασμα του χρόνου…Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
στις 28.04.1992 είχε πει «Υπάρχει παρά ΜΙΑ Μακεδονία 
και η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική.». Ας μην το ξεχνάει 
αυτό η Ν.Δ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994 είχε πει: «Η 
Ελλάδα, επίσης, δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα Σκόπια με 
το όνομα Μακεδονία ή παράγωγό του. (…)». Υπουργοί της 
τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ήταν μεταξύ άλλων ο Γεώργιος 
Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γεώργιος Γεν-
νηματάς…Το 2008 ο Γεώργιος Καρατζαφέρης, πρόεδρος 
του κοινοβουλευτικού κόμματος ΛΑΟΣ, υποστήριζε τη μη 
χρήση του όρου «Μακεδονία» από τα Σκόπια. Την άποψή 
του αυτή χαιρετούσαν και χειροκροτούσαν ένθερμα τρείς 
από τους πέντε βουλευτές του, οι οποίοι είναι τώρα ανώ-
τατα στελέχη της Ν.Δ. και μάλιστα ένας από αυτούς αντι-
πρόεδρός της…
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ κανείς είναι ότι οι επι-
λογές μας αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά είμαστε. 
Ο κόσμος δεν είναι αφελής. Ο χρόνος και η ιστορία θα δεί-
ξουν και θα αναδείξουν τις φωτεινές προσωπικότητες, ενώ 
θα σβήσουν αυτούς που συμπεριφέρθηκαν ωφελιμιστικά 
και καιροσκοπικά. Για κάποιους, ευτυχώς λίγους, το όνο-
μα «Μακεδονία» μπορεί να είναι ένα απλό όνομα, αλλά για 
τους περισσότερους από εμάς «το όνομά μας είναι η ψυχή 
μας»!

*H κα Διαλυνά είναι δικηγόρος και πολιτική επιστήμων

opinion

Σκοπιανό ώρα μηδέν;
ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΙΑΛΥΝΑ*
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Σ
ε πραγματικό βαρόμετρο, τόσο για το πολιτι-
κό σύστημα όσο και για τη διαπραγμάτευση εν 
γένει, αναδεικνύεται το συλλαλητήριο που θα 
γίνει αύριο, Κυριακή (στις 14:00), στο Σύνταγ-
μα. Η κινητοποίηση είναι μεγαλύτερη και από 
αυτήν της Θεσσαλονίκης, ενώ φαίνεται ότι και 
η οργάνωση είναι μακράν συστηματικότερη 
από αυτήν της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα 

οι διοργανωτές να περιμένουν περισσότερο κόσμο από 
την αντίστοιχη διοργάνωση που έγινε πριν από δύο εβδο-
μάδες.
 
Μέχρι στιγμής έχουν ναυλωθεί, σύμφωνα με όσα διαρρέ-
ονται από τους κύκλους των διοργανωτών, χιλιάδες πούλ-
μαν, ενώ κόσμος θα καταφτάσει και με αρκετά πλοία και 
τρένα στην Αθήνα. Αν, συνεπώς, συνυπολογίσει κανείς και 
την κινητοποίηση που υπάρχει στην Αθήνα, από εκκλησί-
ες, πολιτιστικούς συλλόγους, ακόμα και κομματικές οργα-
νώσεις, για το αυριανό συλλαλητήριο, τότε δεν θεωρείται 
καθόλου απίθανο το συγκεντρωμένο πλήθος να ξεπεράσει 
κατά πολύ την προσέλευση στην πρώτη διοργάνωση της 
Θεσσαλονίκης.
 
Η αλήθεια είναι πως, οργανωτικά, υπάρχουν διαφορές σε 
σχέση με το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Η οργανω-
τική επιτροπή για το προηγούμενο συλλαλητήριο ήταν ένα 
κράμα προθύμων, ενώ και οι ομιλητές που επελέγησαν 
δεν «έγραψαν» καλά. Υπό αυτό το πρίσμα, το συλλαλητή-
ριο της Αθήνας πήραν πάνω τους κατά βάση οι Παμμακε-
δονικές οργανώσεις της Ομογένειας και έγινε προσπάθεια 
οι ομιλητές που θα επιλεγούν να έχουν ευρύτερη απήχη-
ση, πέρα από ένα πατριωτικό στίγμα, μακριά όμως από 
κορόνες που ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. 
Η μεγάλη επιδίωξη των διοργανωτών ήταν να έχουν στη 
σκηνή τον Μίκη Θεοδωράκη, κάτι που εν τέλει θα γίνει, με 
αποτέλεσμα κύκλοι των διοργανωτών να αναφέρουν ότι 
«το στίγμα του συλλαλητηρίου είναι πατριωτικό και υπερ-
κομματικό», με δεδομένη και την ιδεολογική και πολιτική 
αφετηρία του κ. Θεοδωράκη. Ακόμα, «έχει κλειδώσει» η 
παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη, ο 
οποίος ενδιαφέρεται και για τη δημαρχία της Αθήνας και 
αναμένεται να απευθύνει χαιρετισμό. Στη σκηνή θα ανέ-
βει και ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο οποίος θα 
απευθύνει και χαιρετισμό και θα αναγνώσει ένα απόσπα-
σμα από κάποιο έργο της αρχαίας ελληνικής Γραμματείας. 
Τέλος, μουσικά η εκδήλωση θα ντυθεί με τη συνεισφορά 
του Σταμάτη Σπανουδάκη, ο οποίος επίσης έχει εκδηλώσει 
την υποστήριξή του στη διοργάνωση. Κατά πληροφορίες, 
στους διοργανωτές υπήρξαν οχλήσεις και από στελέχη 
κομμάτων, προκειμένου να ανέβουν στη σκηνή και να 
απευθύνουν χαιρετισμό, όμως οι διοργανωτές απέρριψαν 
κάθε τέτοιο αίτημα, εξηγώντας ότι δεν επιθυμούν το συλ-
λαλητήριο να μετατραπεί σε κομματική εκδήλωση.
 

Ή δυναμική 
Είναι, συνεπώς, δεδομένο ότι, αν η διοργάνωση είναι 
ογκώδης και μάλιστα ογκωδέστερη αυτής στη Θεσσαλονί-
κη, τότε η κυβέρνηση θα είναι αντιμέτωπη με μια «μπετο-
ναρισμένη» διαμαρτυρία εναντίον της διαπραγματευτικής 
της γραμμής. Από το Μέγαρο Μαξίμου τηρούν σε αυτήν τη 
φάση στάση αναμονής, αν και έχουν πέσει κάπως οι τόνοι 
σε σχέση με την αντίδραση της κυβέρνησης μετά το συλλα-
λητήριο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
σε συζητήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, δεν αποφεύγουν να 
κάνουν λόγο για «ακροδεξιά στοιχεία» που βρίσκονται στη 
μαρκίζα του συλλαλητηρίου, με την κοινοβουλευτική εκ-
πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη να πηγαίνει ένα βήμα 
παραπέρα και να χαρακτηρίζει «ακροδεξιά παράτα» το 
συλλαλητήριο. Από την άλλη, είναι σαφές ότι τα δημοσκο-
πικά στοιχεία που φτάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο δεν 
είναι ενθαρρυντικά. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα της 

Pulse για το Action 24, που είδε το φως της δημοσιότητας 
την Τρίτη, εντοπίζεται μια παγιωμένη κοινωνική πλειοψη-
φία εναντίον της χρήσης του όρου «Μακεδονία» στο όνομα 
της γείτονος, ενώ οι πολίτες εκφράζουν την αποδοκιμασία 
τους και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Αίσθηση, 
δε, προκαλεί ότι και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ εμφανί-
ζονται εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι στη χρήση του 
όρου «Μακεδονία», ενώ εμφανίζονται και υποστηρικτικοί 
για τα συλλαλητήρια. Όπως εξηγεί έμπειρος δημοσκό-
πος, αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ απορρόφησε κατά τη διόγκωσή του εκλογική βάση 
που εντοπιζόταν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα 
χρόνια, η οποία όμως δεν μετέβαλε θεμελιώδεις απόψεις 
της, όπως στα εθνικά θέματα. Αποτέλεσμα, τα δημοσκο-
πικά ευρήματα που καταγράφονται. Από την άλλη μεριά, 
η ΝΔ παρατηρεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο 
μέτωπο των συλλαλητηρίων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
να έχει σπεύσει να ξεκαθαρίσει ότι αφουγκράζεται το κοι-
νό αίσθημα, κατ’ αντιπαραβολή με την κυβερνητική στάση. 
Πολλοί βουλευτές της ΝΔ, και όχι μόνο από τις περιφέ-
ρειες της Αττικής, θα βρεθούν στο συλλαλητήριο, αν και 
υπάρχουν και αρκετοί (Ντόρα Μπακογιάννη, Νίκος Δέν-
διας, Όλγα Κεφαλογιάννη κ.ά.) που δηλώνουν ότι δεν θα 
συμμετάσχουν.

«Κλειδί» το Σύμφωνο 
Και μπορεί να υπάρχει έντονη κινητοποίηση για τα συλλα-
λητήρια, η διαπραγμάτευση όμως «τρέχει» σε παράλληλο 
επίπεδο. Όπως διαπιστώθηκε και από την επίσκεψη του 
ειδικού διαπραγματευτή του ΟΗΕ κ. Νίμιτς σε Αθήνα και 

Σκόπια, υφίσταται δυναμική για λύση. «Κλειδί» σε αυτή την 
προσπάθεια είναι, κατά πληροφορίες, το Σύμφωνο που 
προτείνει η Ελλάδα και το οποίο θα αφορά όλα τα ανοιχτά 
θέματα στη διαπραγμάτευση, όπως αποκάλυψε την περα-
σμένη Δευτέρα ο κ. Κοτζιάς. Στις διεργασίες, όμως, υπάρ-
χει το «αγκάθι» του σκοπιανού Συντάγματος, το οποίο 
ρεαλιστικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει αναθεωρηθεί 
έως τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τον Ιούλιο. Κάπως 
έτσι, κατά πληροφορίες και σύμφωνα με τη δήλωση του 
κ. Κοτζιά περί της μη ύπαρξης αυστηρού χρονοδιαγράμ-
ματος, η λύση που προωθείται είναι η εξής: Με βάση το 
Σύμφωνο, το οποίο και θα συζητηθεί στην επόμενη συνά-
ντηση του Νίκου Κοτζιά με τον ομόλογό του, Νίκολα Ντι-
μιτρόφ, να διαμορφωθεί ένα προσχέδιο λύσης, με σαφείς 
δεσμεύσεις της ΠΓΔΜ για την αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος και την άρση των αλυτρωτικών διατάξεων, που είναι 
και το «κλειδί». Κάπως έτσι, θα μπορούσε να ξεπεραστεί 
ο σκόπελος του ΝΑΤΟ και, εν τέλει, να απευθυνθεί τον 
Μάιο πρόσκληση ένταξης στην ΠΓΔΜ, ώστε να μη χρεια-
στεί και η Ελλάδα να βάλει εκ νέου βέτο, εφόσον δεν έχει 
λυθεί το ονοματολογικό. Βέβαια, ο Ζόραν Ζάεφ επιμένει 
για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ώστε να υπερκεραστεί 
το εμπόδιο της αναθεώρησης μέσω της Βουλής. Όσο για 
την προτεινόμενη ονομασία, πυκνώνει η φημολογία ότι το 
«Gorna Makedonija» («Άνω Μακεδονία») είναι η ελληνι-
κή πρόταση. Ομολογουμένως, σύμφωνα με διπλωμάτες, 
θα ήταν μία από τις καλύτερες εναλλακτικές στο πλαίσιο 
της ονομασίας, αν και κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών 
συνιστούν υπομονή, ενώ δεν έχει αποφασιστεί και η μορ-
φή που θα έχει η ονομασία (γλώσσα, ενιαία ή δύο λέξεις, 
ακρωνύμιο κ.λπ.).

politics

Συλλαλητήριο-βαρόμετρο  
για το πολιτικό σύστημα

ΠΥΚΝΏΝΕΙ Ή ΦΉΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ «GORNA MAKEDONIJA»

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΗ
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Η 
Ελλάδα έχασε τα χρόνια της κρίσης, αθροι-
στικά, το 25% του ΑΕΠ της. Στο εξωτερικό 
έφυγαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, 
επιστήμονες και επιχειρήσεις. Το ασφαλι-
στικό σύστημα έχει χρεοκοπήσει. Οι συντα-
ξιούχοι είναι πλέον όσοι και οι εργαζόμε-
νοι με ό,τι αυτό σημαίνει για κάποιον που 
αντιλαμβάνεται τα μεγέθη. Το δημογραφικό 

προφίλ της χώρας βοά πως η Ελλάδα γερνά με ταχύτατους 
ρυθμούς και ο πληθυσμός της βαίνει μειούμενος. Η ανερ-
γία παραμένει δραματικά υψηλή. Οι μισθοί στον ιδιωτικό 
τομέα, μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μειώθηκαν κατά 19% και 
η μερική απασχόληση έγινε κανόνας έναντι της πλήρους. 
Το κοινωνικό κράτος στα πρόθυρα διάλυσης, με νοσοκο-
μεία να υπολειτουργούν, τον ΕΟΠΠΥ να σωρεύει χρέη και 
να μετακυλύει τα κόστη σε προμηθευτές και πάροχους 
υπηρεσιών, χειρουργεία να αναβάλλονται και θεραπείες 
να καθυστερούν. Το αρχικό σχεδιαστικό λάθος του ΕΣΥ, 
αν και έχουμε φτάσει στο «ως εδώ και μη παρέκει», δεν 
διορθώνεται καθώς λογής τοπικοί παράγοντες και κοινω-
νίες απαιτούν νοσοκομειακά κτίρια στα χωριά τους και ας 
είναι υποστελεχωμένα ως άδεια, αντί ενός νέου αποδοτι-
κότερου σχεδιασμού που θα αναδιάρθρωνε την κατανομή 
πόρων και προσωπικού. Προνοιακά επιδόματα κόβονται, 
φόροι εμποδίζουν την κατανάλωση και την επένδυση αλλά 
το κράτος μεγαλώνει, προσλήψεις γίνονται, το μισθολογικό 
κόστος αυξάνεται.

Στο μέτωπο του εκπαιδευτικού συστήματος ίδια κατάσταση. 
Πισωγυρίσμα με την κατάργηση του νόμου Διαμαντοπού-
λου που στόχευε να εκσυγχρονίσει τα ελληνικά Πανεπιστή-
μια ακολουθώντας το διεθνές παράδειγμα. Στις υπόλοιπες 
βαθμίδες, η δημοσιονομική ασφυξία σε συνδυασμό με 
ιδεοληπτικές προσεγγίσεις και συντεχνιακά αιτήματα δια-
μορφώνουν μία απελπιστική κατάσταση με τους Έλληνες 
μαθητές να μην καταγράφουν καλές επιδόσεις σε ανάλογες 
λίστες κατάταξης. Η οικονομία της χώρας παρουσιάζει μία 
κάποια ανάπτυξη που σύμφωνα με τις προβλέψεις ΔΝΤ και 
Ευρ. Επιτροπής θα κινηθεί στο 1,6% του ΑΕΠ όταν την ίδια 
στιγμή Ευρώπη και Ευρωζώνη κινούνται με υψηλά δεκα-
ετίας στο 2,7%. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι σήμερα η μόνη 
χώρα της Ευρώπης που εμφανίζει μεγάλο παραγωγικό 
κενό (output gap), δηλαδή το πραγματικό ΑΕΠ της κινείται 
σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο έναντι του δυνητικού ΑΕΠ. 
Ασθενική ανάπτυξη, εύθραυστη, σε μία περίοδο που εμείς 
οφείλουμε με ένα μπαράζ αναπτυξιακών ετών να ανακτή-
σουμε τον χαμένο μας πλούτο. Και αν αναρωτηθούμε πιο 
βαθιά τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα θα καταλήξουμε πως 
η χώρα παραμένει απολύτως ευάλωτη στις διακυμάνσεις 
της παγκόσμιας οικονομίας, όπου μία στασιμότητα ή ύφε-
ση στο κοντινό μέλλον θα μας συμπαρασύρει στον πάτο 
του βαρελιού. Η αχρείαστη ύφεση του 2015 και 2016 που 
οφείλεται καθαρά στις πολιτικές εξελίξεις και επιλογές  θα 
πληρωθεί ακριβά καθώς οι τελευταίες επιβάρυναν δημό-
σιο χρέος, τραπεζικό σύστημα. 

Να ιεραρχήσουμε
Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα πρέπει πολίτες και πολι-
τικό σύστημα, πολιτικό προσωπικό να ορίσουν προτεραιό-
τητες, να ιεραρχήσουν ανάγκες και να πράξουν αναλόγως. 
Υπάρχει μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα από την οικονομία αυτή 
τη στιγμή; Υπάρχει πιο σημαντικό πρόβλημα από την οικο-
νομική καχεξία και αδυναμία της χώρας αυτήν την περίο-
δο; Όταν αναφερόμαστε στην οικονομία και κάνουμε λόγο 
για απολύτως απαραίτητες αλλαγές σε κράτος, για μεταρ-
ρυθμίσεις και για λειτουργικούς εκσυγχρονισμούς πολλοί 
δυσανασχετούν. Οι λέξεις και το περιεχόμενό τους βέβαια 
έχουν βιαστεί κατ’ επανάληψη αλλά αυτό δεν αποτελεί 
άλλοθι για κανέναν μας. Όμως ας αναλογιστούμε λίγο ψύ-
χραιμα. Μέσα από ποιόν δρόμο η Ελλάδα θα πατήσει ξανά 
στα πόδια της; Πως θα διασφαλίσει την εθνική της ασφά-
λεια απέναντι σε μία αναθεωρητική δύναμη που παραγγέλ-

νει F35 πολεμικά αεροσκάφη και πυραύλους S400; Πως θα 
μπορέσει να διατηρήσει τον συσχετισμό ισχύος;  Πως θα 
προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις ώστε να στηθούν 
επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν δουλειές στους τομείς 
εκείνους που πρέπει και χρειαζόμαστε πραγματικά; Στους 
διεθνώς δηλαδή εμπορεύσιμους τομείς που είτε είναι εξα-
γωγικοί είτε υποκαθιστούν μέρος των εισαγωγών; Πως θα 
ανακτήσει το απολεσθέν της κύρος, διπλωματικό κεφάλαιο 
και οικονομική ισχύ ώστε να επηρεάζει προς όφελός της 
τις εξελίξεις; Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα 
πρέπει να υπάρξει ένα καλά δομημένο σχέδιο. Με κραυγές 
και διαμαρτυρίες δεν γίνεται τίποτα. Ποτέ δεν έγινε άλλω-
στε.

Εθνικά δίκαια ή εθνικά συμφέροντα; 
Στο ερώτημα αυτό απάντησε πριν δεκαετίες ο πολιτικός 
που διπλασίασε εδαφικά την Ελλάδα και την κατέστη-
σε σημαντικό γεωπολιτικό παίκτη βγάζοντάς της από την 
αφάνεια και την αναξιοπρέπεια της καθυστέρησης και των 
ταπεινώσεων. «Δεν υπάρχουν εθνικά δίκαια παρά μόνον 
εθνικά συμφέροντα» είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά 
δυστυχώς έχουμε κατακλυστεί από πολιτικούς που έκαναν 
καριέρα επί των εθνικών δικαίων. Από ένα πολιτικό προ-
σωπικό που άγεται και φέρεται, δεν μπορεί να ηγηθεί, δεν 
μπορεί να αντισταθεί σε πρόσκαιρες σειρήνες και επιλέγει 
να κινηθεί στη φορά του ρεύματος και όχι κόντρα σε αυτό. 
Αιτία της ανωτέρω παράθεσης της φράσης του Ελευθερί-
ου Βενιζέλου είναι το γεγονός πως στο «Μακεδονικό ζή-
τημα» που επανέκαμψε στην επικαιρότητα, πολιτικοί και 
κόμματα παρά τις ρητές και διατυπωμένες θέσεις τους 

επί σειρά ετών, θέσεις που ειρήσθω εν παρόδω ήταν και 
εθνική γραμμή, υπαναχώρησαν μπροστά στο πραγματικά 
πολυπληθές συλλαλητήριο. Βέβαια όλοι έχουν δικαίωμα 
στην αλλαγή θέσης, αρκεί αυτό να γίνεται ρητά, συντεταγ-
μένα, φανερά και με επιχειρηματολογία. Αρκεί αυτή η αλ-
λαγή να οδηγεί ρεαλιστικά σε καλύτερα αποτελέσματα και 
όχι να αφήνει απλά τη λήθη των δεκαετιών να ηρεμίσει τα 
πνεύματα.

Συνοψίζοντας
Πρώτο -το σημαντικότερο εθνικό θέμα είναι η οικονομία 
και η ανόρθωσή της. Όλα τα άλλα έπονται, όλα τα άλλα κα-
θορίζονται από τις επιδόσεις μας σε αυτό. Εκεί είναι η πραγ-
ματική ισχύς των κρατών κυρίως. Δεύτερο – για να λυθεί 
αυτό το εθνικό πλέον ζήτημα χρειάζεται σχέδιο, βούληση 
για αλλαγές, ιεράρχηση και αποφασιστικότητα. Οι λαοσυ-
νάξεις, τα συλλαλητήρια και οι διαμαρτυρίες παίζουν πάντα 
κάποιον ρόλο αλλά επ ουδενί δεν μπορούν και δεν πρέπει 
να χαράξουν την στρατηγική (για κάθε ζήτημα). Τρίτο – το 
πολιτικό προσωπικό που δεν μπορεί να ηγηθεί δεν μπο-
ρεί και να βγάλει την χώρα από την κρίση. Πολιτικό προ-
σωπικό που δεν μπορεί να πει την αλήθεια, δεν μπορεί να 
εναντιωθεί στο θυμικό και δεν μπορεί να εκπονήσει και να 
ακολουθήσει ένα σχέδιο, δεν είναι κατάλληλο. Οι αποφά-
σεις θα είναι δύσκολες και οι συγκρούσεις σφοδρές. Τέ-
ταρτο – τα εθνικά συμφέροντα υπηρετούνται καλύτερα και 
αποδοτικότερα όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 
Ρεαλισμός, ηγεσία, πολίτες με συναίσθηση και θέληση. 

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής 

opinion

Για ποια εθνικά θέματα;
*ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ



7www.karfitsa.gr
03.02.2018

«Η ιστορική πραγματικότητα είναι μία… Ο Έλληνας πρω-
θυπουργός το 1993 συμφώνησε με τη χρήση του όρου 
Μακεδονία για τα Σκόπια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 
κυβέρνησης, βουλής και πολιτών διαφωνούσε» τονίζει ο 
πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Κρις Σπύρου. Μιλάει για 
την επιστολή* που έστειλε στο φίλο του διαμεσολαβητή 
του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς και επιρρίπτει ευθύνες στο χει-
ρισμό του εθνικού θέματος στους «ντοπιανούς» και όχι 
στους Σκοπιανούς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Ακό-
μη διαψεύδει ότι υπάρχουν πιέσεις του αμερικανικού πα-
ράγοντα προσθέτοντας ότι καλά θα κάναμε αν λέγαμε στον 
πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι λέει ο ίδιος για την 
πατρίδα του… δηλαδή «Πρώτα η Ελλάδα».

Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση ύστερα από όσα του… προ-
σάψατε;
Δεν πήρα απάντηση στη δεκασέλιδη επιστολή που έστειλα 
στο διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς με τον οποίο γνωριζό-
μαστε πολλά χρόνια… Ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση Κάρ-
τερ και όχι μόνο. Έχει μεγάλη εμπειρία και γνωρίζει ότι ο 
διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ουδέτερος…

Αν τον βλέπατε τι θα του λέγατε; Γιατί δεν είναι… ου-
δέτερος;
Ότι μου θυμίζει δικαστή της άγριας δύσης που ζητούσε να 
του φέρουν τους… ένοχους καμπόιδες για να τους κάνει 
μια δίκαιη δίκη και μετά να τους κρεμάσει!

Το πιο σημαντικό για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή ποιο 
ή τι είναι;
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν ο Μάθιου Νίμιτς, οι ηγέ-
τες των Σκοπίων και κυρίως οι ηγέτες της Ελλάδας είναι 
αυτό που είπα στον υφυπουργό εξωτερικών Χόλμπρουκ 
το 1995 (όταν ήμουν σύμβουλος του Μιλόσεβιτς και προ-
σπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα της Βοσνίας). Δη-
λαδή ότι αναγνώρισαν τα Ηνωμένα Έθνη βιαστικά τη Βο-
σνία με κυβέρνηση τζιχαντιστών… (Προκαλούν εμφύλιο 
πόλεμο και θα προκαλέσει το μίνι τρίτο παγκόσμιο πόλεμο 
αν δεν το σταματήσουμε…).

Για το Σκοπιανό υπάρχουν ομοιότητες;
Τα Ηνωμένα Έθνη παράλογα ονόμασαν «προσωρινά» τα 
Σκόπια με ονομασία που περιέχει τη λέξη «Μακεδονία» 
χωρίς να διαβάσουν και να σκεφθούν τι είπαν εμπειρο-
γνώμονες και πολιτικοί των ΗΠΑ το 1944 όταν έγινε η… 
ψευτοσλαβομακεδονία από τον Τίτο, ούτε τι είπαν γι’ αυτό 
το «μόρφωμα» ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Στέλιος Παπαθεμε-
λής, ο Μάρτης κι άλλοι και κατέληξαν να κάνουν τελικά 
αυτό το οποίο θα προκαλέσει -κατά την άποψή μου- τις 
ίδιες αναταραχές στα Βαλκάνια (που είπαμε το 1995 τόσο 
εγώ όσο και ο Χόλμπρουκ)…

Περιμένετε τα… χειρότερα;
Ποτέ δεν θα ευημερήσει κράτος με τον όρο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ που δεν θα είναι ελληνικό…

Γιατί οι ΗΠΑ πιέζουν την Ελλάδα; Είστε και 
Αμερικανός και Έλληνας μπορείτε να μας 
απαντήσετε, μιας και ήσασταν και είστε κο-
ντά στα κέντρα αποφάσεων, γιατί θέλουν να 
κλείσει το θέμα της ονομασίας σήμερα όπως-ό-
πως;
Κανείς δεν πίεζε -την Ελλάδα- το 1993 όταν ο τότε πρω-
θυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ψήφισε ονομασία 
των Σκοπίων με σύνθετη ονομασία… Κανένας δεν τον πί-
εζε ούτε αυτόν ούτε τον Γκλιγκόροφ… Κι αν πιέζουν -που 
δεν πιέζουν- να πει η σημερινή κυβέρνηση στον κ. Τραμπ 
«Εσείς λέτε πρώτα η Αμερική κι εμείς λέμε πρώτα η Ελλά-
δα…» και να τελειώσει η «παράσταση» σε λίγα δευτερό-

λεπτα για το θέμα των υποτιθέμενων πιέσεων… Τι θα πει 
πιέζουν; Σε τι πιέζουν;

Λέτε λοιπόν ότι είναι λάθος της τότε ελληνικής κυβέρ-
νησης αλλά και της σημερινής που δεν θέτει ξανά το 
ζήτημα…
Εγώ ξέρω ότι στα Ηνωμένα Έθνη το 1993, ο τότε πρωθυ-

πουργός ψήφισε αυθαίρετα -όχι η κυβέρνησή του 
που είχε διαφορετική άποψη (βλ. Σαμαρά) ή η 

βουλή- συμβιβαστική «προσωρινή» σύνθετη 
ονομασία με τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μαζί με τις 
τότε κυβερνήσεις της Αγγλίας, της Ισπανίας 
και της Γαλλίας… Ο Κ. Μητσοτάκης -όπως 
έχει καταγραφεί σε συνεντεύξεις και βιβλία- 

θεωρούσε ότι το όνομα είναι μια… βλακεία.

Ο κ. Νίμιτς δεν τα πήγε καλά τόσα χρόνια, 
ούτε κι εμείς όπως ξεκάθαρα λέτε… Γιατί δεν 

αναθεωρήσαμε στάση; Γιατί δεν αλλάξαμε ή έστω να χα-
ράξουμε άλλη ρότα;
Παίζουν παιχνίδια. Δεν ευθύνεται ο κ Νιμιτς… Δεν φταίνε 
οι Σκοπιανοί ηγέτες, φταίνε οι… «Ντοπιανοί». Το 1993 η 
συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής και των Ελλήνων πο-
λιτών και της ομογένειας δεν ήθελαν τον όρο Μακεδονία 
για τη γειτονική χώρα αλλά τότε ο πρωθυπουργός ψήφισε 
να υπάρχει… κι αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα…

συνέντευξη

«Nα πούμε στον κ. Τραμπ πρώτα η Ελλάδα, 
όπως αυτός λέει... πρώτα η Αμερική»

Ο ΠΡΏΉΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΉΣ ΤΏΝ ΉΠΑ ΜΙΛΑ ΣΤΉΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ Μ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΏΤΙΔΟΥ

Τι έγραψε –μεταξύ άλλων-  
ο κ . Σπύρου στον κ. Νίμιτς:
«…Πρέπει να ομολογήσω όμως, ότι οι τελευταίες δημόσιες 
προτάσεις σου σχετικά με μια πιθανή λύση στη διαμάχη της 
FYROM με ένα όνομα που εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, με 
εξέπληξαν. Όχι μόνο οι προτάσεις σου ήταν ανάρμοστες για 
έναν δήθεν ουδέτερο μεσολαβητή, αλλά ήταν εντελώς ανεφάρ-
μοστες και δεν αντιπροσώπευαν τίποτα διαφορετικό από αυτό 
που υπάρχει τώρα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου, 
με εκπλήσσει το γεγονός, ότι μετά από 20 και πλέον χρόνια 
άμεσης εμπλοκής στη διαμάχη για την ονομασία της FYROM, 
δεν κατάφερες να συνειδητοποιήσεις ότι το ψευδο-μακεδο-
νικό μόρφωμα, το οποίο αναγνώρισαν τα Ήνωμένα Έθνη στις 
7 Απριλίου του 1993, ως ανεξάρτητο κράτος με το όνομα 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), 
και με Σύνταγμα γεμάτο επεκτατικές διατάξεις και παράλογες 
εθνοτικές αξιώσεις, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει ειρηνικά ή 
να ευημερήσει, με το 2% της σύνθεσης των κατοίκων του να 
είναι Μακεδόνες και το 98% να αποτελείται από την πρόσμιξη 
των κομμουνιστών νομάδων των Βαλκανίων, και τα σύνορα 
του να αγγίζουν την ιστορική αρχαία ελληνική περιφέρεια της 
Μακεδονίας…».
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Σ
ε τρία χρόνια αναμένεται να έχει ολοκληρω-
θεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος, που θα αλ-
λάξει τελείως την εικόνα της δυτικής πλευράς 
της πόλης, όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπας, από τη Θεσσαλονίκη. «Το 
Μουσείο Ολοκαυτώματος εκπληρώνει ένα 
χρέος τιμής απέναντι στην ίδια την ιστορία της 
πόλης και στους πολίτες της που εξοντώθη-

καν. Είναι μία δέσμευση ότι δε θ’ αφήσουμε ποτέ το πα-
ρελθόν να επιστρέψει ως εφιάλτης. Πριν από ένα χρόνο με 
βρήκαν στο γραφείο μου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο 
πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας και του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συμβουλίου της χώρας, Δαβίδ Σαλτιέλ, και 
δεν πολύ πίστευαν πως θα προχωρούσαμε στην ανάπλα-
ση και αναβάθμιση της περιοχής. Μέχρι το τέλος του 2020 
θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που ξεκινούν φέτος το 
καλοκαίρι», δήλωσε ο κ. Τσίπρας. 

Το Μουσείο θα στεγαστεί στον Παλιό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό, εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν το τελευταίο τους ταξίδι 
50.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, που εξαναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν την πόλη τους, τα σπίτια τους, τις περιουσί-
ες τους και τη ζωή τους… Όπως υπενθύμισε ο κ. Τσίπρας, 
η κυβέρνηση προώθησε το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο 
υπέγραψε τον περασμένο Δεκέμβριο ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και καθορίζει τις αλ-
λαγές στη χρήση γης και την παραχώρηση έκτασης από τη 
ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε πως, παράλληλα με 
τη δημιουργία του Μουσείου, το υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών και η ΓΑΙΟΣΕ θα προχωρήσουν στην αξιοποί-
ηση του χώρου του εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού 
Θεσσαλονίκης, έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων. «Η πε-
ριοχή αναβαθμίζεται ώστε να αποτελέσει έναν υπερτοπικό 
πόλο πρασίνου, μουσειακών χώρων, αναψυχής και περι-
πάτου. Ήδη, η ΓΑΙΟΣΕ, σε μία έκταση περίπου 40 στρεμμά-
των, θα δημιουργήσει ένα “πάρκο μνήμης” για τα θύματα 
του Ολοκαυτώματος, το οποίο μόλις διαμορφωθεί θα πα-
ραχωρηθεί στο δήμο Θεσσαλονίκης και θα ενοποιηθεί με 
το Μουσείο. Επιπλέον, χιλιάδες δέντρα θα φυτευθούν στη 
μνήμη των θυμάτων, με τη συνεισφορά της Ισραηλιτικής 
Κοινότητας», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας. 

Ή αρχιτέκτονας «πίσω» από το Μουσείο 
Η Keira Kowalsky είναι η επικεφαλής αρχιτέκτονας του 
Μουσείου, που όπως ήταν φυσικό ήταν παρούσα στην 
τελετή θεμελίωσης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
της εβδομάδας. Όπως εξήγησε στην Karfitsa «για την 
υλοποίηση του Μουσείου συνεργάζονται τρία αρχιτεκτο-
νικά γραφεία, ένα στο Ισραήλ, ένα στο Βερολίνο κι ένα στη 
Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι που θα εργαστούν και θα συ-
νεργαστούν για την ολοκλήρωσή του είναι πάρα πολλοί. 
Η βάση η δική μου είναι στο Τελ Αβίβ, αλλά έχω επισκε-
φτεί πάρα πολλές φορές τη Θεσσαλονίκη, και θα βρίσκομαι 
στην πόλη, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου project». Να 
σημειώσουμε πως η κ. Kowalsky ήταν η αρχιτέκτονας του 
νέου μουσείου του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. «Είμαι πάρα 
πολύ ενθουσιασμένη που παρότι πέρασαν τέσσερα χρόνια 
από τότε που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη δημιουργία 
του Μουσείου, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να οριστικο-
ποιήσουμε την εκκίνηση των εργασιών». Δήλωσε η ίδια. 

Όπως εξήγησε από την πλευρά του o γνωστός  ισραηλι-
νός δικηγόρος Zvika Barak -που έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων για την υλοποίηση 
του Μουσείου- οι συζητήσεις για τη δημιουργία του ξεκί-
νησαν τον Ιανουάριο του 2014 και «υπήρχαν πάρα πολλά 
εμπόδια, που αφορούσαν στις άδειες, στην εξεύρεση των 
οικονομικών πόρων αλλά και στη συνεργασία πολλών φο-
ρέων. Παρόλα αυτά τα καταφέραμε και σε περίπου τρία 
χρόνια, το Μουσείο θα είναι πλέον μία πραγματικότητα», 
ανέφερε ο ίδιος στην Karfitsa. 

«Παγκόσμιο σημείο αναφοράς» 
«Θα γίνει ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς ενάντια στο ρα-
τσισμό, που ταυτόχρονα θα αλλάξει την εικόνα της Δυτικής 
πλευράς της πόλης», είπε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας και του Κεντρικού Ισραηλιτι-
κού Συμβουλίου της χώρας, Δαβίδ Σαλτιέλ, αναφερόμενος 
στην ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Το ύψος 
του αναμένεται να φτάνει τα 32 μέτρα και θα εκτείνεται σε 
μία έκταση 7.000 τ.μ.. Το Δεκέμβριο του 2016, στη συνε-
δρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του κοινοβουλί-
ου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο κ. 
Μπουτάρης μαζί με τον κ. Σαλτιέλ, κατάφεραν να εξασφα-
λίσουν χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ. Τον Μάρ-
τιο του 2017, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, 
και με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, από τους οποί-
ους ζήτησε να ξεπεραστούν με Προεδρικό Διάταγμα τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αδειοδότηση του 
εξαώροφου κτιρίου. Τον περασμένο Ιούνιο, οι πρωθυ-
πουργοί Ελλάδας και Ισραήλ έκαναν τα αποκαλυπτήρια της 
αναμνηστικής πλακέτας που θα τοποθετηθεί αργότερα στο 
Μουσείο Ολοκαυτώματος. Για την κατασκευή του Μουσεί-
ου υπολογίζεται πως απαιτούνται περίπου 22 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ θα δοθούν από το γερ-
μανικό κράτος, άλλα 10 εκατ. ευρώ αποτελούν δωρεά του 

ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και τα υπόλοιπα χρήματα, 
αναμένεται να συγκεντρωθούν από άλλα κεφάλαια. Όπως 
είχε αναφέρει στο παρελθόν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης, για το Μουσείο έχει επιλεγεί η δημι-
ουργία ενός Ιδρύματος με έδρα τις Βρυξέλλες. «Ο λόγος 
είναι ότι η ιστορία αυτή, πρέπει να αποκτήσει διεθνή εικόνα 
και ουσία. Έχει επιλεγεί μία σειρά ατόμων, από την Ελλάδα, 
τη Γαλλία και την Αμερική, που αποτελούν τη γενική συ-
νέλευση του Ιδρύματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέσα στο επόμενο δίμηνο. Θα εκλέξει ένα όργανο που θα 
είναι η εκτελεστική επιτροπή και θα είναι στην Ελλάδα και 
στη συνέχεια θα γίνει μία ΜΚΟ που θα έχει διάφορα πε-
δία, όπως αυτό της εκπαίδευσης, το fund rasing κ.ο.κ. κι 
από εκεί θα προκύψει και η στελέχωση του Μουσείου. Τις 
πρόδρομες εργασίες τις παραγγέλνει ο ιδιοκτήτης της γης 
δηλαδή η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. που έχει παραχωρήσει το χώρο 

νέα της πόλης

Η δυτική Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο 
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΝΉΜΉΣ»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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νέα της πόλης

στην Ισραηλιτική κοινότητα, έτσι την αίτηση και τα λεφτά 
θα τα δώσει η κοινότητα», είχε εξηγήσει ο κ. Μπουτάρης. 

«Ή περιοχή θα αλλάξει άρδην»
Στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του κε-
ντρικού δήμου, είναι να μετατραπεί ο Παλιός Σιδηροδρο-
μικός Σταθμός σε έναν χώρο πολιτισμού και πρασίνου, με 
επίκεντρο το Μουσείο. Σχεδιάζεται η αναβάθμιση της 26ης 
Οκτωβρίου, όπου θα απομακρυνθούν οι σιδηροδρομικές 
γραμμές και θα δημιουργηθεί νέα πρόσβαση στο λιμάνι, 
καθώς η αλλαγή πρόσβασης συνδέεται και με το σχέδιο 
για τη δημιουργία στο στρατόπεδο Γκόνου Εμπορευμα-
τικού Κέντρου για την υποστήριξη των συνδυασμένων 
μεταφορών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
και Περιβάλλοντος Θανάσης Παππάς, εκτιμά ότι η μεγάλη 
αυτή παρέμβαση θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή. «Στο 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, έχουμε χρήσεις που αφορούν 
σε κεντρικές λειτουργίες. Αυτό που εξήγγειλε ο Πρωθυ-
πουργός (τη δημιουργία πάρκου μνήμης), είναι αποτέλε-
σμα της προσπάθειας που κάνει η διοίκηση του δήμου εδώ 
κι έναν χρόνο. Αυτό το γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό 
υπό την έννοια ότι όλος ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός 
μεταφέρεται κι όλη η περιοχή θα αναπτυχθεί και θα αλλά-
ξει τελείως η εικόνα της. Σε συνεργία με την ισραηλιτική 
κοινότητα και το ίδρυμα που θα συσταθεί, θα προσπαθή-
σουμε να βγάλουμε την οικοδομική άδεια για να ξεκινή-
σουν οι πρόδρομες εργασίες κι ευελπιστώ από εκεί και 
πέρα να βγει σύντομα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
έργου. Η περιοχή θα αλλάξει άρδην», είπε στην Karfitsa 

ο κ. Παππάς. 

Ή γυναίκα σύμβολο 
Η Ζάνα Σαντικάριο-Σαατσόγλου, είναι Θεσσαλονικιά εβρα-
ϊκής καταγωγής και το 1943 όταν ήταν 18 χρονών, μετα-
φέρθηκε από τους Ναζί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στην Πολωνία. Οι γονείς και τα αδέρφια της εξοντώθηκαν 
εκεί, εκείνη όμως κατάφερε να επιζήσει και να επιστρέψει 
στην πόλη της. «Στις 19 Μαρτίου του 1943 η Ζάννα είχε 
ήδη στοιβαχτεί στα κλειστά βαγόνια του παλιού σιδηρο-
δρομικού σταθμού, μαζί με την οικογένειά της, με τελικό 
προορισμό το Άουσβιτς -Μπιρκενάου. Στον σταθμό του 
Άουσβιτς έγινε η πρώτη διαλογή για τα κρεματόρια ή την 
καταναγκαστική εργασία. Η Ζάννα έμεινε μόνη, να κοιτάζει 
τους γονείς και τα μικρότερα αδέλφια της να απομακρύνο-
νται. Σε λεπτομέρειες από τη ζωή της στα στρατόπεδα άρ-
γησε πολύ να αναφερθεί. Κι όταν το έκανε, μίλησε γι’ αυτές 
αποστασιοποιημένα, σχεδόν ψυχρά, λες και δεν ήταν εκεί-
νη που είχε βιώσει το απόλυτο απάνθρωπο. Απέφευγε να 
ανακαλέσει στη μνήμη της, ίσως για να μην τις αναβιώσει, 
σκηνές οικείες πλέον σε όλους μας, χάρη σε πλήθος γρα-
πτών και οπτικών ντοκουμέντων. Ιστορικών, δηλαδή, δε-
δομένων που δυστυχώς ακόμη και στις μέρες μας φαίνε-
ται πως δεν είναι αρκετά για να αποτρέψουν απόπειρες να 
διαστρεβλωθεί η αλήθεια του ολοκαυτώματος, να μειωθεί 
το μέγεθος του εγκλήματος,  να δικαιολογηθούν τερατικές 
επιλογές ρατσιστικής έμπνευσης, να δοθεί συγχωροχάρ-
τι σε μια γενιά ανθρώπινων (;) όντων που υπερέβησαν τα 
όρια της ανθρώπινης φύσης τους, κάνοντας πράγματα που 
ξεπέρασαν στην εφαρμογή τους τις δυνατότητες ακόμη και 
της πιο νοσηρής φαντασίας. Το καλοκαίρι του 1945 η Ζάν-
να ήταν ανάμεσα στους λιγοστούς εβραίους της Θεσσαλο-
νίκης που επέστρεψαν από την κόλαση, για να βρουν τις 
περισσότερες από τις εξήντα συναγωγές τους κατεστραμ-
μένες, τα σχολεία τους ερειπωμένα, τα σπίτια τους άδεια 
ή υπό κατάληψη. Αρκετοί ανάμεσά τους μετανάστευσαν 
στην Παλαιστίνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσοι απέ-
μειναν βάλθηκαν να ξαναφτιάξουν, όπως όπως, τη ζωή 
τους, οι περισσότεροι εντός, αλλά και αρκετοί εκτός της 
εβραϊκής κοινότητας», γράφει μεταξύ άλλων η κόρη της 
Χρυσούλα Σαατσόγλου-Παλιαδέλη.

Η Keira Kowalsky και ο Zvika Barak
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Ο 
κ. Τσίπρας έχει δεχτεί δημόσια, ότι: «δεν είναι 
παράλογο, να εμπεριέχεται ο όρος ‘‘Μακεδο-
νία’’ στο όνομα της ΠΓΔΜ». Έτσι, συμφωνεί 
με τους Σκοπιανούς στο ότι «η Μακεδονία 
δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα διότι 
πρόκειται για μεγάλη γεωγραφική περιοχή».

Το ίδιο λένε ΕΠΙΜΟΝΑ ο κ. Μπουτάρης και η 
κ. Ντ. Μπακογιάννη, δίνοντας μάλιστα και ποσοστά «3 Μα-
κεδονιών», οι οποίες δήθεν ανήκουν κατά 51% στην Ελλά-
δα, 37% στην πρώην Γιουγκοσλαβία και το υπόλοιπο στη 
Βουλγαρία. Όμως ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
οι οποίες θεσμοθέτησαν αυτές τις «3 Μακεδονίες»; ΠΟΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ; Πού αναφέρονται, και μάλι-
στα με ποσοστά… τα οποία διαπραγματεύεται ο κ. Τσίπρας; 

Στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, 1913, η οποία ουσιαστι-
κά δημιούργησε τα νεότερα κράτη Ελλάδος, Βουλγαρίας, 
Σερβίας, κ.ά. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Ο ΟΡΟΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ, ενώ αναφέρονται λεπτομερώς γραμμές συνό-
ρων και δεκάδες τοπωνύμια. Και δεν αναφέρεται γιατί στα 
480 χρόνια τουρκοκρατίας στη Θεσσαλονίκη οι Οθωμανοί 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΟΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Μέχρι 
το 1912 έχουν στους χάρτες τους το Βιλαέτι Θεσσαλονίκης 
με Καζάδες, και Σαντζάκια, διοικητικές / ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΕΣ πε-
ριοχές, Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μέχρι Θάσο, 
και τμήμα της Βουλγαρίας. Σχετικοί χάρτες και έγγραφα 
ΠΟΛΛΑ! Ενδεικτικά: η Οθωμανική απογραφή πληθυσμού 
του Χιλμί Πασά, το 1904, στο Βιλαέτι Θεσσαλονίκης, κατα-
γράφει Τούρκους, Έλληνες, Εβραίους, Βουλγάρους, κ.ά. 
ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρει το δήθεν «μακεδονικό» έθνος. 
Ο Οθωμανός χρονικογράφος Εβλιγιά Τσελεμπή, το 1660, 
αναφέρει «Σαντζάκι (ΕΠΑΡΧΙΑ) Σκοπίων» και, φυσικά, όχι 
Μακεδονία. 

Η πλαστογραφία των δήθεν «3 Μακεδονιών», ξεκινάει από 
τους Βούλγαρους πολύ πριν από την ψευτοεπανάστασή 
τους στο Ίλιντεντ, το 1903, εναντίον των Οθωμανών. Το 
1893, η βουλγαρική BMPO, ελληνικά ΕΜΑΟ, (Εσωτερική 
Μακεδονίτικη Αδριανουπολίτικη Οργάνωση) δείχνει με το 
όνομά της τους σκοπούς της... Η φανταστική «Βουλγαρι-
κή Μακεδονία» βασίστηκε στον ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ χάρτη, του 
1847, του Βουλγαρόφιλου Γάλλου, Αμί Μπουέ, το όνομα 
του οποίου ακόμη σήμερα τιμάται σε Σόφια και Βάρνα. Ο 
γιατρός… και γεωλόγος... Μπουέ, συνέταξε χάρτη κατα-
γράφοντας (με ποια επιστημονική γεωγραφική μέθοδο 
άραγε;) τους ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ των λαών της ευρύτερης Βαλ-
κανικής. Με μια ματιά στον χάρτη του γίνεται σαφές ότι, 
αν σε μία πόλη κατοικούσε αριθμός Βουλγάρων εποίκων 
ή μεταναστών αυτό αρκούσε, ώστε η πόλη αργότερα να 
συμπεριληφθεί και στον πλαστό, επεκτατικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
χάρτη μιας ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ Βουλγαρίας.
 
ΟΜΩΣ, ο Αλεξάντρ Συνβέν, Γάλλος γεωγράφος και χαρ-
τογράφος, καθηγητής γεωγραφίας στο Αυτοκρατορικό 
Οθωμανικό Λύκειο του Γαλατά Σαράι, δηλαδή σε επίσημη 

κρατική θέση, εξέδωσε τον έγκυρο, επιστημονικό Εθνο-
λογικό χάρτη του των Βαλκανίων, το 1877, και τη μελέτη: 
«Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στατιστική 
και Εθνογραφική Μελέτη» το 1878, και με αυτά έμεινε στην 
Ιστορία. Ο Συνβέν, ο οποίος γνώριζε αρχαία και νέα γεω-
γραφία ΑΠΛΩΝΕΙ στον χάρτη, του 1877, τη λέξη Μακεδο-
νία ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΙΑ. 
Ωστόσο, το 1885, οι Βούλγαροι Κομιτατζήδες του ΕΜΑΟ 
επανέρχονται πλαστογραφώντας ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥΣ χάρτες 
του Αμί Μπουέ, και αντίστοιχους του Μπιανκόνι, και τους 
παρουσιάζουν ως ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥΣ, κρύβοντας ότι αυτοί 
αποτύπωναν πληθυσμούς και ΟΧΙ ΕΔΑΦΗ.

Στις 2 Μαρτίου 1913, πριν την υπογραφή της Συνθήκης του 
Βουκουρεστίου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ομιλία του 
στην βουλή των Ελλήνων, ζητά ΝΑ ΔΟΘΕΙ η ανατολική Μα-
κεδονία (Σέρρες, Δράμα, Καβάλα) και η Θράκη στη Βουλγα-
ρία. Γιατί, αυτό εξυπηρετούσε την πολιτική της Αγγλίας και 
της Αντάντ. Αρχείο της ομιλίας του υπάρχει στις επίσημες 
«Αγορεύσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου», και τις εφη-
μερίδες (Πατρίς, Καιροί, κ.ά.) Αυτή η στάση του Βενιζέλου 
θα ενισχύσει στο μέλλον τις βλέψεις της Βουλγαρίας και θα 
αποτελέσει τον ΔΟΜΙΚΟ ΛΙΘΟ ανάλογων κινήσεων των με-

τέπειτα Ελλήνων κομμουνιστών και 
όλων των μέχρι σήμερα ενδοτικών. 

Έτσι, στην «Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή», το 1921 τα κομ-
μουνιστικά κόμματα των Βαλκανίων – συμπεριλαμβανο-
μένου του Κ.Κ.Ε. –, ζητούν την αυτονόμηση της «Μακε-
δονίας». Ο Ν. Ζαχαριάδης (Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, 
1934–1956), ζητούσε ήδη από το 1925 τον αποχωρισμό 
της Μακεδονίας από την Ελλάδα και «σχηματισμό αυτοτε-
λούς κράτους». Τα ίδια λέει και το 1931, 1934, 1936 και μέ-
χρι το 1948, 1949. Ενδιάμεσα η «Κομμουνιστική Διεθνής» 
«COMINTERN», Μόσχα 1935, με πρόεδρος τον Βούλγαρο 
κομμουνιστή ηγέτη Γκεόργκι Ντιμιτρόφ, με ρωσική υπη-
κοότητα τοποθετημένο από τον Στάλιν επικεφαλής της 
«COMINTERN», εξέδωσε απόφαση για «Ενωμένο ανεξάρ-
τητο μακεδονικό έθνος. Ο δικτάτορας Τίτο, τον Αύγουστο 
1944 ιδρύει την «Λαϊκή Δημοκρατία της ‘‘Μακεδονίας’’», 
με επίσημη γραμμή η «Μακεδονία του Βαρδάρη» με έδρα 
τα Σκόπια, να απελευθερώσει τη «Μακεδονία του Αιγαί-
ου» από την Ελλάδα και τη «Μακεδονία του Πιρίν» από τη 
Βουλγαρία.

Να λοιπόν ποιοι πλαστογράφησαν τις «3 Μακεδονίες» που 
σήμερα αποδέχονται οι κ.κ. Τσίπρας, Νίμιτς, Μπουτάρης, 
η κ. Ντ. Μπακογιάννη και οι ομοϊδεάτες τους. Πέραν της 
ολέθριας πολιτικής όλων των ελληνικών μεταπολεμικών 
κυβερνήσεων ξεχωριστοί καταστροφικοί σταθμοί στο γε-
γονός αποτελούν. Α. η πολιτική Κων. Μητσοτάκη, το 1992, 
όταν επέβαλε μέσω ΟΗΕ τον όρο «Μακεδονία» στο προσω-
ρινό όνομα των Σκοπίων, το ΠΓΔΜ. Β. η ΣΥΜΦΩΝΙΑ Κ. Κα-
ραμανλή, του Β΄, και Ντ. Μπακογιάννη, στο Βουκουρέστι 
το 2008, όπου δέχτηκαν τον «γεωγραφικό προσδιορισμό» 
στο όνομα των Σκοπίων, δηλαδή Άνω Μακεδονία, Κάτω…, 
κ.λπ.

Έκτοτε, το 1993, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ. Ο βο-
ηθός Αρχηγός του Επιτελείου της Τουρκίας, στρατηγός 
Κουρμάι Μπασκανλίγκι και ο στρατηγός Οζνάλ Ερντογάν 
κυκλοφορούν στην Άγκυρα βιβλίο με τίτλο «Η Μακεδονία 
δεν είναι ελληνική». Το βιβλίο προωθήθηκε στους Σκοπια-
νούς. Ανάμεσα στα άλλα κατασκευάσματα κεντρικό «στοι-
χείο» αποτελεί ο χάρτης των… δήθεν «3 Μακεδονιών», ο 
οποίος διαδόθηκε στο Διαδίκτυο σε πλήθος αναπαραγω-
γών, χρωμάτων, μορφών και «επεξηγηματικών» άρθρων. 
Η ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η οποία σήμερα δια-
πραγματεύεται τα ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ κρύβει μια κατα-
στροφή μεγαλύτερη από εκείνη του 1922. 

Το θεωρώ κοινότοπο, αλλά θα το επαναλάβω: ιστορικά, 
γλωσσικά, πολιτικά, εθνολογικά, γεωγραφικά οι: Σλάβοι, 
Βούλγαροι και Αλβανοί δεν υπήρξαν ΠΟΤΕ Μακεδόνες, δεν 
είναι Έλληνες, αφού διαιώνια η Μακεδονία είναι Ελλάδα. 

*O κ. Ρωμανός είναι συγγραφέας 13 βιβλίων τα οποία 
βασίζονται σε έρευνες και ιστορικά ντοκουμέντα

ανάλυση

Κυνικό ψέμα οι «3 Μακεδονίες»
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΡΏΜΑΝΟΣ 

Ή ΕΥΘΥΝΉ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΉ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΉ ΤΟΥ 1922
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Ας το πιάσουμε το θέμα των ημερών από την αρχή. Πρέπει να βρεθεί λύση για το Σκοπιανό 
ή Μακεδονικό ή όπως θέλει ο καθένας να το πει; Ασφαλώς και πρέπει με την υποσημείωση  
ότι μπορούσε να επιλυθεί εν τη γενέσει του. Όλοι θυμούνται τι έχει συμβεί σ’ αυτή την χώρα. 
Μια Κυβέρνηση – της Ν.Δ - έπεσε υποτίθεται για αυτόν τον λόγο. Και μετά; Ακολούθησαν 
τα περίφημα εμπάργκο επί ΠΑΣΟΚ που βοήθησαν πολλούς να πλουτίσουν με λαθρεμπόριο 
καυσίμων, τροφίμων και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, πέρασαν περίπου εικοσιπέντε χρόνια 
από τότε. Αφού λοιπόν πρέπει να λυθεί, ποιος πρέπει να το λύσει; Φαντάζομαι η Κυβέρνηση 
η οποία όφειλε δημιουργώντας ένα κλίμα κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις και να πάει σε λύση πακέτο,  λύση για το όνομα, για τον αλυτρωτισμό και 
άλλα που τα συζητάμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Τι έκανε η Κυβέρνηση; Ξαφνικά ανακάλυψε 
ή κάποιοι της είπαν να ανακαλύψει το θέμα για το οποίο κανείς δεν είχε συζητήσει τα τελευ-
ταία χρόνια. Το ανακάλυψε λοιπόν, άρχισε τη μυστική διπλωματία, έγραψε στα παλαιότερα των 
υποδημάτων της Βουλή, αρμόδιες επιτροπές και κόμματα και συζητούσε. Μα με διαδικαστικά 
θα ασχολούμαστε τώρα ή θα δούμε την ουσία ρωτούσε αθώα ένας δημοσιογράφος. Άραγε 
στην σκέψη του και στην σκέψη όσων προχώρησαν μ’ αυτή τη διαδικασία, η λειτουργία της 
Δημοκρατίας σ’ αυτή την χώρα που βιώνει μια παρακμή, ο χειρισμός ενός εθνικού θέματος, η 
ενημέρωση του λαού και των κομμάτων είναι διαδικαστικό θέμα; Αν είναι, συγγνώμη κινδυ-
νεύει η όποια Δημοκρατία μας.

Γιατί όμως η Κυβέρνηση προχώρησε έτσι; Της ξέφυγε, δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να ενημε-
ρώσει και να συζητήσει και με τα άλλα κόμματα; Όποιος είναι ή θέλει να εμφανίζεται αφελής 
μπορεί να πιστεύει κάτι τέτοιο. Δεν είναι όμως έτσι. Η Κυβέρνηση έκανε εξωτερική πολιτική, 
παίζοντας εσωτερικά μικροπολιτικά παιχνίδια. Εν ολίγοις θέλησε να δημιουργήσει προβλήμα-
τα στην Ν.Δ. επιδιώκοντας να δημιουργηθεί κόμμα δεξιά της Ν.Δ., παίζοντας με τη φωτιά. Ταυ-
τόχρονα επιδίωξε και συνεχίζει – πολύ περισσότερο τώρα που η Ν.Δ. οπισθοχώρησε τακτικά 
και τόνωσε την ενότητά της ακυρώνοντας ταυτόχρονα τα σενάρια για δημιουργία νέου κόμ-
ματος – να πιέζει στο υπό ίδρυση κόμμα με το όνομα «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ». Είπαμε. Ο Αλέξης 
Τσίπρας μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά, πάρα πολλά, ανόητος δεν είναι. Θυμόμαστε  τι έγινε 
τον Αύγουστο του 2015. Η Αντιπολίτευση (Ν.Δ., ΠΟΤΑΜΙ, ΔΗΣΥ) έσωσαν τη χώρα ψηφίζοντας 
άνευ όρων το 3ο Μνημόνιο ξεχνώντας όλα τα ψέματα και τον τυχοδιωκτισμό των προηγούμε-
νων μηνών, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλυόταν και ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε εκλογές 
αμέσως μετά και τους καθάρισε έχοντας ήδη συνεταίρο την ακροδεξιά. Ας τα θυμούνται αυτά 
κάποιοι όταν παίρνουν θέση ή χαράσσουν γραμμές.

Σε τι φάση είμαστε τώρα; Ο Α. Τσίπρας εμφανίζεται αποφασισμένος να λύσει το πρόβλημα, 
έχοντας καταφέρει με τους κουτοπόνηρους χειρισμούς του να έχει απέναντί του το 80% του 
ελληνικού λαού (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις), ποσοστό μεγαλύτερο από τα ποσοστά που 
εμφανίζονταν στις έρευνες στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και έχοντας καταφέρει να δείξει 
ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει Κυβέρνηση με δεδομένη τη στάση των αγαπημένων του ΑΝΕΛ. 
Ασφαλώς μετράει κεφάλια στη Βουλή, όπως μας είπε και ο ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς. Αν βέβαια το 
έλεγε αυτό κάποιο άλλο κόμμα, οι ινστρούκτορες του ΣΥΡΙΖΑ θα απαντούσαν ότι στις γραμμές 
του δεν υπάρχουν αποστάτες, προδότες και τα γνωστά κοσμητικά επίθετα.

Δεν περιορίζεται όμως σ’ αυτό. Θυμήθηκε και πάλι την Κεντροαριστερά, την ανάγκη να γίνει 
πιο προοδευτική η διακυβέρνηση και να υπάρξουν νέες συμμαχίες (φαντάζομαι εννοεί τους 
δοσίλογους και ταγματασφαλίτες του ΠΑΣΟΚ ή τους Μπομπολικούς του ΠΟΤΑΜΙΟΥ). Λανσάρει 
την αντίληψη ότι η λύση του Σκοπιανού θα αναδείξει τις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές 
και άλλα πολλά και σπουδαία μεν, αστεία δε, με υποψήφια θύματα δυνάμεις του Κέντρου και 
της Κεντροαριστεράς.

Είναι τρομερό πάντως ως θεωρητική, ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση να εμφανίζεται, να 
υιοθετείται από Κεντροαριστερούς πολίτες η άποψη περί του Σκοπιανού ως μοχλού ανασύ-
νταξης του πολιτικού σκηνικού. Στο ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θα πρέπει να επεξεργαστούν καλύτε-
ρα την τακτική τους, αλλά και την στρατηγική τους για το μέλλον της χώρας συνολικά. Ας μην 
ξεχνούν, ότι η οποιαδήποτε ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς, αλλά και η πολιτική, οικονομική 
κανονικότητα στη χώρα μπορεί να περάσει μόνο μέσα από μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Ας 
μην ξεχνούν δε, ότι όσο σοβαρό κι αν είναι η επίλυση του Σκοπιανού, υπάρχουν καίρια κοινω-
νικά, οικονομικά, υπαρξιακά προβλήματα της χώρας που η προσέγγισή τους συνολικά μπορεί 
να χαράξει διαχωριστικές γραμμές. Όπως δεν πρέπει να ξεχνούν το δηλητήριο του λαϊκισμού, 
τον κίνδυνο του τυχοδιωκτισμού και το τι ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια έχοντας πληρώσει 
πολύ ακριβά και τα δύο.

Διαφορετικά, πιστεύω ότι θα βρεθούν προ απροόπτου στην προοπτική των εκλογών συμπιε-
σμένοι ασφυκτικά από τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Αν πιστέψει κανείς τον κ. Τσίπρα, το 2018 η Ελλάδα εισέρχεται σε 
έναν οικονομικό παράδεισο. Τον προσεχή Αύγουστο βγαίνουμε 
από τα μνημόνια (τα οποία δεν έσκισε το 2015, όπως είχε υποσχε-
θεί) και θα δανειζόμαστε μόνο από τις αγορές με λογικά επιτόκια. 
Τα πράγματα, ωστόσο, ούτε αυτή τη φορά είναι ακριβώς όπως μας 
τα λέει η κυβέρνηση. Το 2018 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά 
διότι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 3ου προγράμματος 
ακολουθεί μια 4η αξιολόγηση και ένα άτυπο 4ο μνημόνιο που φέ-
ρει την υπογραφή του κ. Τσίπρα. Αυτό το μνημόνιο το ψήφισε η κυ-
βέρνηση πριν από περίπου εννέα μήνες και σημαίνει παράταση της 
επιτήρησης μέχρι το 2022. Να μη ξεχνάμε ότι θα είχαμε αποφύγει 
αυτό το πρόσθετο μνημόνιο εάν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμένος δεν 
έριχναν με απροκάλυπτα ψέματα και περισσή ανευθυνότητα την 
κυβέρνηση, το 2015. 

Θα είναι λοιπόν δύσκολο το 2018 και όχι… εκδρομή στον τόπο των 
ονείρων μας, όπως υπόσχεται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. 
Με μεγάλους κινδύνους και μεγάλες προκλήσεις. Αυτή η εκτίμηση 
δεν έχει να κάνει καθόλου με αντιπολιτευτική διάθεση. Εξάλλου το 
είπε και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης ομολογώντας ότι 
«δεν ξεμπερδεύουμε τον Αύγουστο» και ότι «θα υπάρχει και μετά 
επιτήρηση». Έχει να κάνει με την πραγματικότητα όπως προέκυψε 
από τον προϋπολογισμό του 2018 και από τη συζήτηση στη Βουλή 
για το πολυνομοσχέδιο, πριν λίγες μέρες.

Επιγραμματικά, λοιπόν, στη νέα χρονιά θα αντιμετωπίσουμε:

Μειώσεις των συντάξεων ως και 18%. Μείωση του αφορολογή-
του από 1/01/2020 εάν δεν ζητηθεί νωρίτερα. Νέες περικοπές στο 
ΕΚΑΣ. Νέες περικοπές στο επίδομα θέρμανσης .Αυξημένη μερι-
κή απασχόληση που έφτασε στο 57%. Απελευθέρωση ομαδικών 
απολύσεων -με το άρθρο 17 του ν. 4472. Έναν στους δύο Έλληνες 
να χρωστά στο Κράτος, με το 25% του ιδιωτικού χρέους να έχει 
δημιουργηθεί επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Υπέρογκα χρέη των πολιτών 
στις εφορίες που για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 100 δις ευρώ. 
Κατασχέσεις περιουσιών να έχουν πολλαπλασιαστεί -γίνονται πε-
ρίπου 1.000 κατασχέσεις κάθε εργάσιμη ημέρα. 

Οι μαζικοί πλειστηριασμοί Τσίπρα – Τσακαλώτου, ακόμη και πρώ-
της κατοικίας, έχουν ήδη δρομολογηθεί. Επιβληθέντα μέτρα ανα-
γκαστικής είσπραξης σε παραπάνω από 1 εκατ. Έλληνες. Δύο δις 
επιπλέον μέτρα το 2018 - τα 900 εκατ. αποτελούν νέους φόρους. 
Δεν είναι τυχαίο ότι με το ξημέρωμα της νέας χρονιάς ο κόσμος 
της αγροτιάς βγαίνει ξανά στους δρόμους για να φωνάξει για τη 
μείωση του αφορολογήτου, για τον ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια, για 
τις κατασχέσεις, για τις δεσμεύσεις λογαριασμών και για την τιμή 
του πετρελαίου, καθώς βλέπει ότι τα μέτρα αυτά θα καταστήσουν 
ενδεχομένως απαγορευτική την παραγωγή για πολλούς. Η κυ-
βέρνηση του ψευδο-αντιμνημονιακού κ. Τσίπρα δέχτηκε ταχύτατα 
τα πάντα προκειμένου να ανταποκριθεί στην έκθεση «συμμόρφω-
σης» στην τρόικα, να κλείσει την αξιολόγηση και να πετύχει τον 
επικοινωνιακό της στόχο. Το λένε τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Σπήγκελ). 
Οι πολίτες από τη μεριά τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυ-
σκολίες που θα προκύψουν στην καθημερινότητά τους από την 
πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καλούνται να αξιολογήσουν 
όμως. Να αξιολογήσουν τι τους υποσχέθηκε ο Τσίπρας και τι κάνει. 
Καλούνται να αξιολογήσουν πόσο επιβάρυνε την καθημερινότητα 
τους με τις επιλογές του. Καλούνται να σκεφτούν πως θα ήταν η 
Ελλάδα σήμερα, εάν δεν είχε ζήσει το εξάμηνο Τσίπρα – Βαρουφά-
κη με τις καταστροφικές αυταπάτες του. Καλούνται ψύχραιμα να 
αποφασίσουν για το μέλλον τους.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι Αν. Τομεάρχης Εξωτερικών Ν.Δ., για 
θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης

Η νεολαία αποτελεί το θεμέλιο λίθο πάνω 
στον οποίο οικοδομείται μια κοινωνία. Είναι 
το μέλλον κάθε τόπου, κάθε πόλης και κάθε 
χώρας. 

Ωστόσο, όπως ο σπόρος χρειάζεται το εύ-
φορο χώμα για να μεγαλώσει και να δώσει 
καρπό έτσι και ο κάθε νέος άνθρωπος μπο-
ρεί να αποδώσει το μέγιστο των ικανοτήτων 
του υπό προϋποθέσεις. Και θεωρώ ότι στην 
κορυφή των προϋποθέσεων αυτών βρίσκο-
νται η ευνομία και η ευταξία. Έννοιες στενά 
συνδεδεμένες με την ευημερία κάθε δημο-
κρατικής κοινωνίας. Είναι, με άλλα λόγια, το 
εύφορο χώμα πάνω στο οποίο θα καρποφο-
ρήσουν οι ιδέες, τα σχέδια και η ελπίδα που 
προέρχονται από τη νεολαία μας. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως τα σπουδαιό-
τερα επιτεύγματα έχουν προέλθει από δημο-
κρατικές κοινωνίες. Εκεί όπου επιτρέπεται η 
διακίνηση ιδεών, όπου η γνώση παρέχεται 
ελεύθερα, όπου μπορεί ο καθένας να ανα-
πτύξει τις δεξιότητες του ξέροντας πως τελι-
κά η αξία θα υπερισχύσει. 

Η ύπαρξη ευνομίας και κατ’ επέκταση και 
ευταξίας είναι οι δυνάμεις που επιτρέπουν σε 
μία κοινωνία να λειτουργήσει ομαλά. Κανένα 
τεχνολογικό άλμα δεν μπορεί να γίνει, καμία 
επιχείρηση να δημιουργήσει, κανένας άν-
θρωπος δεν μπορεί να μεγαλουργήσει μέσα 
σε ένα κοινωνικό χάος, μέσα στην αναρχία. 
Εκεί όπου ο άνθρωπος δε σέβεται το συνάν-
θρωπο, όπου καταλύονται οι νόμοι και οι 
κανόνες τίποτα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. 

Και ίσως να μην υπάρχει αμφιβολία πως 
η νεολαία είναι το κομμάτι της κοινωνίας 
που έχει πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό από 
την κρίση που βιώνει ο τόπος μας, ωστόσο 
είναι αυτό το ίδιο κομμάτι που κρατάει ζω-
ντανή την ελπίδα. Μόνο η νεολαία, μέσα στο 
κατάλληλο περιβάλλον ευνομίας, μπορεί να 
βάλει τις βάσεις για να γίνει η υπέρβαση, για 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες και να για να 
επιτευχθούν τα όνειρα. Τα όνειρα όλων μας. 
Συνειδητοποιώντας ο καθένας τις ευθύνες 
του και με απόλυτο σεβασμό στην τήρηση 
της ευταξίας, βάζει το δικό του λιθαράκι για 
την εξέλιξη της κοινωνίας ακόμη και για την 
έξοδο από την κρίση. 

Ναι σίγουρα η ανεργία και η συνεπακόλου-
θη μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, 
σε αναζήτηση εργασίας, είναι ένα πλήγμα. 
Ωστόσο, αν κάποιοι μπορούν να δημιουργή-
σουν ευκαιρίες, να εντοπίσουν το καινούριο, 
να επενδύσουν με μυαλό, χρόνο και εργατι-
κότητα σε νέες ιδέες αυτοί είναι οι νέοι άν-
θρωποι. Αυτοί που θα πάρουν ίσως το ρίσκο 
και που δε θα συμβιβαστούν, αλλά θα προ-
χωρήσουν ακόμη και όταν οι συνθήκες δε 
φαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές.   

*Ο κ. Μπουραζάνας είναι ταξίαρχος ε.α. 
της ΕΛ.ΑΣ. 

Για τη λεγόμενη προοδευτική ανασύνταξη του 
πολιτικού σκηνικού 

Ο μύθος της καθαρής εξόδου Η νεολαία είναι το 
μέλλον κάθε τόπου 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ*

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ*

opinions
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■ Σε μια αίθουσα, ασφυκτικά γεμάτη, στα Λουτρά της Νέας Απολλωνίας, πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, η εκδήλωση που διοργά-
νωσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, για τους πολίτες 
των πρώην Δήμων Απολλωνίας και Μαδύτου. Ο κ. Αναστασιάδης, αφού καλωσό-
ρισε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση και 
στο διεθνές περιβάλλον, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Παράλληλα μί-
λησε για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, τη στρατηγική που θα ακολουθήσει και 
το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει, τονίζοντας ότι: «η Ν.Δ. είναι το μόνο κόμμα που 
έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα». Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους πολίτες, στα 
ερωτήματα των οποίων απάντησε ο Βουλευτής. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε 
τη συνάντηση και τον διάλογο με τους πολίτες της περιφέρειάς του, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: «Σκοπός μου πάντα σε αυτές τις συναντήσεις δεν είναι να μιλώ μόνο 
εγώ, αλλά να ακούω εσάς. Και να είστε σίγουροι πως μετά από κάθε συζήτηση που 
κάνουμε φεύγω πιο γεμάτος…». Ο κ. Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να εκφράσει την 
εκτίμηση και το σεβασμό του προς τους φίλους και τους υποστηρικτές που στέκο-
νται στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. «… έχουμε χτίσει μεταξύ μας μια σχέση 
εμπιστοσύνης, που στηρίζεται στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό», κατέληξε.

■ “H εξέδρα μπορεί και να στηθεί... πλάτη στη Βουλή 
και στους βουλευτές” είπε στη στήλη ένας εκ των δι-
οργανωτών του συλλαλητηρίου της Αθήνας (και της 
Θεσσαλονίκης). Όπως τόνισε πριν από λίγα 24ωρα ο Μι-
χάλης Πατσίκας (βλ κίνημα Θερμαϊκού) «…oι εκδηλώ-
σεις του λαού δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και στο… 
εξωτερικό,  π.χ. ΗΠΑ με τη συνδρομή της ομογένειας 
στα κέντρα των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών». 
Ο κ. Πατσίκας είπε επίσης ότι όπως “ανέβηκαν” από 
όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία 
για το συλλαλητήριο, έτσι  τώρα να “κατέβουν” οι Μα-
κεδόνες και οι βορειοελλαδίτες στο συλλαλητήριο της 
Αθήνας…». Σε ερώτηση αν θεωρεί ότι η κινητοποίηση 
του Συντάγματος θα αφορά μόνο στο Σκοπιανό και στις 
διαπραγματεύσεις που άρχισαν για την ονομασία του 
γειτονικού κράτους, απάντησε ότι αυτό είναι το πρω-
τεύον αλλά ο λαός θα αποφασίσει για το (μονοθεματικό 
ή όχι) χαρακτήρα του». Σύμφωνα με πληροφορίες από 
τα τουριστικά γραφεία «πολλοί Θεσαλονικείς επιλέ-
γουν για την… κατάβαση τους, στο συλλαλητήριο της 
Αθήνας, το  «φθηνό πακέτο» δηλαδή την αυθημερόν 
μετακίνηση τους, πήγαινε - έλα με κόστος 20 ευρώ».  
Μελ. Καρ.

■«Επιμένουμε στην απάλειψη 
όλων των αλυτρωτικών αναφο-
ρών στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ 
και δεν δεχόμαστε τεμαχισμό 
της λύσης της FYROM» υπο-
γράμμισε με παρέμβασή της 
στη προπαρασκευαστική συνε-
δρίαση της Μεικτής Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής ΕΕ - ΠΓΔΜ, 
στις Βρυξέλλες, η ευρωβουλευτής 
της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη. 
Ενώπιον του επικεφαλής της αντιπροσωπίας της ΠΓΔΜ 
στην ΕΕ η κ. Σπυράκη τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 
«υπέρ μιας λύσης μίας λύσης-πακέτο που θα περιλαμ-
βάνει μία ονομασία έναντι όλων και θέτει ως προϋπόθε-
ση αλλαγή του Συντάγματος, ώστε να διαγραφούν όλες 
οι αναφορές που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αλυ-
τρωτικές, προκειμένου να έχουμε ξεκάθαρες ενδείξεις 
από την ΠΓΔΜ ότι η χώρα – όλοι οι εμπλεκόμενοι στην 
πολιτική ζωή και όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση- είναι 
έτοιμη να διαπραγματευτεί». Η ευρωβουλευτής της ΝΔ 
και του ΕΛΚ διευκρίνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει και 
δεν μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις όσο υπάρ-
χουν αναφορές στο φερόμενο ως «Μακεδονικό έθνος» 
όπως το επικαλέστηκε μάλιστα ο ειδικός διαμεσολα-
βητής του ΟΗΕ, ο πρέσβης Μάθιου Νίμιτς για άλλη μια 
φορά». Κατέληξε τονίζοντας ότι «είναι οι πολίτες που 
καθορίζουν το μέλλον της χώρας τους και γράφουν την 
ιστορία της, και ο ελληνικός λαός έχει δείξει πάρα πολύ 
μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Συνεπώς επιμένου-
με σε μία ολοκληρωμένη λύση η οποία θα περιλαμβάνει 
και θα επιλύει όλα τα παραπάνω θέματα μονομιάς και 
έναντι όλων».

■ Το πρότυπο Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών του 4ου Γυμνα-
σίου Εχεδώρου, στη Νέα Μαγνησία, εγκαινίασε ο δήμαρχος Ευ-
θύμιος Φωτόπουλος και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Νέας Μαγνησίας Σοφία Καραπαύλου. Το πρότυπο εργαστήριο 
εξοπλίστηκε πλήρως με την αποκλειστική χορηγία του Ομίλου 
«Ελληνικά Πετρέλαια». Ο κ. Φωτόπουλος, στο χαιρετισμό του, 
ευχαρίστησε  τον Διευθυντή Γ. Ερκοτίδη αλλά και τον προηγού-
μενο Διευθυντή Ζ. Ζησάκη, το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων, την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Νέας Μαγνησίας Σοφία Καραπαύλου και τα μέλη του Τοπικού 
Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κ. Δουζδαμπάνη, τον πρώην Δήμαρχο Δέλτα 
Γ. Γλώσση και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
συνεργασία σε όλα τα θέματα που αφορούν τα σχολεία. Επίσης, 
ευχαρίστησε τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια» για την προσφορά 
του στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι «η κοινωνία ανα-
γνωρίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη κάθε εταιρίας όταν και 
όπου αυτή εκδηλώνεται». Τέλος, αναφέρθηκε στην «τιτάνια προ-
σπάθεια» της Δημοτικής Αρχής στον τομέα της σχολικής στέγης, 
«την ώρα που έχουν καταρρεύσει οι σχετικές χρηματοδοτήσεις, 
εδώ και επτά χρόνια. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, είμαστε από 
τους ελάχιστους Δήμους στην Ελλάδα που καταφέρνουμε να χτί-
ζουμε σχολεία», τόνισε ο δήμαρχος Δέλτα.

■ Δεν περισσεύουν τα χαμόγελα στο στρατό-
πεδο του υποψηφίου δημάρχου Παύλου Μελά, 
Γιώργου Λίλτση. Αφορμή στάθηκε η κατά γενι-
κή ομολογία πολύ πετυχημένη εκδήλωση που 
πραγματοποίησε πριν λίγες ημέρες ο γιατρός της 
αυτοδιοίκησης. Ο κ. Λίλτσης «γέμισε» το αμφιθέ-
ατρο που μιλούσε με τους παρευρισκόμενους να 
χειροκροτούν και να τον αποκαλούν επόμενο δή-
μαρχο της περιοχής. Ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «αναΤΡΟΠΗ Παύλου Μελά» άσκησε δριμεία 
κριτική στη διοίκηση και τον δήμαρχο Δημήτρη 
Δεμουρτζίδη, την αποκάλεσε «ΛΙΓΗ» και είπε 
πως έχει αποτύχει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. 
Λίλτσης στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, 
κατηγορώντας τη διοίκηση πως δεν διαπραγ-
ματεύτηκε σωστά. Είπε επίσης ότι δεν λύνονται 
προβλήματα της καθημερινότητα, ο δήμος Παύ-
λου Μελά δεν έχει καλές αστικές συγκοινωνίες 
κ.α. Ένα από τα καλύτερα της εκδήλωσης ήταν το 
σκετσάκι που «παίχτηκε» πάνω στη σκηνή που 
διακωμώδησε τη σημερινή κατάσταση στο δήμο.
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■ «Ο σεβασμός και η προστασία του κοινόχρηστου χώρου είναι ζήτημα όλων των πολιτών. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση στους δημότες να συμβάλουν στη διαφύλαξη της δημοτικής 
περιουσίας και να καταγγείλουν, είτε στις υπηρεσίες του δήμου μας είτε στην αστυνομία, οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά υποπέσει στην αντίληψή τους» υπογράμμισε ο Δήμαρχος 
Κορδελιού Ευόσμου Πέτρος Σούλας, αναφερόμενος στα περιστατικά βανδαλισμού στην παιδική χαρά της οδού Πλάτωνος. Άγνωστοι παραβίασαν τις κλειδωμένες εισόδους, αλλά με πρω-
τοφανή αγριότητα επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς  και καταστροφές του περιβάλλοντα χώρου, εγκαταστάσεων και παιχνιδιών. Συγκεκριμένα ομάδα αγνώστων παραβίασε επανειλημμένα 
τις εισόδους της παιδικής χαράς, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Οι καταστροφές που υπέστη η παιδική χαρά της οδού Πλάτωνος αφορούν στην αποξήλωση τμήματος της περίφραξης, 
στον βανδαλισμό παιχνιδιών, πρόσθετων εγκαταστάσεων, προστατευτικών ασφαλείας του παιχνιδιού και στην καταστροφή του χυτού ελαστικού δαπέδου. Σε ό,τι αφορά στο τελευταίο, 
οποιαδήποτε επέμβαση αποκατάστασης θα  αποτελεί «μπάλωμα» με μη αισθητικό αποτέλεσμα. «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και την απογοήτευσή μας για τα επεισόδια βανδαλισμών 
που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε μια παιδική χαρά πραγματικό κόσμημα. Αυτός ο πρότυπος χώρος αναψυχής και παιχνιδιού έγινε στόχος ομάδας περιθωριακών ατόμων πριν 
ακόμη παραδοθεί προς χρήση, αμαυρώνοντας την εικόνα του δήμου μας» τόνισε ο κ. Σούλας, επισημαίνοντας πως ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών με 
ιδίους πόρους.
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■ «Χαίρομαι γιατί τελικά η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δέχθηκε την πρόταση και δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση ειδικής 
συνεδρίασης για το θέμα της Μακεδονίας σε ημερομηνία που θα ορίσει εντός της εβδομάδας» δήλωσε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης Κων. Ζέρβας. Νωρίτερα ο κ. Ζέρβας με αφορμή πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης για έκδοση ψηφίσματος 
σχετικά με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων τόνισε ότι «το θέμα της εκχώρησης ή όχι της ονομασίας της Μακεδονίας στη γείτονα, δεν 
είναι έλασσον. Και δεν προέκυψε χθες. Έχει προκύψει εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι έχουν προηγηθεί δύο δημοτικά συμβούλια 
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχε τεθεί το θέμα της συζήτησης και της τοποθέτησης του δημοτικού μας συμβουλίου απέναντι σε 
αυτό το θέμα. Οπότε θεωρώ λίγο εκ του πονηρού να πούμε ότι επειδή λείπει ο Δήμαρχος… δεν συζητάμε. Εξάλλου και σε άλλα δημο-
τικά συμβούλια έτυχε να λείψει ο Δήμαρχος και να συζητηθούν θέματα μείζονα για την πόλη. Επομένως θα δεχθώ να μην συζητηθεί το 
ψήφισμα από τη στιγμή που θα ορίσετε άμεσα ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα έχει αυτό σαν θέμα, για να γνωρίζει το σώμα και για 
να γνωρίζουν οι δημότες που μας ακούν ότι θα τοποθετηθούμε επί του μείζονος αυτού θέματος, όταν έχει τοποθετηθεί όλη η Ελλάδα, 
όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Το συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο έχει βγάλει ψήφισμα για την εισβολή στη Λιβύη! Είχαμε καθίσει 
μεσάνυχτα και είχαμε αποφασίσει κατά της εισβολής στη Λιβύη. Δεν νομίζω ότι είναι έλασσον θέμα για το οποίο πρέπει να περιμένουμε 
πότε και αν και εφόσον κάποιοι θα έρθουν εδώ να το συζητήσουμε».

■ Για νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΠΓΔΜ με την Ενδιάμεση Συμφωνία το 1995, με τις οποίες ρυθμίζονται, σε μεγάλο βαθμό, οι αλυ-
τρωτικές επιδιώξεις της έναντι της Ελλάδας, κάνει λόγο ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε ανάρτησή του στο Facebook: 
«Το ζήτημα του ονόματος της ΠΓΔΜ συνδέεται -και ορθά- με την ανάγκη να εξαλειφθούν οι κάθε είδους αλυτρωτικές εξαγγελίες και συμπε-
ριφορές προκειμένου να διασφαλισθεί, σε μόνιμη και διαρκή βάση, ο σεβασμός των υφιστάμενων συνόρων, η περιφερειακή σταθερότητα και 
η σχέση καλής γειτονίας. Παρατηρώ ότι στο πλαίσιο αυτό έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση σχετικά με το σύνταγμα της ΠΓΔΜ και την ανάγκη 
αναθεώρησης προβληματικών αναφορών στο προοίμιό του και διατάξεών του που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν ή μπορούν να προσλάβουν 
αλυτρωτικό περιεχόμενο. Είναι χρήσιμο συνεπώς να θυμηθούμε τις σχετικές ρυθμίσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995…».

■ «Οι συνθήκες σήμερα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για λύση του Σκοπιανού, αφού η κυβέρνηση είναι μετριοπαθής στο θέμα της ονομασίας» δήλω-
σε ο Αλέκος Αλαβάνος στην ATLAS τηλεόραση  «Δεν είμαι Μακεδόνας αλλά αγαπώ όπως κάθε τόπο την περιοχή, για την οποία προτεραιότητα 
έχει η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής, αφού διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά». Απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση κάνει σαφές ότι «αν οι γείτονες μας δεχτούν να απορρίψουν τους αλυτρωτισμούς και τις προκλήσεις δε θα με ενοχλούσε μια 
σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Άλλωστε είναι πολύ καλό να υπάρχει αυτό το κράτος στα βόρεια σύνορά μας» τόνισε. Για την ανάγκη 
δημιουργίας νέου φορέα στον χώρο της αριστεράς, επεσήμανε ότι «έχουν μαζευτεί προς τα δεξιά πολλές κοινοβουλευτικές δυνάμεις, μεταξύ 
αυτών και ο ΣΥΡΙΖΑ του τρίτου μνημονίου. (…) υπάρχουν βασικά κριτήρια για να είναι κάποιος αριστερός τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει, αφού 
έχει γίνει δεξιά» και συνέχισε καλώντας ευρύτερες κοινωνικές ομάδες «να συσπειρωθούν και με τις δυνάμεις από τη κοινωνία, επιστήμονες 
ακαδημαϊκοί καλλιτέχνες». Σε σχέση με την αριστερά του κ. Τσίπρα με δηκτικό τρόπο τόνισε «έχω διαχωρίσει την θέση μου από 2009 και είχα 
προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που σημαίνει η συμπόρευση με την ΕΕ. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο, Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνης και άλλοι 
διαχώρισαν τη θέση τους, όταν κλήθηκαν να στηρίξουν την προδοσία του 2015 και αρνήθηκαν να έχουν αυτοκίνητα, αστυνομική συνοδεία και 
να περιφέρονται σαν… παγώνια».
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Η θλιβερή πραγματικότητα για τη χώρα 
και τους πολίτες είναι ότι στα χρόνια της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ούτε ανά-
πτυξη είχαμε, ούτε κοινωνική δικαιοσύνη. 
Παρέλαβαν μια οικονομία που σημείωνε 
ανάπτυξη 0,7% στο τελευταίο τρίμηνο του 
2014, έχοντας τον υψηλότερο ρυθμό αύξη-
σης του ΑΕΠ μεταξύ όλων των χωρών της 
ευρωζώνης, και την έριξαν στα βράχια της 
ύφεσης. Αντί για δίκαιη ανάπτυξη είχαμε 
άδικη ύφεση, παρά το γεγονός ότι όλοι οι 
διεθνείς οργανισμοί προέβλεπαν, επί ημε-
ρών της προηγούμενης κυβέρνησης Σαμα-
ρά, ότι η Ελλάδα θα οδηγούσε την κούρσα 
της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
με ρυθμούς ΑΕΠ άνω του 3%. Ωστόσο, η 
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, η άνοδος 
του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και η καταστρο-
φική διαπραγμάτευση Τσίπρα – Βαρουφάκη 
που ακολούθησε, με τις παλινωδίες, το 
κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls 
και τα δύο νέα μνημόνια, που ψήφισε η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, βύθισαν 
την οικονομία στην ύφεση και φόρτωσαν 
τους πολίτες με επώδυνα μέτρα λιτότητας. 
Στην τριετία διακυβέρνησης Τσίπρα οι 
κοινωνικές ανισότητες διευρύνθηκαν και 
γιγαντώθηκαν. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 
τελευταία θέση μεταξύ των 30 αναπτυγ-
μένων χωρών σε ότι αφορά το κριτήριο 
της δίκαιης ανάπτυξης και αυτό γιατί οι 
δημοσιονομικές ανισορροπίες εντάθηκαν, 
οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν πλήττοντας 
τους οικονομικά ασθενέστερους, ενώ τα 
κοινωνικά επιδόματα περικόπηκαν και 
οι νέες θέσεις εργασίας χαρακτηρίζονται 
από χαμηλή ποιότητα Αντί η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να μεγαλώσει την πίτα της 
οικονομίας, τη συρρίκνωσε, φτωχοποίη-
σε τη μεσαία τάξη και αύξησε δραματικά 
τον αριθμό των φτωχών. Τα περί δίκαιης 
ανάπτυξης αποτελούν απλώς κυβερνητικά 
ευχολόγια, γιατί και ύφεση έχουμε και διεύ-
ρυνση ανισοτήτων και περισσότερα βάρη 
σε μισθωτούς, συνταξιούχους που είναι τα 
συνήθη υποζύγια.

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

Ή φτωχοποίηση  
της μεσαίας τάξης!

«Γιατί όχι για τη Μακεδονία;  
Για τη… Λιβύη βγάλαμε!»
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■ «Είναι απαράδεκτο το Δημοτικό Συμβούλιο της πό-
λης μας να ενημερώνεται από τις τηλεοράσεις και από τα 
πρακτικά της Βουλής για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως 
είναι αυτό της αστικής συγκοινωνίας και αναρωτιέμαι 
πού είναι ο δήμος Θεσσαλονίκης μέσα σε όλα αυτά και 
πού είναι οι προτάσεις του Δήμου για τη λειτουργία αυ-
τού του Οργανισμού» είπε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης Κων. Ζέρβας στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας για μια ακόμη φορά 
την άμεση ενημέρωση από τον ΟΑΣΘ και τον ΟΣΕΘ. Και 
συνέχισε «…άκουσα από τους εκπροσώπους του ΟΑΣΘ 
και του ΟΣΕΘ στη Βουλή να μιλούν για παρεμβάσεις σε 
αλλαγές δρομολογίων, για μελέτες επί του συγκοινωνι-
ακού έργου ενώ ο Δήμαρχος έκανε προτάσεις σχετικά 
με ενοικίαση λεωφορείων, όχι όμως συζήτηση μέσα στο 
δημοτικό συμβούλιο. Τελικά αναρωτιέμαι εάν ο δήμος 
Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό, αν το έχει 
ψηλά στην ατζέντα του, αν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτι-
κή πάνω σε αυτό ή αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σκοπι-
μότητα μιας και το θέμα χρονίζει και δεν βλέπουμε τίποτε 
σχετικό μέσα σε αυτή την αίθουσα».

■ Το θέμα του ΟΑΣΘ θα βρεθεί στο επίκεντρο συνεδρί-
ασης του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει τελικά την 

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Αυτό ανακοίνωσε η πρόεδρος 
του Σώματος Καλυψώ Γούλα, η οποία συμμετέχει θεσμι-
κά ως εκπρόσωπος του δήμου και στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΟΑΣΘ. «Γίνεται μια προσπάθεια για να αντιμε-
τωπιστεί η κατάσταση με χαλασμένα λεωφορεία, χωρίς 
διαγωνισμούς, χρήματα κ.α. Το να εκπροσωπώ το δήμο 
δεν σημαίνει ότι διοικώ τον Οργανισμό», τόνισε η κ. Γού-
λα. Ο δε αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Παππάς 
που εκπροσωπεί τον ΟΣΕΘ χαρακτήρισε «τραγέλαφο» 
τον ΣΑΣΘ, ο οποίος, όπως ανέφερε, «ήταν ανενεργός 
χωρίς αρμοδιότητες και πόρους».

■ Αντιπροσωπεία μετόχων του ΟΑΣΘ ταξίδεψε στην 
Αθήνα (Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου), για το κτίριο του 
Συμβουλίου της Επικρατείας την ημέρα της εκδίκασης 
στην Ολομέλεια του Σώματος των Αιτήσεων Ακύρωσης 
που έχουν υποβάλει 400 περίπου μέτοχοι του ΟΑΣΘ κατά 
του ν. 4482/17 περί Κρατικοποίησης του Οργανισμού – 
και ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2017. «Η αντι-
προσωπεία των Μετόχων έκανε Παράσταση Διαμαρτυ-
ρίας για την κρατικοποίηση του Οργανισμού χωρίς καμία 
αποζημίωση για τους 3.000 συνεταιριστές-μετόχους του. 
Πρόκειται ουσιαστικά για δήμευση ιδιωτικής περιουσίας 
που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα και στην Ευρώ-

πη τις τελευταίες δεκαετίες και η οποία καταστρατηγεί 
βάναυσα το ελληνικό Σύνταγμα, τις Ευρωπαϊκές Συνθή-
κες, καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου» σημειώνουν σε ανακοίνωση τους και 
προσθέτουν «… η Κυβέρνηση, προκειμένου να ενισχύ-
σει το ιδεολογικό της αφήγημα, κρατικοποίησε τον ΟΑΣΘ 
δύο χρόνια πριν την επερχόμενη Ιδιωτικοποίηση του 
Οργανισμού (που βάσει Κοινοτικού Κανονισμού, έχει, 
ούτως ή άλλως, προγραμματιστεί για το 2019 με Διεθνή 
Διαγωνισμό). Η μεθόδευσή της ήταν να σταματήσει από 
το 2015 να καταβάλει στον ΟΑΣΘ τις νόμιμες – και βάσει 
κρατικών Συμβάσεων – επιδοτήσεις εισιτηρίου, ώστε να 
επιτύχει τον οικονομικό στραγγαλισμό του Οργανισμού 
και να προχωρήσει στην αντισυνταγματική Κρατικοποί-
ηση του. Οι 3.000 συνεταιριστές – μικρομέτοχοι, αρχι-
κά βιοπαλαιστές αυτοκινητιστές, δούλεψαν σκληρά και 
πλήρωσαν με τις οικονομίες μιας ζωής την είσοδό τους 
στον Οργανισμό. Το καθαρό μέρισμα τους από τον ΟΑΣΘ 
(αφαιρουμένων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κ.α. 
κρατήσεων) κυμαινόταν, για τη συντριπτική πλειοψηφία 
εξ αυτών (90%), κάτω από 150 ευρώ/μήνα, ενώ κατά την 
περίοδο 2016-17 φορολογούνταν για Μέρισμα το οποίο 
ούτε καν εισέπρατταν…».

■ «Προς τι η πρεμούρα της διοίκησης του Δήμου να… μη συζητηθεί το θέμα της ονομασίας της 
ΠΓΔΜ;» αναρωτήθηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και βουλευτής της… ΝΔ Σταύ-
ρος Καλαφάτης στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου!  Ο αρχηγός των ΕΝΤΑΞΕΙ 
Σταύρος Καλαφάτης είπε στο ΔΣ ότι «δεν πρέπει να χάνεται η γενική εικόνα, καθώς μίλησε η καρδιά 
των ανθρώπων ακαπέλωτη από κόμματα στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης». Όσον αφορά στην 
άρνηση της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων της Διοίκησης να συζητηθεί η πρόταση ψηφί-
σματος των «Εντάξει» για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, υπογράμμισε «Κάποιοι φοβούνται 
να μιλήσουν για σοβαρά θέματα. Τι σας τρομάζει στο ενδεχόμενο να συζητήσουμε για την ονομασία 
της γειτονικής χώρας; Η λογική αδυνατεί να εξηγήσει την φοβερή πρεμούρα των συμβούλων της 
Διοίκησης να εξορκίσουν το θέμα».  Στο ψήφισμα-πρόταση της παράταξης του βουλευτή τη ΝΔ για 
το Σκοπιανό αναφέρονται τα εξής: Διατυπώνουμε τη μετωπική αντίθεσή μας στον ανιστόρητο ισχυ-
ρισμό του Πρωθυπουργού ότι οι Σκοπιανοί αποτελούν απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
επαναλαμβάνουμε την κοινή πεποίθηση των Ελλήνων, ότι η παρακαταθήκη της Μακεδονίας είναι 
ελληνική και είναι αδιαπραγμάτευτη. Η Ιστορία δεν διαγράφεται και δεν ξαναγράφεται.  -Υπογραμμί-
ζουμε ότι συνιστά απαράβατη υποχρέωση της Κυβέρνησης η επιμονή στην ομόφωνη απόφαση του 
Βουκουρεστίου, που συνοψίζεται στη φράση ‘’πρώτα λύση και μετά πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ’’. 
Είναι το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει η Πατρίδα μας προκειμένου να διασφαλιστεί οριστική άρση 
όλων των εκκρεμοτήτων που αφορούν στο σφετερισμό της ιστορίας μας. - Θεωρούμε αναγκαία την 
απόρριψη κάθε ιδέας που αποβλέπει στον τεμαχισμό της υπόθεσης και την υπέρβαση της απόφασης 
του Βουκουρεστίου. Η αιχμαλωσία σε μια τέτοια μεθόδευση θα ναρκοθετήσει το δρόμο της λύσης 
και θα προκαλέσει ανήκεστο βλάβη στα δίκαια του Ελληνισμού. -Τονίζουμε ότι βασική προϋπόθεση 
και απαράβατος όρος για την πορεία της γείτονος στους ευρωατλαντικούς θεσμούς είναι, όχι μόνο η 
συμφωνία της Κυβέρνησής της, αλλά και η άμεση αλλαγή του Συντάγματός της, που θα μετουσιώνει 
τη συμφωνία σε πράξη. Και αυτή η συνταγματική αλλαγή δεν μπορεί να περιορίζεται στην αλλαγή του 
ονόματος. Επιβάλλεται να καταργεί τις ισχύουσες αλυτρωτικές πρόνοιες και να αποκλείει σχετικές 
μελλοντικές αναφορές, οιουδήποτε χαρακτήρα». Δηλαδη κε βουλευτά αυτό το ψήφισμα- πρόταση  
αντανακλά και τη θέση της ΝΔ; / ΦΩΤΟ ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

■ «Και οι άνθρωποι της αγοράς είμαστε Έλληνες…» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίαση αποφάσισε να ανακοινώσει ότι «ως φο-
ρέας έκφρασης της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι αποτελεί χρέος για τον καθένα μας να υπερασπιστεί με όλες τους τις δυνάμεις το όνομα και την ιστορική παρακαταθήκη 
της Μακεδονίας μας. Καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις έχοντας ως μόνη προτεραιότητα την διαφύλαξη της παρακαταθήκης αυτής…»

■ «Το τέλμα επιδεινώνει την κατάσταση, ειδικά όταν έχει διαμορφωθεί ένα αρνητικό status quo, γιατί πάνω από 140 χώρες ήδη αναγνώρισαν την ΠΓΔΜ ως Μακεδονία. Αν δεν κάνουμε 
κάτι άμεσα, «Μακεδονία» θα τους λένε, σκέτο χωρίς κανέναν άλλο προσδιορισμό. Επιδιώκουμε όνομα, που θα διακρίνει σαφώς την ιστορική Μακεδονία, από το όνομα του γειτονικού 
κράτους, να φύγει κάθε στοιχείο αλυτρωτισμού από το τραπέζι και φυσικά σταθερότητα στην περιοχή» δήλωσε στο FOCUS 103,6 ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κα-
τρούγκαλος. «Αυτό που με ανησυχεί είναι, ότι βλέπω μία γενικότερη ακροδεξιά μετατόπιση της ΝΔ. Διότι αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης, τα λέει πλέον και ο κ. Κικίλιας και ο κ. Βρούτσης. 
Το χειρότερο όμως είναι, ότι αυτός που καθορίζει την πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, δεν παίρνει αποστάσεις από αυτά. Εχει ένα ρόλο Πόντιου Πιλάτου, όποιος θέλει να πάει, 
όποιος θέλει να μην πάει (στο συλλαλητήριο) λες κι ένα κόμμα δεν πρέπει να έχει ξεκάθαρη πολιτική φυσιογνωμία, να ξέρουμε αν είναι κεντροδεξιό ή ΛΑΟΣ. Εντάξει, αν η ΝΔ θέλει να γίνει 
ΛΑΟΣ, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα...»
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■ Στη Θεσσαλονίκη βρέ-
θηκε την περασμένη 
εβδομάδα ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφο-

ρών Χρήστος Σπίρτζης, 
προκειμένου να παραστεί 

στην τελετή έναρξης των 
εργασιών του Μουσείου Ολοκαυ-

τώματος. Ο υπουργός έφτασε στο χώρο που 
έχει παραχωρηθεί από τη ΓΑΙΑΟΣΕ για την ανέ-
γερση του Μουσείου, συνοδευόμενος από τον 
πρόεδρο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Απόστολο 
Αντωνούδη. Όπως αποκάλυψε ο κ. Σπίρτζης, 
ο κύριος λόγος βέβαια για τον οποίο βρέθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, είναι η… αναδιοργάνωση 
της Εγνατίας Οδού και ο κύκλος εργασιών 
που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, 
ο υπουργός δήλωσε πως τα έργα που γίνονται 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» -κι έχουν ταλαι-
πωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα εκατο-
ντάδες χιλιάδες επιβάτες- «θα ολοκληρωθούν 
νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», το οποίο 
έχει οριστεί για τον Απρίλιο του 2018.

■ Ο μοναδικός εκπρόσωπος του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έδωσε 
το παρών στην τελετή έναρξης των εργασιών 
του Μουσείου Ολοκαυτώματος ήταν ο επικε-
φαλής της παράταξης «Εντάξει» και βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης. 
Μάλιστα, όπως ακούσαμε τον ίδιο να λέει, κα-
λέστηκε στην εκδήλωση μόλις μία ημέρα πριν. 
«Αναγκάστηκα να πάω στο υπουργείο Μακε-
δονίας- Θράκης, προκειμένου να ξεκαθαρίσω 
την κατάσταση…», είπε ο κ. Καλαφάτης, φανε-

ρά ενοχλημένος…

■ Υπ’ ατμόν ήταν η διευ-
θύντρια του πρωθυ-
πουργικού γραφείου 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνα 
Νοτοπούλου, προκειμέ-
νου να είναι όλα στην… 

εντέλεια για την έλευση 
του Πρωθυπουργού Αλέξη 

Τσίπρα και του Προέδρου του 
Ισραήλ Ρούβεν Ρίβλιν. Μία ημέρα 

πριν μπει «ο θεμέλιος λίθος» για το Μουσείο 
του Ολοκαυτώματος, οι συνεργάτες της κ. Νο-
τοπούλου ζήτησαν από τους δημοσιογράφους 
να βρίσκονται στο χώρο τουλάχιστον μία ώρα 
πριν, ενώ την ημέρα της τελετής έναρξης των 
εργασιών του Μουσείου, η ίδια «έτρεχε αστα-
μάτητα» για να ελέγξει μέχρι και την τελευταία 
λεπτομέρεια. Μάλιστα, όταν πλησίαζε η ώρα 
έλευσης του Πρωθυπουργού, βγήκε η ίδια 
στον εξωτερικό χώρο για να ζητήσει από τους 
παρευρισκόμενους να πάρουν… γρήγορα τις 
θέσεις τους μέσα στο χώρο των ομιλιών.

■ Οργανωμένη και με… 
πρόγραμμα, η πρόεδρος 
του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης Κα-
λυψώ Γούλα, βρέθηκε 
από νωρίς στο χώρο 

όπου παρουσία Τσίπρα 
και Ρίβλιν, πραγματοποι-

ήθηκε η τελετή έναρξης 
για την ανέγερση του Μουσείου 

Ολοκαυτώματος στη δυτική πλευρά της 
πόλης. Την ίδια και τους αντιδημάρχους Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων Σπύρο 
Πέγκα, Πολιτισμού και Τεχνών Έλλη Χρυσίδου 

και Οικονομικών Άννα Αγγελίδου, μετέφερε 
βανάκι του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ λίγο αρ-
γότερα έφτασε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έρ-
γων και Περιβάλλοντος Θανάσης Παππάς και ο 
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Όλοι τους ήταν 
ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς όπως είπαν «είναι 
μία πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας».

■ Σαν αστακός «οχυρώθηκε» για ακόμη μία 
φορά η Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επίσκε-
ψης του Πρωθυπουργού και του Προέδρου 
του Ισραήλ. Ελεύθεροι σκοπευτές τοποθετή-
θηκαν στις ταράτσες πολυκατοικιών, περιμε-
τρικά του σημείου όπου θα γίνει το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος στο χώρο του παλαιού Σιδη-
ροδρομικού Σταθμού, οχήματα τύπου βαν, δε-
κάδες μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. και πεζοί πράκτορες, 
συνόδευαν τις αυτοκινητοπομπές. Οι κεντρικοί 
δρόμοι της πόλης «νέκρωσαν» προκειμένου να 
μεταβεί ο Πρόεδρος του Ισραήλ στο Μνημείο 
του Ολοκαυτώματος, ενώ στη συνέχεια φημο-
λογείται πως ο κ. Ρούβεν Ρίβλιν (ο οποίος είναι 
χροτοφάγος), απήλαυσε το γεύμα του σε μαγα-
ζί στην Άνω Πόλη. Λίγο αργότερα αποχώρησε 
με προορισμό τη Βεργίνα κι έτσι η πόλη βρήκε 
ξανά τους… ρυθμούς της. 

■ Το… event της εβδομάδας αποδείχτηκε πως 
ήταν η επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στη 
Θεσσαλονίκη, αφού ήταν σχεδόν όλοι εκεί. Οι 
Χρήστος Σπίρτζης, Γιάννης Αμανατίδης, Τρι-
αντάφυλλος Μηταφίδης, Δημήτρης Μάρδας, 
Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξανδρος Τριαντα-
φυλλίδης, Μάρκος Μπόλαρης, Μαρία Κόλλια- 
Τσαρουχά και Κώστας Ζουράρης βρέθηκαν στη 
δυτική Θεσσαλονίκη από την πλευρά της… συ-
γκυβέρνησης, ενώ εκεί ήταν και η πλειοψηφία 
των δημάρχων του νομού. Οι δήμαρχοι Πυλαί-
ας- Χορτιάτης Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Κορδελιού- 
Ευόσμου Πέτρος Σούλας, Καλαμαριάς Θεο-
δόσης Μπακογλίδης, Ωραιοκάστρου Αστέριος 
Γαβότσης, Αμπελοκήπων- Μενεμένης Λάζαρος 
Κυρίζογλου, Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης, 
Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης και Χαλκηδό-
νος Γιάννης Τσουκνιδάς. Το… δικό τους «πηγα-
δάκι» έστησαν η αντιπεριφερειάρχης της Μη-
τροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλή Μήτκα 
και τον πρόεδρο της «Αττικό Μετρό ΑΕ» Γιάννη 
Μυλόπουλο, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απου-
σία του Περιφερειάχρη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολου Τζιτζικώστα… 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην 
Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον 
Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2017.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017 μετά της 
Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 
ευρώ 941.800.203.-, ως εξής:
    -Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές                            ευρώ           13.349.203.-
    -Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο  ευρώ         928.451.000.-
5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
6. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
7. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση 
του έτους 2017.
8. Εκλογή Συμβούλων.
9. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
10. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των 
περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος 
στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» 
(ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές 
αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω 
της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε 
(75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) 
μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την 
αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του 
ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την 
επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού 
Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).

Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται 
για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 
79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 
[ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή 
με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι 
και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.

Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική 
Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου 
ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 
250/20.12.2012]).

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος 
Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος 
Άυλων Τίτλων.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική 
Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του 
Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο 
το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον ιστοχώρο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα 
«Ενημέρωση Μετόχων».

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου 
χρόνου.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα 
νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της 
Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας 
ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που μέτοχος 
χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου βάσει σχετικών οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για 
περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική 
μορφή στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα κείμενα των εν 
λόγω πληροφοριών και στοιχείων διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 210-320 3288 και 210-320 3341, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

karfitsomata

Της  Έλενας Καραβασίλη
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Μ
έχρι τα τέλη Φεβρουαρίου - αρχές 
Μαρτίου, αναμένεται να έχει ψηφι-
στεί και να έχει προχωρήσει σε τελικό 
στάδιο, η διαδικασία παραχώρησης 
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονί-
κης στους ιδιώτες επενδυτές, καθώς 
την Παρασκευή υπεγράφη η σύμβαση 
παραχώρησης του ΟΛΘ με το ελληνι-

κό Δημόσιο, βάση της οποίας το λιμάνι για τις επόμενες 
δεκαετίες θα λειτουργεί υπό την South Europe Gateway 
Thessaloniki (SEGT), που κατέχει το 67% των μετοχών. 
Όπως λένε οι αρμόδιοι φορείς, το λιμάνι αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση των τελευταί-
ων δεκαετιών (από οικονομικής άποψης), ενώ παράλληλα 
με το «Μακεδονικό ζήτημα» να βρίσκεται στο προσκήνιο, 
κάνουν λόγο για «σημαντικό μέρος της διακίνησης, που 
βασίζεται στα Σκόπια». 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  

Όπως είπε στην Karfitsa ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Κυριάκος Λουφάκης, 
ένας σημαντικός αριθμός των container πηγαίνουν στα 
Σκόπια, όμως ο μεγαλύτερος όγκος αφορά στην εσωτερι-
κή διακίνηση. «Για τα Σκόπια το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς μέσω αυτού προμη-
θεύονται πολλές πρώτες ύλες που είναι αναγκαίες για τη 
βιομηχανία τους. Όμως, κι εμείς τους έχουμε ανάγκη διότι 
είμαστε στο κέντρο των εμπορευματικών ροών μεταξύ 
ανατολής και Ευρώπης και για να φτάσουμε στην Ευρώπη 
πρέπει να περάσουμε μέσα από τα Σκόπια». Ο ίδιος σημεί-
ωσε πως θα πρέπει άμεσα ο ιδιώτης να προχωρήσει σε 
επενδύσεις που αφορούν στο μηχανολογικό εξοπλισμό. 
«Στις άμεσες προτεραιότητες φυσικά πρέπει να είναι η 
εξεύρεση λύσης στο θέμα προσωρινής εναπόθεσης των 
containers, ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση με την 
απεργία των τελωνειακών υπαλλήλων, που κρατάει από 
τις 16 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, προσδοκούμε σύντομα 
να ξεκινήσουν οι επενδύσεις επέκτασης και εκβάθυνση 
της έκτης προβλήτας. Όσον αφορά στο Δημόσιο, θα πρέ-
πει να ολοκληρωθούν τα μέτρα που αφορούν στην απρό-
σκοπτη πρόσβαση των χερσαίων μεταφορικών μέσων στο 
λιμάνι» τονίζει ο κ. Λουφάκης. 

«Υψηλή κερδοφορία» 

«Η εταιρεία παραδίδεται στην καλύτερη οικονομική κατά-
σταση (από άποψη διακίνησης και τζίρου) που έχει υπάρξει 
από το 2007. Η προσδοκία είναι να συνεχιστεί αυτή η ανο-
δική πορεία και να συνοδευτεί από τις απαραίτητες επεν-
δύσεις που πρέπει να γίνουν σε υποδομές και μηχανολο-
γικό εξοπλισμό. Το 2017 έκλεισε με 401.940 TEUs (μονάδα 
μέτρησης, που ισοδυναμεί με ένα τυποποιημένο εμπορευ-
ματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών) κι μ’ ένα τζίρο που κυμαί-
νεται στα 55 εκατ. ευρώ», είπε στην Karfitsa ο πρόεδρος 
του ΟΛΘ Κωνσταντίνος Μέλλιος. Παράλληλα, τόνισε 
πως η πλειοψηφία των εισαγόμενων εμπορευμάτων αφο-
ρούν στην εσωτερική αγορά, «ένα σημαντικό μέρος μετα-
φέρεται στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Αντίστοιχα, το με-
γαλύτερος μέρος των εξαγώγιμων containers προέρχεται 
από την εσωτερική αγορά κι ένα μικρότερο μέρος από τη 

«Κερδοφόρο με ανάγκη για επενδύσεις» το λιμάνι που θα παραλάβουν οι επενδυτές 
«ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΉΣ ΔΙΑΚΙΝΉΣΉΣ ΣΤΉΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ», ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μόνιμο θέμα συζήτησης αποτελεί 
το πώς μπορούν να έρθουν επενδύσεις στη χώρα. Οι «τραυματικές» 
εμπειρίες όσων ξένων επενδυτών ήταν θαρραλέοι, ή απλώς ανυποψία-
στοι και τόλμησαν να τοποθετήσουν κεφάλαια στη χώρα μας τείνουν να 
γίνουν ανέκδοτα στις διεθνείς αγορές. Είναι κοινό μυστικό πως πέραν 
των χιλιάδων ανώνυμων επενδύσεων που βαλτώνουν στα γραφεία 
των κρατικών υπηρεσιών, εμβληματικές επενδύσεις που θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν ως σηματωρός, εξελίσσονται σε μπούμερανγκ 
για την Ελλάδα. 

Οι επενδυτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας κατά την επόμε-
νη πενταετία προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί με διατηρήσι-
μο τρόπο υπολογίστηκαν το 2017 από την PricewaterhouseCoopers 
(PWC) στα 270 δισ. ευρώ. Αλλά οι αδυναμίες της χώρας, συγκυρια-
κές και διαρθρωτικές, όπως τις κατατάσσει η Τράπεζα της Ελλάδος, να 
προσελκύσει τέτοια κεφάλαια από το εξωτερικό σε συνδυασμό με την 
απουσία επαρκών κεφαλαίων για μια τέτοιου εύρους χρηματοδότηση 
από τις ελληνικές τράπεζες καθιστά τις προοπτικές της ανάκαμψης επι-
εικώς ισχνές.

Ποια είναι  όμως η πραγματικότητα; Οι άμεσες ξένες το 2016 αυξήθη-
καν για πρώτη φορά μετά το 2011, αγγίζοντας τα  3,12 δισ. δολάρια από 
1,14 δισ. δολάρια το 2015, χρονιά που ως γνωστόν χαρακτηρίστηκε 
από έντονη πολιτική και οικονομική ρευστότητα. 

Η επίδοση αυτή, που συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά, σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων 2017, οφείλεται σε σημαντικό 
βαθμό στις αποκρατικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα 
μας. Την ίδια ώρα, πάντως, διαπιστώνεται ότι μέσα σε έξι χρόνια έφυ-
γαν από την Ελλάδα προς άλλους επενδυτικούς προορισμούς 6,16 δισ. 
δολ., γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε όλη αυτή την περίοδο στο ΑΕΠ 
αλλά και στους αρνητικούς δείκτες της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό σημαντικό θα είναι το όφελος που θα προκύψει από 
την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στον προτιμητέο 
επενδυτή. Εφαρμόζοντας τη σωστή στρατηγική ανάπτυξης του λιμα-
νιού και με την κατάλληλη προετοιμασία και διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων, η Θεσσαλονίκη θα μπορέσει να αποτελέσει ένα διεθνές επιχει-
ρηματικό κέντρο. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι ο port operator δεν έχει 
ανταγωνιστικά λιμάνια στην περιοχή και διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία, 
θα λειτουργήσει προς όφελος της πόλης μας. Γύρω από το λιμάνι ανα-
μένεται να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας από εταιρίες σχετικές με μεταφορές, ασφάλειες, 
τραπεζικές συναλλαγές, νομικές υπηρεσίες κ.α.

Η παραχώρηση του ΟΛΘ αποτελεί μέρος του σχεδίου για την επόμενη 
ημέρα της χώρας. 

Ωστόσο, για να υπάρξουν και άλλες, νέες μεγάλες επενδύσεις, για να 
μετατραπεί το ενδιαφέρον σε πρωτοβουλίες και οι ευκαιρίες σε γόνι-
μες επενδύσεις, χρειάζεται δέσμευση και συνέπεια από την πλευρά της 
πολιτείας, χρειάζονται πράξεις για τη δημιουργία ενός σταθερού, ευ-
νοϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο οι επενδυτές θα μπορέσουν να εμπι-
στευθούν τα κεφάλαιά τους. Χρειάζεται ένα φιλικότερο προς την επιχει-
ρηματικότητα και κυρίως προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο, στο οποίο 
οι επενδυτές θα μπορούν να προγραμματίζουν χωρίς απρόβλεπτα και 
εκπλήξεις, χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία και ένα σύγχρονο νομο-
θετικό πλαίσιο, με σαφείς κανόνες και απλούστερες διαδικασίες. 

Ήρθε η ώρα,  η πολιτεία να δώσει έμπρακτα τα κατάλληλα μηνύματα 
στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με την απεμπλοκή μεγάλων επεν-
δύσεων, με την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και με την ολο-
κλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Η αποφασιστικότητα, η συνέπεια και 
η αποτελεσματικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, θα καθορίσουν το 
βαθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.  

*O κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Θεσσαλονίκης και Α’ Αντιπρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Ώρα για επενδύσεις 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ* 
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βαλκανική». Σύμφωνα με τον κ. Μέλλιο τα εγχώρια προς 
εξαγωγή εμπορευματοκιβώτια το 2017 αυξήθηκαν κατά 
21,9%, ενώ στην περίπτωση των transit (βαλκανικές αγο-
ρές) η άνοδος ανήλθε σε 32,6%. Αναφορικά με τις εισαγω-
γές εμπορευματοκιβωτίων, αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα 
κατά 4,88% και τα αντίστοιχα transit φορτία κατά 15,4%. 
«Όσο αναφορά βέβαια στο συμβατικό φορτίο, η διακίνηση 
κατά κύριο λόγω γίνεται από και προς τα Σκόπια». Ανα-
φερόμενος στην απεργία των τελωνειακών υπαλλήλων, ο 
κ. Μέλλιος εξηγεί πως: «κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες πε-
ριέκοψαν κάποιος γραμμές τους, χωρίς όμως να φύγουν 
από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης». 

«Παρακαταθήκη η αποχή των τελωνειακών» 

Από την πλευρά του ο Α’ αντιπρόεδρος του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ηλιάδης 
σημείωσε πως «Ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να υλοποιήσει 
επενδύσεις αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ώστε το 
λιμάνι να είναι ανταγωνιστικό με αξιοπρεπείς υπηρεσίες. Ο 
γηρασμένος, απαξιωμένος και κακοσυντηρημένος μηχα-
νολογικός εξοπλισμός πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί και 
να εκσυγχρονισθεί παράλληλα  με την επέκταση της 6ης 
προβλήτας και την εκβάθυνση που αποτελούν και συμ-
βατικές υποχρεώσεις. Στόχος θα πρέπει να είναι τόσο η 
ορθολογιστική διαχείριση, όσο και η αύξηση του φορτίου. 
Η προσδοκώμενη αύξηση αφορά επαναπατρισμό φορτίων 
που χάθηκαν σε παρελθούσες κινητοποιήσεις – απεργίες 
εργαζομένων από περιφερειακά λιμάνια Βαλκανικών χω-
ρών. Παράλληλα εκκρεμούν έργα που σχετίζονται με την 
οδική πρόσβαση στο λιμάνι. Αναφέρομαι στην οδογέφυρα 
που θα συνδέει το λιμάνι με την ΠΑΘΕ – ΕΓΝΑΤΙΑ η οποία 
για να λειτουργήσει απαιτείται ένα τμήμα που ακόμη δεν 
έχει κατασκευαστεί. Το έργο ενώ έπρεπε ήδη να είχε ολο-
κληρωθεί από την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ και να λειτουργεί, βρί-
σκεται ακόμη στο στάδιο της μελέτης». Ο κ. Ηλιάδης τόνισε 
μάλιστα πως «παράλληλα με τα εκκρεμή έργα, παραδίδεται 
παρακαταθήκη στον νέο ιδιοκτήτη η  αποχή των τελωνει-
ακών από εργασία στην πύλη εισόδου του λιμανιού κατά 
τις ώρες 22:00 – 06:00 (νυχτερινή βάρδυα), πράγμα που 
«ακυρώνει το 1/3 της λειτουργίας του λιμανιού. Ο νέος 
ιδιοκτήτης καλείται να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα που 
πρέπει να επιλυθεί καθώς το λιμάνι αποτελεί «Ελεύθερη 
Ζώνη» και απαιτείται η 24ωρη λειτουργία του».

«Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν»  

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βιομηχανία στη Β. Ελλάδα, 
με σαφέστατη αναφορά στην εθνική οικονομία καθώς ο 
ΟΛΘ εξυπηρετεί την εγχώρια οικονομία, πολύ περισσότε-
ρο από τον Πειραιά. Έτσι λοιπόν αυτή η αγοραπωλησία, 
είναι πολύ σοβαρή. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι είναι μία εύ-
ρωστη εταιρία οικονομικά. Έχει πάνω από 90 εκατ. ευρώ 
χρηματικά διαθέσιμα, έχει έναν λογαριασμό ειδικού αφο-
ρολόγητου αποθεματικού που φτάνει τα 75 εκατ. ευρώ, ο 
τζίρος της είναι πάνω από 50 εκατ. ευρώ και η διακίνηση 
στο container terminal (που είναι η καρδιά των εσόδων) 
συνεχώς αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά βέβαια, υπάρ-
χουν φοβερά προβλήματα στον ηλεκτρολογικό - μηχανο-
λογικό εξοπλισμό (που τα έχουμε καταθέσει στον εισαγ-
γελέα διαφθοράς υπό την έννοια ότι δεν υλοποιήθηκαν 

οι απαραίτητες συντηρήσεις). Σε αυτόν τον εξοπλισμό, 
δεν έχει γίνει καμία επένδυση από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’90. Αυτό όμως, δεν αναιρεί την άλλη εικόνα που έχει 
αυτή τη στιγμή το λιμάνι. Ο ιδιώτης επενδυτής, έχει ήδη 
φέρει τεχνικό κλιμάκιο που ελέγχει τον εξοπλισμό, όμως 
επιτρέψτε να πιστεύω στην πράξη, πως θα εξαντλήσουν 
κάθε ωφέλιμο χρόνο που έχουν όσον αφορά στην αντι-
κατάσταση, διότι οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα σύνθετες», 
εξηγεί η γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλ-
λήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και πρόεδρος του 
Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΟΛΘ, Φανή 
Γουργούρη. «Αυτή τη στιγμή, το προσωπικό του ΟΛΘ 
υπολείπεται των αναγκών του. Υπάρχουν 332 εργαζόμενοι 
αορίστου χρόνου που συνεπικουρούνται από εργαζόμε-
νους οκτάμηνων και κάποιες υπεργολαβίες βοηθητικών 
εργασιών. Βέβαια αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να μη 
μπορούν να αλλάξουν οι κανονισμοί προσωπικού - που 
ορίζουν και τους τρόπους απόλυσης- με διευθυντικό δι-
καίωμα, πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση για να υπάρξει 
τροποποίηση», υπογράμμισε η ίδια.  Όπως είπε χαρακτη-
ριστικά, οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση θα 
συνεχιστούν. Ο πρόεδρος της Β΄ Ένωσης Τελωνειακών 
Μακεδονίας και αντιπρόεδρος της ΟΤΥΕ, Θεοδόσης 
Κρέτσης διαμηνύει πως και οι δικές τους κινητοποιήσεις 
θα συνεχιστούν. «Πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει η 
εναπόθεση των εμπορευματοκιβωτίων μέσα στην “Ελεύ-
θερη Ζώνη”, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα λιμάνι 
της Ευρώπης. Από τις αρχές του Οκτωβρίου, μέχρι και 
το Δεκέμβριο (την περίοδο της απεργίας δηλαδή) έχουν 
διακινηθεί περισσότερα container απ’ ότι πριν από την 
απεργία. Συγκεκριμένα, φορτώνονται  20,2% περισσότερα 
container (συγκριτικά με την περίοδο που δεν απεργούσα-
με). Αν συγκρίνουμε το τρίμηνο της απεργίας με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2016, παρατηρείται μία αύξηση της 
τάξεως του 16,81%. Το ότι έφυγε το 45% των εξαγωγέων 
είναι ψευδές κι αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Εμείς θα 
συνεχίσουμε μέχρι να βρεθεί μία λύση. Χρειαζόμαστε να 
δουλεύουν οι συνάδελφοί μας στο σκάνερ (που εντόπισε 
πρόσφατα το container με λαθραία τσιγάρα) κι όχι να ανα-
λώνεται το προσωπικό σε πόστα όπου δεν υπάρχει ανά-
γκη», υπογράμμισε ο κ. Κρέτσης.  

«Κερδοφόρο με ανάγκη για επενδύσεις» το λιμάνι που θα παραλάβουν οι επενδυτές 
«ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΉΣ ΔΙΑΚΙΝΉΣΉΣ ΣΤΉΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ», ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
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Συνεργασίες με ρωσικές περιφέρειες για την υλοποίηση κοινών δρά-
σεων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού δρομολογεί η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συνεργασίες ήταν το αποτέλε-
σμα της συμμετοχής της στο τουριστικό φόρουμ «Τόσο διαφορετική 
Ελλάδα» (24-25 Ιανουαρίου 2018) στη Μόσχα, όπου ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Π.Κ.Μ. Αλέξανδρος Θάνος 
συναντήθηκε με υπουργούς των τοπικών κυβερνήσεων από 21 Πε-
ριφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που συμμετείχαν στη συνάντηση 
και συμφώνησε στην υλοποίηση στοχευμένων διμερών πολιτιστικών 
και τουριστικών δράσεων. Κατά τη διάρκεια του τουριστικού φόρουμ 
«Τόσο διαφορετική Ελλάδα», που αποτέλεσε συνάντηση διασύνεδεσης 
μεταξύ των Περιφερειών της Ελλάδας και της Ρωσίας και διοργανώθη-
κε από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολι-
τισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο του «Έτους Τουρισμού 
Ελλάδας-Ρωσίας 2017-2018», έγιναν οι παρακάτω συμφωνίες: Με την 
Περιφέρεια Vladimir, που αποτελεί μέλος του Χρυσού Δακτυλίου της 
Ρωσίας, συμφωνήθηκε η διοργάνωση αμοιβαίων fam trips με τουρι-
στικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, το πρώτο στη Ρωσία τον Ιού-
νιο και το δεύτερο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις αρχές 
Οκτωβρίου 2018.  Με την Περιφέρεια της Μόσχας συμφωνήθηκε η δι-
οργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης στη Μόσχα για την προβολή της 
μακεδονικής κουζίνας. Με την Περιφέρεια Novgorod, στην οποία βρί-
σκεται η μεγαλύτερη συλλογή αγιογραφιών της Ρωσίας, συμφωνήθηκε 
η έκθεση της κινητής συλλογής 12 αγιογραφιών, καθώς και η παρου-
σίαση του προορισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 
εργαζόμενους των βιομηχανιών της περιοχής τους. Με την Περιφέρεια 
του Krasnodar Krai συμφωνήθηκε η υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού 
τουρισμού με τη συμμετοχή οργανισμών που διοργανώνουν πολιτιστι-
κά φεστιβάλ στις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο του τουριστικού φόρουμ «Τόσο διαφορετική Ελλάδα», 
πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές με εκπροσώπους της Βιβλιοθήκης 
Ξένης Λογοτεχνίας της Μόσχας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας σε πρόγραμμα με θέμα την παρουσίαση των προ-
σκυνηματικών χώρων και μνημείων σε μια κοινή πολιτιστική διαδρομή. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνάντηση συμμετείχαν αρμόδιοι Αντιπε-
ριφερειάρχες από εννέα Περιφέρειες της Ελλάδας, στελέχη του Ε.Ο.Τ. 
Ρωσίας και Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρι-
σμού και της ελληνικής Πρεσβείας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Πραγμα-
τοποιήθηκε ενιαία παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας 
και των Ελληνικών Περιφερειών που συμμετείχαν στην Υπουργό Πο-
λιτισμού της κεντρικής κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στους 
τοπικούς Υπουργούς 21 Ρωσικών Περιφερειών και σε τοπικούς του-
ριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Επίσης συμφωνήθηκε να 
δημιουργηθεί σε κεντρικό επίπεδο, υπό την εποπτεία των δύο Υπουρ-
γείων, ένα πολιτιστικό καλεντάρι που θα περιέχει όλες τις μεγάλες πολι-
τιστικές εκδηλώσεις των δύο χωρών / φωτο Σάββας Αυγητίδης

Την επέτειο των δέκα χρόνων από την ίδρυση της, 
μιας πορείας γεμάτης θριάμβους και διακρίσεις 
γιόρτασε η Αθλητική Ένωση Νέων (ΑΕΝ) Πανορά-
ματος σε συνεργασία με τους ΛΕΟΝΤΕΣ Πανορά-
ματος, στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής», 
στο δημαρχείο Πανοράματος. Η πανηγυρική αλλά 
παράλληλα σεμνή εκδήλωση κορυφώθηκε με την 
απονομή επαίνων σε αθλητές και αθλήτριες του 
βόλεϊ και την ειδική βράβευση της υπερ-αθλήτριας 
κολύμβησης Μαρίας Τσάκωνα που προκάλεσαν τη 
συγκίνηση και το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Στην ομιλία του ο Ομοσπονδιακός προπονητής της 
Τεχνικής Κολύμβησης Γιάννης Καλαϊτζογλίδης ανα-
φέρθηκε στον σημαντικότατο ρόλο των γονέων για 
την ενασχόληση των νέων στον αθλητισμό, την πα-
ρουσίαση έκανε ο Έφορος της ΑΕΝ Πανοράματος, 
Μάριος Χατζηβασιλείου, ενώ σύντομο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτι-
ος Καϊτεζίδης. «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον 
δραστήριο αθλητικό σύλλογο ΑΕΝ Πανόραμα που 
συμπληρώνει φέτος μια δεκαετία προσφοράς στον 
αθλητισμό και στη νεολαία της πόλης μας. Δεν είναι 
υπερβολή να πούμε ότι με τις επιτυχίες των ομά-
δων της η ΑΕΝ Πανοράματος άλλαξε την ιστορία 
του τοπικού μας αθλητισμού στο βόλεϊ, ένα άθλημα 
που όλοι αγαπάμε. Είμαστε εδώ όμως και για να τι-

μήσουμε τους εξαιρετικούς αθλητές και αθλήτριες 
των δραστήριων συλλόγων μας που με τις διακρί-
σεις τους προβάλλουν τον δήμο μας και μας κάνουν 
όλους υπερήφανους» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. 
Καϊτεζίδης.

Το φλουρί της βασιλόπιτας για το 2018 κέρδισαν οι 
Ακαδημίες της ΑΕΝ ενώ στη διάρκεια της εκδήλω-
σης τιμήθηκαν πρώην και νυν αθλητές και αθλήτρι-
ες του βόλεϊ των δύο συλλόγων και συγκεκριμέ-
να ο 20χρονος Αθηνόδωρος Καϊλής (ΑΕΝ) για τη 
συμμετοχή του στην κατάκτηση της 8ης θέσης στο 
Παγκόσμιο σχολικό Πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος 
Δελληπάλας (ΛΕΟΝΤΕΣ) για τις Πανελλήνιες επιτυ-
χίες του και η 19χρονη Άννα Χυτίρογλου (ΑΕΝ) για 
τις πρωτιές που κατέκτησε με την ομάδα της στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα στις κατηγορίες Νεανί-
δων και Κορασίδων. Επίσης τιμήθηκαν ο σύλλογος 
Αεροπροσκόπων και οι αθλητές και αθλήτριες των 
συλλόγων  Λευτέρης Σβάρνας, Σοφία Δάρδα, Αθη-
νά Καντούντη, Αγγελική Κατσανεβάκη και Νικολέ-
τα Κατσανεβάκη,  Μ. Χατζησταματίου,  Ι. Αναστασί-
ου, Σουπιάδη, Σ. Χρυσαφίδου, Χ. Παπαντωνίου, Ειρ. 
Παπανικολάου, Μ. Αναστασιάδη, Α. Βαλαριστού, Μ. 
Λαζαρίδου και Δ. Γεωργιάδου για τη συμμετοχή 
και τις διακρίσεις τους στο άθλημα του βόλεϊ με τις 
ομάδες τους.

Με ειδική διάκριση βράβευσε ο δήμαρχος την 
αθλήτρια της κολύμβησης  Μαρία Τσάκωνα και 
τον προπονητή της Γιάννη Μαχίλη για την κα-
τάκτηση της δεύτερης θέσης και του αργυρού 
μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμ-
βησης Ατόμων με Αναπηρία στο Μεξικό. Όπως 
ανακοίνωσε ο δήμος θα τιμήσει την πολυνίκη 
αθλήτρια τοποθετώντας την φωτογραφία της στο 
«Πάνθεον των Ολυμπιονικών» στο Ολυμπιακό 
Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος. «Δεν θα μπορού-
σε να λείψει από αυτή τη γιορτή η Μαρία Τσάκωνα 
που με την υπερπροσπάθεια και τις εκπληκτικές 
νίκες της μας δίνει το παράδειγμα, μας συγκινεί 
και μας κάνει υπερήφανους. Για το λόγο αυτό και 
επειδή ο δήμος μας οφείλει να τιμάει τους κορυ-
φαίους  αθλητές του η φωτογραφία της θα προ-

στεθεί και θα κοσμεί στο εξής το μεγάλο μπάνερ 
μαζί με τις φωτογραφίες των υπόλοιπων δημο-
τών Ολυμπιονικών μας στο Ολυμπιακό Αθλητικό 
Κέντρο Πανοράματος» σημείωσε ο κ. Καϊτεζίδης.  
H Μαρία Τσάκωνα, που βραβεύτηκε πρόσφατα 
από την Παραολυμπιακή Επιτροπή και πρόκειται 
να τιμηθεί για τις επιδόσεις της και από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, 
ευχαρίστησε θερμά τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 
και τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη που στάθηκαν, 
όπως είπε, πάντοτε αρωγοί και συμπαραστάτες 
σε όλη την αθλητική της διαδρομή. Όπως τόνι-
σε η προσπάθεια δεν σταματά και ότι τώρα έχει 
εστιάσει το βλέμμα και  όλη την αγωνιστική της 
δράση στην προετοιμασία της για την Ολυμπιάδα 
του 2020 στο Τόκιο.

Το άνοιγμα της Περιφέρειας  
Τζιτζικώστα στη… Ρωσία

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης «Η φωτογραφία της Μαρίας 
μπαίνει στο πάνθεον των ολυμπιονικών μας»

πόλη
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Ρ
ωγμές στους τοίχους και στο δάπεδο εντοπίζο-
νται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης, ενώ σύμφωνα με τα όσα δήλωσε 
στην Karfitsa ο σύλλογος γονέων και κηδεμό-
νων χρηματοδότησαν οι ίδιοι έργα συντήρησης 
που «ήταν απαραίτητα να γίνουν».
Το πρόβλημα των ρωγμών υπάρχει εδώ και 
αρκετά χρόνια, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες 

πήρε διαστάσεις όταν η δημοτική παράταξη «Πολίτες σε δρά-
ση», του Γιώργου Κυριλλίδη εξέδωσε ανακοίνωση μέσα από 
την οποία κατηγορούσε τον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
για αδιαφορία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. «Το σχο-
λείο το επισκέπτομαι συχνά, όταν πήγα στο χριστουγεννιάτικο 
μπαζάρ ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μου έθεσε ξανά το 
ζήτημα με τις ρωγμές. Για την ακρίβεια μου είπαν ότι δεν εισα-
κούστηκαν στον δήμαρχο όταν ήρθαν σε επαφή μαζί του», πε-
ριέγραψε στην Karfitsa o κ. Κυριλλίδης. «Από πλευράς μου 
θεωρώ τις ρωγμές που εντοπίζονται στο σχολείο σημαντικό 
ζήτημα. Στείλαμε μια σχετική αναφορά προς την διεύθυνση 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης θέτοντας 
το σοβαρό αυτό θέμα σε γνώση τους. Η απάντηση που πήραμε 
ήταν ότι η κατανομή  των σχετικών πιστώσεων στη σχολική 
επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επισκευή και 
συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ανήκει στο δήμο. Μάλι-
στα, η απάντηση δεν ήρθε μόνο σε εμάς, αλλά στάλθηκε και 
στο δήμο», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι: «Εγώ ξεκαθάρισα 
τη θέση μου δεν είμαι ειδικός, ούτε ξέρω από αυτά τα θέματα, 
αλλά βλέπω μια εικόνα που με σοκάρει, ρωγμές σε ένα κτίριο 
που μπαινοβγαίνουν παιδιά, οπότε οι αρμόδιοι θα πρέπει να 
δουν τι συμβαίνει, όσον αφορά στην στατικότητα του κτιρίου 
και την συντήρηση».

«Πληρώσαμε υδραυλικό  
για να φτιάξει τις τουαλέτες» 
Το «χέρι στην τσέπη» έβαλε ο σύλλογος γονέων κα κηδεμό-
νων του σχολείου, ούτως ώστε «να γίνει συντήρηση σε βασι-
κά τεχνικά θέματα», όπως είπαν στην Karfitsa. «Υπάρχουν 
ρωγμές στο κτίριο εδώ και χρόνια, θεωρούσαμε ότι κάποια 
στιγμή θα τα διόρθωναν, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Εμείς 
καλέσαμε τον δήμαρχο, ο οποίος ήρθε αλλά δεν έκανε τίποτα 
στη συνέχεια. Από τεχνικής αλλά και οπτικής πλευράς οι ρωγ-
μές μας προβληματίζουν σαν γονείς. Ανησυχούμε, καθώς σε 
περίπτωση κάποιου σεισμού θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι 
τα παιδιά μας δεν θα πάθουν κάτι. Σε αυτό το σχολείο καθημε-
ρινά περνούν την είσοδο 170 με 200 παιδιά», αναφέρει ο σύλ-
λογος. Επιπλέον, «το σχολείο εδώ και χρόνια δεν συντηρείτε 
και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι μας πηγαίνουν από καλο-
καίρι σε καλοκαίρι λέγοντας μας ότι θα βαφτεί και έχει φτάσει 
στο σημείο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά να είναι άβαφο 
τα τελευταία δέκα χρόνια. Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου 
εντοπίζονται και υγρασίες». Μάλιστα, σύμφωνα με το σύλλογο 
η παραπάνω κατάσταση τους οδήγησε να χρηματοδοτήσουν 
οι ίδιοι τη συντήρηση στις τουαλέτες του σχολείου. «Φέτος 
βάλαμε υδραυλικό και έφτιαξε τις τουαλέτες, καζανάκια, βρύ-
σες και το πλήρωσε ο σύλλογος. Πλέον, σκεφτόμαστε όσον 
αφορά στις ρωγμές και στο βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά 
που χρειάζεται το σχολείο, να ζητήσουμε κάποια δωρεάν από 
κάποια ή κάποιες μεγάλες εταιρείες ώστε να μας βοηθήσουν».

«Σε επικείμενο σεισμό  
το κτίριο θα μείνει όρθιο»

«Πέρσι τον Μάιο είχα γυρίσει όλα τα σχολεία μόνος μου και 
πριν από δυο μήνες πάλι είχα πάει ξανά, αυτή τη φορά μαζί με 
μηχανικό του δήμου, που είναι γνώστης και καταγράψαμε τα 
προβλήματα από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Όπου κατα-
γράψαμε  πρόβλημα σιγά σιγά προχωράμε σε κάθε σχολείο για 
να το λύσουμε, αλλά όπως καταλαβαίνεται όλα μαζί δεν μπο-
ρούν να γίνουν», είπε μιλώντας στην Karfitsa ο εντεταλμένος 
δημοτικός σύμβουλος παιδείας του δήμου, Κοσμάς Γυμνό-
πουλος. Για το 1ο δημοτικό σχολείο ο κ. Γυμνόπουλος υπο-

γράμμισε ότι πριν από λίγα χρόνια εμφύτευσαν δοκούς. «Το 
κτίριο έχει τέτοια ευστάθεια που σύμφωνα με γνώμες μηχανι-
κών και άλλων αρμοδίων λένε ότι μπορεί σε έναν επικείμενο 
σεισμό ακόμα κι αν πέσουν όλα τα κτίρια των Αμπελοκήπων, 
αυτό το κτίριο θα μείνει όρθιο. Δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο 
και δεν έχει πρόβλημα. Απλά υπάρχουν δυο κτίρια, το παλιό 
και το νέο στο ενδιάμεσο, λόγω συστολής-διαστολής υπάρχει 
ένα μικρό άνοιγμα, αλλά και γι’ αυτό φροντίσαμε ήδη και ξε-
κινήσαμε αρμοκάλυπτρα για να καλύψουμε αυτές τις ρωγμές, 
αλλά επικίνδυνα δεν είναι για κανέναν λόγο», ξεκαθάρισε ο κ. 
Γυμνόπουλος.

«Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας»
Απάντηση για τις «επικίνδυνες» ρωγμές έδωσε από την πλευ-
ρά του και ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος 
Κυρίζογλου. «Το 1ο Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων στεγά-
ζεται σε κτίριο του οποίου το ένα τμήμα κατασκευάσθηκε τη 
δεκαετία του 1930 και το άλλο τμήμα το 1955. Μεταξύ των δύο 
κτιρίων υπάρχει κατασκευαστικός αρμός (αρμός διαστολής). 
Το 2005, στην πίσω πλευρά του σχολείου επί της οδού Πα-
νταζοπούλου, κατασκευάστηκε νέο κτίριο (χώροι υγιεινής και 
γραφεία) σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο, όπου και σε αυτή 
την περίπτωση υπάρχει κατασκευαστικός αρμός. Είναι λοιπόν 
απόλυτα φυσιολογικό να εμφανίζονται ρωγμές στα συγκεκρι-
μένα σημεία, οι οποίες όμως δεν επιφέρουν καμία επίπτωση 
στην στατική επάρκεια του κτιρίου», τονίζει χαρακτηριστικά σε 
ανακοίνωση του ο δήμαρχος. Προβλήματα με την στατικότητα 
του εντοπίστηκαν κατά το παρελθόν σύμφωνα με την ανακοί-
νωση η οποία αναφέρει «το 2006 ολοκληρώθηκε το έργο «Επι-
σκευή πεσσών ισογείου και ορόφου της 1ης ΕΣΕ» με το οποίο 
έγινε στατική ενίσχυση με μανδύες στους πεσσούς του κτιρίου. 
με κόστος 245.000,00 ευρώ.  Επίσης, το 2005 ολοκληρώθη-
κε το έργο «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και συντήρηση 
σχολικού συγκροτήματος της 1ης ΕΣΕ», συνολικού κόστους 
423.000,00. Με το προαναφερθέν έργο κατασκευάσθηκαν νέοι 
χώροι υγιεινής (νέο κτίριο σε επαφή με το υφιστάμενο), αντικα-
ταστάθηκε η κεραμοσκεπή του κτιρίου, αντικαταστάθηκαν όλα 
τα εξωτερικά κουφώματα, βάφτηκε εσωτερικά και εξωτερικά 
το σχολείο και εκτελέστηκαν πολλές ακόμη εργασίες για τη 
συντήρηση και εκσυγχρονισμό του. Άλλα σημαντικά έργα που 
εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είναι η 
διαμόρφωση του ολοήμερου σχολείου με κόστος 103.500,00 
ευρώ (ολοκληρώθηκε το 2004) και η διαμόρφωση της αυλής 
που ολοκληρώθηκε το 2005 με κόστος 87.200,00 ευρώ. Σε 
απάντηση λοιπόν του κ. Κυριλλίδη για την ‘’αδιαφορία’’ που 
επιδεικνύει η Δημοτική Αρχή, παραθέτουμε έργα συνολικού 
κόστους 858.700,00 ευρώ».

ρεπορτάζ

«Οι ρωγμές μας προκαλούν ανησυχία»
«ΠΛΉΡΏΣΑΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ», ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΉΝ KARFITSA

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ...  Από αύριο, 
ξεκινά ένας απίστευτος εφιάλτης για 
500.000 «κόκκινους δανειολήπτες» και 
για 2.000.000 φορολογούμενους (!) που 
αδυνατούν να αποπληρώσουν την Εφορία. 
Ακόμα και αυτοί που εντάχθηκαν στο Νόμο 
Κατσέλη, το όνειρο της προστασίας της 
κατοικίας τους, θα μετατραπεί σε εφιάλτη, 
αφού ξεκίνησαν ήδη από 1η Φεβρουαρίου 
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Κανείς δεν 
μπορεί να προβλέψει, ποιές δραματικές 
σκηνές θα εκτυλιχθούν - πολύ σύντομα 
- μέχρι τον Απρίλιο ζητούν οι δανειστές, 
όταν οι δικαστικοί επιμελητές θα προσέρ-
χονται στις κατοικίες συμπολιτών μας, με 
την «ερήμην απόφαση» της έξωσης και 
παράδοσης της κατοικίας τους. Η Ελληνική 
Αστυνομία με πρόσφατη ανακοίνωσή της, 
δηλώνει ότι τα μέλη της δεν επιθυμούν να 
εμπλακούν στην όλη διαδικασία. Μυστικό 
όμως, μας κρατάνε για το τι γίνεται με 
το «Ειδικό Σώμα Αστυνομικών» τύπου 
«Ράμπο» που προβλέπεται από το μνημόνιο 
για τις κατασχέσεις! Οι Συμβολαιογράφοι 
Θεσσαλονίκης με πρόσχημα την... ακεραιό-
τητά τους, απεργούν και δεν συμμετέχουν 
έως τα τέλη Μαρτίου και όλα αυτά, γίνονται 
για να... σωθούν οι Τράπεζες, δηλαδή οι... 
«θεσμοί», δηλαδή οι δανειστές, δηλαδή το 
ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύ-
ης των εθνών!  

ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ έβαλε 
η… «Ανεξάρτητη» Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
4.500.000 Έλληνες φορολογούμενους που 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 
Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία! Δηλαδή, 
2 στους 3 φορολογούμενοι, απειλούνται 
ήδη με κατασχέσεις τραπεζικών λογαρια-
σμών και στη συνέχεια με ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε και 
τα... «λαυράκια» που έπιασε στα δίκτυα της 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και στη 
λίστα της φοροδιαφυγής συμπεριλαμβάνο-
νται και αρκετοί Θεσσαλονικείς. Χρυσοχόοι 
με εικονικά τιμολόγια αξίας 1.022.120 
ευρώ και 2.219.024 ευρώ (Ανταλλακτήρια 
χρυσού λέγονται στα χρόνια της κρίσης), 
δικηγόρος που απέκρυψε εισοδήματα 
2.537.604 ευρώ, διαφημιστική εταιρία με 
εικονικά τιμολόγια 2.354.872 ευρώ κι ένας 
άλλος διαφημιστής ακόμη 885.834 ευρώ, 
ένας λογιστής 754.860, ένας σύμβουλος 
διαχείρισης 2.619.258 ευρώ κι ένας συντα-
ξιούχος 2.111.557 ευρώ.  

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία

■ «Ένα απίστευτο θέατρο του παραλόγου», χαρακτηρίζει ο Πρόε-
δρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης 
Ζορπίδης, την υπόθεση που εξελίσσεται με τις αποφάσεις των 
υπουργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με την υπο-
χρέωση εγκατάστασης τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών 
(P.O.S.) σε σχολικά κυλικεία. Για το θέμα διαμαρτυρήθηκε ήδη από 
τις 9 Ιανουαρίου το Επιμελητήριο, θεωρώντας ότι είναι απολύτως 
ανούσια η υποχρέωση των κυλικειαρχών να εγκαταστήσουν 
τέτοια συστήματα, καθώς οι μαθητές δεν διαθέτουν τραπεζικές 
κάρτες, τα προϊόντα που προμηθεύονται από τα κυλικεία είναι 
χαμηλής αξίας, ενώ στα σημεία δεν υπάρχει συνήθως δυνατότητα 
τηλεφωνικής γραμμής. Το υπουργείο Οικονομικών, μετά από τις 
διαμαρτυρίες του ΕΕΘ ανακοίνωσε, ότι στην εγκατάσταση POS 
υποχρεούνται τα κυλικεία αεροδρομίων και όχι τα σχολικά. Ωστό-
σοο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
σε έγγραφο του που διαβίβασε στη Βουλή, τονίζει ότι «τα κυλικεία 
σχολείων εμπίπτουν στις επιχειρήσεις που βάσει του ΚΑΔ τους, 
υποχρεούνται να διαθέτουν τερματικό πληρωμής καρτών POS». 
Παράλληλα «ρίχνει το μπαλάκι» στο Υπουργείο Οικονομικών, ση-
μειώνοντας ότι «αυτό είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των ΚΑΔ». 
«Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου κοροϊδία! Καλούμε το 
Υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει και να εξαιρέσει τα σχολικά 
κυλικεία από την εν λόγω απόφαση, ακολουθώντας, έστω και 
τώρα την κοινή λογική», τονίζει ο Μιχάλης Ζορπίδης.

■ Την αύξηση του αριθμού των πτήσεων της αεροπορικής 
εταιρίας Ellinair από τη Ρωσία προς τη Θεσσαλονίκη συζήτησε 
σε συνάντηση που είχε η Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης και Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου με την Olya Dubovyk, Sales 
and Marketing Director της Ellinair. Όπως αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση, η Ellinair, η εταιρία του ομίλου Μουζενίδη, λόγω του 
ενδιαφέροντος που υπάρχει για τους τουριστικούς προορισμούς 
της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, γνωστοποίησε ότι υπάρχει 
αυξημένο ενδιαφέρον από τη Ρωσία (κυρίως από Μόσχα και Αγία 
Πετρούπολη) και η εταιρία εξετάζει να αυξήσει τον αριθμό των 
πτήσεων που εκτελεί  από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
της Θεσσαλονίκης.

■ Οι προοπτικές και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των 
ελληνογερμανικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και ο 
καταλυτικός ρόλος τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο ΕΒΕΘ ο πρόεδρός του, 
Γιάννης Μασούτης, με το γενικό πρόξενο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας Γερμανίας, Βάλτερ Στέχελ και το διευθυντή του 
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
Ματίας Χόφμαν, παρουσία και του α΄ αντιπροέδρου του ΕΒΕΘ, 
Εμμανουήλ Βλαχογιάννη. Από την πλευρά του ο κ. Μασούτης 
περιέγραψε του στόχους της νέας διοίκησης η οποία, όπως είπε, 
προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις συνέργιες με Επιμελητήρια, 
όπως με το ελληνογερμανικό, ενώ επισήμανε πως βασικός 
στόχος του ΕΒΕΘ θα είναι η περαιτέρω τόνωση της εξωστρέφειας 
των μελών του με δράσεις που θα διαχέονται προς όλους τους 
επιχειρηματίες οι οποίοι –εν μέσω κρίσης- έχουν συνειδητοποιή-
σει πως οι εξαγωγές και οι νέες επενδύσεις είναι μονόδρομος για 
την επιβίωση και την ανάπτυξη. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Γιάννης 
Μασούτης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την υλοποίηση των 
έργων που θα βελτιώσουν το επενδυτικό προφίλ της Θεσσαλο-
νίκης, επισημαίνοντας πως η πόλη και η χώρα γενικότερα έχουν 
ήδη πολλά πλεονεκτήματα και κάλεσε τους Γερμανούς επενδυτές 
να δουν το πρόσφορο έδαφος που ήδη υπάρχει για επενδύσεις 
και συνέργειες στον τομέα του τουρισμού, των τροφίμων και 
της ενέργειας. «Είμαστε δυνατοί σε αυτούς τους τομείς και άρα 
μπορούμε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και η 
Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για γερμανικές 
επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς και όχι μόνο», είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Μασούτης.

■ Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών 
ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών», στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Άξονας 
προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας-ΕΚΤ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ 1 & Σαράφη γωνία, Τ.Κ. 
566 25, Συκιές, απευθύνοντάς την στο Γραφείο 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων 
& Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ. Χιονίδη 
Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-329.538, 
2313-329.585, 2313-329.596).

■ Ή Fraport Greece, στην οποία έχει 
παραχωρηθεί η διαχείριση 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων της χώρας, κάνει προσλήψεις 
προσωπικού αναζητώντας άτομα για την 
πλήρωση θέσεων σε διάφορες ειδικότητες. 
Με τις προσλήψεις η Fraport επιδιώκει να 
στελεχώσει τα γραφεία της στην Ελλάδα που 
αποτελούν ένα κλάσμα μόνο των προσλήψεων 
που θα πραγματοποιήσει η ελληνογερμανική 
κοινοπραξία. Περισσότερες πληροφορίες στο: 
fraport-greece.com.

■ Ή Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος 
ζητά να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου και πεντάωρη ημερήσια απασχόληση 
έναν/μία εκπαιδευτή/τρια H/Y – φροντιστή/
τρια Αμεα, πτυχιούχο ΑΕΙ ή TEI. Επιθυμητή η 
εμπειρία σε Αμεα. Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να υποβάλουν στα γραφεία της Εταιρείας 
Σπαστικών Β.Ε., όπισθεν Ανωτάτης Διακλα-
δικής Σχολής Πολέμου, μετά το Φοίνικα, ή να 
αποστείλουν με e-mail ή φαξ, το βιογραφικό 
τους σημείωμα (με πρόσφατη φωτογραφία) 
έως την Δευτέρα 05/02/2018 και ώρα 12:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 
στα τηλέφωνα 2310 489247-9.

■  Ή ΠΕΡΙΦ.ΔΝΣΉ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Δ/νσης Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας (του Υπ. Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων). Οι ενδιαφερό-
μενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση 
Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Λεωφ.Γεωργικής Σχολής 65, 
Τ.Κ.:57001 – Θέρμη Θεσ/νίκης, υπόψη κ. 
Μιχάλη Θεοδωρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 
2310474823).
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Υ
ποδομές, επιχειρηματικότητα και κοινωνική 
αλληλεγγύη είναι το τρίπτυχο στο οποίο βα-
σίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του έργου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2017, 
όπως τόνισε κατά την παρουσίαση του απολο-
γισμού του έργου του περσινού έτους ο Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, ο οποίος έθεσε μάλιστα και 

τους στόχους της διοίκησης της Περιφέρειας για την επόμενη 
πενταετία. Στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρ-
θηκε συνοπτικά στο έργο και στις δράσεις που υλοποίησε το 
σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, σε έναν δημόσιο απολογισμό, που έγινε νωρίτερα από 
κάθε χρονιά.

Από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση 
στη διακυβέρνηση
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας άσκησε παράλληλα 
κριτική στην κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση στον «Καλλι-
κράτη» και περιέγραψε το μοντέλο της Περιφερειακής Διακυ-
βέρνησης όπως θα πρέπει να προκύψει από τη συγκεκριμένη 
μεταρρύθμιση. Είπε ότι η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» 
πρέπει να αποτελέσει το ορόσημο της μετάβασης από τη πε-
ριφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση, 
κάτι που θα φέρει και πιο κοντά τη χώρα μας στο εδραιωμένο, 
εδώ και χρόνια, σύγχρονο μοντέλο της Ευρώπης των Περιφε-
ρειών, με τις Περιφέρειες να μετεξελίσσονται σε ατμομηχανές 
ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας χαρα-
κτήρισε το 2017 έτος ορόσημο για την Κεντρική Μακεδονία, 
την ανάπτυξή της, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέ-
φεια της περιοχής, τις τοπικές επιχειρήσεις, τις προοπτικές που 
ανοίγονται για την κοινωνία, για την κάλυψη των αναγκών των 
πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Στα σημαντικότερα επιτεύγ-
ματα της προηγούμενης χρονιάς ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας συμπεριέλαβε την πιο σημαντική μέχρι τώρα, δι-
εθνή διάκριση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που 
αναδείχτηκε «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης», το 
γεγονός ότι η Περιφέρεια είναι στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ 
των ευρωπαϊκών Περιφερειών σε απορρόφηση κονδυλίων 
και υλοποίηση έργων στο νέο ΕΣΠΑ, αλλά και το γεγονός ότι 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ταυτόχρονα ο εθνι-
κός πρωταθλητής στο ΕΣΠΑ για τρίτη συνεχή χρονιά, με την 
ταχύτερη εκκίνηση και στο νέο ΕΣΠΑ, την ενεργοποίηση του 
83,7% του συνόλου του προγράμματος, την έκδοση 71 προ-
σκλήσεων ύψους 667 εκ. ευρώ, την ένταξη 183 έργων προϋ-
πολογισμού 512,8 εκ. ευρώ, τη συμβασιοποίηση έργων 340,4 
εκ. ευρώ και την απορρόφηση να ξεπερνά τα 154 εκ. ευρώ.

Το τρίπτυχο προτεραιοτήτων
Αναφερόμενος στο τρίπτυχο προτεραιοτήτων της πολιτικής 
της διοίκησης της Περιφέρειας (Υποδομές – Επιχειρηματικό-
τητα – Κοινωνική Αλληλεγγύη), ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε 
ανά άξονα μεταξύ άλλων τα εξής:

Υποδομές: Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μέσω 
της υλοποίησης περισσότερων από 1.500 έργων και παρεμ-
βάσεων. Χαρακτηριστικά έργα: Ανισόπεδος κόμβος Λαχανα-
γοράς Θεσσαλονίκης (Κ16), οδικό τμήμα Πατρίδα – Νάουσα, 
οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, παράκαμψη 
Έδεσσας, περιφερειακή οδός Κατερίνης κ.ά., εξασφάλιση 30 
εκ. ευρώ για τη συντήρηση και αναβάθμιση του οδικού δικτύ-
ου της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης αναβάθμιση της σιδη-
ροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπό-
λοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο, επέκταση του δικτύου φυσικού 
αερίου στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδο-
νίας, περίπου 60 εκ. ευρώ για τις υποδομές στην Παιδεία και 
την Υγεία και πάνω από 200 εκ. ευρώ για το Περιβάλλον.

Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία: Ολοκληρώθηκε η προε-
τοιμασία και ανοίγουν το επόμενο διάστημα προσκλήσεις 133 
εκ. ευρώ για επιχειρηματικά σχέδια. Ξεκίνησε η λειτουργία 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Καινο-
τομίας, που είναι η πρώτη One Stop Shop υπηρεσία από δη-

μόσιο φορέα. Στον τουρισμό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας συμμετείχε στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις, σύναψε 
διεθνείς συνεργασίες, συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους 
τουριστικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και φορείς και 
προχώρησε στη στοχευμένη προβολή του τουριστικού προϊ-
όντος της, ειδικά μέσω του Ίντερνετ, με καινοτόμες εφαρμο-
γές για κινητά τηλέφωνα και tablets, αλλά και καμπάνιες. Στον 
πολιτισμό, υλοποιούνται μεγάλα πολιτιστικά έργα προϋπολο-
γισμού 8,7 εκ. ευρώ, όπως νέο Μουσείο Βεργίνας, Βασιλική 
Νεκρόπολη, Ανάκτορο Αιγών, Ανάκτορο Αρχαίας Πέλλας, 
Τύμβος Καστά – Αμφίπολη και χρηματοδοτούνται σημαντικά 
φεστιβάλ (Κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ, Βιβλίου) και πολι-
τιστικοί θεσμοί. Στην αγροτική οικονομία και τον Πρωτογενή 
Τομέα προχώρησαν δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ύψους 220 
εκ. ευρώ, υλοποιείται το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γε-
ωργών και ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο 
ύψους 6,7 εκ. ευρώ. Στον τομέα του εμπορίου ρυθμίστηκαν 
τα θέματα λειτουργίας Μεταφορικών Εταιρειών και Logistics, 
με περισσότερες από 100 εγχώριες και πολυεθνικές εταιρίες 
να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδύσεις Logistics στη 
Θεσσαλονίκη. 

Αλληλεγγύη – Κοινωνική μέριμνα – Δημόσια Υγεία: Το 
2017 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη και 
μόνη Περιφέρεια της χώρας, που ολοκλήρωσε με απόλυτη 
επιτυχία την εφαρμογή του προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), 
δίνοντας ουσιαστική βοήθεια σε περισσότερους από 60.000 
πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Υποστηρίχθηκαν 14.000 
γονείς με διάθεση θέσεων για τα παιδιά σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και παιδικούς σταθμούς και 450 γονείς παιδιών με 
αναπηρία, με θέσεις για τα παιδιά σε Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμέ-
νης Φροντίδας. Υποστηρίζονται δομές «συμβουλευτικών κέ-
ντρων και ξενώνων κακοποιημένων γυναικών», «Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», Ανοιχτών Κέντρων 
Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίων, Κέντρων Κοινότητας, Κοι-

νωνικών Παντοπωλείων, Συσσιτίων, Κοινωνικών Φαρμακεί-
ων και Ιατρείων. Πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν είναι «το 
βαλιτσάκι της αγάπης», τα κουπόνια σε λαϊκές αγορές, το πρό-
γραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, το πρόγραμμα αγωγής 
υγείας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δρά-
σεις για ηλικιωμένους, αποφυλακισμένους, νέους γονείς κ.ά.

«Δεν φοβόμαστε το μέλλον»
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε δυο πολύ σημαντικές παρεμβά-
σεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ξεκίνησαν το 
2017, για τις οποίες είπε ότι «θα αποτελέσουν τους καταλύτες 
για το νέο σύγχρονο πρόσωπο, τη νέα εξωστρεφή ταυτότητα 
της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης»: Στρατηγική 
Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Περιφέρεια 
διαθέτει 106,5 εκ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ για τη Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Τα 84,5 εκ. ευρώ 
διατίθενται για δράσεις και έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
σε οχτώ Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονί-
κης (Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, 
Κορδελιού–Ευόσμου, Νεάπολης–Συκεών, Παύλου Μελά, Πυ-
λαίας – Χορτιάτη και Δέλτα.) και επιπλέον 22 εκ. ευρώ διατί-
θενται για δράσεις και έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε 
έξι μεγάλα αστικά κέντρα (Νάουσα, Βέροια, Σέρρες, Κατερίνη, 
Έδεσσα και Γιαννιτσά). Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το παραλιακό 
μέτωπο της Θεσσαλονίκης: Θα υλοποιηθεί από κοινού με το 
Τεχνικό Επιμελητήριο και τους Δήμους Δέλτα, Αμπελοκήπων 
– Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Πυ-
λαίας – Χορτιάτη. Στόχος η διαμόρφωση της νέας ταυτότητας 
της Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός θα αποτελέσει το πραγματικά 
νέο brand name των επόμενων δεκαετιών για τη Θεσσαλονίκη 
και θα είναι ενιαίος από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, με 
την κατάργηση της ασυνέχειας και τη δημιουργία ενιαίας και 
συνεχόμενης παράκτιας ζώνης, αναψυχής, πολιτισμού, δημι-
ουργικής δραστηριότητας, που θα συνδέεται με τη θαλάσσια 
συγκοινωνία, αλλά και με τις μελλοντικές επεκτάσεις του με-
τρό της Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο.

οικονομία

«Συνεχίζουμε και την επόμενη πενταετία»
Ή ΠΚΜ στις κορυφαίες θέσεις απορρόφησης κονδυλίων και υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Οι Διόνυσος θα εμφανιστεί στις 4 Φεβρουα-
ρίου στο Eightball. Ώρα:20:30. Τιμές εισι-
τηρίων: 12 και 15 ευρώ στην προπώληση 
και 18 ευρώ στο ταμείο.
Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Κερα-
τσίνι στις αρχές του ’90. Υιοθέτησαν αμέσως 
την ονομασία Διόνυσος επηρεασμένοι από 
τις πρώτες σκέψεις του Morrison γύρω από 
το Dionysos, πριν καταλήξει στο The Doors. 
Κυρίως όμως από την τρέλα, την μανία που 
απορρέει από την λατρεία του Διόνυσου, 
προσπαθώντας να κάνουν πραγματικότητα 
μέσω της μουσικής τους, την ευφορία, την 
ηδονή και την έκσταση η οποία αναγκάζει 
τους ανθρώπους να πετάξουν το πέπλο 
της λογικής. Μεθυσμένοι και τρελαμένοι 
για μουσική ξεκινούν σχεδόν αμέσως τις 
ζωντανές εμφανίσεις τους. Για πολλά χρόνια 
στροβιλίζονται ανάμεσα σε live περιπλανή-
σεις και ανακατατάξεις.
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ΔΠΘ

ΦΏΤΕΙΝΉ ΔΑΡΡΑ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΣ

ACTIVE MEMBER

ARKONA LIA HIDE IMAM BAILDI
Ο ΔΠΘ ή άλλων «Το Μαύρο Λούκι» θα 
ανέβει στη μουσική σκηνή του Block 33, 
στις 9 Φεβρουαρίου. Ώρα: 22:00. Τιμή 
εισιτηρίου: 10 ευρώ.
Ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης της ελληνικής 
ραπ σκηνής ο ΔΠΘ μετράει πέντε προσω-
πικούς δίσκους από τις αρχές του 2000 το 
«Ξύλινα ποιήματα», «Αστικές προβολές», 
«Οι εκδοχές μου», «Μια νύχτα στην εστία», 
μέχρι το 2015 «Η κάτω βόλτα», καθώς 
και πλήθος από συμμετοχές σε διάφορα 
χιπ χοπ συγκροτήματα- πρότζεκτς , όπως 
«Ψυχόδραμα 07»- «Τα μάτια των πνιγμέ-
νων» - «rns» - «2κγ» και επίσης πολλές 
ανεξάρτητες δημιουργίες.

Τα αξέχαστα τραγούδια της Τζένης Βάνου, 
θα παρουσιάσει η ερμηνεύτρια Φωτεινή 
Δάρρα, στις 3 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο 
Μουσική Θεσσαλονίκης. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων:  40, 35, 25, 20, 15, 10 ευρώ το 
κανονικό και 10 ευρώ το μειωμένο.
Η Φωτεινή Δάρρα επιλέγει τη Θεσσαλο-
νίκη ως αφετηρία των εμφανίσεων της, 
την πόλη που αγάπησε τη Τζένη Βάνου 
από τα πρώτα κιόλας χρόνια στο θρυλι-
κό φεστιβάλ, αλλά τιμά και την ίδια όσες 
φορές βρεθεί εκεί. Έχοντας την εμπιστο-
σύνη των μεγάλων συνθετών (Μίκης 
Θεοδωράκης, Μίμης Πλέσσας, Δημήτρης 
Παπαδημητρίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, 
Νίκος Μαμαγκάκης) και αναγνωρισμένη 
δημόσια από την Τζένη Βάνου, παρουσιάζει 
μία πλούσια και εξαιρετικών φωνητικών 
απαιτήσεων παράσταση φωτίζοντας αυθε-
ντικούς λαϊκούς δρόμους και όχι μόνο. Μας 
μεταφέρει στη χρυσή εποχή του φεστιβάλ 
τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Τις ενορχη-
στρώσεις υπογράφει ο μαέστρος Γιώργος 
Παπαχριστούδης.

Ο performer Γιώργος Μάγκας με το 
αξεπέραστο στυλ και τα χρυσοποίκιλτα 
κοστούμια έρχεται στο club του Μύλου, την 
Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:30. 
Είσοδος δωρεάν.
Ο Γ. Μάγκας ξεκίνησε από 14 χρόνων να 
παίζει κλαρίνο σε πανηγύρια και σύντομα 
απέκτησε τη φήμη ενός μοναδικού δεξιοτέ-
χνη που ανακατεύει διαφορετικές μουσικές 
παραδόσεις και στυλ. Γέννημα-θρέμμα των 
πανηγυριών και των γάμων της ελληνικής 
επαρχίας, ο Γιώργος Μάγκας, συνοδεύεται 
πάντα στις συναυλίες του από την μόνιμη 
σύντροφο και μούσα του Τζούλη Τσινέρη. Η 
σκηνική του παρουσία είναι ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακή, με λαμέ κοστούμια, πορφυρές 
φορεσιές και χρυσά μπιζού. Το φαινόμενο 
Μάγκας, όμως, ταξίδεψε και έξω από τα 
ελληνικά σύνορα. Το MTV Europe τον πα-
ρουσίασε ως το «ελληνικό φαινόμενο» στην 
Balkan Jazz, διαθέτοντας ειδικό συνεργείο 
για να καλύψει τις ζωντανές του εμφανίσεις, 
ενώ εκτενές αφιέρωμα στον «μάγο με το 
κλαρίνο», όπως χαρακτηριστικά τον αποκα-
λούν, έκανε και η γαλλική «Liberation».

Οι Active Member έρχονται στο Principal 
Club Theater, στις 9 Φεβρουαρίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ στην 
προπώληση και 12 ευρώ στο ταμείο.
Οι Active Member δημιουργήθηκαν τον 
Ιουνιο του 1992, από τον Β.D.Foxmoor. Στη 
σημερινή του μορφή το γκρουπ αποτελείται 
από τον Β.D.Foxmoor και την Sadahzinia.
Το βιογραφικό του συγκροτήματος είναι τε-
ράστιο. Με τη δισκογραφία και τις ζωντανές 
εμφανίσεις τους, αλλά και με πιο αυθόρ-
μητες κινήσεις, δίνουν το στίγμα τους και 
δρουν καταλυτικά για τα κοινωνικοπολιτικά 
ζητήματα που νιώθουν να εξελίσσονται 
γύρω τους. Σε μια εποχή, που όχι μόνο 
ο πολιτικός, αλλά και γενικά ο λόγος δεν 
βρίσκει εύκολα χώρο, οι Active Member 
τραβάνε την πορεία τους και τηρούν τις 
αρχές τους και την έννοια του Low Bap, 
που είναι να υποστηρίζει κανείς το λόγο του 
με τη ζωή του και το αντίστροφο.

Το ρώσικο metal συγκρότημα Arkona έρ-
χεται στο Eightball στο πλαίσιο της Khram 
European Tour 2018, στις 9 Φεβρουαρίου. 
Ώρα: 20:00. Τιμή εισιτηρίου: στην προπώ-
ληση 22 ευρώ.
Βασικός πυλώνας είναι η συνθέτης / τρα-
γουδίστρια Masha «Scream» Arkhipova. Το 
συγκρότημα, που έχει στίχους στα Ρωσικά, 
όπως και όλους τους τίτλους των άλμπουμ 
τους, έχει καταφέρει με τον καιρό και την 
επιτυχία που έχει, να αντικαταστήσει τους 
midi ήχους των folk οργάνων, με πραγματι-
κά όργανα και ορχήστρες. Οι folk μελωδίες, 
εδώ και κάποια χρόνια προέρχονται από 
αυθεντικά μεσαιωνικά και παραδοσιακά 
ρωσικά όργανα, που συνδυάζονται με 
metal riffs, δίκαση, μέχρι και blastbeats.

Η Lia Hide θα βρεθεί στο Υπόγειο, στις 7 
Φεβρουαρίου. Ώρα: 22:00. Τιμή εισόδου: 
4 ευρώ.
Η Lia παίζει πιάνο και τραγουδάει. Με 
εμφανή τον ερωτά της με τον ήχο των 
90’ς, η Lia Hide παίζει ποπ που θυμίζει 
από Tori Amos μέχρι Muse, Pj Harvey και 
Portishead. Ξεκίνησε τις ζωντανές εμφα-
νίσεις από την ηλικία των 17 χρόνων, ενώ 
ακολούθησε πλούσιες σπουδές, μουσικές 
και άλλες όπως μουσικολογία με ειδίκευση 
στο μουσικό θέατρο, αγγλική φιλολογία, 
κλασικό πιάνο, μονωδία, διοίκηση επιχειρή-
σεων. Υπήρξε μέλος των Influence και των 
A Dog Named Rodriguez και συνεργάστηκε 
με καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Κρητικός 
(DJMCD) και ο Κ.ΒΗΤΑ. Σε αυτό το live 
μαζί της θα είναι οι: Aki’Base/bass, George 
Rados/drums, Πάνος Παπάζογλου/guitar.

Οι Imam Baildi θα βρεθούν στο Fix Factory, 
στις 3 Φεβρουαρίου. Ώρα: 22:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 11 ευρώ στην προπώληση και 
13 ευρώ στο ταμείο.
Μετά τη συναυλία του την παραμονής 
πρωτοχρονιάς στη Πλατεία Αριστοτέλους, 
επισκέπτονται ξανά τη Θεσσαλονίκη αυτή τη 
φορά λίγο πριν την έναρξη του καρνα-
βαλιού γεμάτοι διάθεση να ξεσηκώσουν 
το κοινό για ακόμη μία φορά. Οι Imam 
Baildi να έρχονται να στήσουν ένα μεγάλο 
πάρτι που θα ξεκινήσει με την ενέργεια των 
Speakeasies, ενός συγκροτήματος που 
έφερε με το ταλέντο και τη φαντασία του το 
Swing ξανά στην επικαιρότητα. 

πολιτισμός
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Αρχικά ας γνωρίσουμε τον Δανιήλ Σουρια-
νό με ένα flashback στα πρώτα του φοι-
τητικά χρόνια. Ποιο ήταν το αντικείμενο 
σπουδών σου, και κατά πόσο το περιβάλ-
λον της Ελλάδας και Κύπρου, σου έδωσε 
την ώθηση για να υλοποιήσεις τις πρώτες 
σου τεχνολογικές ανακαλύψεις;

Ονομάζομαι Δανιήλ Σουριανός, κατάγομαι από την Κέρκυ-
ρα και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής. Ξεκίνησα τις προπτυ-
χιακές μου σπουδές το 2012 και συνεχίζω στο ίδιο τμήμα 
(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ίδιο το ίδρυμα, η ατέρμον 
όρεξη και το οικοσύστημα της Κύπρου, συντέλεσαν στην 
πραγματοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων και επιτυχιών 
στον χώρο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. 

Τα χρόνια περνούν και φτάνουμε στο κεφάλαιο NASA. 
Μίλησε μου για τον διαγωνισμό όπου εσύ και η ομάδα 
σου καταφέρατε κάτι πολύ σπουδαίο. 
Τον περασμένο Απρίλιο είχαμε την ιδέα με την ομάδα μου 
NestFold, να συμμετέχουμε στο Space Apps Challenge της 
NASA. Πρόκειται για ένα hackathlon, που συμβαίνει ταυτό-
χρονα σε όλον τον κόσμο για 48 ώρες. Αρχικά διαγωνίζεσαι 
σε τοπικό επίπεδο και οι νικήτριες ομάδες στο παγκόσμιο. 
Πρόκειται για ίσως τον μεγαλύτερο και πιο ανταγωνιστικό 
διαγωνισμό τεχνολογίας παγκοσμίως. Κατακτήσαμε την 
πρώτη θέση στην Κύπρο, στην κατηγορία επιλογή του κοι-
νού. Ήταν το χρυσό εισιτήριο για να διαγωνιστούμε στον 
παγκόσμιο διαγωνισμό, συναγωνίζοντας πλέον τις νικήτρι-
ες ομάδες από κάθε χώρα. Το να διαγωνίζεσαι με χώρες 
όπως η Ινδία, αποτελεί από μόνο του ένα δύσκολο εγχεί-
ρημα λόγω του μεγάλου της πληθυσμού και της ποιότητας 
των διαγωνιζομένων. Όσο δύσκολος και αν ήταν ο στόχος 
μας, δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε σκληρά στην απο-
στολή μας. Τέλος Μαΐου μάθαμε πως ήμασταν παγκόσμιοι 
νικητές του διαγωνισμού. Το έπαθλο έμοιαζε  μέχρι τότε 
ένα όνειρο. Πρόσκληση από τη NASA να παρευρεθούμε 
στις εγκαταστάσεις της στο Cape Canaveral της Φλόριντας 
και  παρακολούθηση μαζί με ερευνητές και αστροναύτες 
εκτόξευση πυραύλου, συγκεκριμένα του TDRS-M στις 19 
Αυγούστου 2017.

Το γεγονός πως είχες την δυνατότητα σαν φοιτητής να 
ζήσεις στο εξωτερικό κάνοντας παράλληλα την πρακτι-
κή σου άσκηση, σε βοήθησε προκειμένου να μεταλα-
μπαδεύσεις όσα έμαθες πίσω στη χώρα αλλά και τους 
συμφοιτητές σου;
Σπουδάζω σε δημόσιο Πανεπιστήμιο και είμαι πολύ ευχα-
ριστημένος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, είχα τη 
δυνατότητα να πάρω μέρος στο πρόγραμμα Erasmus για 
σπουδές και πρακτική άσκηση. Την πρώτη φορά έμεινα 
για ένα χρόνο στην Ρίγα της Λετονίας, παρακολουθώντας 
εκεί τα μαθήματα μου. Την δεύτερη φορά, είχα την ευκαι-
ρία να κάνω την πρακτική μου άσκηση στο Πανεπιστήμιο 
της Οστράβας στην Τσεχία για δύο μήνες. Με τον ερχομό 
μου, εξιστορώντας τις ιστορίες μου πίσω στην Κύπρο, είδα 
πως κινητοποίησα αρκετούς φίλους να πάρουν και εκείνοι 
μέρος σε τέτοια προγράμματα. Πραγματικά χαίρομαι όταν 
δίνω κίνητρο σε ανθρώπους και τους παρακινώ να απο-
κτήσουν νέες εμπειρίες. Ένα χρόνο μετά την πρακτική μου 
και λίγο πριν τελειώσω τις προπτυχιακές μου σπουδές, 
είχα την τιμή να λάβω υποτροφία από το κέντρο επιχειρη-
ματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου και να συμμετά-
σχω στο European Innovation Academy, στην Πορτογαλία. 
Πρόσφατα, αποδέχθηκα τη θέση Πρεσβευτή Επιχειρηματι-
κότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου και είμαι έτοιμος μέσα 
από τις επόμενες δράσεις μου να φέρω πιο κοντά τους φοι-
τητές με επιχειρηματικές ανησυχίες- δραστηριότητες και 
νέα ερεθίσματα.

Παρατηρώντας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης το πρότζεκτ το οποίο παρουσίασες  στο Abdullah 

University of Science and Technology στη Σαουδική 
Αραβία ομολογώ πως εντυπωσιάστηκα. Θέλεις να μας 
πεις λίγα λόγια «για το παίδι σου» όπως μου το αποκά-
λεσες στο τηλέφωνο, και ποια είναι τα μελλοντικά σου 
σχέδια για την περεταίρω «ενηλικίωση» αυτής της ιδέ-
ας;
Το 2018 ξεκίνησε δημιουργικά. Πραγματοποίησα ένα ταξίδι 
στο King Abdullah University of Science and Technology 
της Σαουδικής Αραβίας. «Το παιδί μου» είχε επιλεχθεί στα 
50 καλύτερα πρότζεκτ παγκοσμίως και προσκλήθηκα να το 
παρουσιάσω. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο άνω προσθετι-
κό μέλος προσιτού κόστους που έχει ως στόχο μελλοντικά 
να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν χάσει το πραγματικό 
τους χέρι και το έχουν ανάγκη. Για όσους έχουν ενδιαφέ-
ρον στον τομέα, το ρομποτικό χέρι είναι βασισμένο σε αι-
σθητήρες υπερύθρων, φωνητικό έλεγχο και self-learning, 
αναπτύσσοντας τις χαμένες δεξιότητες των δαχτύλων.

Καινοτομία, και Πρόοδος είναι έννοιες που συνδέο-
νται με ρίσκο αλλά και πολλά προβλήματα. Ποιες ήταν 
οι δυσκολίες που αντιμετώπισες προκειμένου να δεις 
τα όνειρα σου να γίνονται πραγματικότητα, και ποια 
θα ήταν η συμβουλή σου στους νέους ανθρώπους που 
τώρα ξεκινούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες;
Όπως σωστά ανέφερες τόσο η καινοτομία, όσο και η πρό-
οδος είναι έννοιες που συνδέονται με ρίσκο και μια σειρά 
από πιθανά προβλήματα. Ρίσκο διότι υπάρχουν πολλές 
ανησυχίες και καθημερινές επιρροές, καθώς πρέπει να εί-
σαι συγκεντρωμένος στο στόχο σου, και προβλήματα, διότι 
καμία επιτυχία δεν θα ήταν ωραία αν δεν είχε ενδιάμεσα 
προβλήματα που χρήζουν επίλυση. Βασικές δυσκολίες που 
κλήθηκα να αντιμετωπίσω ήταν σίγουρα η διαχείριση χρό-

νου καθώς το να σπουδάζεις, να προσπαθείς να στήσεις μια 
νεοφυή επιχείρηση (Start-Up), να παίρνεις μέρος σε δια-
γωνισμούς και να έχεις χρόνο και για τα άλλα ενδιαφέρο-
ντα- ασχολίες, είναι δύσκολο εγχείρημα. Εάν θα μπορούσα 
να πω κάτι για να παρακινήσω άλλους νέους, θα έλεγα 
«Ζήσε, δοκίμασε και πίστεψε το». Αυτή την συνταγή δοκι-
μάζω και δεν σου κρύβω πως δεν με απογοητεύει.

Παρατήρησα στο βιογραφικό σου, ότι υπάρχει  αναφορά 
για δημιουργία μιας start-up επιχείρησης. Κατά πόσο 
θεωρείς ότι η επαφή με την λεγόμενη νεοφυή επιχειρη-
ματικότητα μπορεί να στηριχθεί με την εισαγωγή ακόμη 
περισσότερων διευκολύνσεων τόσο σε νομικό όσο και 
σε τεχνοκρατικό επίπεδο; Στο ρωτάω αυτό δεδομένου 
ότι υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι  ο μεγαλύτερος 
«αντίπαλος» όλα αυτά τα χρόνια για την Ελλάδα και την 
Κύπρο ήταν η οικονομική κρίση, της οποίας οι παρενέρ-
γειες δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη.
Τη δημιουργία μιας νεοφυούς επιχείρησης θα την χαρα-
κτήριζα πάθος. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ιδιαίτερα σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης, καθώς δουλεύεις χωρίς να 
έχεις απολαβές και ρισκάρεις, χωρίς να ξέρεις αν θα πε-
τύχει αυτό που προσπαθείς. Γίνονται γενναίες προσπάθει-
ες μέσα από κοινότητες, διαγωνισμούς, οργανισμούς που 
προσφέρουν χρηματοδοτήσεις, εκκολαπτήρια ιδεών ακό-
μη και από κυβερνήσεις, στοχεύοντας στη μείωση φορο-
λογίας και ευνοϊκούς όρους για τέτοια εγχειρήματα. Η οι-
κονομική κρίση θεωρείται αντίπαλος. Εγώ θα πρότεινα να 
το δούμε αισιόδοξα και πρακτικά, μετατρέποντας αυτόν τον 
αντίπαλο σε ευκαιρία. Όπου υπάρχουν προβλήματα, πρέπει 
να βρεθούν και λύσεις. 

συνέντευξη

«Όπου υπάρχουν προβλήματα  
πρέπει να βρεθούν και λύσεις»

Ο ΕΛΛΉΝΑΣ ΦΟΙΤΉΤΉΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΉΝ ΣΑΟΥΔΙΚΉ ΑΡΑΒΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ 
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Μ
ια από τις πιο χαρακτηριστικές και συ-
νάμα μεγάλες φωνές του ελληνικού 
πενταγράμμου έρχεται στη Θεσσαλο-
νίκη. Ο λόγος για τη Γιώτα Νέγκα, μια 
ερμηνεύτρια που το κοινό της πόλης 
αγαπά και της το αποδεικνύει, καθώς 
σε κάθε της live σημειώνεται το… αδι-
αχώρητο. Η Γ. Νέγκα δεν χρειάζεται 

συστάσεις ούτε προλόγους, αρκεί να ρίξει κάποιος μόνο 
μια μικρή ματιά στη δισκογραφία της, στα τραγούδια που 
έχει ερμηνεύσει, στις συμμετοχές που έχει σε άλλα τόσα 
και στις συνεργασίες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια που 
ασχολείται με το τραγούδι. Από τα μέσα του περασμένου 
Δεκέμβρη έχει ξεκινήσει μια σειρά από εμφανίσεις με τίτλο 
«Φύλλο ανδρικό». Στην παράσταση ερμηνεύει όλα τα αγα-
πημένα της τραγούδια που έχουν πει άνδρες καλλιτέχνες, 
όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Σταύ-
ρος Ξαρχάκος και ο Νίκος Παπάζογλου και σήμερα θα την 
παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. 
Με αφορμή την παρουσία της στην πόλη η Γ. Νέγκα μίλησε 
στην Karfitsa μεταξύ άλλων για το μέρος που θα ήθελε να 
«βγάλει» μια ολόκληρη σεζόν, για τους «ανοιχτούς λογα-
ριασμούς» της αλλά και για την στιγμή που έζησε σε ένα live 
της στη Θεσσαλονίκη που της έμεινε χαραγμένη στο μυαλό.

Έρχεστε κάθε χειμώνα στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορού-
σατε / θα θέλατε να περάσετε μια ολόκληρη σεζόν στην 
πόλη; Και γιατί; Επίσης, είναι εύκολο να βγάλει μια σε-
ζόν ένας καλλιτέχνης στη Θεσσαλονίκη;
Θα ήθελα και κατ’ επέκταση θα μπορούσα να περάσω μια 
σεζόν σε οποιοδήποτε μέρος μπορώ να αναπτύσσω διάλο-
γο με τους ανθρώπους, να εισπράττουν την αλήθεια μου 

και εγώ τη δική τους. Όπου υπάρχει αυτή η ουσιαστική 
αλληλεπίδραση, κάθε εμπειρία στη σκηνή είναι απόλαυση. 

Τι σημαίνει για εσάς η Θεσσαλονίκη και πως σας έχει 
στιγματίσει επαγγελματικά; 
Για μένα είναι οι άνθρωποί της, η ανοιχτή τους καρδιά, η 
ικανότητά τους να αφήνουν το συναίσθημα να απελευθε-
ρώνεται και να βρίσκει συνοδοιπόρο τον διπλανό. Αυτή 
η παλικαριά όλων των Βορειοελλαδιτών που είναι τόσο 
αξιοζήλευτη ορίζει, για μένα, τη σημασία αυτής της πόλης. 
Εάν κάτι έχω να θυμάμαι, προσωπικά, περισσότερο από τη 
Θεσσαλονίκη είναι μια βραδιά στο Μύλο πριν κάποια χρό-
νια, που την ώρα που τραγουδούσα το «Με τα μάτια κλει-
στά», όταν άνοιξα τα μάτια μου στις τελευταίες λέξεις του 
ρεφρέν, είδα ένα ολόκληρο μαγαζί δακρυσμένο. Κανένα 
sold out, καμιά εμπορική επιτυχία δε μπορεί να συγκριθεί 
με αυτή την εικόνα.

Τελικά ένας τραγουδι-
στής μπορεί να τραγου-
δήσει τα πάντα;
Μπορεί να τραγουδήσει 
όλα όσα κινούν το συναί-
σθημά του. Σε όποιο είδος 
κι αν ανήκουν, όποιας δυ-
σκολίας και αν είναι, εάν 
τον αφορούν ουσιαστικά, 
τότε ναι, μπορεί, με το δικό 
του τρόπο, με τα δικά του 
μέσα, να τα τραγουδήσει.
Αν και προϋπήρχατε -και 
μάλιστα με δυναμική πα-
ρουσία- στο τραγούδι, στη 
δισκογραφία κάποιοι θα 
έλεγαν ότι αργήσατε να 
μπείτε. Τελικά ποια είναι 
τα κριτήρια για να κάνει 
κάποιος ένα δίσκο; Mόνο 
η φωνή; Τι άλλο απαιτείται;
Ένας δίσκος απαιτεί μια 
σύμπραξη δημιουργών 
και ερμηνευτή, με κοινό 
παρανομαστή την ανάγκη, 
την αισθητική και το σκο-
πό. Όταν αυτοί οι παρά-
γοντες συγκλίνουν, οδη-
γούν αυτόματα σε μια από 
κοινού δημιουργία που ο 
βασικός της παράγοντας 
είναι ο σεβασμός. Σεβα-
σμός για την αφορμή της 
συνάντησης και σεβασμός 
για τον κάθε συντελεστή 
ξεχωριστά.

Ποιους «ανοιχτούς λο-
γαριασμούς», όπως είναι 
και ο τίτλος του πρόσφα-

του τραγουδιού σας, έχει η Γιώτα;
Έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με όλα όσα αναμένω να έρ-
θουν, να με βρουν και να μου ανοίξουν νέους δρόμους, 
γεμάτους εκπλήξεις.
Βλέπετε διαφορά στο κοινό πριν την οικονομική κρίση 
και στη σημερινή… αρκετά δύσκολη περίοδο;
Φυσικά και υπάρχει αισθητή διαφορά. Αλλά εγώ σε αυτό 
και μόνο το επίπεδο, θα τη χαρακτηρίσω θετικά. Νομίζω 
πως πια ο κόσμος με περισσότερη συνείδηση διαλέγει, επι-
λέγει, ξεχωρίζει, διασκεδάζει, ψυχαγωγείται. Και αυτό δε 
μπορεί παρά να είναι κέρδος.

Πιστεύετε ότι οι καλλιτέχνες θα έπρεπε να ενώνουν πιο 
συχνά στις μέρες μας τις δυνάμεις τους για έναν καλό 
σκοπό, για παράδειγμα την στήριξη ευπαθών ομάδων;
Νομίζω πως πάντα είναι ζωντανή η καλλιτεχνική παρουσία 
σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Άλλωστε τέχνη σημαίνει 
μοίρασμα.

συνέντευξη

«Η παλικαριά των Βορειοελλαδιτών  
είναι αξιοζήλευτη»

Ή ΓΙΏΤΑ ΝΕΓΚΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΉΝ ΚARFITSA

Και οι 3 οδηγοί Πολιτικής Αυτοβελτίωσης 

μόνο με 29€   (συν έξοδα αποστολής) 

Μικράς Ασίας 43,152 33 Χαλάνδρι, Tηλ.: (210) 92.46.770
Email: thinkpol@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr

thinkpolitix.blogspot.gr
 Think Politics,  Thanasis Papamichail

Σταθερά Σημεία Αναφοράς

Στην αβεβαιότητα μιας εκλογικής αναμέτρησης 
και με κάθε εκλογικό σύστημα ενισχυμένης 

ή απλής αναλογικής.
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ΜΟΔΑ
γυναίκα

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Π
άντα μου τραβούσε το 
ενδιαφέρον η διαφο-
ρετική ιδεολογία και 
προσέγγιση του στυλ, 
έτσι θα ήταν αδύνατο 
να μην προσέξω και ξε-
χωρίσω την iclothing, 
ένα ανερχόμενο all day 

casual chic brand το οποίο εξαπλώνε-
ται ραγδαία σε Ελλάδα, Κύπρο καθώς 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο 
ιδιοκτήτης και designer της εταιρίας 
Ιωάννης Μαστορής, μοιράζεται μαζί 
μας την αγάπη του για το δημιούργημά 
του, απαντώντας στις ερωτήσεις μας!

Από που αντλείτε έμπνευση για κάθε 
συλλογή σας;
Όλα ξεκινάνε από τη δική μου προσω-
πική ανάγκη για μία στιλάτη ενδυμα-
τολογικά καθημερινότητα, πάντα σε 
συνάρτηση με τις προτιμήσεις του 
κόσμου γιατί ο κόσμος είναι η εταιρία, 
χωρίς αυτόν δε θα υπήρχαμε. Επίσης 
εμπνέομαι από τα social media που 
έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 
ζωής μας.

Που απευθύνεται η iclothing;
Απευθύνεται σε μεγάλο ηλικιακό φά-
σμα, σε όσους θέλουν να αισθάνονται 
stylish κι αυθεντικοί όλες τις ώρες της 
ημέρας. Τα περισσότερα σχέδια είναι 
σε basic γραμμές και χρώματα έτσι 
ώστε το κάθε ρούχο να είναι διαχρο-
νικό από μόνο του. Τελευταία έχουμε 
κερδίσει και το γυναικείο κοινό αφού 
οι άνετες γραμμές μας σε πολλά 
unisex σχέδια αρέσουν και ταιριάζουν 
στο ωραίο φύλο.

Ποια υλικά προτιμάτε να χρησιμο-
ποιείτε;
Το 80% της συλλογής μας είναι από 
βαμβάκι εξαιρετικής ποιότητας, 
αγαπώ τη βισκόζη και κάποια πολύ 
ιδιαίτερα υφάσματα που κάνουν τις 
συλλογές μας ξεχωριστές και μοναδι-
κές.Το moto της iclothing είναι τέλεια 
ποιότητα υλικών σε συνάρτηση με τη 
σωστή τιμή «value for me».

Ποιο είναι το ύφος του brand σας;
Η ιδεολογία μου ως σχεδιαστής είναι 
ότι το στυλ είναι τρόπος ζωής. Στόχος 
της εταιρίας είναι να καλύπτει τις κα-
θημερινές ανάγκες των πελατών μας 
σε μια απαιτητική καθημερινότητα, με 
ολοκληρωμένα και στιλάτα outfits για 
όλες τις ώρες της ημέρας!

Θα βρείτε τις συλλογές της iclothing σ’ 
επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό καθώς και στο site 
της εταιρίας: 
www.iclothing.gr

Unique style by iclothing

Ο ιδιοκτήτης της iclothing, 
Ιωάννης Μαστορής
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Η παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό» 
του Σάμιουελ Μπέκετ, θα ανέβει στο Βα-
σιλικό Θέατρο, από τις 3 Φεβρουαρίου. Για 
ώρες και εισιτήρια μπορείτε να καλέσετε 
στο τηλέφωνο 2315200200.
Σύνοψη: Εβδομήντα χρόνια μετά τη συγ-
γραφή του (1948), το αριστουργηματικό 
έργο του Σάμουελ Μπέκετ «Περιμένοντας 
τον Γκοντό» φωτίζει τα αδιέξοδα της με-
ταπολεμικής Ευρώπης. Απόλυτα επίκαιρο 
το θεατρικό έργο του Μπέκετ, ίσως του 
σημαντικότερου θεατρικού συγγραφέα 
του 20ού αιώνα. Παίζουν οι: Γιώργος Καύ-
κας (Βλαδίμηρος), Φούλης Μπουντούρο-
γλου (Αγόρι), Παναγιώτης Παπαϊωάννου 
(Πότζο), Θανάσης Ραφτόπουλος (Λάκυ),  
Κωνσταντίνος Χατζησάββας (Εστραγκόν).

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του πιο άγνωστου άνδρα στην αμερικανική ιστορία, του Μαρκ Φελτ, του δευτέρου σε ιεραρχία αξιωμα-
τικού του FBI, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως το «βαθύ λαρύγγι» ή αλλιώς καρφί στο σκάνδαλο του Watergate. Η ταυτότητα του μυστικού 
πληροφοριοδότη παρέμεινε για πάνω από 30 χρόνια πηγή συνεχούς δημόσιας περιέργειας και εικασιών μέχρι που το 2005 ο Φελτ αυτο-
αποκαλύφθηκε μέσω ενός άρθρου στο Vanity Fair. Ενώ το όνομα του έγινε δημοσίως γνωστό για πάνω από μία δεκαετία, λίγοι γνώριζαν 
την προσωπική και επαγγελματική ζωή του εξαιρετικά ιδιοφυούς και ασυμβίβαστου Φελτ ο οποίος ρίσκαρε και τελικά θυσίασε τα πάντα, 
συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας, της καριέρας και τελικά της ελευθερίας του, για να φέρει στο φως αυτά που γνώριζε. Ο Μαρκ 
Φελτ μας δείχνει το Watergate όπως δεν το έχουμε δει ποτέ ξανά. 

Σκηνοθεσία: Peter Landesman 
Σενάριο: Peter Landesman, Mark Felt (βιβλίο), John D. O’Connor (βιβλίο) 
Πρωταγωνιστούν: Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas, Tony Goldwyn, Ike Barinholtz, Josh Lucas, Wendi McLendon-Covey, Brian 
D’Arcy James, Maika Monroe, Michael C. Hall, Tom Sizemore, Bruce Greenwood, Julian Morris, Kate Walsh, Noah Wyle, Eddie Marsan

Στο μεταπολεμικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’50 ο σχεδιαστής ρούχων Ρέινολντς Γούντκοκ και η αδερφή του, Σίριλ κυριαρχούν στο χώρο 
της βρετανικής υψηλής ραπτικής, ντύνοντας μέλη βασιλικών οικογενειών, αστέρες του κινηματογράφου και εκπροσώπους της ανώτατης 
κοινωνικής τάξης. Παράλληλα, πλήθος γυναικών μπαίνουν εφήμερα στη ζωή του ιδιόρρυθμου Ρέινολντς, ενσαρκώνοντας τις κατά διαστή-
ματα μούσες του και σταδιακά παραχωρούν τη θέση τους στις επόμενες, που θα έχουν ανάλογη τύχη. Η μόνη σταθερή γυναίκα στη ζωή του 
Ρέινολντς είναι η αδερφή του μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει, τυχαία, μια νεαρή γυναίκα, την Άλμα, η οποία γίνεται ερωμένη και μούσα του. 
Από τη στιγμή που ερωτεύεται και παραδίδεται στην Άλμα συνειδητοποιεί πως διασαλεύεται η απόλυτα ελεγχόμενη και προγραμματισμένη 
στην παραμικρή λεπτομέρεια ζωή του, και κάτι τέτοιο τον τρομοκρατεί. Η απρόσμενη αυτή ερωτική σχέση έρχεται να μεταμορφώσει και 
τους δύο, αλλά και την ίδια την ερωτική τους σχέση. 

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson 
Σενάριο: Paul Thomas Anderson 
Πρωταγωνιστούν: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps

Η παράσταση «Επάγγελμα πόρνη» θα 
παρουσιαστεί στο θέατρο Αυλαία, στις 
7, 8, 9 Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 13 ευρώ το κανονικό και 10 
ευρώ το μειωμένο.
Σύνοψη: Χούντα. Στη συγγραφέα απα-
γορεύεται να εξέλθει της χώρας λόγω 
πολιτικών πεποιθήσεων με πρόφαση τη 
μη άσκηση του επαγγέλματος της δημοσι-
ογραφίας που αναγράφεται στο διαβατήριό 
της. Η Ζωγράφου πολεμώντας με χιούμορ 
το παράλογο καθεστώς, αλλάζει ιδιόγραφα 
το επάγγελμα της σε «Πόρνη – ελευθε-
ρίων ηθών» με συνέπειες τραγελαφικές. 
Ιστορία δεύτερη: 1973. Μετά την απόπειρα 
αυτοκτονίας της, παραμονές πρωτοχρο-
νιάς, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική. 
Εκεί γινόμαστε μάρτυρες της απάνθρωπης 
συμπεριφοράς του προσωπικού, που 
φτάνει στα όρια του εξευτελισμού. Η 
συγγραφέας, δεμένη στο κρεβάτι, πέφτει 
θύμα βιασμού από νυχτερινούς φύλακες. 
Εντούτοις δεν αποδυναμώνεται. Η τραυ-
ματική της εμπειρία την εξωθεί στην κατά 
μέτωπο σύγκρουση με τους ιθύνοντες και 
την καταγγελία της σαθρής λειτουργίας 
του νοσηλευτικού οργανισμού. Παίζει η 
ηθοποιός Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

H παράσταση «Lolita Reversed» του Χρή-
στου Καρασαββίδη θα ανέβει στο Θέατρο 
Αριστοτέλειον, στις 5, 6, 7, 8 Φεβρου-
αρίου. Ώρα: 21:15. Τιμές εισιτηρίων: 
15 ευρώ το κανονικό και 12 ευρώ το 
μειωμένο.
Σύνοψη: Η προσωποποίηση του 
απαγορευμένου καρπού κρύβεται στη 
σοκαριστική ιστορία που λογοκρίθηκε και 
λατρεύτηκε από εκατομμύρια αναγνώ-
στες, την Λολίτα του Βλαντιμίρ Ναμπό-
κοφ. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο 
αιρετικό μυθιστόρημα, το Lolita Reversed 
ξαναγράφει από την αρχή τη θυελλώδη 
ερωτική ιστορία ανάμεσα στον πατριό και 
το ανήλικο νυμφίδιο, εξερευνώντας τα 
όρια της παιδικής σεξουαλικότητας και της 
εκμετάλλευσης ανάμεσα στον θύτη και το 
θύμα, ιδίως, όταν αυτοί οι ρόλοι είναι δυσ-
διάκριτοι. Παίζουν οι: Κώστας Καζανάς, 
Μάρω Παπαδοπούλου, Τζωρτζίνα Λιώση, 
Δώρα Παρδάλη, Τάσος Δέδες, Κρίστελ 
Καπερώνη. Η παράσταση είναι ακατάλλη-
λη για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Η παράσταση «Σοφία», στις 3 και 4 
φεβρουαρίου, θα ανέβει στο Casa Bianca. 
Ώρες: 21:00 (03/02) και 19:00 (04/02). 
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ.
Σύνοψη: Η βασίλισσα της Ισπανίας, 
Σοφία, μπροστά στο φέρετρο του νεκρού 
συζύγου της, βασιλιά Χουάν Κάρλος, 
κάποια στιγμή στο μέλλον. Μια φωνή της 
μιλάει. Μια φωνή μέσα στο μυαλό της. Το 
παρελθόν ξυπνά. Μνήμες θραύσματα την 
πλημμυρίζουν. Ο Φαίδων Καστρής, υπό 
τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λεωνίδα 
Παπαδόπουλου, υποδύεται ένα αλλόκοτο 
πλάσμα που στοιχειώνει το μυαλό της 
Σοφίας και μεταμορφώνεται σε όλους 
όσους καθόρισαν τη ζωή της. Ποιος είναι; 
Κάποιος αόρατος φίλος της, η συνείδησή 
της ή μήπως μια φωνή από το παρελθόν; 
Ο Ιγνάθιο Γκαρθία Μάι σπάει τα όρια του 
ρεαλισμού και μας προσκαλεί σε μια 
διαδρομή στα όνειρα και τους εφιάλτες της 
βασίλισσας Σοφίας.  
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«Τότε ο θεατής μπορεί να αρνήθηκε να δει την αλήθεια ή 
να είπε το κλισέ ‘’αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες’’ ή βέβαια 
μπορεί και να είπε ‘’αυτά ούτε στις ταινίες δε γίνονται’’ λόγω 
του συγκεκριμένου θέματος», δήλωσε σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην Karfitsa ο σκηνοθέτης της θεατρικής 
μεταφοράς του έργου «Σπιρτόκουτο», Στάθης Μαυρόπου-
λος. Ήταν το 2002 όταν η ομώνυμη ταινία του Γιάννη Οικο-
νομίδη προβλήθηκε στους κινηματογράφους, μια περίοδο 
που ίσως η ελληνική κοινωνία δεν ήθελε να έρθει αντιμέ-
τωπη με το πραγματικό γίγνεσθαι. Φέτος το έργο επέστρε-
ψε, αυτή το φορά στο θεατρικό σανίδι της Θεσσαλονίκης 
και ο κ. Μαυρόπουλος μίλησε στην εφημερίδα για τις πτυ-
χές του έργου.

Τι πραγματεύεται το έργο της παράστασης και γιατί επι-
λέξατε το συγκεκριμένο έργο; 
Την γέννηση, την πηγή θα έλεγα της βίας. Την οικογένεια, 
αλλά όχι από την ιδανική της πλευρά που όλοι ξέρουμε και 
επιθυμούμε, αλλά μια άλλη «άρρωστη» που δεν θα αποτε-
λέσει κόσμημα για την κοινωνία, αλλά σκουπίδι. Στην ταινία 
βλέπουμε μια μικροαστική οικογένεια να «κανιβαλίζεται» 
λεκτικά κατά τη διάρκεια μιας καυτής καλοκαιρινής μέρας. 
Στη δική μας παράσταση, η βία μετακομίζει σε ένα παράλο-
γο σκηνικά περιβάλλον ισορροπώντας ανάμεσα στο ρεαλι-
σμό του έργου του Οικονομίδη και μιας ιστορίας όπως θα 
μπορούσε να υπάρχει παντού και πάντα.

Κάθε σπίτι είναι ένα μοναδικό «σπιρτόκουτο»; 
Κάθε σπίτι είναι ένα κουτί με ένα περίβλημα, που έχει πολ-
λές ιδιότητες. Η βασική του είναι φυσικά να προστατεύει τα 
μέλη του. Να κλείνει για να αισθάνονται ασφάλεια, να ανοί-
γει για να μπορούν να βγουν χωρίς φόβο έξω από αυτό. 
Επειδή οι σχέσεις είναι ευαίσθητες φυσικά πάντα υπάρχει 
ο κίνδυνος της ανάφλεξης. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρεί-
ται δεδομένο ακόμη και μέσα στο «κουτί» της οικογένειας. 
Γιατί όπως λέει και ο Γιώργος Χειμωνάς στην μετάφρασή 
του για τον Άμλετ του Σαίξπηρ «Πλησιάζει η συγγένεια κιν-
δυνεύει η ευγένεια».

Ήρθατε σε επαφή με τον σκηνοθέτη της ταινίας «Σπιρ-
τόκουτο»; Είτε για να ανταλλάξετε απόψεις, είτε για... 
συμβουλές πριν το ανέβασμα της παράστασης; 
Καταρχάς ήρθαμε σε επαφή μαζί του υποχρεωτικά, γιατί 
έπρεπε να μας δώσει την άδεια να παρουσιάσουμε το έργο 
του. Τον Γιάννη Οικονομίδη τον θαύμαζα από πάντα, με 
αφορούσε πολύ η δουλειά του και πρωτοήρθα σε επαφή 
μαζί του πριν από περίπου δυο χρόνια. Είναι ένας σκεπτό-
μενος και βαθειά καλλιεργημένος καλλιτέχνης και για αυτό 
καταφέρνει να ασχολείται με τόσο «επικίνδυνα καθημερι-
νά» θέματα χωρίς να τα «φτηναίνει». Μας έδωσε το έργο 
του και την «ευχή» του. Συμβουλές, όχι δεν μας έδωσε.

Ήταν δύσκολη η μεταφορά του κινηματογραφικού έρ-
γου στο θεατρικό σανίδι;
Δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς τη λέξη «δύσκολη», γιατί 
έτσι και αλλιώς το να ανεβάζει κανείς μια παράσταση ει-
δικά στις μέρες μας είναι κάτι δύσκολο. Θα έλεγα πολύ-
πλοκη γιατί εκτός από την επιθυμία σου, το όνειρό σου, 
την έμπνευση και το αποτέλεσμα που θέλεις, έχεις και το 
αποτέλεσμα που υπάρχει από την ταινία, που είναι εκεί και 
μπορεί ανά πάσα στιγμή κανείς να ανατρέξει σε αυτό, που 
έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Η γλώσ-
σα του έργου δεν αλλάζει, αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, 
οι ήρωες μας αυτήν την γλώσσα ξέρουν αυτή χρησιμοποι-
ούν και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αυτό που αλλάζει 
είναι το σπίτι τους, ο χώρος που ζουν. Δεν είναι απλά ένα 
μικροαστικό καθημερινό σπίτι. Είναι ένα περιβάλλον που 
«έτσι όπως είναι» διαμορφώνει τους χαρακτήρες και δια-
μορφώνεται από αυτούς. 

Πριν από 15 χρόνια που είχε προβληθεί στους κινηματο-
γράφους η ταινία κάποιοι προσπάθησαν να την δουν ως 

κωμική, καθώς στην εποχή των «χρυσών αγελάδων», 
τα θέματα που άγγιζε το έργο ήταν καλά «κλειδωμένα». 
Θεωρείτε ότι τώρα το ίδιο κοινό βλέπει διαφορετικά το 
έργο; 
Ναι, το πιστεύω. Όχι όμως λόγω της κρίσης για παράδειγ-
μα, ή επειδή οι τότε θεατές του φορτώθηκαν μερικά χρονά-
κια παραπάνω. Αλλά επειδή τώρα μπορεί να το αποδεχτεί 
και να το κατανοήσει καλύτερα. Τότε μπορεί να αρνήθηκε 
να δει την αλήθεια ή να είπε το κλισέ «αυτά γίνονται μόνο 
στις ταινίες», λόγω του συγκεκριμένου θέματος, βέβαια 
μπορεί και να είπε «αυτά ούτε στις ταινίες δε γίνονται». Σή-
μερα αυτός που πρωτοαντικρίζει το «φαινόμενο» Σπιρτό-
κουτο πιστεύω ότι τρώει ένα χαστούκι, περνάει μια μικρή 
ψυχρολουσία  και μετά τρέχει να δει όλες τις ταινίες του 
Οικονομίδη. Αυτός που έρχεται με τον αέρα του παλιού 
πιστεύω ότι δεν φοβάται πια να κοιτάξει στον καθρέφτη, 
χαμογελά και λέει «ναι ρε μ@@@@α».

Επιδιώκετε να αναδείξετε πιο πολύ κάποιο ζήτημα μέσα 
από την παράσταση; 
Θέλουμε να δουν οι θεατές το έργο, να το επικοινωνήσου-
με. Εμείς ξέρουμε γιατί ασχοληθήκαμε με αυτό, γιατί κο-
πιάσαμε, γιατί το ανεβάσαμε. Ας βρει και ο θεατής ότι νο-
μίζει ότι τον αφορά. Αφήνουμε το «ζήτημα»  ανοιχτό. Τους 
δίνουμε και εμείς την «ευχή μας»…
  
Μπορεί να κάνει κάποιος θέατρο στη Θεσσαλονίκη και 
να βιοπορίζεται από αυτό; Πείτε μας ένα πλεονέκτημα 
και ένα μειονέκτημα που έχει ο χώρος του θεάτρου στη 
Θεσσαλονίκη.

Η απάντηση είναι φυσικά όχι. Δεν μπορεί να βιοποριστεί ή 
τουλάχιστον με άνεση. Η Θεσσαλονίκη είναι τόσο μικρή και 

ταυτόχρονα τόσο μεγάλη. Έχει τους φοιτητές της, ένα πολύ 
ανοιχτό για προτάσεις κοινό, έχει τον κόσμο που αγαπάει 
το θέατρο και πηγαίνει συστηματικά σε αυτό, έχει μια αξιό-
λογη κρατική σκηνή (ΚΘΒΕ) και πολλές ομάδες που εργά-
ζονται ακούραστα για να παράγουν έργο. Δεν είμαστε θεα-
τρικά απομονωμένοι. Έρχονται και αξιόλογες παραστάσεις 
από την Αθήνα και νομίζω ότι ο θεατής του καλού θεάτρου 
μπορεί να βρει λύσεις. Μειονέκτημα δεν βρίσκω σε σχέση 
με την Αθήνα την συγκεκριμένη περίοδο γιατί και εκεί τα 
πράγματα δεν είναι εύκολα. Ούτε για τους καλλιτέχνες ούτε 
για τους θεατές.

Το «Σπιρτόκουτο» αγαπήθηκε από το κοινό και επιλέ-
ξατε να ξαναεπιστρέψετε αυτή τη φορά με… μεταμε-
σονύχτιες παραστάσεις. Γιατί τόσο αργά…όσον αφορά 
στην ώρα; 
Μα είναι τελικά τόσο αργά; Εμείς βλέπουμε τον κόσμο να 
συρρέει με μεγαλύτερη ευκολία. Στις βραδινές μας παρα-
στάσεις το κοινό μας ήταν λίγο πιο «κανονικό». Όχι πως 
στις μεταμεσονύχτιες δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, απλά 
έχουν ένα προφίλ πιο περιπετειώδες τολμώ να πω και τους 
θέλαμε και αυτούς. Είναι σαν μυστική συμφωνία (λίγο πα-
ρά-φωνη) αυτή η παράσταση, ανάμεσα στους ήρωες και 
στους θεατές και το ξενύχτι μας πάει. Φανταστείτε ότι  ενώ 
στις βραδινές είχαμε και κάποιες απώλειες από θεατές που 
έφευγαν κατά τη διάρκεια της παράστασης, μη αντέχοντας 
όλον αυτό τον κακό χαμό, στις μεταμεσονύχτιες παρ’ ότι  
λόγω πληρότητας του θεάτρου  κάθονται σε μαξιλάρια, σε 
σκαλάκια, τριγύρω από τις κανονικές θέσεις, δεν κουνιέ-
ται φύλλο. Είναι βέβαια και αυτοί που μας ζητάνε να επι-
στρέψουμε στις βραδινές για να προλάβουν να το δουν. Θα 
δούμε… 

συνέντευξη

«Κάθε σπίτι είναι ένα κουτί  
με ένα περίβλημα και πολλές ιδιότητες»

Ο ΣΤΑΘΉΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΉΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΖΏΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Το βιβλίο «Πολύ καλές ζωές» φέρει την 
υπογραφεί της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Περίλη-
ψη: Όταν η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ προσκλήθηκε 
να απευθύνει χαιρετισμό στους αποφοίτους 
του Χάρβαρντ, επέλεξε να τους μιλήσει για 
δύο θέματα που έχει στην καρδιά της: τα 
οφέλη της αποτυχίας και τη σπουδαιότητα 
της φαντασίας. Το να έχεις το θάρρος να 
αποτυγχάνεις, λέει, είναι τόσο ουσιώδες για 
τη ζωή σου όσο οποιοδήποτε άλλο συνη-
θισμένο μέτρο υπολογισμού της επιτυχίας 
σου. Το να φαντάζεσαι τον εαυτό σου στη 
θέση κάποιου άλλου, ιδιαίτερα κάποιου λι-
γότερο τυχερού από σένα, είναι ένα απολύ-
τως ανθρώπινο χαρακτηριστικό που πρέπει 
να το διατηρείς πάση θυσία. Τιμή εκδότη: 
12,20 ευρώ.

Ο Χόρχε Γκάλαν υπογράφει το βιβλίο με τίτ-
λο «Νοέμβριος». Περίληψη: 1989. Ο λαός 
του Ελ Σλαβαδόρ ζει τον τρόμο του εμφυ-
λίου πολέμου. Ένα πρωινό του Νοεμβρίου, 
μια ομάδα ένοπλων αντρών εισβάλλει στον 
χώρο του Καθολικού Πανεπιστημίου και 
δολοφονεί εν ψυχρώ έξι Ιησουίτες και δύο 
γυναίκες. Ο πατήρ Τοχέιρα αναγκάζεται από 
τις περιστάσεις να πάρει τα ηνία αυτές τις 
τραγικές μέρες και αναλαμβάνει το καθήκον 
να αποκαλύψει την αλήθεια που κρύβεται 
πίσω από αυτούς τους θανάτους. Ωστόσο, 
ο μοναδικός μάρτυρας που θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην επίλυση της υπόθεση σιωπά. 
Τιμή εκδότη: 15,50 ευρώ. 

ΠΡΟΔΟΜΕΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ Ή ΣΕΚΤΑ
«Προδομένο φεγγάρι» είναι ο τίτλος του βι-
βλίου της Χρυσιήδας Δημουλίδου. Περίλη-
ψη: Η Έλλη, μια ωραία, μοντέρνα γυναίκα, 
κουρασμένη και απογοητευμένη από μια 
πολύχρονη σχέση που δεν οδηγεί πουθενά, 
χωρίζει και αποφασίζει να φύγει για καλο-
καιρινές διακοπές με την καλύτερή της φίλη. 
Ένα βράδυ, σε ένα μπαράκι του νησιού όπου 
έχουν πάει, γοητεύεται από την παρουσία 
ενός εντυπωσιακού μα συνάμα πολύ σο-
βαρού νέου άντρα. Όταν όμως γνωρίζονται 
και αρχίζουν να κάνουν παρέα, σύντομα 
αντιλαμβάνεται πως ο Αλέξανδρος προτιμά 
τους άντρες για ερωτικούς συντρόφους∙ 
έτσι αναπτύσσεται μεταξύ τους μια φιλία, 
που συνεχίζεται και μετά το τέλος τον δια-
κοπών. Παρότι οι ερωτικές προτιμήσεις του 
Αλέξανδρου είναι διαφορετικές, ανάμεσά 
τους γεννιέται μια περίεργη έλξη, που έπειτα 
από πολύ καιρό τούς οδηγεί σε μια θυελλώ-
δη βραδιά. Τιμή εκδότη: 14,40 ευρώ.

«Η σέκτα» είναι το βιβλίο του Μίκαελ Κατς 
Κρέφελ. Περίληψη: Ο πρώην ντετέκτιβ 
Τόμας Ράουνσχολτ, ο αποκαλούμενος και 
«Ράουν», προσπαθεί να προχωρήσει στη 
ζωή μετά τη δολοφονία της συντρόφου του 
όταν δέχεται την επίσκεψη του Μέσμερ, 
ενός πανίσχυρου επιχειρηματία, που του 
αναθέτει μια απλή αποστολή: να βρει τον 
γιο του, Γιάκομπ. Πριν από δέκα χρόνια, ο 
Γιάκομπ ίδρυσε τη σέκτα «Οι επίλεκτοι του 
Θεού» και εξαφανίστηκε. Τώρα ο πατέρας 
του θέλει να εντοπίσει τα ίχνη του. Όταν ο 
Ράουν ανακαλύπτει ότι ο Μέσμερ είχε ήδη 
προσλάβει ιδιωτικό ντετέκτιβ στο παρελ-
θόν, ο οποίος τα είχε παρατήσει κάτω από 
μυστηριώδεις συνθήκες, αρχίζει να υποψιά-
ζεται ότι η υπόθεση δεν είναι και τόσο απλή. 
Τιμή εκδότη: 16,60 ευρώ.
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Ή ΘΕΑ ΑΠΟ  
ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟY

Α -ΓΝΏΣΤΟ ANTIKEIMENO

Η έκθεση «Η θέα από το παράθυρο μου… 
Εκδοχές της ‘Οικίας’ στη ρωσική πρωτοπο-
ρία. Έργα από τη συλλογή Κωστάκη» πα-
ρουσιάζεται στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης. Τιμή εισόδου: 3 ευρώ.

Στη ρωσική τέχνη των αρχών του 20ού αι-
ώνα, το Σπίτι ως έννοια και ως αναπαραστα-
τικό αντικείμενο, μέσα σε λιγότερο από μια 
εικοσαετία, μετατράπηκε από περιοχή που 
περιφρουρεί και αναδεικνύει την προσω-
πική ποίηση, από ρομαντικό καταφύγιο και 
τόπο παιδικών αναμνήσεων, από σύμβολο 
οικειότητας και οικογενειακής γαλήνης σε 
κοινοβιακή κατοικία, σε χώρο με νεωτερι-
κό και σκόπιμα ανοίκειο εσωτερικό σχεδι-
ασμό, σε κονστρουκτιβιστικό ουρανοξύστη 
και σε ουτοπικό ιπτάμενο οικοδόμημα που 
ταξιδεύει σε άγνωστους διαστημικούς ορί-
ζοντες.

 Η έκθεση «Α -ΓΝΩΣΤΟ Αντικείμενο» διορ-
γανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ-
σαλονίκης με την υποστήριξη του Γενικού 
Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, 
σε συνεργασία με το 3ο εργαστήριο Ζωγρα-
φικής της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Δι-
άρκεια: έως τις 20 Φεβρουαρίου.

H ομορφιά, το όνειρο, η μετανάστευση, η 
μεταμόρφωση, η βία, η επικοινωνία και η 
ελευθερία του λόγου είναι τα στοιχεία που 
διαπερνούν το σκεπτικό των έργων της έκ-
θεσης. Έντεκα νέοι καλλιτέχνες, απόφοιτοι 
Σχολών Καλών Τεχνών, για  πρώτη φορά σε 
εικαστική ομάδα κάτω από το πρίσμα ενός 
κοινού προβληματισμού: της επαναχρησι-
μοποίησης της «ύλης και του συμβόλου». 
Οι καλλιτέχνες είναι οι: Μπορισλάβα Γεωρ-
γιτσέλη, Λίτσα Γκανή, Άννα Λιόκα, Αλεξάν-
δρα Νάκου, Δημήτρης Παλάντζας, Γιώργος 
Παναγιωτάκης, Ελένη Παπαδοπούλου, 
Θανάσης Πούλιος, Ηλίας Σαμαράς, Ιωάννα 
Ταϊγανίδου και Έλενα Χατζηαθανασίου και το 
σύνολο των έργων τους αποτελεί μια πολυ-
διάστατη εικόνα συνδυασμού των σύγχρο-
νων εκφραστικών μέσων και δυνατοτήτων. 

ΑΜΦΙΣΉΜΑ ΣΏΜΑΤΑ-
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΡΜΉΝΕΙΕΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΏΜΟΠΟΥΛΟΥ
Η έκθεση «Αμφίσημα σώματα – διαχρονικές 
ερμηνείες» φιλοξενείται στο Κέντρο Σύγ-
χρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Διάρκεια: 
έως τις 24 Μαρτίου.

Η επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικός 
τέχνης Αρετή Λεοπούλου αναφέρει στο κεί-
μενό της: «Με αφορμή τα προϊστορικά κυ-
πριακά ειδώλια και, ειδικότερα, την αξιοση-
μείωτη ασάφεια ως προς την ένδειξη φύλου 
σε αυτά, καλλιτέχνες από την Κύπρο και την 
Ελλάδα, ως «άλλοι» αρχαιολόγοι, καλούνται 
να προσεγγίσουν ερμηνευτικά ένα μείζον 
θέμα που σήμερα απασχολεί και τη σύγ-
χρονη μετα-πολιτισμική θεωρία: το φύλο, 
το σώμα ως φορέα του, την αοριστία (ή και 
την άρνηση) ένδειξης ή αφομοίωσης φύλου, 
όπως αυτό φαίνεται να διαμορφώνεται εδώ 
και αιώνες. Οι καλλιτέχνες καλούνται να δο-
μήσουν ή να αποδομήσουν στερεότυπα, να 
προτάξουν τη δική τους γόνιμη διαχείριση 
κάθε αμφιλεγόμενης και ανένταχτης ταυτό-
τητας».

 Η Myrό Gallery παρουσιάζει την έκθεση ζω-
γραφικής της Ευδοκίας Θωμοπούλου στον 
χώρο της Showroom. Διάρκεια: έως 24 
Φεβρουαρίου. Είσοδος δωρεάν.

Η Ευδοκία Θωμοπούλου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα, ασχολείται με τη 
ζωγραφική από παιδί. Σπούδασε στη Σχολή 
Τέχνης και Σχεδίου του Πανεπιστημίου του 
Κόβεντρι της Αγγλίας όπου και αποφοίτη-
σε με εξειδίκευση στην καλλιτεχνική φω-
τογραφία και πτυχίο στην Επικοινωνία και 
στις Πολιτισμικές σπουδές. Παράλληλα με 
τη συμμετοχή της σε εκθέσεις, συνέχισε τις 
σπουδές της πάνω στο φωτογραφικό ντο-
κιμαντέρ στην Ουαλία και δούλεψε ως φω-
τογράφος, γραφίστρια και εκπαιδευτικός σε 
διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Τα τελευταία 
χρόνια ζει στην Αθήνα και εργάζεται πάνω 
σε μελέτες και εκθέσεις χρησιμοποιώντας 
ως μέσα τη ζωγραφική, την εικονογράφηση, 
τη φωτογραφία και την ποίηση. Την έκθεση 
επιμελείται ο Πάρης Καπράλος.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Εάν υπάρχει κάτι φέτος στη 
Super League για το οποίο 
αξίζει να συζητάμε είναι 
ο έντονος συναγωνισμός 
μεταξύ των τριών ομάδων 
της κορυφής του βαθμολο-
γικού πίνακα. ΠΑΟΚ, Ολυ-
μπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται 
σε βαθμολογική απόσταση 
τέτοια που ανεβάζει την 
αδρεναλίνη των φίλων τους 
σε κάθε Σαββατοκύριακο. 
Οι Έλληνες φίλαθλοι σχεδόν 
έχουν ξεχάσει την αγωνιστική 
περίοδο που το Πρωτάθλημα 
είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον 
10 αγωνιστικές πριν από το 
τέλος του. Αν θυμούνται κάτι 
είναι ότι στην ίδια χρονική πε-
ρίοδο ο Ολυμπιακός βρισκό-
ταν στο +10 βαθμούς και στην 
ουσία οι υπόλοιπες ομάδες 
του big4 προετοιμάζονταν 
από τη λήξη του πρώτου γύ-
ρου για τους αγώνες των play 
off. Φέτος όμως τα πράγματα 
είναι διαφορετικά. Μπορεί το 
θέαμα να μη σαγηνεύει τους 
θεατές, αλλά το ενδιαφέρον 
περισσεύει. Από τη στιγμή 
που οι διαιτητές κάνουν τα 
ίδια… ανθρώπινα λάθη στους 
αγώνες των τριών πρωτοπό-
ρων επόμενο είναι ο δρόμος 
για την κατάκτηση του τίτλου 
να μην είναι στρωμένος  με 
ροδοπέταλα για κανέναν. Kαι 
οι τρεις ομάδες της κορυφής 
του βαθμολογικού πίνακα 
έχασαν βαθμούς σε έδρες 
όπου παραδοσιακά έπαιρναν 
τα τρίποντα χωρίς μεγάλο 
κόπο, είτε γιατί οι αγωνιστι-

κές διαφορές των ομάδων 
έχουν μειωθεί αισθητά, είτε 
γιατί οι «μεγάλοι» εξακο-
λουθούν ακόμη να έχουν 
τα πάνω και τα κάτω στην 
απόδοσή τους. 

Υπάρχει μία θεωρία στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο που 
λέει ότι «το Πρωτάθλημα το 
κατακτάει η ομάδα η οποία 
κερδίζει βαθμούς στις έδρες 
των μικρομεσαίων ομάδων». 
Η θεωρία αυτή έχει ως βάση 
των γεγονός ότι ο αριθμός 
των ντέρμπι είναι κατά πολύ 
μικρότερος και στον τελικό 
απολογισμό το βαθμολογικό 
κέρδος για τις ομάδες της 
κορυφής είναι μία η άλλη. 
Πλέον όμως έτσι όπως εξελί-
χθηκε το Πρωτάθλημα αλλά-
ζει το σκηνικό. Με δεδομένο 
ότι ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ θα 
αντιμετωπίσει μέσα στην έδρα 
του Ολυμπιακό και ΑΕΚ που 
κυνηγούν μαζί του τον τίτλο, 
πρέπει να ασπάζεται δογμα-
τικά την άποψη ότι ισάριθμες 
νίκες επί των δύο αντιπάλων 
του θα σημαίνουν κι ένα τε-
ράστιο βήμα για την κατάκτη-
ση του φετινού Πρωταθλήμα-
τος. Αν μάλιστα στο αυριανό 
ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ δεν 
κερδίσουν οι Πειραιώτες και 
ο ΠΑΟΚ περάσει νικηφόρα 
από τα Γιάννινα τότε αυτομά-
τως θα μεγαλώσει η ανάγκη 
ο «Δικέφαλος» να κερδίσει τα 
ντέρμπι. Έτσι ώστε να κρατάει 
την πρωτιά στα χέρια του και 
να μην περιμένει δώρα από 
κανέναν.

Η αγωνία για τον πρώτο και η 
υποχρέωση του ΠΑΟΚ 

αθλητισμός
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ζώδια & social life

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Αλεξία Αηδονά, Πέννυ Σαββαδοπούλου

Γιάννης Κιόσης, Δέσποινα Πορτοκάλη, Βασίλης Βεργετίδης

Graso (Γιώργος Τατιγίαννης)

Με θετικότητα ολοκληρώνεται ο πρώτος μήνας του χρόνου και σας 
δίνει δύναμη να προχωρήσετε με αισιοδοξία τα θέματα που σας απα-
σχολούν. Ή έκλειψη της Σελήνης στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου σάς 
ωθεί να αντιμετωπίσετε το καθετί με σωστό τρόπο. Επωφεληθείτε 
την εύνοια αυτή που σας δίνεται, για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες.

Ή έκλειψη Σελήνης στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου θα σας δώσει μία 
αισιοδοξία αλλά και προβληματισμό σε ό,τι αφορά τις φιλικές σας σχέ-
σεις και την επικοινωνία σας με αγαπημένα πρόσωπα. Πολύ πιθανόν 
να ολοκληρώσετε μία επιθυμία σας το επόμενο διάστημα. 

Εσείς που βρίσκεστε στην άμεση επιρροή της έκλειψης θα πρέπει 
να αναθεωρήσετε πολλά από εκείνα που πιστεύατε για τις πολύ 
προσωπικές σας σχέσεις. Θα πρέπει να δείτε με πιο καθαρό μυαλό 
ό,τι αφορά τον σύντροφό σας και τον ρόλο του στη ζωή σας. Είναι 
ένα πολύ σημαντικό εσωτερικό ξεκαθάρισμα και πολύ χρήσιμο για 
το μέλλον. 

Ή έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Λέοντα θα σας κάνει αρκετά ανήσυ-
χους σε επαγγελματικά θέματα, αλλά και σε θέματα που αφορούν την 
υγεία σας. Θα νιώσετε λοιπόν ότι το σώμα και η ψυχή σας χρειάζονται 
γαλήνη και θέλετε τον χρόνο σας ώστε να κάνετε την απαραίτητη 
αποτοξίνωση από την καθημερινή πίεση. 

Ή έκλειψη Σελήνης στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου θα σας δημιουρ-
γήσει ψευδείς καταστάσεις σε οικονομικά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν 
να έχετε μία πιο ξεκάθαρη άποψη για όσους βρίσκονται γύρω σας και 
μαζί τους διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας. Αποφύγετε επενδύσεις 
και συμφωνίες αυτό το διάστημα. 

Ή έκλειψη Σελήνης σάς βρίσκει κάπως απροετοίμαστους σε θέματα 
που αφορούν την καριέρα σας και την οικονομική διαχείριση. Ίσως να 
βρεθούν οι καλύτερες λύσεις λίγο αργότερα, αλλά τώρα θα πρέπει να 
συντονιστείτε με εκείνα που σας δίνονται και να φέρετε εις πέρας με 
τις τωρινές συνθήκες την καθημερινότητα. 

Ο Ιανουάριος τελειώνει με μία καλή δόση ενδοσκόπησης. Ή Έκλειψη 
Σελήνης στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου θα σας κάνει να αποτραβη-
χτείτε από το περιβάλλον σας και να αναζητήσετε τα πώς και τα γιατί, 
που ακόμη δεν έχετε ξεκαθαρίσει στη ζωή σας. Θα έχετε επίσης να 
αντιμετωπίσετε εργασιακά θέματα και θέματα υγείας. 

Ο μήνας τελειώνει με την έκλειψη Σελήνης στον άξονα Λέοντα - 
Υδροχόου. Την περίοδο αυτή θα πρέπει να κερδίσετε τον χαμένο 
σας χρόνο και να ολοκληρώσετε ό,τι έχετε αφήσει σε εκκρεμότητα. 
Νέοι δρόμοι θα παρουσιαστούν, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Μία 
μετακίνηση είναι πολύ πιθανή.

Ή έκλειψη της Σελήνης στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου θα σας δώσει 
αρκετή διάθεση ώστε να συναντήσετε άτομα, να ταξιδέψετε και να 
ανανεώσετε την προσωπική σας ζωή. Οι νέες ιδέες που θα έχετε, θα 
σας ανοίξουν ευνοϊκούς δρόμους, όπου θα σας βοηθήσουν σημαντικά. 

Ή έκλειψη της Σελήνης στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου θα σας πιέσει 
αρκετά και θα σας χαλάσει την ψυχολογία. Θα νιώσετε ότι οι άλλοι ζη-
τούν πολλά περισσότερα από εκείνα που μπορείτε να δώσετε. Βέβαια, 
θα υπάρξουν και καλές στιγμές που θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε 
οικονομικά θέματα.

Ή έκλειψη της Σελήνης στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου θα σας 
δημιουργήσει ανασφάλειες σε οικονομικά θέμα και συναισθηματικές 
εντάσεις. Ή περίοδος αυτή θα σας δώσει αναστατώσεις ακόμη και 
μέσα στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, όπου θα χρειαστεί να 
βάλετε οριστικά τα όριά σας.

Ή έκλειψη της Σελήνης στο ζώδιό σας θα σας φέρει σε αντιπαράθεση 
με το άλλο σας μισό, είτε είναι ο σύντροφός σας είτε ο στενός σας 
συνεργάτης. Ή σχέση σας αυτή θα περάσει από επαναπροσδιορισμό, 
απαραίτητο στην υπάρχουσα περίοδο. Σίγουρα τα γεγονότα που θα 
συμβούν θα βοηθήσουν υπερβολικά σε οποιαδήποτε νέα σας πορεία.

Ανακατατάξεις και εντάσεις. Η περίοδος 
αυτή θέλει συντονισμένη μαχητικότητα για 

να υπάρξει ένα δίκαιο αποτέλεσμα.

TO CELEBRATE 21+ PARTY ΤΟΥ  
REGENCY CASINO THESSALONIKI 
Το Celebrate 21+ party του Regency Casino Thessaloniki 
αποτέλεσε το μεγαλύτερο dance event της χρονιάς, εκ-
φράζοντας ένα θετικό και αισιόδοξο μήνυμα «Η νεολαία 
της πόλης ξέρει να διασκεδάζει». 
Δύο διεθνώς καταξιωμένοι DJs και μουσικοί παραγωγοί, 
ο Echonomist και ο Thodoris Triantafillou ανέβηκαν στα 
decks και ξεσήκωσαν με τα εκρηκτικά DJ sets τους το 
κοινό. Πάνω από 1.000 άτομα κατέκλυσαν το χώρο απο-
λαμβάνοντας μουσική, απεριόριστο ποτό, non stop χορό 
και casino games. Τη σκηνή προθέρμαναν οι Skinny και 
Linos, ενώ οι διάσημοι bartenders Graso (Γιώργος Τατι-
γίαννης), Zio (Ανδρέας Ζιωτόπουλος) και Tzortzis (Δημή-
τρης Τζώρτζης) σέρβιραν μοναδικά signature cocktails 
και whiskey από το popup bar του Johnnie Walker. Το 
Celebrate 21+ party, σύμφωνα με τους διοργανωτές, 
ήταν μόνο η αρχή και σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το 
ανανεωμένο Vergina Stage, με ακόμη μεγαλύτερα dance 
parties και ηχηρά ονόματα της ελληνικής και της παγκό-
σμιας ηλεκτρονικής σκηνής.



31www.karfitsa.gr
03.02.2018

πού θα μας βρείτε;

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

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

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

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

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

Όλα τα σημεία διανομής
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