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editorial
 

Οι παγίδες που κρύβει η σύνοδος 
για το μεταναστευτικό

{

{
Δεν μπορεί παρά να προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα, ως πρώτη χώρα εισόδου, η μίνι σύνοδος 

στις Βρυξέλλες για το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Αυτό, καθώς σε μία προσπάθεια αποφυγής της 
πολιτικής ρήξης των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, είναι πολύ πιθανό οι όποιες αποφάσεις 
ληφθούν να είναι δυσμενείς για την πατρίδα μας. Άλλωστε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα 
βιώσουμε την εφαρμογή της παροιμίας «όταν μαλώνουν στον βάλτο τα βουβάλια, την πληρώνουν 
τα βατράχια». Το προσφυγικό έχει εξελιχθεί σε τεράστιο εσωτερικό πολιτικό θέμα σε χώρες της ΕΕ 
–και κυρίως στη Γερμανία– όπου υπάρχουν έντονες πολιτικές διαφωνίες σε σχέση με τον λεγόμε-
νο Κανονισμό του Δουβλίνου για το άσυλο. 

Οι οιωνοί για την Ελλάδα δεν είναι καλοί. Στην πρόσφατη συνάντηση της Άνγκελα Μέρκελ με 
τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο Μόναχο, συμφωνήθηκε δέσμη ενεργειών –θα έρθουν προς συζήτηση 
και έγκριση στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ– που κρύβουν παγίδες. Γι’ αυτό και κρούουμε τον κώδω-
να του κίνδυνου, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει τη μέγιστη προσοχή. Τυχόν ενεργοποίηση 
του Κανονισμού του Δουβλίνου, σημαίνει ότι θα αποστέλλονται άμεσα στις χώρες πρώτης εισόδου 
οι υποψήφιοι πρόσφυγες που συλλαμβάνονται σε άλλα κράτη-μέλη. Αντιλαμβάνεται κανείς το 
πρόβλημα που θα δημιουργηθεί για την Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον εάν στην εξίσωση προσθέσου-
με και τις διαθέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι σχέσεις με την Τουρκία δεν είναι στο καλύτερο 
σημείο και οι πολιτικοί ηγέτες της γειτονικής χώρας απειλούν ανοιχτά να... ανοίξουν ξανά την κά-
νουλα με τις καραβιές προσφύγων και παράνομων μεταναστών.

Την ίδια ώρα, επί τάπητος θα τεθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας –σε συνεργασία με τον ΟΗΕ– 
κέντρων υποδοχής αιτούντων άσυλο εκτός κοινοτικής επικράτειας, ώστε να διαχωρίζονται οι περι-
πτώσεις των πραγματικών προσφύγων από τους οικονομικούς μετανάστες. Μάλιστα, στο τραπέζι 
έχει πέσει η σκέψη για ένα τέτοιο κέντρο στην Αλβανία ή ακόμα και στα Σκόπια, δηλαδή στα βόρεια 
σύνορα της Ελλάδας. Σε μία περίοδο που οι εθνικές κυβέρνησης και οι Βρυξέλλες δείχνουν να 
σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς πολλοί είναι αυτοί που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν το προ-
σφυγικό κύμα και να έρθουν στην Ευρώπη απλά αναζητώντας μία καλύτερη τύχη, η χώρα μας 
πρέπει να προσέλθει στη Σύνοδο Κορυφής με συγκεκριμένες προτάσεις και εφαρμόσιμο πλάνο. Οι 
εποχές των «ανοιχτών συνόρων» έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Τα διεθνή ΜΜΕ γράφουν ότι το βάρος θα πέφτει στις χώρες της πρώτης γραμμής –Ελλάδα και 
Ιταλία–, οι οποίες θα αναλάβουν πλέον τη διαχείριση όλων των αιτούντων άσυλο στο έδαφός τους. 
Με δεδομένο ότι η νέα ιταλική κυβέρνηση έχει προς το παρόν κλείσει τα λιμάνια της σε πλοία Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων που συλλέγουν πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες στη θάλασσα 
της Λιβύης και τους μεταφέρουν στην Ευρώπη, μήπως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσει και η πατρίδα 
μας τη στάση της;
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Ανένδοτο για τη συμφωνία των Πρεσπών 
ετοιμάζουν οι αυτοδιοικητικοί

Συλλαλητήριο αύριο στο Λευκό Πύργο  
για την ελληνικότητα της Μακεδονίας

το μεσημέρι της Πέμπτης ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας μαζί με τον Πρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Γιώρ-
γο Πατούλη και τον Πρόεδρος της Πε-
ριφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας Λάζαρο Κυρίζογλου. Ο κ. Τζι-
τζικώστας τόνισε ακόμη ότι «τώρα είναι 
η ώρα της ευθύνης και η Αυτοδιοίκηση 
της χώρας βγαίνει μπροστά. Κάνουμε το 

Ανένδοτο κατά της συμφωνίας των 
Πρεσπών για το ονοματολογικό των Σκο-
πίων ξεκινούν οι αυτοδιοικητικοί παράγο-
ντες όλης της χώρας. Η αρχή γίνεται την 
επόμενη Τετάρτη όπου με πρωτοβουλία 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
θα πραγματοποιηθεί κοινή – διευρυ-
μένη συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί 
με τα Δημοτικά Συμβούλια των 38 Δή-
μων της Κεντρικής Μακεδονίας και με 
προσκεκλημένους τους φορείς, τα Πε-
ριφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια της 
Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης. Στην κοινή αυτή 
διευρυμένη συνεδρίαση θα συμμετέχουν 
όλοι οι φορείς, τα Επιμελητήρια, τα Ακα-
δημαϊκά Ιδρύματα, οι Ιερές Μητροπόλεις, 
οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Επίσης θα προσκληθούν οι 
Περιφέρειες και τα Δημοτικά Συμβού-
λια Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης. «Ένας και μόνο 
είναι ο στόχος μας, να μην επικυρωθεί η 
‘συμφωνία των Πρεσπών’» τόνισε κατά 
τη κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησε 

Συλλαλητήριο για την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας διοργανώνεται αύριο στη 
Θεσσαλονίκη. Το ραντεβού δόθηκε στις 
19:00, στην πλατεία Λευκού Πύργου.

 «Όλοι οι Έλληνες ακομμάτιστα με 
την Ελληνική σημαία και τον Ήλιο της 
Βεργίνας στο χέρι. Θα ακολουθήσει πο-
ρεία στα προξενεία ΗΠΑ, Σκοπίων και τα 
γραφεία ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ», αναφέρουν, με-
ταξύ άλλων, οι διοργανωτές στο κάλεσμά 
τους. Από εκεί και πέρα κάθε μέρα που 
περνά από την ώρα της υπογραφής της 
συμφωνίας για το ονοματολογικό των 
Σκοπίων ανάμεσα στον Έλληνα υπουργό 
Εξωτερικών Ν. Κοτζιά και τον Σκοπιανό 
υπουργό Εξωτερικών Ν. Ντιμιτρόφ, αυξά-
νονται οι αντιδράσεις πολιτών κατά των 
κυβερνητικών βουλευτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
karfitsa, ο προβληματισμός στο Μέγαρο 
Μαξίμου σχετικά με τις αντιδράσεις των 
πολιτών φέρεται να είναι έντονος. Για το 
λόγο αυτό επιχειρήθηκε από τα κυβερ-
νητικά στελέχη να πέσουν τα φώτα της 
δημοσιότητας στα αποτελέσματα του 
Eurogroup και την έξοδο της χώρας από 

πρώτο βήμα». Παράλληλα, ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με τη σει-
ρά του υποστήριξε ότι «Αυτό όμως που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να κινητο-
ποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες , ώστε 
να απαιτήσουν αυτές το δημοψήφισμα. 
Αυτό επίσης που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να απαιτήσουμε από όλα τα πολι-
τικά κόμματα να δεσμευθούν ότι δεν θα 
επικυρώσουν καμία τέτοια συμφωνία 

με την ψήφο τους, αν και όταν έρθει 
στη Βουλή η συμφωνία». Αξίζει τέλος 
να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση του 
Δ.Σ. της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε για 
σημειολογικούς λόγους στο κτίριο του 
περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας όπου πάρθηκε η απόφαση 
για συμμετοχή στη διευρυμένη σύσκε-
ψη που θα πραγματοποιηθεί στη  Θεσ-
σαλονίκη.

τα μνημόνια αφήνοντας για λίγο στην 
άκρη την αρνητική φόρτιση που έχει 
δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία η 
συμφωνία των Πρεσπών.

Παρόλα αυτά οι κυβερνητικοί βου-
λευτές της Βορείου Ελλάδας δεν απέφυ-
γαν τις αποδοκιμασίες από τους πολίτες.  
Στις Σέρρες πολίτες συγκεντρώθηκαν 
έξω από τα γραφεία της βουλευτού του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτης Σταμπουλή, αλλά και 
της υφυπουργού των ΑΝΕΛ, Μαρίας Κόλ-
λια Τσαρουχά. Στα Γρεβενά το βράδυ της 
Πέμπτης πολίτες ανήρτησαν πανό στην 
είσοδο της πόλης των Γρεβενών, με το 
οποίο χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητο τον 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Μπγιάλα.

Πολιτιστικοί σύλλογοι Πιερίας και 
απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν την 
Πέμπτη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Κατερίνη. Με ελληνικές σημαίες στα 
χέρια και φωνάζοντας συνθήματα όπως 
«Η Μακεδονία είναι ελληνική» οι συ-
γκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν  για τη 
συμφωνία των Πρεσπών και κατηγόρη-
σαν την κυβέρνηση ότι ξεπουλά το όνο-
μα της Μακεδονίας

politics

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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EΔΑ ΘΕΣΣ

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις 
τη ζωή των ανθρώπων, να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά 
και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε πράξεις τη φροντίδα σου για το 
περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση
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opinions
«Η συμφωνία των Πρεσπών 

και η Θεσσαλονίκη»
Η Νέμεσις έρχεται, κύριε Τσίπρα

Η συμφωνία που υπογράφηκε στις Πρέσπες, 
μεταξύ Ελλάδας και FYROM, είναι μία συμφω-
νία επ’ ωφελεία όχι μόνο των δύο λαών, αλλά 
ολόκληρης της περιοχής καθώς συμβάλλει 
στην σταθερότητα της ευρύτερης Βαλκανικής. 
Είναι μία συμφωνία εντός του πλαισίου της 
εθνικής γραμμής της χώρας μας, έτσι όπως 
αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχτηκε κατά τη δι-
άρκεια των διαπραγματεύσεων τα τελευταία 25 
χρόνια και ειδικότερα από το 2008 και έπειτα 
(σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιο-
ρισμό, ονομασία έναντι όλων, συνταγματική 
αναθεώρηση κλπ).
Αντιμετωπίζει αλυτρωτικές διαθέσεις, αποκα-
θιστά την ιστορική και πολιτιστική μας κληρο-
νομιά, κλείνει μια εστία πιθανής αποσταθερο-
ποίησης στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργεί 
προοπτικές ανάπτυξης στη βάση των όρων 
καλής γειτονίας. Αν μάλιστα μιλήσουμε συ-
γκεκριμένα για την Θεσσαλονίκη, μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι η επίλυση του μακροχρόνιου 
αυτού προβλήματος διευκολύνει και βοηθά 
ώστε η Θεσσαλονίκη να εξελιχτεί σε μητρο-
πολιτική πύλη σύνδεσης της ΝΑ Μεσογείου με 
την Βαλκανική χερσόνησο και την Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη. 
Η αποτίμηση της συμφωνίας λοιπόν απαιτεί 
νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Δεν μπορεί όμως 
να μη στηλιτευθεί το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς που σήμερα πρωταγωνιστούν 
ενάντια στη συμφωνία, για χρόνια έτρεφαν τους δύο λαούς με το δηλητήριο του 
Εθνικισμού, τρεφόμενοι οι ίδιοι από την μη επίλυση του προβλήματος, χτίζοντας 
προσωπικές πολιτικές καριέρες. Άλλοι θυσιάζουν το συμφέρον της χώρας στο βωμό 
της μικροπολιτικής και του μικροκομματισμού, μη διστάζοντας να μετακινηθούν από 
θέσεις που πριν από λίγους μήνες υποστήριζαν, αλλά και υπηρέτησαν από θέσεις 
ευθύνης. 
Από την άλλη στον δημόσιο διάλογο δεν μπορεί να επικρατούν οι άναρθρες κραυγές 
και οι φωνασκίες. Γι αυτό χρειάζεται να απομονωθούν οι μισαλλόδοξες, εθνικιστι-
κές, πατριδοκάπηλες φωνές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αντιπαραταχτούν και να 
αναδειχτούν οι αξίες της αλληλεγγύης, της φιλίας, του αλληλοσεβασμού, της καλής 
γειτονίας και της συνεργασίας μεταξύ γειτονικών χωρών και λαών. 
Και βέβαια θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να συζητήσουμε για την αυριανή 
Θεσσαλονίκη με βάση τα καινούρια δεδομένα. Κάποιοι την θέλουνε πόλη κλειστή, 
σκοτεινή, εγκλωβισμένη σε σχήματα και πλαίσια που δεν την χωράνε και δεν της 
αρμόζουν. Η προοδευτική Θεσσαλονίκη, οι προοδευτικοί πολίτες σε όποιον πολιτικό 
χώρο και αν ανήκουν οφείλουν να συζητήσουν, να συμφωνήσουν, να διεκδικήσουν 
τον ρόλο που της αρμόζει: μια πόλη ανοιχτή, λιμάνι σύνδεσης, κόμβος συγκοινω-
νιακός, εμπορικός, ενεργειακός, διπλωματικός, μια πόλη φιλική σε γειτονικούς και 
άλλους λαούς. Δεν αποτελεί όραμα. Είναι η Θεσσαλονίκη της επόμενης ημέρας.  

*Ο κ. Δουίτσης είναι ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ

Όταν οι Τσίπρας και Κοτζιάς διατυπώνουν 
την άποψη ότι κείμενα εργασίας ή παρερμη-
νευμένες ομιλίες μακρινών δεκαετιών έχουν 
δημιουργήσει τετελεσμένα για θεμελιώδεις 
εκκρεμότητες της διαφοράς με την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
ακόμη πιο σημαντικές και από το ίδιο το όνομα, 
είναι προφανές ότι και στο μέλλον, ανεξαρ-
τήτως αν κυρωθεί ή όχι εκατέρωθεν και αν 
επέλθει ή μη τελικά ο στόχος της ένταξης στο 
ΝΑΤΟ, η συμφωνία των Πρεσπών παράγει ήδη 
αποτελέσματα.
Πρακτικά, με την αποδοχή αφενός, ότι ως 
Μακεδονία για μεν τους γείτονές μας νοούνται 
η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα 
χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, 
πολιτισμό και κληρονομιά και αφετέρου ότι για 
την ελληνική πλευρά τα αντίστοιχα συστατικά 
στοιχεία της ταυτότητας των Ελλήνων Μακεδό-
νων περιορίζονται στα ελλαδικά όρια έχουμε 
δύο παράλληλες παραδοχές: Πρώτον, την 
αναγνώριση μακεδονικού έθνους που σήμερα 
περιορίζεται σε τμήμα της γεωγραφικής περι-
οχής που εννοείται ως Μακεδονία και δεύτε-
ρον, την παράδοση της ιστορίας του λαμπρού 
ελληνισμού του τόπου αυτού, που κινήθηκε 
πέραν των ορίων της σημερινής Ελλάδος στην 
ανταγωνιστική εθνική αφήγηση ενός άλλου 
κράτους. Πρόκειται περί ανεπανόρθωτης 

παραίτησης από πάγιες αρχές της εθνικής γραμμής που επί δεκαετίες, ακόμα και με 
λάθη ή παραλείψεις, όλες οι κυβερνήσεις υποστήριξαν με επιμονή.
Για πρώτη φορά βρέθηκε ελληνική κυβέρνηση που αποδέχθηκε την μακεδονική 
ταυτότητα  με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του υπουργού εξωτερικών, υιοθετώντας, 
χωρίς ασφαλώς την αυτονομιστική διάστασή του, το δόγμα του μακεδονισμού που 
τυράννησε από τα τέλη του 19ου αιώνα και με διαφορετικές εκδοχές μέχρι σήμερα 
την πατρίδα μας. Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να ζήσουμε με αυτό. Δεν ανακαλείται 
αυτό το γεγονός, όπως και ότι έτσι, εμείς απομείναμε βεβαίως κάτοικοι της Ελλη-
νικής Μακεδονίας, πλην όμως οι «Μακεδόνες», τον ενθουσιασμό των οποίων δεν 
έκρυψε ο Ζάεφ στον χαμογελαστό Τσίπρα έφυγαν από την «σεμνή» τελετή αφήνο-
ντας μας με ένα εσωτερικό ονοματολογικό πρόβλημα.
Όσοι ευτυχήσαμε να έχουμε μεγαλώσει με ζωντανές αφηγήσεις που ανατρέχουν 
στην Μακεδονία όταν δεν είχε ακόμη γίνει μέρος των εθνικών κρατών που διαδέ-
χθηκαν την Οθωμανική αυτοκρατορία, αισθανόμαστε ήδη το έλλειμμα από αυτόν τον 
ταυτοτικό ακρωτηριασμό που αποδέχθηκε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Είμαστε 
Μακεδόνες, όχι μόνο επειδή πατάμε αυτήν την γη, αλλά επειδή η ιστορία της και 
τα φαντάσματά της μας έκαναν συνειδητούς και περήφανους Έλληνες. Και από την 
Κυριακή, αυτή η πλευρά του εαυτού μας πρέπει πλέον υποχρεωτικά να ετεροπροσ-
διορίζεται και να περιορίζεται σε σύνορα, χωρίς καν να έχει ένα μονοσήμαντο όνομα, 
όπως αυτό που παρέδωσε στους γείτονές μας ο κύριος Τσίπρας.
Είναι κρίμα, κύριε Τσίπρα! Η Νέμεσις έρχεται. 

*Ο κ. Ταχιάος είναι Αναπληρωτής Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επι-
κοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και π. Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης

ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ ΔΟΥΊΤΣΉ* ΤΟΥ ΝΊΚΟΛΑΟΥ ΤΑΧΊΑΟΥ*
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Προετοιμάζοντας το μέλλον της ελληνικής αγοράς ενέργειας
PROTERGIA: Η υπεύθυνη και αξιόπιστη δύναμη στην αγορά ενέργειας

Η PROTERGIA είναι ο Τομέας 
Ενέργειας της MYTILINEOS, του με-
γαλύτερου βιομηχανικού όμιλου 
στη χώρα. Παρακολουθώντας στενά 
τις εξελίξεις της αγοράς όλα αυτά τα 
χρόνια, η στρατηγική της PROTERGIA 
στοχεύει στο να διαμορφώσει το 
μέλλον, εστιάζοντας στην ηλεκτρο-
παραγωγή με καύσιμο φυσικό αέριο, 
στη συνεχή επέκταση των ιδιόκτητων 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ που διαθέτει, 
αλλά και την προμήθεια και εμπορία 
φυσικού αερίου.

Έτσι, η PROTERGIA, ο Τομέας 
Ενέργειας της MYTILINEOS, έχει κα-
ταφέρει να αποτελεί σήμερα το με-
γαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό 
ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, με ενερ-
γειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 
άνω των 1.200 MW, που βασίζεται σε 
θερμικές μονάδες φυσικού αερίου 
και εγκαταστάσεις  ΑΠΕ (αιολικά πάρ-
κα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά 
υδροηλεκτρικά έργα). Πρόσφατα μά-
λιστα, η MYTILINEOS ανακοίνωσε και 
την κατασκευή μίας ακόμη ηλεκτρο-
παραγωγής μονάδας με καύσιμο το 

φυσικό αέριο, ισχύος 650 MW. Η επέν-
δυση αυτή έχει ύψος 300 εκατ. ευρώ 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 
χρόνια, συμβάλλοντας σημαντικά στην 
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας.

Επίσης, διαβλέποντας τη στρατηγική 
σημασία του φυσικού αερίου για τη ση-
μερινή εποχή, η MYTILINEOS έχει ανα-
δειχθεί κορυφαία δύναμη στην αγορά, 
όντας η εταιρεία που έφερε το πρώτο 
ιδιωτικό φορτίο υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου (LNG) στην Ελλάδα και η 
πρώτη που εισήγαγε φυσικό αέριο χω-
ρίς μεσάζοντες.

Συνδυαστικά, έχοντας το κύρος της 
MYTILINEOS ως του μεγαλύτερου ιδιώ-
τη παραγωγού ενέργειας, αλλά και ως 
μίας ηγετικής δύναμης στην αγορά φυ-
σικού αερίου, η PROTERGIA μπορεί να 
προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό 
αέριο σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες 
και νοικοκυριά, εξυπηρετώντας με τον 
πλέον αξιόπιστο τρόπο τις ανάγκες των 
πελατών της για ανταγωνιστικέ τιμές και 
σύγχρονες υπηρεσίες.

ενέργεια
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Γ. Πατούλης: Μονόδρομος το δημοψήφισμα. 
Το 80% απορρίπτει τη συμφωνία των Πρεσπών

Τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος χαρακτηρίζει ως το μόνο 
δρόμο για να αποκτήσει δημοκρατική νομιμοποίηση η 

συμφωνία των Πρεσπών μιλώντας στην karfista ο πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης επιση-
μαίνει ότι « θα κάνουμε ότι απαιτηθεί, 
κινητοποιώντας τι τοπικές μας κοι-
νωνίες , προκειμένου το ζήτημα να 
παραμείνει   ψηλά στην ατζέντα της 
πολιτικής επικαιρότητας».

Κύριε Πατούλη, πιστεύετε ότι 
μετά τις υπογραφές μεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης και της 
σκοπιανής στις Πρέσπες για το ονο-
ματολογικό της γείτονας χώρας, 
υπάρχουν περιθώρια προκειμένου 
να μην εφαρμοστεί η συμφωνία;

Σίγουρα η μονομερής απόφαση 
της Κυβέρνησης να ψηφίσει τη συμ-
φωνία, χωρίς να έχει τη σύμφωνη 
γνώμη της Βουλής και του ελληνικού 
λαού, δημιουργεί αρνητικά τετελε-
σμένα που δύσκολα θα ανατραπούν 
στη συνέχεια. Σέβομαι τις απόψεις 
που εκφράζουν και οι δύο πλευρές, 
που τάσσονται υπερ ή κατά της συμ-
φωνίας. Κάθε μια έχει τα επιχειρήματά 
της,  αλλά αυτό το ζήτημα δεν πρέπει 
να διχάσει τη χώρα και την κοινωνία. 
Είναι ευκαιρία για μια συνολική  εθνι-
κή αφύπνιση, που ξεπερνά και δεν 
αφορά μόνον το Μακεδονικό Ζήτημα. 
Σε αυτή την κρίσιμη για το μέλλον του 
τόπου μας περίοδο, δεν έχουμε την 
πολυτέλεια του διχασμού. Θεωρώ ότι 

αυτού του είδους οι συμφωνίες, που 
αφορούν  την ιστορική κληρονομιά, 
τα εθνικά θέματα και καθορίζουν το 
μέλλον της Πατρίδας μας, δεν μπο-
ρούν να αποφασίζονται από πρό-
σκαιρες κυβερνητικές πλειοψηφίες. 
Κυρίαρχος πρέπει να είναι ο ρόλος 
του λαού, ο οποίος πρέπει να έχει την 
τελική ευθύνη . Η διεξαγωγή δημο-
ψηφίσματος , που προτείναμε ως 
Αυτοδιοίκηση, είναι ο μόνος τρόπος 
για να αποκτήσει αυτή η συμφωνία 
δημοκρατική νομιμοποίηση, εφόσον 
βέβαια γίνει αποδεκτή από τον ελλη-
νικό λαό. Ιδιαίτερα όταν είναι πρω-
τοφανής η δυσαρμονία που υπάρχει 
μεταξύ της επιλογής της κυβέρνησης 
και της θέλησης του ελληνικού λαού, 
αφού σχεδόν το 80% απορρίπτει τη 
συμφωνία των Πρεσπών, το δημο-
ψήφισμα είναι μονόδρομος. Και δεν 
μπορώ να καταλάβω γιατί φοβάται ο 
Πρωθυπουργός να το διεξάγει. 

Η κυβέρνηση προωθεί για την 
Αυτοδιοίκηση το σχέδιο νόμου 
«Κλεισθένης». Το υπό διαβούλευ-
ση νομοσχέδιο πιστεύετε ότι περι-
έχει λύσεις για τα προβλήματα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Ο Κλεισθένης δεν δίνει λύση σε 
κανένα από τα μεγάλα προβλήματα 

{

{
Ο Κλεισθένης 

δεν δίνει λύση σε 
κανένα από τα με-
γάλα προβλήματα 
της Αυτοδιοίκησης

της Αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, σε συνδυασμό 
με το Μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε πρό-
σφατα, βάζει ταφόπλακα στην οικονομική 
και θεσμική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης.

Είναι ένα νομοσχέδιο που διαλύει τους 
Δήμους, αφού δεν τους διασφαλίζει τους 
απαραίτητους πόρους για την λειτουργία 
τους. Δεν ξεκαθαρίζει τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες μεταξύ Κεντρικού Κράτους, 
πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκη-
σης. Δεν προωθεί την αποκέντρωση, αλλά 
αντίθετα ενισχύει ακόμη περισσότερο  τον 
ασφυκτικό έλεγχο της αυτοδιοίκησης από το 
Κεντρικό Κράτος.  Μειώνονται ακόμη περισ-
σότερο οι ήδη πετσοκομένοι πόροι μας και 
υποχρεώνονται οι Δήμοι για να παραμείνουν 
οικονομικά βιώσιμοι, να αυξήσουν το φορο-
λογικό βάρος των πολιτών. Ενώ προωθεί 
ένα εκλογικό σύστημα περίπλοκο, που δεν 
είναι απλή αναλογική όπως ισχυρίζεται η 
Κυβέρνηση , που ευνοεί τη συναλλαγή κάτω 
από το τραπέζι και θα δημιουργήσει αστά-
θεια. Δεν θα επιτρέπει στις πλειοψηφίες να 
εφαρμόζουν τα προγράμματά τους. Ο Κλει-
σθένης είναι ένα νομοσχέδιο που διαλύει 
τους Δήμους και προκαλεί ακυβερνησία και 
παράλυση στην καθημερινή τους λειτουρ-

γία. Κι αυτό θα βλάψει τους πολίτες . Δεν 
είναι ένα νομοσχέδιο που ξεβολεύει τους 
Δημάρχους, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο 
Υπουργός Εσωτερικών. Αλλά ένα νομο-
σχέδιο που εξυπηρετεί μικροκομματικές 
σκοπιμότητες, σε βάρος της καθημερινό-
τητας των πολιτών.

Ποιες θα είναι οι κινήσεις σας ως 
ΚΕΔΕ όταν κατατεθεί το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο στη Βουλή; 

Στόχος μας είναι να επικρατήσει η απλή 
λογική. Να πάει η χώρα και ο θεσμός της 
Αυτοδιοίκησης μπροστά. Για να γίνει αυτό, 
χρειαζόμαστε ένα άλλο Κράτος, μια ουσια-
στική μεταρρύθμιση. Πολιτική και κοινωνική 
σταθερότητα και διασφάλιση της κυβερνησι-
μότητας των Δήμων. Χρειαζόμαστε πολιτικές 
που δίνουν προτεραιότητα στις πραγματικές 
ανάγκες των πολιτών, κι όχι πολιτικές που 
υπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες. Το συ-
γκεκριμένο νομοσχέδιο δεν υπηρετεί το στό-
χο αυτό γι αυτό θεωρούμε μονόδρομο την 
ανατροπή των όσων προβλέπει. Ακόμη κι αν 
ψηφιστεί από τη σημερινή κυβερνητική πλει-
οψηφία,  στόχος μας πρέπει να είναι η ακύ-
ρωσή του. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνον μαζί 
με τους πολίτες. Ξεκινάμε άμεσα εκστρατεία 
ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τις δυ-
σμενείς επιπτώσεις που θα έχει στην καθη-
μερινότητά τους η εφαρμογή του Κλεισθέ-
νη. Η ανατροπή αυτού του καταστροφικού 
νομοσχεδίου θα έρθει μόνον μέσα από την 
κοινωνία. Γιατί αφορά όλους τους πολίτες η 
διάλυση των Δήμων. Αν διαλυθούν οι Δήμοι, 
θα διαλυθούν οι ζωές μας.

συνέντευξη

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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Νέος και άφθαρτος η επιλογή Κυριάκου για το δήμο Θεσσαλονίκης

για να μετρήσει τις αντιδράσεις στη Β. 
Ελλάδα σχετικά με τη συμφωνία για το 
ονοματολογικό των Σκοπίων, αναμένεται 
να τρέξει και δημοσκόπηση για το δήμο 
Θεσσαλονίκης όπου θα μετρηθούν ονό-
ματα που τεθεί υπόψη της ηγεσίας της 
«γαλάζιας» παράταξης.

Ένα από τα ονόματα, σύμφωνα με 
καλά πληροφορημένες πηγές, είναι 
εκείνο του προέδρου του ΤΕΕ/ ΤΚΜ Πάρι 

Σε εξίσωση για απαιτητικούς λύτες 
εξελίσσεται η υπόθεση που αφορά την 
υποψηφιότητα που θα στηρίξει η ΝΔ στις 
επόμενες εκλογές στο δήμο Θεσσαλονί-
κης.

«Η ΝΔ δεν πρόκειται να βιαστεί να 
ανακοινώσει τον υποψήφιο της. Όποτε 
και αν γίνουν εκλογές η ΝΔ θα είναι ισχυ-
ρή και όποιον και αν επιλέξει ο Μητσο-
τάκης θα κερδίσει τον Μπουτάρη. Στόχος 
να επιλεγεί ένα πρόσωπο νέο και άφθαρ-
το» σχολίασε στενός συνεργάτης του 
προέδρου της ΝΔ στην karfitsa.

Παράλληλα, πηγές της ΝΔ απέφυγαν 
να σχολιάσουν το γεγονός ότι οι υποψή-
φιοι για το δήμο της Θεσσαλονίκης από 
το χώρο της Κεντροδεξιάς αυξάνονται 
καθημερινά με γεωμετρική πρόοδο. 
«Δεν μας απασχολεί το συγκεκριμένο 
γεγονός» είναι η μόνη απάντηση που δί-
νουν πηγές του Μοσχάτου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι το επόμενο διάστημα μαζί με τις κυ-
λιόμενες δημοσκοπήσεις που τρέχει το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

Μπίλια. Ο κ. Μπίλιας όπως κάνουν λόγο 
οι ίδιες πληροφορίες, έχει δεχτεί κρούση 
από το περιβάλλον του προέδρου της ΝΔ 
προκειμένου να βολιδοσκοπηθεί για τις 
προθέσεις του. Η υποψηφιότητα του κ. 
Μπίλια φέρεται να προκρίνεται και από 
την εκπρόσωπο τύπου της ΝΔ Μαρία 
Σπυράκη η οποία θα είναι υποψήφια στις 
επόμενες εκλογές στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Πάντως δεν θα πρέπει να περ-

νά απαρατήρητη και η καλή σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στον πρόεδρο 
της ΝΔ και τον πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ), Αθανάσιο Σαββάκη, ο οποί-
ος φέρεται να αποτελεί για κάποιους 
εντός των «γαλάζιων» τειχών ιδανική 
επιλογή από το χώρο του επιχειρείν 
για να διεκδικήσει το δημαρχιακό 
θώκο του δεύτερου μεγαλύτερου δή-

μου της χώρας.  
Οι αποφάσεις πάντως του κόμμα-

τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα 
αργήσουν. Όλα θα εξαρτηθούν από το 
χρόνο των εθνικών εκλογών. Αν η κυ-
βέρνηση περάσει τον κάβο του φθινο-
πώρου και αποφύγει τις εκλογές, τότε η 
ΝΔ είναι πολύ πιθανό όπως αναφέρουν 
καλά πληροφορημένες «γαλάζιες» πη-
γές, η επιλογή του υποψηφίου από τη ΝΔ 
να γίνει τον Οκτώβριου προκειμένου να 
υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για τον 
εκλεκτό της.

politics

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου



Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ (ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ 
ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» με προϋπολογισμό 445.101,23 €

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  κατηγορία Υδραυλικών 
Έργων με προϋπολογισμό 445.101,23 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

1. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:
Το έργο αφορά στη διαμόρφωση, διευθέτηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας 
της τεχνητής λίμνης (φράγματος) που βρίσκεται στο δασόκτημα Ιεράς Μονής Σίμωνος 
Πέτρας Αγίου Όρους και ειδικότερα στη θέση «Άγιος Δημήτριος» με σκοπό την 
ανάσχεση και ρύθμιση των πλημμυρικών ροών του χειμάρρου Αγ. Δημητρίου ο οποίος 
παροχετεύει την τρίτη μεγαλύτερη λεκάνη στην περιοχή της Μονής και οι οποίες έχουν 
δώσει σημαντικές καταστροφές στις υποδομές και τα κτίρια της περιοχής και έχουν θέσει 
σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές κατά το παρελθόν. 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 
ΟΜΑΔΑ Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας 
κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές 
κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.
ΟΜΑΔΑ Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές 
εργασίες, Λοιπές εργασίες
ΟΜΑΔΑ Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές 
δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, 
λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα 
και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς 
και στης ιστοσελίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους www.
programathos.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310888553, FAX επικοινωνίας 2310 888 
646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δροσάκης Ανδρέας.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 23/07/2018, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής.
5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 
δραστηριοποιούνται σε έργα εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (445.101,23 €) που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.902,00 
€ και ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς της παραγράφου 8 της παρούσας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι την 24/05/2019, ημέρα Τρίτη.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα 
(730) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μέχρι 
τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς που ορίζεται 
στην παράγραφο 3, να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας 
θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έπειτα από έγγραφο αίτημα του κάθε 
διαγωνιζομένου, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των 
ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 
Το έγγραφο αίτημα για τη συμμετοχή σε επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει να υποβληθεί στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την προτεινόμενη από τον 
διαγωνιζόμενο, ημερομηνία επίσκεψης. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης 
και αναχώρησής τους, ενώ για τη διαδικασία έκδοσης διαμονητηρίων μπορούν να 
επικοινωνούν με την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Στην επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει υποχρεωτικά να παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα. 
Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογεγραμμένη 
από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία θα συνυπογράψει 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα, η οποία θα τους παραδοθεί και που θα 
συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς τους.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με 
κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό έργου 2017ΕΠ00810046 και κωδικό MIS 5008099 σύμφωνα 
με την απόφαση Α.Π. 4863/02-10-2017 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
13.  Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Άγιο Όρος, 18/06/2018

Άγιο Όρος, 19 / 06 /2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ’ αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 2421 /25.05 – 07.06.2018 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

        
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΡΕΝΤΕΛΗ I.M. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ”
(CPV: 45246400-7)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» Κωδικός ΟΠΣ: 5008117

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 614.164,76 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3753
ΗΜ/ΝΙΑ: 19/06/2018
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣΕ∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ∆ΕΛΤΙΑ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

ΤΕ 20:00
ΠΕ 00:30 (Ε) & ∆Ε 06:00 (Ε)

∆Ε έως ΠΑ 15:30
ΤΡ έως ΣΑ 06:00 (Ε)

∆Ε έως ΠΑ 18:00
ΣΑ - ΚΥ 15:00 & 21:00

Αλλάζει το κλίμα για τη ΝΔ στη Μακεδονία

όλους τους τόνους δεν τίθεται κανένα 
ζήτημα «μεταγραφών» των διαγραμμέ-
νων βουλευτών από τους ΑΝΕΛ, όμως, 
δεν συμβαίνει το ίδιο  με το ενδεχόμενο 
προσέγγισης μικρομεσαίων στελεχών 
των ΑΝΕΛ που βρίσκονται στην Βόρεια 
Ελλάδα και έχουν πάρει αποστάσεις ή 

«Το κλίμα στη Μακεδονία για τη ΝΔ 
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αλλά-
ξει άρδην και είναι εντόνως ευνοϊκό» 
ανέφερε στη karfitsa στενός συνεργάτης 
του προέδρου της ΝΔ μετά την επίσκεψη 
που πραγματοποίησε ο αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης την Πέμπτη σε 
Κιλκίς και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τους επιτελείς των κε-
ντρικών γραφείων της ΝΔ στα ευρήματα 
των τελευταίων δημοσκοπήσεων κα-
ταγράφεται σημαντική άνοδο των πο-
σοστών της ΝΔστις περιοχές της Μακε-
δονίας, ενώ στο κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η συγκυρία 
είναι αν μη τι άλλο ευνοϊκή για να διεμ-
βολίσουν από τη μια στελέχη που βρί-
σκονται στις παρυφές της Κεντροδεξιάς 
παράταξης και από την άλλη, να μεγιστο-
ποιήσουν την επιρροή του κόμματος σε 
περιοχές όπως η Καστοριά, η Πιερία και η 
Κοζάνη, όπου οι ΑΝΕΛ δείχνουν να φυλ-
λορροούν.

Παράλληλα, οι στενοί συνεργάτες 
του προέδρου της ΝΔ ξεκαθαρίζουν σε 

έχουν αποχωρήσει από το κόμμα του 
Πάνου Καμμένου.

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από το βήμα συνεδρίου του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλά-
δος «Export Summit VI» το βράδυ της 
Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη επανέλαβε τη 

δέσμευση ότι η  Ν. Δ.  θα καταψηφίσει 
την συμφωνία των Πρεσπών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ξεκαθάρισε ακόμη ότι 
είτε χρειαστούν 151 βουλευτές για 
την κύρωση της συμφωνίας με την 
ΠΓΔΜ, είτε 180, το κόμμα του θα κα-
ταψηφίσει αυτήν την κακή όπως την 
χαρακτήρισε συμφωνία στη Βουλή. 
Αυτή η συμφωνία ξυπνάει ήδη τους 
εθνικισμούς στη γειτονική χώρα είπε 

ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι απεμπόλησε το πλεο-
νέκτημα που απέκτησε η χώρα στο Βου-
κουρέστι. 

«Η χώρα βαδίζει ήδη σε έναν δρόμο 
διπλά ναρκοθετημένο από ένα τέταρ-
το επί της ουσίας μνημόνιο και από μια 
πολύ κακή συμφωνία για το Σκοπιανό. Το 
τέταρτο μνημόνιο υπονομεύει σε βάθος 
χρόνου την οικονομία ενώ η κακή συμ-
φωνία για το Σκοπιανό ανοίγει εθνικές 
πληγές με αδιευκρίνιστες ακόμα συνέ-
πειες» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόε-
δρος της ΝΔ.

politics

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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Ποιος βουλευτής 
της ΝΔ από νομό 

της Κεντρικής 
Μακεδονίας δεν 

θα είναι ξανα 
υποψήφιος λόγω 

ηλικίας;

Ποιος πρώην κο-
ρυφαίος υπουρ-
γός ετοιμάζεται 
να είναι εκ νέου 
υποψήφιος στην 
Α’ Θεσσαλόνικης 
με το Κιν.Αλλ.;

Πηγαδάκια και κους-κους  
από την παρουσία Μητσοτάκη 

στο «Export Summit VI»
★ Γέμισε το βράδυ της Πέμπτης από επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας 

και «γαλάζια» στελέχη  το Makedonia Palace στο συνέδριο του του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος «Export Summit VI» όπου μίλησε ο πρόεδρος 
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.

★ Το μενού του δείπνου που παρατέθηκε μετά την ομι-
λία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης  περιείχε 
ως πρώτο πιάτο καρναρόλι ριζότο σουφράν με γαρίδες, 
δεύτερο πιάτο χοιρινό καρέ με λευκό κρασί και αυθεντικό 
γκρέιβι με κόκκους μουστάρδας, τάρτα πατάτας με πράσο 
και λάχανο με ξυνόμηλα. Προσφέρθηκε γλυκό Μους φρά-
ουλας «cremeux» γιαούρτι και streusel λεβάντα. Πάντως 
το γεύμα συνοδεύτηκε από λευκό ή κόκκινο κρασί Μακε-
δονικό Τσάνταλη. Το κρασί δεν θα μπορούσε να είναι άλλο 
εκτός από Μακεδονίκο ωστόσο δεν έλειψαν τα σχόλια που 
συνδέθηκαν με τη συμφωνία των Πρεσπών.

★ Δίπλα πάντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη 
η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Μαρία Σπυράκη 
η οποία επέλεξε να φορέσει ένα σκούρο μπλε 
συνολάκι της Zeus + Dione, brand η οποία 
ανήκει στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. 
Ενώ κοντά στον πρόεδρο της ΝΔ ήταν και ο 
σύμβουλος επικοινωνίας του Μακάριος Λα-
ζαρίδης ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει 

επισκεφτεί αρκετές φορές της Θεσσαλονίκη κάτι που δεν έχει περάσει απαρα-
τήρητο. 

★ Στενό μαρκάρισμα από τον πολιτευτή 
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκη Παναγιώτη Κοκ-
κόρη δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. 
Κοκκόρης βρήκε την ευκαιρία όπως φαίνεται 
να μιλήσει για αρκετά λεπτά με τον πρόεδρο 
της ΝΔ. Πληροφορίες πάντως που θέλουν τον 
«αιωνόβιο» πολιτευτή της ΝΔ να είναι εκ νέου 
στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια δεν επιβεβαιώνο-
νται…

★ Ένα ιδιαιτέρως ενδια-
φέρον τετ α τετ είχε ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας με τον 
πρόεδρο του ΤΕΕ/ ΤΚΜ Πάρι 
Μπίλια. Άλλωστε εδώ και καιρό 
το όνομα του κ. Μπίλια ακούγε-
ται εντόνως στα «γαλάζια» πη-
γαδάκια της πόλης το όνομα του 
ως του εκλεκτού της ΝΔ για το 
δήμο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα 
κάποιοι έσπευσαν το βράδυ της 

Πέμπτης να σχολιάσουν το συγκεκριμένο τετ α τετ ως μια εικόνα από τα μελ-
λοντικά αυτοδιοικητικά  της πόλης. Πάντως η στήλη πληροφορείται ότι ο κ. 
Μπίλιας το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου κατέκλυσε για 
λίγες ώρες ο πρόεδρος της ΝΔ με τους συνεργάτες του.

★ Δίπλα στον ανιψιό του 
Κυριάκου Μητσοτάκη τον 
Γρηγόρη Δημητριάδη έκατσε 
η βουλευτής της Β’ Θεσσα-
λονίκης της ΝΔ Κατερίνα 
Μάρκου. Αν και πρόσφατα 
προσχωρήσασα στη ΝΔ η κα 
Μάρκου ξέρει να ελίσσεται 
και να συναναστρέφεται με 
τα υψηλά κλιμάκια της Πει-
ραιώς. 

Μούδιασαν με  
τη στήριξη της Φώφης

Καταγγέλλουν απειλές

Σιγή ιχθύος πάντως τηρούν 
δημοτικοί σύμβουλοι της «Πρω-
τοβουλία» που προέρχονται από το 
χώρο του Κινήματος Αλλαγής και το 
τελευταίο διάστημα ασκούν σκλη-
ρή κριτική στη διοίκηση Μπουτά-
ρη. Η στήριξη που παρείχε η Φώφη 
Γεννηματά στον Γιάννη Μπουτάρη 
έχει… μουδιάσει όπως φαίνεται τα 
συγκεκριμένα στελέχη που είδαν 
τον κομματικό τους φορέα να στέ-
κεται δίπλα στον Γιάννη Μπουτάρη 
και να τον στηρίζει. Ωστόσο ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε 
ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις 
των συγκεκριμένων συμβούλων 
που βλέπουν η μια πόρτα μετά την 
άλλη να κλείνει…

«Ο κ. Λαζαρίδης, ο κ. Κατσίκης 
δέχονται απειλές για τις ζωές τους. 
Εχουν απειλήσει και εμένα. Ηδη 
θα προχωρήσουμε  σε ενέργειες 
οι οποίες θα πάνε στην Ασφάλεια. 
Υπάρχουν και από το διαδίκτυο 
απειλητικές αναφορές» κατήγ-
γειλε ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ 
Παναγιώτης Σγούριδης μέσω τη-
λεοπτικού σταθμού. Το περίεργο 
είναι πως ο λαλίστατος βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΛ κ. Λα-
ζαρίδης σε άλλες περιπτώσεις τον 
έχουμε δινει να κάνει δηλώσεις και 
να βγαίνει μπροστά ωστόσο για το 
θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών 
δεν είδαμε καμία ανακοίνωσή του ή 
δήλωση του…K
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Απάτη, κάθε λέξη  
και υπόσχεση

Μέχρι προχθές, ο πρωθυπουργός υπεραμυνό-
ταν του ψευδοδημοψηφίσματος και έβγαιναν και 
όλα τα κυβερνητικά στελέχη και έλεγαν το ποίημα 
της «δημοκρατικής βούλησης» των πολιτών και 
άλλες αστειότητες.

Ξαφνικά Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως «αν 
ήξερα τι θα συμβεί θα ενεργούσα διαφορετικά», 
και τώρα τι θα λένε οι υπουργάρες και τι θα γρά-
φουν τα παπαγαλάκια για το δημοψήφισμα;    

Ήταν μεγάλο λάθος για τη χώρα, αλλά όσοι 
το έλεγαν ή το έγραφαν εκείνο τον καυτό Ιούλιο 
χαρακτηρίζονταν ως προδότες μενουμευρωπαίοι 
και λοιδορούνταν. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δεν είναι 
πως ήταν λάθος αλλά πως ήταν ένα ακόμη επει-
σόδιο στην εξαπάτηση των πολιτών.

Το 62% πήγαν και ψήφισαν «όχι» γιατί 
πίστεψαν πως θα εξαφανιστούν τα μνημόνια και 
πως θα αρχίσει να βρέχει λεφτά και χόρευαν στην 
πλατεία Συντάγματος χωρίς να έχουν κατανοήσει 
πως αν εκείνο το βράδυ ο Τσίπρας δεν έκανε την 
κωλοτούμπα του αιώνα ύστερα από λίγες ημέρες 
όσα έγιναν στην Αργεντινή το 2001 θα θύμιζαν 
«παιδική χαρά» μπροστά σε όσα θα συνέβαιναν 
εδώ.

Ο Τσίπρας γνώριζε εξαρχής πως δεν θα 
καταργούσε τα μνημόνια, απλά ήξερε πως μόνο 
αν υποσχόταν φαντασιακούς παραδείσους θα 
εκτοξευόταν από το 4% στο 36% και αυτό έκανε.  

Ήξερε επίσης πως για να κάνει την κωλοτού-
μπα ώστε να αποφύγει το Grexit χρειαζόταν άλλο-
θι, γι’ αυτό και προκήρυξε το ψευδοδημοψήφισμα. 

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι σύντροφοί όποτε 
ξεφουρνίζουν κάποιο ψευδοαφήγημα πανηγυ-
ρίζουν, θριαμβολογούν και επιτίθενται με χυδαι-
ολογίες κατά οποιουδήποτε τους ασκεί κριτική 
και κάθε φορά το ψευδοαφήγημα καταλήγει σε 
πανωλεθρία για τη χώρα και τους πολίτες. 

Ποιος ξέρει, σε δύο τρία χρόνια ο Αλέξης 
Τσίπρας μπορεί να παραδεχθεί πως το 2018 δεν 
βγήκαμε από τα μνημόνια και  πως δεν πήραμε 
καμία ελάφρυνση.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας - π. 
Βουλευτής  Νέας Δημοκρατίας

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΉ ΚΑΡΑΝΑΣΊΟΥ*

★  Τέλη Ιουνίου εθνοσωτήριου έτους 2018 και ακόμη δεν 
μπήκα στην θάλασσα. Μία οι πολλές βροχές και καταιγίδες, 
μία ο Κοτζιάς και Τσίπρας πάνε τα Σαβατοκύριακα. Λες και μας 
μάτιασαν στην Ελλάδα και γύρισε και ο καιρός ανάποδα. Εκτός 
και αν περιλαμβάνονται κι αυτές οι αλλαγές στα μεταμνημονι-
ακά μέτρα της Κυβέρνησης.

★  Πάντως βρέξει χιονίσει αυτό το Σ/Κ θα πάρω δρόμο για 
την κοντυνότερη παραλία. Άλλωστε δεν έχει ούτε συλλαλητή-
ριο για να πάω ούτε και καμιά γιορτή στις Πρέσπες να ζητω-
κραυγάσω για τον Αλέξη μου όπως την περασμένη Κυριακή.

★  Για καλό και για κακό πάντως θα πάω στην φίλη μου 
την Φρόσω να μου πει τον καφέ άντε και κανά ματζούνι, να 
ρίξει κανένα ξόρκι και κανένα ξεμάτιασμα.

★  Καλά όλα αυτά αλλά πρέπει να γράψω και για την 
εφημερίδα που με πληρώνει και για τον λόγο που με κρατάει. 
Θα γράψω όμως μόνο για ΕλληνοΣκοπιανοΜακεδονικό θέμα. 
Δεν έχω καρδιά για κάτι άλλο.

★  Αλέξη γερά και που θα πάει σε λίγο θα συμφωνήσουμε 
με τον αδερφό Ζάεφ η Θεσσαλία να ονομάζεται Νότια Μακε-
δονία. Τι καλά, τι καλά να δω τον φίλο μου τον Χρήστο απ’ 
την Λάρισα να παλκώνεται με τα Ματ στην λίμνη Πλαστήρα 
που θα γίνει η συμφωνία και ο Κοτζιάς εκτός από καουμπόης 
αυτήν την φορά να πάει σε άλογο ζωσμένος με την τριεθνή 
κονκάρδα της ενιαίας Μακεδονίας.

★  Εμείς Κεντρική, εκείνος ο Καρυπίδης Δυτική και στην 
Καβάλα Ανατολική Μακεδονία. Α! και τα Σκόπια Βορεινή 
Μακεδονία, δεν μου βγαίνει το αλλιώς. Και φυσικά Νότια 
μέχρι την Λαμία. Πάλι εμείς στην Μακεδονία (την Ελληνική) 
κερδισμένοι βγήκαμε. Σε λίγο απ’ την μία θα φτάσουμε στην 
Εύβοια και απ’ την άλλη στον Δούναβη.

★  Θα κάνουμε και δικό μας πρωτάθλημα σε λίγο κι έτσι 
θα ρίξουμε το κατεστημένο της Αθήνας και θα γίνει ο ΠΑΟΚ 
πρωταθλητής.

★  Σκεφτείτε να βάλει βέτο ο Ζάεφ και να συμφωνήσει 
ο Κοτζιάς για να φύγει από το Κεντρική το Μακεδονία, λόγω 

αλυτρωτισμού της χώρας μας. Τότε θα λέμε Κεντρική τελεία, 
Δυτική κόμμα και Ανατολική περισπωμένη.

★  Αν τα διαβάσει όλα αυτά ο Κοτζιάς φοβάμαι μην του 
βάλω ιδέες. Κάτι θα κάνει και για μένα. Υπουργέ έχω γενέθλια 
την άλλη βδομάδα. Περιμένω όπως παλιά να μου τραγου-
δήσεις το Happy Birthday, και δυνατά σε παρακαλώ. Όμως 
μην μας δει ο φίλος μας ο Καμμένος ο υπουργός και έρθει με 
καμιά μομφή και μας ρίξει την κυβέρνηση, και μας χαλάσει 
την γιορτή όπως στις Πρέσπες, και χάσει την καρέκλα του 
υπουργού και φύγει επιτέλους η πρώτη αριστερή Κυβέρνηση 
στην Ελλάδα. Ουφ ξεμεσιάστηκα με όλα αυτά.

★  Πάντως απ’ την γιορτή στις Πρέσπες μου έλειψε η αύρα 
του πρωθυπουργικού γραφείου, δεν είδα την υπεύθυνη σε 
καμιά φωτο. Και μου λείπει σας λέω.

★  Άκουσα αλλά δεν τα πιστεύω. Λένε κάποια φερέφωνα 
της δεξιάς, της συντήρησης και των οικονομικών συμφε-
ρόντων που μας πολεμούν, ότι γιουχάρουν υπουργούς και 
βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ ανά την Ελλάδα. Δεν το πιστεύω. 
Δεν πιστεύω ότι τον φίλο μου τον Φάμελο τον γιούχαραν λέει, 
την Τζάκρη και τον Κοντονή τους έκραξαν περίοικοι μαγαζάτο-
ρες, σε κάποιους βουλευτές όρμηξαν στα γραφεία και μερικά 
άλλα. Είναι παρπληροφόρηση της ντόπιας αντίδρασης και 
τον ξένων συμφερόντων που θέλουν να μας ρίξουν από την 
Κυβέρνηση για να σταματήσουμε την εθνοκάθαρτη πολιτική 
μας για μια άλλη Ελλάδα, που δεν θα την αναγνωρίζει πλέον 
κανένας.

★  Αλέξη γερά να τα αλλάξουμε όλα. Δεν ξέρω πότε και 
πως θα φύγουμε, εσύ όμως γερά με Πάνο και Κοτζιά και 
τόσους άλλους, επιτέλους σ’ ευχαριστούμε που ανοίγεις νέους 
ατραπούς αλλά δεν θα ξέρουμε πως θα τους μαζέψουμε 
μετά. Και φυσικά με τον δικό μας σιορ Γιάννη Μπουτάρη, τον 
Δήμαρχό μας ντε!. Ξέρεις εσύ.

★  Εγώ πάντως στηρίζω για δήμαρχο Θεσσαλονίκης τον 
φίλο μου τον Χάρη Αηδονόπουλο. Τελεία και παύλα._

karfitsomata
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Μαζικές αποχωρήσεις ΑΝΕΛ στη Μακεδονία

Τεράστια ζημιά φέρεται να έχει προκαλέσει στο κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων η απόφαση να ψηφίσουν κατά της 
πρότασης μομφής με πολλά στελέχη από τη Βόρεια Ελλάδα να αποχωρούν μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στη Βουλή.

Ειδικότερα,την αποχώρησή της από τους ΑΝΕΛ ανακοίνωσε η μέχρι πρότινος Εκπρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ Μανταλέ-
να Παπαδοπούλου. Ενώ ακολούθησε η παραίτησή του του ο πρόεδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Καστοριάς Χρήστου  
Παύλου. Το ίδιο σκηνικό και στην Πιερία. Πρώτος παραιτήθηκε το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ και πολιτευτής 
Πιερίας Δημήτρης Ζησιμόπουλος. Αμέσως ακολούθησαν το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πιερίας Χάρης Μπικηρό-
πουλος, η Πολιτευτής Πιερίας Φιλιώ Βαβύλα, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πιερίας Χρήστος Ούνας Τσώλης και ο 
Νίκος Μακρίδης, μέλος επίσης του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ και Αναπληρωτής Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Ενώ παραιτήθηκε κι ο Συντονιστής Νομού Δράμας των ΑΝΕΛ, Ηρακλής Χατζηθεοδωρίδης. Ίδιο σκηνικό και στην Κοζά-
νη.Τα δώδεκα στελέχη των ΑΝ.ΕΛ. που παραιτήθηκαν από τα κομματικά όργανα στα οποία συμμετείχαν και αποχώρησαν 

από το κόμμα, είναι οι: Μάρκος Βύρλιος (Συντονιστική 
Κοζάνης-Εθνικό Συμβούλιο), Παναγιώτης Πλακεντάς 
(Συντονιστική Κοζάνης-Εθνικό Συμβούλιο), Γιάννης 
Γκουντιός (Συντονιστική Κοζάνης-Πολιτευτής), Πέτρος 
Γώγος (Συντονιστική Φλώρινας-Γραμματεία Οργανω-
τικού/Δυτ. Μακεδονία), Γιώργος Γκολιάς (Συντονιστική 
Κοζάνης), Απόστολος Καλαϊτζόπουλος (Συντονιστική 
Κοζάνης), Σπύρος Σπυρίδης (Συντονιστική Κοζάνης/
Υπεύθυνος Τύπου), Καρυοφύλλης Τσαμόγλου (Συντο-
νιστική Κοζάνης), Παύλος Τσότσος (Συντονιστική Κο-
ζάνης), Αναστάσιος Διαμαντής (Συντονιστική Κοζάνης), 
Αναστασία Πράπα (Συντονιστική Κοζάνης) και Βασίλειος 
Χαρακίδας (Συντονιστική Κοζάνης).

Μυστικό δείπνο Μητσοτάκη με δέκα 
ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες  
της Β. Ελλάδας

Ένα ενδιαφέρον γεύμα είχε ο πρόεδρος της ΝΔ κατά την 
ολιγόωρη επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 
Πέμπτης. Ο πρόεδρος της ΝΔ, λίγες ώρες,πριν την ομιλία 
του στο «Export Summit VI» γευμάτισε με δέκα ισχυρούς 
οικονομικούς παράγοντες της Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, στο γεύμα παρακάθισαν και οι στενοί συ-
νεργάτες του προέδρου της ΝΔ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο 
Μακάριος Λαζάριδης και ο Θανάσης Παπαθάνασης. Οι ίδιες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάντηση ο κ. Μητσοτά-
κης αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρουσιάζει οικο-
νομικά η περιοχή ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει και τις 
θέσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών.



αφιέρωμα
ενέργεια
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Φυσικό αέριο: 
Κερδίζει 
έδαφος ως 
καύσιμο 
οικονομικό και 
οικολογικό

Οι υψηλές τιμές 
πετρελαίου αλλά και 
η στροφή σε φιλικές 
προς το περιβάλλον 

πηγές ενέργειας 
ωθούν ολοένα και 

περισσότερα νοικοκυ-
ριά στην επιλογή του 

φυσικού αερίου για 
θέρμανση και κλιμα-
τισμό, για ζεστό νερό 

και για μαγείρεμα. 

Η αύξηση του ενδιαφέροντος από τους 
καταναλωτές –οι οποίοι πλέον δεν είναι 
μόνο οικιακοί- επιταχύνει τις επενδύσεις 
για την επέκταση του δικτύου φυσικού αε-
ρίου σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα, στην 
Κεντρική Μακεδονία, όπως πρόσφατα ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γ. Σταθάκης προγραμματίζεται, 
για την περίοδο 2018-2022, η κατασκευή 
336 χλμ. δικτύου εκ των οποίων τα 73χλμ. 
θα κατασκευαστούν στις Σέρρες, τα 40 
χλμ. στην Πέλλα και τα Γιαννιτσά, 38χλμ. 
στο Κιλκίς, 115χλμ. στην Κατερίνη, και 
70χλμ. στη Βέροια και την Αλεξάνδρεια. 
Επίσης εξετάζεται η επέκταση του δικτύου 

και η σύνδεση κι άλλων αστικών κέντρων 
όπως η Έδεσσα, η Σκύδρα, η Αριδαία και η 
Νάουσα. 

Να σημειωθεί δε ότι με την ενίσχυση 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
θα προχωρήσουν τα έργα επέκτασης του 
δικτύου φυσικού αερίου σε συνολικά 18 
πόλεις (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, 
Άμφισσα, Καρπενήσι, Κατερίνη, Κιλκίς, 
Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, 
Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάν-
θη, Ορεστιάδα, Καβάλα) της Ελλάδας και 
συγκεκριμένα στην Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και 
την Στερεά Ελλάδα. Η κατασκευή –με τη 

συνδρομή και της ΕΤΕπ- των δικτύων δι-
ανομής αερίου θα αφορά την εγκατάσταση 
1.215 χλμ. δικτύων φυσικού αερίου μέσα 
από τα οποία θα διέρχονται ετησίως 6,2 
TWh σε χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, εξυ-
πηρετώντας τις ανάγκες 124.000 κτιρίων.

Στο μεταξύ, ανοίγει ο δρόμος για την 
τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών 
με CNG (συμπιεσμένο φυσικό αέριο) στο 
νομό Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Όπως πρόσφατα ανακοινώθη-
κε, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Θεσσαλονίκης -Θεσσαλίας) ΑΕ, διαθέτο-
ντας την κατάλληλη τεχνογνωσία, έχει ήδη 
ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες των 

{

{
Από τις τέσσερις 
πρέσες αυτή τη 

στιγμή λειτουργεί 
μόνο η μια με τον 
κίνδυνο και αυτή 
από τον μεγάλο 

όγκο απορριμμά-
των που διαχει-
ρίζεται σε καθη-
μερινή να βάση 

να βρεθεί κάποια 
στιγμή εκτός λει-

τουργίας.

ρεπορτάζ
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συνδρομή και της ΕΤΕπ- των δικτύων δι-
ανομής αερίου θα αφορά την εγκατάσταση 
1.215 χλμ. δικτύων φυσικού αερίου μέσα 
από τα οποία θα διέρχονται ετησίως 6,2 
TWh σε χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, εξυ-
πηρετώντας τις ανάγκες 124.000 κτιρίων.

Στο μεταξύ, ανοίγει ο δρόμος για την 
τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών 
με CNG (συμπιεσμένο φυσικό αέριο) στο 
νομό Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Όπως πρόσφατα ανακοινώθη-
κε, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Θεσσαλονίκης -Θεσσαλίας) ΑΕ, διαθέτο-
ντας την κατάλληλη τεχνογνωσία, έχει ήδη 
ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες των 

εγκαταστάσεων σταθμών αποσυμπίεσης 
σε δύο Δήμους, Λαγκαδά (όπου ήδη υπάρ-
χουν περισσότερες από 1.000 αιτήσεις που 
πρόκειται να ενεργοποιηθούν εντός της 
χειμερινής περιόδου ούτως ώστε οι κατα-
ναλωτές να επωφεληθούν από την χρήση 
του) και Τυρνάβου.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 
για το έτος 2018 έχει ενταχθεί στον προ-
γραμματισμό η τροφοδότηση με CNG νέων 
περιοχών όπως ο Λαγκαδάς, τα Κουφάλια 
και η Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, ο Τύρ-
ναβος, η Καλαμπάκα και η Ελασσόνα στη 
Θεσσαλία και σε επόμενο στάδιο ο Παλα-
μάς και η Αγιά. Επίσης, όσον αφορά στην 

επέκταση του δικτύου, το 2018 θα κατα-
σκευαστούν 87 επιπλέον χιλιόμετρα και 
θα συνδεθούν νέες περιοχές με το δίκτυο 
όπως το Νέο Ρύσιο, η Μηχανιώνα, η Επα-
νομή στη Θεσσαλονίκη.

Στα έτη 2019- 2022 για το  νομό Θεσ-
σαλονίκης προβλέπεται η σύνδεση στο 
δίκτυο Φυσικού Αερίου των περιοχών των 
Βασιλικών του Δήμου Θέρμης , του Σταυ-
ρού του Δήμου Βόλβης (CNG) και της Χαλ-
κηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνας (CNG). 
Παράλληλα, για την περιφέρεια Θεσσαλίας 
προβλέπεται για το έτος 2019 η επέκταση 
του δικτύου στη Ν. Αγχίαλο, και ως το 2022 
η τροφοδότηση με συμπιεσμένο  Φυσικό 

ρεπορτάζ

Αέριο των περιοχών των Δή-
μων Σοφάδων, Τεμπών, Μου-
ζακίου, Αμπελώνα και Φαλά-
νης .     

Στο μεταξύ θεαματικό 
ποσοστό διείσδυσης για την 
δεκαετία 2008-2018 κατα-
γράφεται στην περιοχή της 
Καρδίτσας όπου ο βαθμός δι-
είσδυσης ανέρχεται στο 59% 
επί του  συνόλου των κατα-
γεγραμμένων διαμερισμάτων, 
ενώ ικανοποιητικά είναι τα 
αποτελέσματα της διείσδυσης 
του φυσικού αερίου στον Δήμο 
Βόλου, καθώς εξυπηρετεί το 
47% του πληθυσμού, με τον 
αριθμό των συμβολαίων να 
ανέρχεται στα 26.900.

Τα πλεονεκτήματα
Το φυσικό αέριο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο 
από οικιακούς καταναλωτές 
αλλά και από τη βιομηχανία, 
από τους επαγγελματίες και 
τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρισμού, ενώ έντονο είναι 
πλέον το ενδιαφέρον για σύν-
δεση των δημοτικών κτιρίων 
με το δίκτυο φυσικού αερίου, 
καθώς αυτό συμβάλλει στον 
περιορισμό των δαπανών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά 
και στη μείωση των εκπεμπό-
μενων ρύπων προς το περι-
βάλλον.

Τα πλεονεκτήματα κατά 

την οικιακή χρήση, ιδιαίτερα 
στη θέρμανση, προκύπτουν, 
μεταξύ άλλων, από το γεγονός 
ότι ο κάθε ιδιοκτήτης διαμερί-
σματος / οικίας μπορεί να έχει 
τον δικό του λέβητα, τον οποίο 
επιλέγει πότε θα ενεργοποιή-
σει. Επιπλέον ο καταναλωτής 
πληρώνει μόνο για όσο αέριο 
καταναλώσει και δεν προ-
καταβάλει τα χρήματα, όπως 
συμβαίνει με την περίπτωση 
του πετρελαίου θέρμανσης. 
Επίσης, τα τιμολόγια είναι πιο 
φθηνά τόσο σε σχέση με το 
πετρέλαιο όσο και με το ηλε-
κτρικό ρεύμα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα, τη σημαντική 
εξοικονόμηση χρημάτων σε 
μεσο-μακροπρόθεσμη βάση. 
Πάροχοι φυσικού αερίου εκτι-
μούν πως η εξοικονόμηση σε 
σχέση με το πετρέλαιο μπορεί 
να ξεπεράσει το 40% στη θέρ-
μανση και να φτάσει το 70% 
στο μαγείρεμα και το ζεστό 
νερό εφόσον οι καταναλωτές 
ακολουθήσουν συγκεκριμέ-
νες συμβουλές εξοικονόμη-
σης. 

Επίσης, εξοικονομείται 
χώρος στην κατοικία, αφού 
δεν απαιτείται η δέσμευση 
κάποιων τετραγωνικών για 
δεξαμενή πετρελαίου. Ακόμη, 
δεν απαιτείται συχνή συντή-
ρηση των εγκαταστάσεων και 
δεν προκαλείται ρύπανση, 

ενώ παρατείνεται η διάρκεια 
ζωής των συσκευών και του 
εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, σε 
αντίθεση με το πετρέλαιο, που 
χρειάζεται παραγγελίες και 
παραλαβές ανά τακτά διαστή-
ματα, η ροή του αερίου είναι 
συνεχής.

Η χρήση φυσικού αερίου 
έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
και στο περιβάλλον. Η καύση 
του δημιουργεί τη μικρότερη 
ρύπανση σε σχέση με τα άλλα 
συμβατικά καύσιμα, συμβάλ-
λει περιορισμένα στο φαινό-
μενο του θερμοκηπίου, αφού 
παράγει μικρότερες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα σε 
σχέση με το πετρέλαιο και δεν 
προκαλεί όξινη βροχή, καθώς 
δεν περιέχει καθόλου θείο. 

Στη βιομηχανία, η χρήση 
του φυσικού αερίου αυξάνει 
την ενεργειακή απόδοση, μει-
ώνει το λειτουργικό κόστος 
για τη διαχείριση καυσίμου, 
βελτιώνει την ποιότητα των 
προϊόντων και περιορίζει τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος .

Για τους ίδιους λόγους 
χρησιμοποιείται όλο και πε-
ρισσότερο από μικρούς επαγ-
γελματίες, ενώ σχεδιάζεται 
η ευρύτερη χρήση του και σε 
άλλους τομείς, όπως στην αυ-
τοκίνηση. 
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Ξαναμοιράζεται η «πίτα» της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

«Μάχη» για να κατακτήσουν ένα… γενναίο κομμάτι από 
την «πίτα» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δίνουν τους 
τελευταίους μήνες οι εναλλακτικοί πάροχοι. Η μέχρι πρό-
τινος ηγέτιδα δύναμη, η ΔΕΗ, απειλείται ολοένα και πε-

ρισσότερο, όσο οι προσφορές των αντιπάλων της γίνονται 
πιο ελκυστικές με αποτέλεσμα μήνα το μήνα να χάνει κι 

ένα μικρό μερίδιο.
Μέσα στους επόμενους ο ανταγω-

νισμός στην αγορά των περίπου 5 δισ. 
ευρώ αναμένεται να ενταθεί, καθώς 
οι μεγάλοι εναλλακτικοί «παίκτες» 
αλλά και οι νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά θέλουν να πλασαριστούν σε 
μια καλή θέση διευρύνοντας την πε-
λατειακή τους βάση και τα μερίδιά 
τους στην «πίτα» όχι μόνο του ηλε-
κτρικού ρεύματος αλλά και του φυ-
σικού αερίου, καθώς κάποιες εταιρίες 
λανσάρουν μικτά πακέτα προσφορών 
για ρεύμα και αέριο.

Προς το παρόν η ΔEH εξακολου-
θεί να κρατά τα σκήπτρα στην αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
εναλλακτικούς παρόχους να έχουν 
ωστόσο αποσπάσει ένα ποσοστό της 
τάξης του 16%-17%. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (Φεβρουάριος 
2018), οι εταιρίες ενεργών προμη-
θευτών είναι συνολικά 21, εκ των 
οποίων κάποιες διαθέτουν δικές τους 

θερμικές μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας. Το βασικό «όπλο» 
τους έναντι της ΔΕΗ είναι οι ανταγω-
νιστικές χρεώσεις για την κατανάλω-
ση ρεύματος στην οικιακή χρήση. Οι 
εκπτώσεις που δίνουν στους πελάτες 
τους για να εγκαταλείψουν την Δημό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κινού-
νται από 8% έως και 20% φθηνότερα 
σε σχέση με τα τιμολόγια της με τη 
ΔEH. Μάλιστα οι εκπτώσεις είναι ακό-
μη μεγαλύτερες για τους συνεπείς 
πελάτες ή για εκείνους που εξοφλούν 
το λογαριασμό με «πάγια εντολή» 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή πι-
στωτικής κάρτας ή για εκείνους που 
επιλέγουν συνδυαστικά πακέτα ρεύ-
ματος και φυσικού αερίου. 

Πάντως, σε αυτή τη «μάχη» οι 
εναλλακτικοί πάροχοι δεν είναι μό-
νοι τους αλλά έχουν προχωρήσει σε 
συμμαχίες με τηλεπικοινωνιακούς 
ομίλους αλλά και με μεγάλες αλυ-

{

{
Οι πάροχοι ηλε-
κτρικής ενέρ-
γειας έχουν τη 
δυνατότητα να 

δώσουν εκπτώ-
σεις μόνο για 
την κατηγορία 

χρεώσεων, ενώ 
οι υπόλοιπες 

χρεώσεις είναι 
σταθερές και 

ίδιες για όλους 
τους προμηθευ-
τές, καθώς απο-
φασίζονται και 
επιβάλλονται 
με Υπουργικές 

Αποφάσεις.

σίδες του εμπορίου, καθώς και με ασφαλι-
στικές εταιρίες παρέχοντας έξτρα δώρα και 
καλύψεις για την προέλκυση πελατών. 

Στην παρούσα φάση οι εναλλακτικοί πά-
ροχοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην αγορά 
είναι οι Protergia, Ήρων και Elpedison, οι 
οποίοι εκτιμάται ότι ελέγχουν ποσοστό πέ-
ριξ του12% της αγοράς. Στόχος τους είναι 
ο τριπλασιασμός αυτού του μεριδίου, όταν 
το ποσοστό της ΔEH θα περιοριστεί υποχρε-
ωτικά κάτω από το 50%. Με ενδιαφέρον, 
ωστόσο, αναμένονται οι κινήσεις στην αγο-
ρά ηλεκτρικού ρεύματος των δύο εταιριών 
παροχής φυσικού αερίου της Θεσσαλονίκης 
και της Αττικής που έχουν μετονομαστεί σε 
Ζενίθ και «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία 
Ενέργειας» αντίστοιχα με σκοπό την παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων ενέργειας στους 
πελάτες τους σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια.    

Με μία αίτηση…
Να σημειωθεί ότι πάροχο ηλεκτρικής 

ενέργειας μπορούν να αλλάξουν –χωρίς επι-
πλέον επιβάρυνση ή αλλαγή στους μετρητές 
ή στο δίκτυο- οι οικιακοί, επαγγελματικοί 
αλλά και βιομηχανικοί πελάτες χαμηλής 
και μέσης τάσης. Το μόνο που χρειάζεται να 
κάνουν είναι να συμπληρώσουν την Αίτηση 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και να 
προσκομίσουν τον τελευταίο εκκαθαριστικό 

οικονομία
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λογαριασμό της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ηλε-
κτρικής ενέργειας. Επίσης, δεν απαιτείται τέλος ενεργοποίη-
σης, ενώ η εγγύηση που είχε καταβληθεί στον προηγούμενο 
πάροχο επιστρέφεται με συμψηφισμό στον τελευταίο λογα-
ριασμό που αναφέρεται ως τελικός. Όσον αφορά στο νέο ποσό 
της εγγύησης, αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο 
και συνήθως είναι –για τους εναλλακτικούς προμηθευτές- μι-
κρότερο από 30% έως 50% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό 
της ΔΕΗ. Όσον αφορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αίτηση 
για υπαγωγή μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι δικαιούχοι κα-
ταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔ-
ΔΗΕ ΑΕ (www.deddie.gr), ενώ η εφαρμογή του ΚΟΤ για τους 
δικαιούχους ξεκινά από 1 Ιανουαρίου έκαστου έτους, μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από 
τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ).

Τα «χαράτσια» παραμένουν
Μετά την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας οι κατα-

ναλωτές θα λαμβάνουν ενιαίο λογαριασμό που θα αφορά τη 
συνολική χρέωση η οποία θα προκύπτει από τέσσερις συνι-
στώσες  και θα περιλαμβάνει αφενός τη χρέωση για την κατα-
νάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου τα τρία γνωστά 
«χαράτσια» που εν πολλοίς ευθύνονται για την εκτίναξη των 
λογαριασμών της ΔΕΗ στα ύψη: τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες 
χρεώσεις  (Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, Λοιπές 
Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, Χρέωση Χρήσης 
Δικτύου Διανομής και Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας), τους φό-
ρους και τα τέλη (Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης 

Τελωνειακών Εργασιών) και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημο-
τικά Τέλη, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το τέλος της ΕΡΤ).

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να 
δώσουν εκπτώσεις μόνο για την κατηγορία χρεώσεων, ενώ οι 
υπόλοιπες χρεώσεις είναι σταθερές και ίδιες για όλους τους 
προμηθευτές, καθώς αποφασίζονται και επιβάλλονται με 
Υπουργικές Αποφάσεις.

Μηνιαία τιμολόγηση 
Η συχνότητα τιμολόγησης από τους εναλλακτικούς πα-

ρόχους είναι μηνιαία σε οποιοδήποτε πακέτο ή πρόγραμμα, 
ενώ ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σε τετραμηνιαία 
βάση.

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή παρόχου 
είναι 5 ημέρες για τα οικιακά τιμολόγια και το πολύ ένας μή-
νας για τα επαγγελματικά, μετά την αποδοχή της αίτησης. Να 
σημειωθεί ότι οι καταναλωτές δε μένουν χωρίς ρεύμα ούτε 
λεπτό, καθώς η αλλαγή εκπροσώπησης του πελάτη είναι λο-
γιστική και γίνεται αυτόματα στα αρχεία του Διαχειριστή του Δι-
κτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ο οποίος παραμένει υπεύθυνος για 
την καλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφο-
δότηση του συνόλου των καταναλωτών, όπως ήταν και πριν.

Οι καταναλωτές θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν ότι η 
σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αορίστου χρό-
νου εκτός κι αν πρόκειται για προσφορά με ορισμένη χρονική 
διάρκεια, ενώ την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές 
χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη Μέση και 
Υψηλή Τάση, υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

οικονομία



Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΡΕΝΤΕΛΗ Ι. Μ. ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με 
προϋπολογισμό 614.164,76€

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Υδραυλικών 
Έργων με προϋπολογισμό  614.164,76 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  

1. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:
Αντικείμενο του έργου αποτελεί το τμήμα του χειμάρρου Χρέντελη από τη θέση της 
υφιστάμενης γέφυρας του μονοπατιού και μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα, μήκους 
85m. Σκοπός είναι η κατασκευή κατάλληλου οχετού ανοικτής διατομής στο υπόψη τμήμα, 
καθώς και ενός τεχνικού έργου γεφύρωσης της κοίτης στο ύψος του κρηπιδώματος, πριν 
την εκβολή. Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή μίας πεζογέφυρας στα ανάντη της νέας 
γέφυρας, η τοποθέτηση σωληνωτού οχετού εγκάρσια στον οχετό και βαθύτερα από τον 
πυθμένα του, για τη διέλευση δικτύων (π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος) με εκατέρωθεν φρεάτια 
επίσκεψης, η λήψη κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης της υφιστάμενης γέφυρας του 
μονοπατιού, καθώς και η διαμόρφωση της φυσικής κοίτης στα ανάντη αυτής.
Οι ομάδες εργασιών που προβλέπονται να γίνουν είναι : 
1.  Ομάδα Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας 
κοίτης και πρανών, Εργασίες οδοποιίας 
2.    Ομάδα Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές 
εργασίες, Λοιπές εργασίες
3.    Ομάδα Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές 
δικτύων σωληνώσεων 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα 
και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς 
και στην ιστοσελίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους www.
programathos.gr . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310888553, FAX επικοινωνίας 2310 888 
646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δροσάκης Ανδρέας.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 23/07/2018, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής.
5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (614.164,76 
€), που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.283,00 
€ και ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς της παραγράφου 8 της παρούσας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι την 24/05/2019, ημέρα Τρίτη.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μέχρι 
τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς που ορίζεται 
στην παράγραφο 3, να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας 
θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έπειτα από έγγραφο αίτημα του κάθε 
διαγωνιζομένου, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των 
ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 
Το έγγραφο αίτημα για τη συμμετοχή σε επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει να υποβληθεί στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την προτεινόμενη από τον 
διαγωνιζόμενο, ημερομηνία επίσκεψης. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης 
και αναχώρησής τους, ενώ για τη διαδικασία έκδοσης διαμονητηρίων μπορούν να 
επικοινωνούν με την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Στην επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει υποχρεωτικά να παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα. 
Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογεγραμμένη 
από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την οποία θα συνυπογράψει 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα, η οποία θα τους παραδοθεί και που θα 
συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς τους.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με 
κωδ. ΣΑ ΕΠ0081 με κωδικό έργου 2017ΕΠ00810049 και κωδικό MIS 5008117 σύμφωνα 
με την απόφαση Α.Π. 4866/02-10-2017 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
13.  Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Άγιο Όρος, 18/06/2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

       
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ’ αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 2418 /11 – 24.05.2018 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

        
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ (ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Ι.Μ. 

ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ” (CPV: 45247200-2)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» Κωδικός ΟΠΣ: 5008099
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 445.101,23 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3751
ΗΜ/ΝΙΑ: 18/06/2018
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ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Με έργα αποτελεσματικά 
δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα

Ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι ο αρμόδιος φορέας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων.

Με καινοτόμες τεχνολογίες και 
εφαρμογή καλών πρακτικών δη-
μιουργούμε τις προϋποθέσεις, για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Στόχος μας είναι να 
αξιοποιήσουμε τα τεράστια οφέλη της 
κυκλικής οικονομίας για τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, την εξοι-
κονόμηση πόρων προς όφελος των 
δημοτών, την ενεργειακή αξιοποίηση 
των υπολειμμάτων και φυσικά την 
προστασία του περιβάλλοντός μας.

Η δράση μας είναι μια ουσιαστική 
παρέμβαση, για τη δημιουργία μιας 
πολιτισμένης κοινωνίας, που αξιο-
ποιεί τα απορρίμματα, για να παράγει  
κοινωνικό όφελος και ποιότητα ζωής.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κε-
ντρική Μακεδονία κάνει ότι μπορεί 
για να λύσει το πρόβλημα των σκου-
πιδιών, που συνεχώς αυξάνονται. 
Είμαστε η πρώτη περιφέρεια που δη-
μιούργησε έναν ενιαίο φορέα διαχεί-
ρισης ώστε το πρόβλημα να αντιμε-
τωπιστεί συνολικά και συντονισμένα.

Ο ΦοΔΣΑ δουλεύει οργανωμένα 
για να δημιουργηθούν  υποδομές 
που θα βελτιώσουν όλη τη διαδικα-
σία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη 
διαλογή και φυσικά την υγειονομική 
ταφή. Τα τελευταία χρόνια έγιναν ση-
μαντικά βήματα. Έκλεισαν οι χωμα-
τερές και κατασκευάστηκε ένας από 
τους καλύτερους ΧΥΤΑ της Ευρώπης, 
προχώρησε το σύστημα μεταφόρ-
τωσης. Χρειάζεται όμως η συμμετο-
χή όλων για να λυθεί το πρόβλημα. 
Πρέπει να μειώσουμε τα σκουπίδια 
που παράγουμε να αυξήσουμε την 

ανακύκλωση. Για να ζήσουμε σε μια 
πιο καθαρή, πιο ανθρώπινη πόλη και 
γειτονιά.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται από 
τον ΦοΔΣΑ και στην ανάπλαση των 
χώρων των πρώτων χωματερών. 
Ήδη για την περιοχή της Θεσσαλονί-
κης έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση 
των πρώην ΧΑΔΑ της Θέρμης, του 
Δερβενίου και των Ταγαράδων. Οι 
χώροι αυτοί, που αποτελούσαν ση-
μαντική πηγή μόλυνσης είναι σήμερα 
καταπράσινα πάρκα, με υποδομές 
ψυχαγωγίας και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης για εκατοντάδες καθη-
μερινούς επισκέπτες.

Η προσπάθεια χρειάζεται  
τη συμμετοχή όλων μας

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 
ότι η ανάπτυξη χωρίς την προστασία 

του περιβάλλοντος, δεν είναι βιώσιμη. Για να ζήσουμε ανθρώπι-
να πρέπει να μειώσουμε τα απορρίμματα και να λύσουμε το πρό-
βλημα διαχείρισής τους. Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει πολλά αλλά 
πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα.

Ο ΦοΔΣΑ μέσα από δράσεις και προγράμματα  περιβαλλο-
ντικής ενημέρωσης προωθεί  την κοινωνική υπευθυνότητα και 
ενθαρρύνει  την επανάχρηση, την ανακύκλωση και την κομπο-
στοποίηση, για τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων.

συνέντευξη

Μιχάλης Γεράνης
Πρόεδρος  Περιφερειακού ΦοΔΣΑ ΚΜ
Πρόεδρος ΔΣ δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
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Στ. Αποστόλου (πρόεδρος Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Ε.): Το σχέδιο 
νόμου της κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
καταστρέφει όλα όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα

Την αγωνία σχετικά μετά προβλήματα που θα δημι-
ουργήσει στους νησιωτικούς ΦΟΣΔΑ το σχέδιο νόμου 
προωθεί προς ψήφιση η κυβέρνηση για την Τοπική 

Αυδιοπίκηση εκφράζει ο πρόεδρος Πρόεδρος του Φο-
ρέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λέσβου 

(Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Ε) και δήμαρχος Στέφανος Αποστόλου.

Παράλληλα, ο κ. Αποστόλου μι-
λώντας στην karfitsa παρουσιάζει 
το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι 
στιγμής η  Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Ε και το 
σχεδιασμό του φορέα για το επόμενο 
διάστημα.

Κύριε Αποστόλου, θα θέλαμε 
ποιοι είναι οι στόχοι του Φορέα που 
προεδρεύετε για το επόμενο διά-
στημα; 

Η Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Ε., αποτελεί 
ένα επιτυχημένο Φορέα, που λειτουρ-
γεί έναν ΧΥΤΑ, και πέντε ΣΜΑ. Πρόκει-
ται για ένα πρωτοπόρο Φορέα που 
αφουγκράζεται τις εθνικές και ευρω-
παϊκές οδηγίες και έχει προχωρήσει 
στο σχεδιασμό για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
της Λέσβου, στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονομίας, όπως αυτός αποτυπώνε-
ται και στον ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου.

Στοχεύουμε στο άμεσο μέλλον 
στην κατασκευή:

- Μιας Μονάδας κομποστοποίη-
σης προδιαλεγμένων οργανικών

- Έξι πράσινων σημείων
- Μιας Μονάδας Επεξεργασίας 

συμμείκτων απορριμμάτων
Παράλληλα σε συνεργασία με το 

Δήμο προχωράμε σε:
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαι-

σθητοποίησης των πολιτών!
- Ανάπτυξη προγράμματος οικι-

ακής κομποστοποίησης.
- Ανάπτυξη δικτύου ΔσΠ βιοαπο-

βλήτων.
- Ανάπτυξη δικτύου γωνιών ανα-

κύκλωσης ΔσΠ 6 ρευμάτων(χαρτί, 
μέταλλο, κλπ).

- Ανακύκλωση έντυπου χαρτιού.
- Ανάπτυξη δικτύου ΔσΠ με κώ-

δωνες γυαλιού.
- Ανάπτυξη δικτύου ανακύκλω-

σης ΑΗΗΕ.
- Ανακύκλωση βρώσιμων ελαίων 

και λιπών.

Για την υλοποίηση των στόχων 
μας προχωρήσαμε σε:

- Εκπόνηση μελέτης Μονάδας 
Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων 
Οργανικών , ώριμη προς ένταξη.

- Εκπόνηση μελετών έξι Πράσι-
νων Σημείων, ώριμες προς ένταξη.

-  Ένταξη της πράξης για την 
εκπόνηση Μελέτης Μονάδας Επεξερ-
γασίας Συμμείκτων Αποβλήτων, στο 
Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-

{

{
Δεν είναι δυνατό 
να καταργηθεί 
ένας τέτοιος 
φορέας, διότι 
μονάχα ανυ-
πέρβλητα και 
πολυσύνθετα 
προβλήτα θα 
δημιουργήσει, 
χωρίς να δώσει 
λύση σε κανένα

πτυξη.

Τι προβλήματα προκαλεί στη λειτουρ-
γία του φορέα που εκπροσωπείται το επι-
κείμενο σχέδιο νόμου «Κλεισθένης 1» 
που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση 
και ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή η 
κυβέρνηση;

Σε όλo αυτό το έργο που έχει επιτευχθεί, 
έρχεται το σχέδιο νόμου που αφορά «Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
της χώρας», που αν δεν τροποποιηθεί, ο φο-
ρέας μας θα καταργηθεί, καταστρέφοντας 
όλα όσα επιτύχαμε μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου παντε-
λώς ‘‘απαίδευτο’’ που θα καταδικάσει το νησί 
μας καθώς θα έχει ως συνέπεια :

- να μην υλοποιηθούν τα έργα ΠΕΣΔΑ Βο-
ρείου Αιγαίου, 

- να μην επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνι-
κού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

- να μην αξιοποιηθούν πολύτιμες χρη-
ματοδοτήσεις που αφορούν έργα Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων.

- ο Δήμος θα οδηγηθεί σε βέβαιη οπι-
σθοδρόμηση στη διαχείριση στερεών απο-
βλήτων με δημιουργία νέων ΧΑΔΑ, καθώς 
δεν θα μπορέσει μόνος του να ανταπεξέλ-
θει στις αρμοδιότητες του φορέα, αφού 
δεν έχει ούτε το απαιτούμενο προσωπικό 
και ούτε την εμπειρία για να καλύψει αυ-
τές τις ανάγκες, πολύ περισσότερο αφού 
αποτελούμε ένα μεγάλο νησιωτικό Δήμο, 

86.436 μόνιμων κατοίκων και φιλοξενούμε 
επιπλέον ένα τεράστιο πληθυσμό προσφύ-
γων/μεταναστών.

Δεν είναι δυνατό να καταργηθεί ένας τέ-
τοιος φορέας, διότι μονάχα ανυπέρβλητα και 
πολυσύνθετα προβλήτα θα δημιουργήσει, 
χωρίς να δώσει λύση σε κανένα.

Λανθασμένα κατά τη γνώμη μας το νο-
μοσχέδιο εξισώνει όλα τα νησιά που λει-
τουργούν ΦOΔΣΑ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη 
πληθυσμιακά στοιχεία, ποσοτικά στοιχεία 
απορριμμάτων και λειτουργούντες εγκατα-
στάσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνει την δυνατότη-
τα στην ηπειρωτική χώρα να δημιουργηθούν 
νέοι ΦΟΔΣΑ, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 
και ποσότητες απορριμμάτων λιγότερες από 
αυτά που έχει η Λέσβος. Επίσης στην Ηπει-
ρωτική χώρα δεν ορίζεται ρητά, όπως στην 
νησιωτική χώρα, η κατάργηση των ΦOΔΣΑ 
που ανήκουν σε ένα μόνο Δήμο. 

Σε κάθε περίπτωση στους ΦOΔΣΑ που 
λειτουργούν στην νησιωτική χώρα με μέλος 
ένα μόνον Δήμο πρέπει να δίνεται η δυνα-
τότητα να συνεχίσουν την λειτουργία τους, 
εφόσον είναι αποτελεσματικοί όπως εμείς.

συνέντευξη

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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οικονομία

Δημοσθένης 
Μαυρίδης 

Δ/νων Σύμβουλος  
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Η ορθολογική και σύμφωνη με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 
διαχείριση των Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων (ΑΣΑ) στην περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας έχει τις ρίζες της στα μέσα 
του 1998 όταν εγκρίθηκε το πρώτο 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ) και ιδρύθηκε η ΔΙΑ-
ΔΥΜΑ ΑΕ. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ είναι μία διαδημοτική 
εταιρεία των 12 Δήμων της περιφέρειας 
και αποτελεί τον φορέα διαχείρισης του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι ο σχεδια-
σμός, η υλοποίηση και η λειτουργία του 
ΟΣΔΑ το οποίο αποτελείται από ένα δί-
κτυο 10 Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) και την Κεντρική 
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρι-
σης (ΚΕΟΔ).

Η πρώτη φάση του ΟΣΔΑ τέθηκε σε 
λειτουργία το 2005 και η λειτουργία του 
συνεχίζεται απρόσκοπτα εδώ και δεκα-
τρία χρόνια εξασφαλίζοντας την ασφαλή 
διάθεση περισσότερων από 100.000 τό-
νων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών ανά έτος, με τα πρώτα αποτελέ-
σματά να φαίνονται στα τέλη του 2007, 
όταν αποκαταστάθηκε και η τελευταία 
από τις 207 ανεξέλεγκτες χωματερές που 
υπήρχαν στην περιφέρεια. 

Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε η υλο-
ποίηση της δεύτερης φάσης του ΟΣΔΑ 
που αφορά την ανακύκλωση και την 
επεξεργασία. Εφαρμόστηκαν τα πρώτα 
προγραμμάτων με Διαλογή στην Πηγή 
(ΔσΠ) τεσσάρων ρευμάτων (χαρτί, πλα-
στικό, μέταλλα και γυαλί) ενώ παράλλη-
λα ξεκίνησε η υλοποίηση της Μονάδας 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) με 
την μέθοδο των Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ) αποτελώντας 
το πρώτο έργο αυτής της κατηγορίας σε 
επίπεδο χώρας.

Σήμερα ένα χρόνο μετά την λειτουρ-
γία της ΜΕΑ, η περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας γίνεται η πρώτη περιφέρεια που 
πετυχαίνει τον στόχο της επεξεργασία του 
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορ-
ριμμάτων όπως αυτό είχε τεθεί από της 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/31.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την 
ολοκλήρωση των υποδομών στις υφι-
στάμενες ΤΜΔΑ ώστε να μπορούν να 
εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για να 
λειτουργήσουν ως Πράσινα Σημεία, την 
ανάπτυξη ενός συμπληρωματικού δικτύ-
ου Μικρών Πράσινων Σημείων αστικού 
τύπου σε κάθε ένα Δήμο, την υλοποίηση 
Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 
και δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποί-
ηση.

Οι στόχοι που τίθενται από την ευρω-
παϊκή και εθνική νομοθεσία είναι υψηλοί, 
παρόλα αυτά όμως έχει γίνει μία σωστή 
κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών 
πόρων προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η επίτευξή τους.

Τέλος, τον Μάιο του 2018 η  ΔΙΑΔΥΜΑ 
προχώρησε στην υπογραφή της Σύμβα-
σης για την υλοποίηση του έργου «ΠΑ-
ΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ» με την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ 
Α.Ε. – THALIS E.S. S.A.»

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η 
παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκ-
μετάλλευσης βιοαερίου του ΧΥΤΑ των 
Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρω-
μένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Απορριμμάτων 
Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και τροφοδότηση 
του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, με 
παραχώρηση του δικαιώματος εκμε-
τάλλευσης του βιοαερίου. Το βιοαέριο 
προέρχεται από τα Κύτταρα Α’ και Β’ του 
ΧΥΤΑ τα οποία ήταν σε λειτουργία από τον 
Ιούλιο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2017 
και δέχθηκαν περίπου 1.500.000 τόνους 
απορριμμάτων που παρήχθησαν στην πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Σύμβαση Σύμπραξης
Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ σχεδίασε και υλοποιεί 

το πρώτο έργο διαχείρισης απορριμμάτων 
με την διαδικασία της Σύμπραξης Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ).

Η Σύμβαση Σύμπραξης (ΣΣ) για το 
έργο υπεγράφη με την ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. στις 
10/06/2015 και περιλαμβάνει τη μελέτη, 
χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση 
και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων μέγιστης δυναμικότητας 
120.000 τόνων/έτος, του Χώρου Υγειο-
νομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), της 
νέας ΤΜΔΑ Κοζάνης, καθώς και τη συντή-
ρηση και λειτουργία των 9 υπάρχουσων 
ΤΜΔΑ για 25 χρόνια.

Η ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε. είναι μια εταιρία ειδι-
κού σκοπού που συστάθηκε για την εκτέ-
λεση του έργου και αποτελείται κατά 50% 
από τις εταιρίες ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., εταιρίες του ομίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Το σύνολο της επένδυσης των 48εκ€ 
χρηματοδοτήθηκε με 16,9€ με ίδια κε-
φάλαια των μετόχων ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.,  ενώ το υπό-
λοιπο καλύφθηκε δανειακά κεφάλαια 
12,7εκ€ από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική 
Τράπεζα (EIB) και την Επενδυτική Τράπε-
ζα της Ελλάδος (IBG) αντίστοιχα και 5,6€ 
από την Εθνική Τράπεζα για τη χρηματο-
δότηση του ΦΠΑ.

Συμβατικοί στόχοι ως προς την επε-
ξεργασία των απορριμμάτων είναι το ετή-
σιο υπόλειμμα που οδηγείται σε υγειονο-
μική ταφή να μην υπερβαίνει το 35,96% 
επί των εισερχομένων ΑΣΑ, η ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών να υπερβαίνει 
το 35% επί των εισερχομένων ανακυ-
κλώσιμων υλικών και τέλος η εκτροπή 
των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από 
την ταφή να είναι μεγαλύτερη από 80% 
του εισερχόμενου οργανικού κλάσματος.

Πέρα από το θετικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, το έργο αποφέρει κοινω-
νικά οφέλη για τη Δυτική Μακεδονία, 
αφού δημιουργήθηκαν πάνω από 200 
θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κα-
τασκευής, ενώ για τα επόμενα 25 χρόνια 
πάνω από 130 άτομα θα εργάζονται στη 
μονάδα. Επιπλέον αναμένονται επιπλέον 
θέσεις εργασίες μέσω των παράλληλων 
δραστηριοτήτων που θα σχετίζονται με τα 
δευτερογενή προϊόντα της μονάδας, αλλά 
και παράπλευρα οφέλη από το αυξημένο 
ενδιαφέρον για το πρώτο Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της 
χώρας και τους επισκέπτες που αναμένε-
ται να προσελκύσει.
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20 χρόνια ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.:  
Η διαχείριση απορριμμάτων 
στη Δυτική Μακεδονία
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Χρ. Μαμσάκος (Πρόεδρος ΔΙΑΑΜΑΘ):  Γίνεται μια πολύ 
σημαντική δουλειά πάνω στο κομμάτι της ανακύκλωσης

Για τις προτεραιότητες σχετικά με την υλοποίηση των 
έργων που σχεδιάζει η ΔΙΑΑΜΑΘ  (Αναπτυξιακή Ανώ-
νυμη Εταιρεία Διαχείρησης Απορριμμάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης) μιλά σήμερα στην karfitsa ο 

Πρόεδρος Χριστόφορος Μανσάκος. Ο κ. Μανσάκος κάνει 
ιδιαίτερη αναφορά στα μέχρι τώρα έργα που έχουν υλο-
ποιηθεί από το Φορέα που προεδρεύει και βρίσκονται σε 

λειτουργία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Ενώ παράλληλα εξηγεί το ση-

μαντικό ρόλο  που διαδραματίζει η 
σωστή ενασχόληση του πολίτη και τα 
οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από 
αυτό.

Κύριε Μαμσάκο, θα θέλαμε να 
μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός 
του Φορέα στον οποίο προεδρεύετε 
για το επόμενο διάστημα; 

Ο Φορέας βρίσκεται στη φάση 
υλοποίησης του Περιφερειακού Σχε-
δίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε 
το 2016. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι 
εντάξεις αρκετών σημαντικών έργων 
από τα προβλεπόμενα στο Περιφερει-
ακό Σχέδιο και υπολείπεται  η ένταξη 
των υπολοίπων, η οποί α βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Κάποια έργα βρίσκονται στη 
φάση της ωρίμανσης, άλλα βρίσκο-
νται στη φάση της διαγωνιστικής δι-
αδικασίας για την επιλογή Αναδόχου 
και κάποια από αυτά είναι εν αναμονή 
υπογραφής της εργολαβικής σύμβα-
σης. 

Το 2019, ξεκινάει η προεπεξερ-
γασία των απορριμμάτων και η ταφή 

μόνο υπολείμματος.
Συγχρόνως, έχουμε ήδη σχεδι-

άσει την ανάπτυξη του δικτύου των 
καφέ κάδων για τη διαλογή στην 
πηγή των βιοαποβλήτων.

Σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό, μέχρι το 2020 θα έχουν τεθεί σε 
λειτουργία οι περισσότερες από τις 
δομές που προβλέπονται στο Περι-
φερειακό μας Σχέδιο.

Ποιο είναι το έργο που έχει προ-
σφέρει τη δεδομένη χρονική στιγμή 
ο Φορέας;

Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά σε 
αρκετούς τομείς. Θα ήθελα να ξεκινή-
σω από τον τομέα της ανακύκλωσης, 
καθώς πολύ γρήγορα καταφέραμε να 
ενεργοποιήσουμε την ανακύκλωση 
σε όλους τους δήμους της Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης. Είκοσι 
δύο δήμοι ξεκίνησαν  να ανακυκλώ-
νουν κάτι που είναι πολύ σημαντικό. 
Συγχρόνως σε δεύτερη φάση ξεκί-
νησαν και τα προγράμματα διαλογής 
στην πηγή. Εγκαταστάθηκε γρήγορα 
το δίκτυο διαλογής γυαλιού στην 
πηγή ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
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σε εξέλιξη η ανάπτυξη του δικτύου διαλογής 
στην πηγή του χαρτιού και του χαρτονιού. 
Έχει ήδη αναπτυχθεί στους δήμους του βο-
ρείου Έβρου, σε Ορεστιάδα και Διδυμότειχο, 
στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και στο 
δήμο Δράμας. Προγραμματίζουμε την ανά-
πτυξη του δικτύου και στους λοιπούς Δή-
μους μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά 
πάνω στο κομμάτι της ανακύκλωσης, με 
δεδομένα τα προβλήματα που υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή στην ανακύκλωση και την 
αδυναμία πώλησης κάποιων υλικών. Προ-
σπαθούμε να βελτιώσουμε τα νούμερα και 
να εκτρέψουμε από την εκταφή όσο γίνεται 
μεγαλύτερες ποσότητες.

Από εκεί και πέρα σημαντικό είναι το γε-
γονός ότι στην Περιφέρειά μας δεν υπάρχει 
ανεξέλεγκτη διάθεση. 

Παράλληλα έχει γίνει όλη η απαραίτη-
τη προεργασία για την έναρξη υλοποίησης 
των κεντρικών υποδομών. Σε διαγωνιστική 
διαδικασία βρίσκεται η Μονάδα Επεξεργα-
σίας Απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης, 
η οποία αναμένεται να δώσει λύση στην 
επεξεργασία των απορριμμάτων του Έβρου 
και της Ροδόπης. Έχει ενταχθεί και τις επό-

μενες μέρες θα υπογραφεί η σύμβαση κα-
τασκευής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων της Αλεξανδρούπολης, έχει 
ενταχθεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπο-
λειμμάτων της Καβάλας. Έχουν ενταχθεί 
περιφερειακά κάποια έργα σε κάποιες απο-
μονωμένες περιοχές που αντιμετώπιζαν 
κάποια προβλήματα. Ενώ σχεδιάζονται και 
είναι σε διαδικασία τελικής ένταξης άλλες 
σημαντικές υποδομές που θα συνδράμουν 
στη λειτουργία του ολοκληρωμένου συ-

στήματος διαχείρισης και θα τακτοποιηθεί 
μια και καλή  το σημαντικό ζήτημα για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων για των Ανα-
τολική Μακεδονία και Θράκη.

Πόσο σημαντική είναι η συμβολή του 
πολίτη στη λειτουργία των συγκεκριμέ-
νων έργων;

Τα έργα που σχεδιάζουμε προς υλοποί-
ηση προχωράνε με ικανοποιητικότατους 
ρυθμούς αλλά όλα αυτά σχεδιάζονται για 
τους πολίτες. Αν οι δημότες δεν ενεργοποι-
ηθούν και δεν διαδραματίσουν τον ενεργό 
ρόλο που πρέπει αυτά όλα είναι άδικος κό-
πος. Ο κόσμος έχει διάθεση αλλά αυτό μένει 
να αποδειχθεί στην πράξη. Πρέπει όλοι να 
αγκαλιάσουν και να βοηθήσουν όσο είναι 
εφικτό και όσο μπορούνε τόσο το κομμάτι 
της ανακύκλωσης το οποίο είναι πάρα πολύ 
σημαντικό αλλά και να δείξουν την κατανό-
ησή τους και να τηρήσουν αυτά που πρέπει 
ώστε τα συστήματα αυτά που σχεδιάζονται 
να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατόν επιτυχία.  
Όλο αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε 
μικρότερο κόστος διαχείρισης, δηλαδή σε 
φθηνότερα δημοτικά τέλη, με ότι αυτό συνε-
πάγεται στη δύσκολη εποχή που ζούμε.

συνέντευξη

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

IMAM BAILDI THEODORE ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος 
Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το «Όμορφο Όνειρό» τους, στο θέατρο 
Γης, στις 25 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ στο 
ταμείο και 13 ευρώ στην προπώληση. Μία νέα παράσταση-πρόταση 
που κλείνει το μάτι στο «Μπελ Ρεβ», την παράσταση που εντυπω-
σίασε κοινό και κριτικούς με την πρωτοτυπία, την τόλμη και την 
μελωδικότητα της το χειμώνα που μας πέρασε και τώρα, ο βασικός 
της πυρήνας παίρνει κάτι από το ελληνικό καλοκαίρι, προσαρμόζε-
ται αναλόγως, αποκτά ένα πιο εξωστρεφές και φωτεινό πρόσωπο 
και φέρνει την αγαπημένη ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου, 
καθώς και τα τραγούδια των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου 
Ευαγγελάτου, ακόμα μια φορά κοντά στους φίλους τους σε ολό-
κληρη την Ελλάδα.

Τους «Imam Baildi» παρουσιάζει το Κέ-
ντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, τη Δευτέρα 25 Ιουνίου, 
στον αύλειο χώρο της Μονής Λαζαριστών. 
Ώρα: 21:30. Είσοδος ελεύθερη.

Στόχος του Κέντρου Πολιτισμού είναι 
να στηρίξει, με αυτήν τη συναυλία, το 
σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό 
έργο της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως– 
Σταυρουπόλεως. Καλούνται οι θεατές, αντί 
εισιτηρίου, να προσφέρουν τρόφιμα (λάδι, 
όσπρια, ντοματοχυμούς) για τα συσσίτια 
που οργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νεαπό-
λεως – Σταυρουπόλεως και ανακουφίζουν 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Ο Τheodore επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη 
αυτό το καλοκαίρι και παίζει για πρώτη 
φορά με την μπάντα του στον χώρο του 
ΥΨΙΛΟΝ, την Πέμπτη 28 Ιουνίου. Ώρα: 
21:00. Είσοδος ελεύθερη.
Επηρεασμένες από την φύση των 
αντιθέσεων μεταξύ φωτός και σκιάς, οι 
εμφανίσεις του Theodore χαρακτηρίζονται 
από την εναρμόνιση του ατμοσφαιρι-
κού και κινηματογραφικού ήχου με την 
σκηνοθεσία των φωτιστικών εγκαταστά-
σεων. Στην συναυλία του ο Theodore θα 
παρουσιάσει υλικό από τον νέο του δίσκο, 
ο οποίος θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο 
του 2018, μαζί με κομμάτια από τους δύο 
προηγούμενους δίσκους του, «7» και «It Is 
But It’s Not».

Η Μελίνα Κανά θα εμφανιστεί στη Μονή 
Λαζαριστών στις 27 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: στην προπώληση 
12ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ το 
μειωμένο. Στο ταμείο 15 ευρώ γενική 
είσοδος, 12 ευρώ το μειωμένο.
Με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, το 
«Αγάπα με και πούλα με», η Μελίνα Κανά 
ξεκινά το καλοκαιρινό μουσικό της ταξίδι. 
Συνοδοιπόροι της ο τραγουδιστής Πάνος 
Παπαϊωάννου, ο συνθέτης και κιθαρίστας 
Χρυσόστομος Καραντωνίου και μία ομά-
δα μουσικών. Μέσα στις πρώτες στάσεις 
αυτού του ταξιδιού, είναι η Θεσσαλονίκη, 
το «σπίτι» της αγαπημένης ερμηνεύτριας 
και η αφετηρία της πολύχρονης καριέρας 
της. 

live σκηνές
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Πολλά λεφτά από Ιβάν!

Κόντρα στους Ελβετούς

Μοιρασμένες πιθανότητες

Πρώτα η Βασιλεία και  
στη συνέχεια...
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ολοκλήρω-
σαν τις διακοπές τους και ξεκίνησαν την 
προετοιμασία για την νέα σεζόν, που ξεκινά 
από τα παιχνίδια με την Βασιλεία για τον 
δεύτερο προκριματικό του Champions 
League. 
Τι… περιμένει όμως τον Δικέφαλο, μετά τα 
παιχνίδια με τους Ελβετούς.
Όπως είναι γνωστό, εφόσον οι «ασπρόμαυ-
ροι» προκριθούν θα πάρουν την θέση της 
Βασιλείας ως ισχυροί.
Παράλληλα, το νέο φορμάτ της UEFA τους 
εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συνέχεια από… 
Σεπτέμβριο με ενδεχόμενη πρόκριση.
Όσες ομάδες προκριθούν από τον δεύτερο 
προκριματικό των μη πρωταθλητών, έχουν 
εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του 
Europa League.
Έτσι, αν αποκλειστούν στον επόμενο 
προκριματικό του Champions League, δεν 
θα μπουν στα play off του Europa League 
αλλά θα περάσουν κατευθείαν στους 
ομίλους.
Τα πράγματα είναι διαφορετικά αν ο ΠΑΟΚ 
αποκλειστεί από τους Ελβετούς.
Εκεί θα δώσει δυο προκριματικούς γύρους 
για να μπει στους ομίλους του Europa 
League.

Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια και πραγματοποιεί μεταγραφι-
κές κινήσεις που τα προηγούμενα χρόνια ξεπερνούσαν την σφαίρα της 
φαντασίας. Η απόκτηση του  Λέο Ζαμπά, είναι η μεγάλη απόδειξη ότι 
το επίπεδο πλέον έχει αλλάξει.Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ βάζει το 
χέρι βαθιά στην «τσέπη» για την συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση, 
που υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Αυτομάτως, θα γίνει η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ομάδας. Ο 
ΠΑΟΚ ξεφεύγει και δύσκολα μπορεί να τον ακολουθήσει άλλη Ελληνι-
κή ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Βασιλεία στον δεύτερο προκριμα-
τικό γύρο του Champions League, με την κληρωτίδα να μην τον στέλνει 
τελικά στον «γνώριμο» του Άγιαξ. Ποια όμως είναι η Βασιλεία;
Οι Ελβετοί βρίσκονται για πρώτη φορά μετά από.. χρόνια στο μονοπάτι των 
μη πρωταθλητών, αφού την περασμένη σεζόν έχασαν το πρωτάθλημα από 
την Γιάνγκ Μπόις, ενώ στο Champions League έφτασε μέχρι την φάση των 
«16», όπου αποκλείστηκε από  την Μάντσεστερ Σίτι.
Στο τιμόνι  ομάδας βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι ο 41χρονος 
Ελβετός Ραφέλ Βίκι, ο οποίος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 
2013 από τις Ακαδημίες της Βασιλείας. Αστέρι της ομάδας είναι ο Μοχάμεντ 
Ελιονούσι που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με 10 γκολ και 15 ασίστ σε 
32 επίσημες εμφανίσεις με την φανέλα των Ελβετών. Στα μέσα Μαϊου η 
ελβετική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Δημητρίου. Ο νεαρός 
στόπερ είναι προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, έχοντας λάβει μάλιστα μέ-
ρος στην περσινή προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

ΠΑΟΚ και Βασιλεία θα τεθούν αντιμέτωποι με φόντο τα «αστέρια» του 
Champions League και με αφορμή τα δύο κρίσιμα παιχνίδια μίλησε ο 
Λούμπος Μίχελ. Ο τεχνικός διευθυντής του Δικεφάλου ανέφερε πως 
η Βασιλεία είναι μια πολύ καλή ομάδα αλλά οι πιθανότητες είναι μοι-
ρασμένες. Οι δηλώσεις του: «Σεβόμαστε την Βασιλεία ως ομάδα. Είναι 
μία καλή ομάδα που έχει ποιοτικό ρόστερ και εμπειρία στις ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις. Οι πιθανότητες και των δύο ομάδων είναι 50-50. 
Ωστόσο, εμείς έχουμε το αβαντάζ της Τούμπας, που είναι μία έδρα που 
μπορεί να λυγίσει κάθε αντίπαλο.

Στους καλοπληρωμένους ο Λουτσέσκου
Ανάμεσα στους πέντε πιο ακριβοπληρωμένους Ρουμάνους προπονητές βρίσκεται ο Ράζβαν Λουτσέσκου, που όμως δεν κατέχει 
την πρωτιά. Ο συμπατριώτης του Νταν Πετρέσκου συμφώνησε με την Γκουιζού Φενγκφένγκ, με την ετήσια αποζημίωση του να 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ! Στη Ρουμανία έκαναν αναφορά στους πέντε πιο καλά αμειβόμενους προπο-
νητές με την οικογένεια Λουτσέσκου να έχει την τιμητική της. Συγκεκριμένα ο πατέρας Μιρτσέα Λουτσέσκου φιγουράρει δεύτερος 
και λαμβάνει από την εθνική Τουρκίας περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ ενώ δύο θέσεις πιο κάτω βρίσκεται ο τεχνικός του ΠΑΟΚ που 
λαμβάνει 500,000 ευρώ. Η λίστα με τους πέντε κορυφαίους: Κοσμίν Ολάριου (Γιανγκσού Σουνίνγκ): 7 εκατ. ευρώ, Μιρτσέα Λου-
τσέσκου (Εθνική Τουρκίας): 4 εκατ. ευρώ,  Λαουρέντιου Ρέγκεκαμπφ (Αλ Γουάντα): 3 εκατ. ευρώ, Ραζβάν Λουτσέσκου (ΠΑΟΚ): 
500,000 ευρώ, Λάζλο Μπόλονι (Αντβέρπ): 400,000 ευρώ

αθλητικά

Βιβλίο θα μπορούσε να γράψει κανείς, ακόμα 
και ταινία να γυρίσει, με λεπτομέρειες κωμι-
κοτραγικές για τη μεγάλη αγάπη του κόσμου 
του ΠΑΟΚ, το ποδοσφαιρικό του τμήμα.
Η κριτική και η άποψη να εκφράζεται και να 
δημοσιοποιείται.Το μεγαλύτερο λάθος όμως 
είναι, να είναι αυτό το κυρίαρχο. Να είναι 
αυτό το σημαντικότερο και να κυριαρχεί στο 
μυαλό του κόσμου. Εκεί είναι που χάνεται 
ο δρόμος και ο στόχος, που δεν είναι τίποτα 
άλλο, από το αύριο κι απ’ αυτά που έρχονται.
Ο κόσμος πρέπει να τα ξαναβρεί. Ο κόσμος 
έχει υποχρέωση να σβήσει από το μυαλό 
του τα πρόσωπα, τα οποία είναι κι αυτά που 
διχάζουν και να παραμερίσει τις διαφορές 
που αυτά δημιούργησαν με τις πράξεις τους 
και με την παρουσία τους γενικότερα. Το να 
αναμοχλεύει το παρελθόν και να φέρεται 
εγωιστικά υποστηρίζοντας ο καθένας το δικό 
του δίκιο, όχι μόνο δεν προσφέρει, αλλά το 
ακριβώς αντίθετο. Καταστρέφει.
Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή, πρέπει να είναι 
καταλυτική και η παρέμβαση του ηγέτη. Κάτι 
τέτοιες στιγμές, μπορεί να φανεί καθαρά αν 
μπορεί ή όχι να έχει άξια αυτό τον τίτλο. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να κόψει μια και καλή, να 
απομακρύνει για να μην πω να εξαφανίσει, 
οτιδήποτε έχει σχέση με το σάπιο κι αποτυ-
χημένο παρελθόν. Οτιδήποτε διχάζει, δεν 
έχει καμία θέση και δεν μπορεί να έχει ρόλο 
και συμμετοχή στο νέο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ 
του μέλλοντος.
Ο κόσμος έχει ανάγκη ένα ταρακούνημα, μια 
αφύπνιση. Θέλει κίνητρο. Θέλει να ξαναβρεί 
τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Είναι ανα-
γκαίο να πιστέψει. Το έργο που παίζεται στο 
χορτάρι, θέλει να’ ναι εξαιρετικό. Να του 
ταιριάζει. Να’ χει κάτι απ’ αυτό, που μόνο ο 
κόσμος του ΠΑΟΚ έχει. Είναι ντροπή σε μια 
εποχή που όλα καταρρέουν, ο ΠΑΟΚ να είναι 
οικονομικά κυρίαρχος, δυνατός και νοικο-
κύρης κι όμως τα κουτσομπολιά, η προσω-
πολατρεία οι θεωρητικές φιλοσοφίες και οι 
δολοπλοκίες, να τον κάνουν σμπαράλια και 
θρύψαλα. Εσωστρεφή και μίζερο.
Η πρόκριση στους ομίλους του CL, είναι μια 
μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν καινούριοι 
δρόμοι και να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό 
σκεπτικό για τον ΠΑΟΚ του σήμερα. Για τον 
ΠΑΟΚ της νέας εποχής. 

Αλλαγή σελίδας

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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Τεστ Super League Κατέθεσε φάκελο ο Αρης

Στον Άρη ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα χρονιά που 
σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο που θέλει να 
είναι έτοιμος για τη Super League.
Mάλιστα, ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε φιλικό στο Κλεάνθης 
Βικελίδης στις 18 Αυγούστου με τον Άρη.
Στο παιχνίδι οι δύο ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν το ροστερ τους και να δουν τις τελευταίες 
λεπτομέρειες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα, η ΠΑΕ Άρης κατέθεσε στην 
διεύθυνση αδειοδότησης της ΕΠΟ, τον φάκελο για τη συμμετο-
χή της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League.
Σύμφωνα με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, ο φάκελος είναι πλήρης 
και αφορά και το πρώτο σκέλος των κριτηρίων αδειοδότησης, 
που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, ακαδημίες και νομικά. Σε ό,τι 
αφορά τα οικονομικά, είναι ίδια με εκείνα που κατατέθηκαν και 
ελέγχθηκαν κατά το στάδιο της επιτήρησης (ως 31-12-17).

Αλκέτας Παναγούλιας
Σε ηλικία 78 ετών, τον Ιούνιο του 2012, ο Αλκέτας Παναγούλιας απεβίωσε στο σπίτι του, στην περιοχή Βιένα, λίγο έξω από 
την Ουάσινγκτον, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας, που αντιμετώπιζε.
Ήταν στενά δεμένος με τον Άρη, τον οποίο υπηρέτησε κυριολεκτικά από όλα τα πόστα, καθώς διετέλεσε παίκτης, προπονη-
τής, αλλά και πρόεδρος της ομάδας. Ανακηρύχθηκε κορυφαίος Έλληνας προπονητής της τελευταίας 50ετίας, και ήταν εκείνος 
που οδήγησε την Εθνική ομάδα για πρώτη φορά σε τελική φάση Κυπέλλου Εθνών (το 1980), αλλά και σε τελική φάση Παγκο-
σμίου Κυπέλλου (το 1994). Στις 8 Σεπτεμβρίου 2004, με μια σύντομη, σεμνή, τελετή υλοποιήθηκε η ονοματοδοσία ανώνυμου 
οδού πίσω από τη θύρα 3 του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης», σε οδό Αλκέτα Παναγούλια, προς τιμήν του.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και μέλος της διοί-
κησης του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ηρακλή, 
Φάνης Τουτζιάρης,  αναφερόμενος στα τρέχοντα 
ζητήματα της ομάδας, δήλωσε:
 «Πρέπει να ξεκινήσει η πώληση των διαρκείας 
άμεσα. Να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι ο Ηρα-
κλής είναι αυτόνομος, επομένως η αγορά διαρ-
κείας αποτελεί το μοναδικό τρόπο για να υπάρχει 
ρευστότητα στα ταμεία της ομάδας. Υπάρχουν, 
βέβαια, και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να 
βοηθήσουν και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας θα προκύψουν κι άλλοι. Η ομάδα 
πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί πιο μπροστά, 
άρα χρειάζεται ρευστό». «Ο κόσμος είναι λίγο 
δύσπιστος ακόμα κι έχει κουραστεί να στηρίζει 
οικονομικά όλα τα τμήματα. Χρειάζονται και άν-
θρωποι υγιείς οικονομικά, οι οποίοι να μπορούν 
να προσφέρουν. Θα γίνουν κι άλλες συναντήσεις, 
αλλά πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ώστε 
να μπορούν να λειτουργεί η ομάδα αυτόνομα. Θα 
δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφές, πέρα από 
τις ανανεώσεις».  «Λαμβάνοντας ο Ηρακλής μέ-
ρος στη Β’ Εθνική, το αυτονόητο είναι ότι θα επι-
διώξει την άνοδο στη Superleague. Όσον αφορά 
τις οφειλές, υπάρχει ένα ποσό το οποίο πιστεύω 
ότι θα βρεθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας».

Τουτζιάρης για Ηρακλή

αθλητικά
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Αλέξης Τσίπρας
    

Και ο Τσίπρας… selfάρει

FOLLOW

Εναέρια… selfie έβγαλε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Κατά το 

ταξίδι του προς το χωριό Ψαράδες για την υπογραφή της 

συµφωνίας µε την πΓ∆Μ για το ονοµατολογικό, ανέβασε 

φωτογραφίες στα social media. «Στις Πρέσπες, στο Τριεθνές, στο 

δικό µας ραντεβού µε την ιστορία. Ένα σηµείο που έχουν διασχίσει 

νικητές και ηττηµένοι της ιστορίας», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ 

στο βάθος φαινόταν η ελληνική αντιπροσωπεία.

Βάσω Λασκαράκη
    

Η Βάσω Λασκαράκη πόσταρε την πρώτηφωτογραφία του αγαπηµένου της

FOLLOW

Η Βάσω Λασκαράκη µετά τον χωρισµό της από τον Γιάννη Τσιµιτσέλη, είναι 

ξανά ερωτευµένη. Ο νέος της σύντροφος είναι εκτός του καλλιτεχνικού 
χώρου και συγκεκριµένα είναι ο σεφ Λευτέρης Σουλτάτος. Η ηθοποιός 
δηµοσίευσε φωτογραφία του στα InstaStories για πρώτη φορά. Μάλιστα, η 

φωτογραφία είναι από το εστιατόριο που έχει ο ίδιος στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, το οποίο και είχε επισκεφθεί πριν από µέρες η ίδια.
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Όλα τα νέα των celebrities... 
στη φόρα! Η Karfitsa τους 

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Η Κόνι Μεταξά είναι πολύ δραστήρια στα social media, τα οποία ενημερώνει καθημερινά αναρτώντας στιγμές από την ζωή της. Αυτό και έκανε πριν από λίγες ημέρες βάζοντας ένα 
insta story, ωστόσο μια ακόλουθος της έστειλε μήνυμα λέγοντας της «Μοιάζεις με την Αντζελίνα Τζολί. Τα χείλη είναι δικά σου; Γιατί φαίνονται ψεύτικα, φουσκωτά. Σαν να έκανες 

μπότοξ». Τότε η Κόνι απάντησε με χιούμορ, γράφοντας: «Ψεύτικα είναι. Υαλουρινικό είναι φιλενάδα. Λέμε μόνο αλήθεια».

Κόνι Μεταξά ή Αντζελίνα Τζολί

Μάγκυ Χαραλαµπίδου

    

Η Μάγκυ ανέβασε την θερµοκρασία!

FOLLOW

Την θερµοκρασία στα ύψη ανέβασε η πανέµορφη Μάγκυ 

Χαραλαµπίδου. Η γνωστή Dj και ραδιοφωνική παραγωγός πόζαρε 

µε όλο νάζι στο µπαλκόνι της και ανέβασε την φωτογραφία στο 

Instagram της, η οποία απέσπασε χιλιάδες Likes και εκατοντάδες 

σχόλια και κοµπλιµέντα. 

Αλεξάντρα Ζάεφ
    

Οι πόζες της κόρης του Ζάεφ

FOLLOW

Λάτρισσα του Instagram είναι η κόρη του πρωθυπουργού της  
πΓ∆Μ Ζόραν Ζάεφ. Ο λόγος για την κόρη του ονόµατι την 
Αλεξάντρα, η οποία, µάλιστα, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Η 23
χρονη έχει αναλογίες µοντέλου και µάλιστα ποστάρει φωτογραφίες 
της στο Instagram µε µαγιό. Μάλιστα, στο προφίλ της έχει 
αναρτήσει στιγµιότυπα από τις διακοπές της στην Χαλκιδική.

social media
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Οι μέρες των διακοπών πλησι-
άζουν και η αναζήτηση για τα απα-
ραίτητα beachwear κι accessories 
είναι επιτακτική ανάγκη. Όσον 
αφορά στη σωστή επιλογή γυα-
λιών ηλίου οφείλουμε να δώσου-
με μεγαλύτερη προσοχή αφού δεν 
τίθεται μόνο θέμα στυλ αλλά και 
υγείας των ματιών μας.Η συλλογή 
γυαλιών ηλίου Zoella_sunnies σχε-
διασμένη από την οπτικό οπτομέτρη 
Ζωή Σταύρου με πολύ μεράκι και 
προσωπική επιμέλεια, ξεχωρίζει 
τόσο για το design όσο και για την 
απαράμιλλη ποιότητά της. 

Όλα τα γυαλιά κατασκευάζο-
νται αποκλειστικά στην Ιταλία με 
φίνες ταρταρούγες, ελαφριά με-
ταλλικά στοιχεία σε συνδυασμό με 
flat φακούς, light mirror lenses & 
polarized φακούς υψηλής προστα-

σίας για τους πολύτιμους οφθαλ-
μούς μας. Οι ιδιαίτερες «πετα-
λούδες», τα απόλυτα στρογγυλά 
σχήματα για τις trendy fashionista, 
οι αυστηρές τετράγωνες φόρμες 
και τα ελαστικά υλικά για τους κυ-
ρίους εντυπωσιάζουν και τους πιο 
απαιτητικούς λάτρεις των οπτικών. 
Αξίζει λοιπόν να επενδύσετε σ’ ένα 
ποιοτικό ζευγάρι γυαλιά επιλέ-
γοντας πάντα αυτό που ταιριάζει 
περισσότερο στο στυλ σας και στο 
σχήμα του προσώπου σας. 

Τα Zoella_sunnies διατίθενται  
αποκλειστικά στα καταστήμα-
τα Optiquerie Optical stores κ σε 
επιλεγμένα καταστήματα με δη-
μιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών. 

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι! 

ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

For your eyes only...by Zoella Sunnies!
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Το πλανητικό σύστημα ευνοεί πράγματα και 
αλλαγές που μπορεί να φανούν παράξενα 
στους άλλους. Τολμήστε νέα ξεκινήματα 

που θα σας εξασφαλίσουν αναγνώριση και 
οικονομικά οφέλη. Εκμεταλλευτείτε την ηρε-

μία της εβδομάδας, ασχοληθείτε με θέματα 
σπιτιού,  και μην αφήσετε τρίτα πρόσωπα 
να επηρεάσουν την διάθεση σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,36,48.

Το πλανητικό σκηνικό συνθέτει μια δυναμική εβδο-
μάδα με ευκαιρίες  να προωθήσετε επαγγελματικά 

θέματα και να δημιουργήσετε ενδιαφέρουσες 
μελλοντικές αλλαγές. Αφήστε τους άλλους να 
κάνουν  όσα θέλουν και εάν δεν συμφωνήσετε 

απλά αδιαφορήστε. 
Όσοι είστε δεσμευμένοι θα πρέπει να είστε πολύ 

προσεκτικοί πριν αποφασίσετε μια συζήτηση με το 
σύντροφο σας.  ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,22,33.

Η εβδομάδα κρύβει αρκετή ένταση ιδιαίτερα για 
τους ερωτευμένους. Αποφύγετε λογομαχίες και 

δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση.     Αισθά-
νεστε ανικανοποίητοι όσο αναφορά τις σχέσεις 

σας με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλό θα 
ήταν να οργανώσετε κάποια σχέδια για το μέλλον. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,36,45.

Μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις για τρίτους. 
Προσοχή στα νεύρα σας σήμερα. Φίλοι και περίγυ-
ρος θα σας κλονίσουν με ίντρικες και δολοπλοκίες 

Θα ανακαλύψετε πράγματα που μελλοντικά θα 
σας κάνουν να νιώσετε άσχημα διότι προτρέχετε. 
Συνετιστείτε όσο είναι καιρός και μη φοβάστε να 

εκδηλώσετε τα συναισθήματα σας. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,23,44.

Μιλήστε στο σύντροφο σας για ότι σας απασχολεί 
και μην δέχεστε πιέσεις και υπερβολικές απαι-

τήσεις. Κάποιες ευκαιρίες σε οικονομικό επίπεδο 
κάνουν την εμφάνιση τους. Ίσως θα ήταν σκόπιμο 

να τις μελετήσετε αντί να τις αγνοήσετε. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,28,47.

Η εβδομάδα εγκυμονεί πολλές υποχρεώ-
σεις .Επικρατεί μια  αναποφασιστικότητα και 

αρνητισμός σε θέματα αισθηματικά. 
Αποφύγετε κακοτοπιές στα οικονομικά. Δώστε 

στον εαυτό σας την ευκαιρία να χαλαρώσει, 
ώστε να πάρετε δυνάμεις μέσω της ηρεμίας 

να αναδιοργανώσετε την καθημερινότητα σας 
και να μην τα αφήνετε όλα στην τύχη τους. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,10,39,42.

Έχετε τις κεραίες σας τεντωμένες αυτήν την 
εβδομάδα , καθώς οι προτάσεις θα είναι 

πολλές και εσείς πρέπει να επιλέξετε.
 Μια νέα γνωριμία θα εξελιχτεί σε μοιραία σχέ-
ση. Συζητήστε επικοινωνήστε και ξεκαθαρίστε 

πράγματα από το παρελθόν. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,33,40.

Ένας ύφαλος εμποδίων στον τομέα των 
οικονομικών, σας απογοητεύει με αποτέλεσμα 

να πέσετε ψυχολογικά. Νιώθετε ανασφάλεια 
και αναζητάτε την απομόνωση .

Αφεθείτε λιγάκι ώστε να κερδίστε την εμπιστο-
σύνη του συντρόφου σας αποφεύγοντας εντά-

σεις και συγκρούσεις για θέματα συμβίωσης.  
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,11,22,48

Οι υποχρεώσεις σας, σας πνίγουν. Αν δεν είστε 
σε καλή ψυχολογική κατάσταση, απομονωθείτε 
και μην τα βάζετε με τους γύρω σας χωρίς λόγο. 

Μην υπόσχεστε πράγματα που δεν μπορείτε να 
κάνετε.  Αισθηματικά, τα όνειρα σας θα πραγ-

ματοποιηθούν σύντομα και το έντονο ερωτικό 
στοιχείο θα εξελιχθεί σε αμοιβαίο πάθος με το 

σύντροφο σας.  ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,22,42,48.

Τα άστρα θα φέρουν στο προσκήνιο οικονομικές 
παγίδες, δείξτε την απαραίτητη προσοχή και απο-
φύγετε τις.  Μελλοντικές προαγωγές και συμφω-
νίες προς όφελος σας θα έρθουν πολύ σύντομα. 

Μεθοδεύστε τις αγορές σας ώστε να μην βρεθείτε 
εκτός προϋπολογισμού.   Οι οικονομικές δυσκολί-
ες ξεπερνιούνται με υπομονή. Να έχετε πίστη στον 

εαυτό σας.  ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,36.

Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και αυτά που νιώθετε. 
Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει 

μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Οι πλα-
νητικές η συνθήκες  είναι τέτοιες που μπορεί να 

ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας. 
Η απαισιοδοξία δεν θα σας αφήσει να λει-
τουργήσετε θετικά σήμερα. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-

ΜΟΙ…8,14,25,39

Είναι άραγε η διόρθωση  λάθους ή πρόκειται για μια προσω-
πική αποτυχία; Πότε πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό και 
πότε είναι απαραίτητο να το σκεφτούμε καλά πριν κάνουμε 
το βήμα να χωρίσουμε; Συνήθως, ο γάμος ξεκινά με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις: με ευχές, δώρα, πολλά όνειρα και 
αρκετή αγάπη.  Δυστυχώς, όμως, μετά από μερικά χρόνια, 
Η σχέση του ζευγαριού φθείρεται σταδιακά, η επικοινωνία 
φθίνει και τα προβλήματα εγκαθίστανται. Κατά κανόνα και οι 
δύο σύντροφοι βασανίζονται πολύ πριν πάρουν την τελική 
απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, το διαζύγιο είναι ένα οδυνηρό 
γεγονός. Με το διαζύγιο επηρεάζονται όλοι: οι δύο σύντρο-
φοι, τα παιδιά, ακόμα και οι υπόλοιποι συγγενείς, αλλά και οι 
φίλοι. Επιπλέον, υπάρχουν διαφωνίες, συγκρούσεις, απορίες 
για το πώς θα συνεχιστεί η ζωή και για το πώς θα μοιραστούν 
τα υλικά αγαθά, καθώς και οι ευθύνες. Και βέβαια πώς θα 
νιώσουν και τι θα γίνουν τα παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, το δια-
ζύγιο, όταν είναι προϊόν ώριμης απόφασης, μπορεί να είναι 
ευκαιρία για μια καινούργια αρχή. 

Το διαζύγιο σε αριθμούς 
- 1 στα 4 παντρεμένα ζευγάρια στην Ελλάδα χωρίζουν. 
- 5 με 10 χρόνια επέρχεται συνήθως η μεγάλη κρίση. 
-  7 στις 10 αιτήσεις διαζυγίων στην Ελλάδα κατατίθενται από 
γυναίκες, 

Πριν τη λήψη της απόφασης 
Είναι σκόπιμο να διερευνήσετε τους λόγους που οδήγησαν το 
γάμο σας σε κρίση και να συζητήσετε με το σύντροφό σας τι 
μπορείτε να κάνετε. 
- Αν έχετε κοινούς στόχους. 
- Αν τηρείτε και οι δύο τις αρχές που έχετε κατά κάποιον 
τρόπο συμφωνήσει στην αρχή του γάμου σας
- Αν μπορείτε να απαλλαγείτε από την οργή 
- Αν υπάρχουν περιθώρια να νιώσετε ξανά χαρά και ευτυχία. 
- Αν μπορείτε να ξεχάσετε την απιστία (αν τίθεται τέτοιο 
ζήτημα). 
- Αν το τρίτο πρόσωπο που πιθανώς έχει μπει στη ζωή σας 
είναι τόσο σημαντικό όσο νομίζετε. 
Έχετε αποφασίσει να χωρίσετε, αλλά δεν μπορείτε; 
Για διάφορους λόγους, όπως: 
 Επειδή νιώθετε ενοχές. 
- Επειδή φοβάστε και έχετε συνηθίσει να πιστεύετε ότι δεν 
αξίζετε να είστε ευτυχισμένοι. 
- Επειδή υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες 
- Επειδή φοβάστε ότι δεν θα βρείτε ποτέ άλλον

Χωρίσατε. Και τώρα τι γίνεται; 
Σκόπιμο είναι, αφού χωρίσετε, να κρατήσετε απόσταση από 
τον πρώην σύντροφό σας, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα 
στην αρχή. Έτσι θα κατορθώσετε να δεχτείτε την αλλαγή, 
τόσο τη συναισθηματική όσο και την πρακτική αλλά και να 
ξαναχτίσετε τη ζωή σας χωρίς εκείνον. Αν αφού περάσει ένα 
εύλογο διάστημα συνειδητοποιήσετε πως έχετε την ανάγκη 
να μείνετε φίλοι με τον πρώην σας και μπορείτε να το κάνετε 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ: Ένα άδοξο τέλος  
ή μια νέα αρχή;

Η στήλη προέρχεται απο την τηλεοπτικη 
εκπομπή Ζώδια & συμβουλές,  

της Βαλεντίνης Βασιλειάδου

Από την  
Βαλεντίνη  
Βασιλειάδη

Τηλ:  
6951106266  
Τηλ. Γραφ: 
2314007050 

Facebook: 
Βαλεντίνη  
Βασιλειάδου 
–Ζώδια και  
Συμβουλές

Θα είστε συναισθηματικά ευάλωτοι. Προσπα-
θήστε να ηρεμήστε και να συνέλθετε. Η εβδο-

μάδα θα γίνει πιο ήπια , για αυτό χρειάζεται 
υπομονή. Αναζητάτε αρμονία στις σχέσεις και 

στα αισθηματικά σας. 
Είστε πρόθυμοι να λύσετε προβλήματα του 

παρελθόντος και να συμβιβαστείτε για να 
κερδίσετε την συντροφικότητα .

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,25,39,41.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία αλλά και σε όλα τα cafe 
της Λ. Νίκης, της Αριστοτέλους (από εγνατίας μέχρι και παραλία).  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, 
2316007575
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλε-
ως, 2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 
2310888000

One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250
200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 
2310284001
Εστία Café
Δ. Γούναρη & Παύλου Μελά, 
2310230000
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958

ΔΥΤΙΚΑ
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 
2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 

2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολί-
χνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica 
Outlet Mall, 2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλο-
νίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλο-
νίκη, 2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμα-
ριά, 2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13, Καλαμαριά, 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 
Καλαμαριάς, 2310432122
Plaisir

11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414

πού θα μας βρείτε
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