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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

ΕΡΕΥΝΑ: Φοιτητικές εστίες  
...βύσματα και κρίση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δεύτερη ευκαιρία στα νοικοκυριά 

και στις βιώσιμες επιχειρήσεις 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ... ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Πρόστιμα 1.500€ για 
ημερήσιο τζίρο 5.000€

Ιστορίες “δεμένες” με... 
μνημεία της Βόρειας Ελλάδας

Thessaloniki Walking Tours

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΚΡΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο ΠΑΟΚ, Η ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ

Ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Γ. Παναγιωτόπουλος σχολιάζει 
αποκλειστικά στην Karfitsa τις κυβερνητικές αντιδράσεις 

για την απόφαση αντισυνταγματικότητας του “νόμου Παππά”

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα συν και τα... 
μείον των δύο 

πολιτικών αρχηγών 
Γράφει ο Δ. Βασιλειάδης

Η πορεία του Θοδωρή
Ζαγοράκη από τα γήπεδα
της Καβάλας στο πλευρό

του... Ιβάν Σαββίδη

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

“Η απόφαση του ΣτΕ 

δεν σταματάει 

τη διαδικασία 

των αδειών”

“Οι δικαστικές αποφάσεις
δεν είναι πολιτικές... εξαγγελίες”



Ο πρόδηλος εκνευρισμός της κυβέρ-
νησης, μετά την απόφαση του ΣτΕ ότι ο
νόμος Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες
είναι αντισυνταγματικός, μπορεί να της
επιφέρει μεγαλύτερα πλήγματα ακόμη
και από την ίδια την απόφαση. Πολλά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και θα
έχουν διαβάσει τη ρήση του πρώην Σο-
βιετικού ηγέτη, Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν,
ότι «το θέμα δεν είναι να μην κάνουμε
λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα εί-

ναι να μην κάνουμε ουσιαστικά λάθη και να μπορούμε να τα επα-
νορθώσουμε γρήγορα και εύκολα». Κι όμως, οι πρώτες αντιδράσεις
που εκφράστηκαν διά στόματος της κας Γεροβασίλη και του κ. Παπ-
πά δείχνουν πως όχι μόνο δεν έμαθαν από τα λάθη τους, αλλά κά-
νουν ακόμα μεγαλύτερα.

Από την πρώτη στιγμή, ουδέτεροι παρατηρητές είχαν επισημάνει ότι ο
νόμος του υπουργού Επικρατείας συγκεντρώνει πλείστες πιθανότητες να
κριθεί αντισυνταγματικός για μία σειρά από λόγους. Η κυβέρνηση όχι μό-
νο τους αγνόησε επιδεικτικά, αλλά σε μία
έξαρση οίησης ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός εμφανίστηκε από το βή-
μα της ΔΕΘ βέβαιος για την
απόφαση του ανώτατου ακυ-
ρωτικού δικαστηρίου. Την
ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξί-
μου και σκληροπυρηνικά
στελέχη, όπως ο κ. Πολά-
κης, επιχειρούσαν να ενερ-
γοποιήσουν τα ένστικτα «τα-
ξικής πάλης» της κοινωνίας.
Καθημερινά, για εβδομάδες, εί-
χαμε καταιγισμό δηλώσεων, ότι
«ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι κακοί
πλούσιοι», «τα αφεντικά σας που δεν θέ-
λουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη φταίνε που
θα μείνετε άνεργοι» κ.ά. Στο «Π» είχαμε επισημάνει ότι η διαδικασία δημο-
πράτησης και το τίμημα των 246 εκατ. ευρώ (που εν συνεχεία έφτασε τα
255 εκατ. ευρώ) ήταν μία επιτυχία των Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Παππά,
που όμως δεν μπορεί να πανηγυριστεί πριν ολοκληρωθεί στο σύνολό της.

Οι δηλώσεις που ακολούθησαν την απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, πέραν από λαϊκίστικες και μακριά από την πραγ-
ματικότητα, είναι συνάμα και επικίνδυνες. Η κυβέρνηση, που με
κάθε τόνο διατρανώνει πίστη στο Σύνταγμα και ότι κυβερνά με την
εξουσία που της έχει δώσει ο ελληνικός λαός, θα έπρεπε να γνωρίζει
ότι στη Δημοκρατία οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν είναι για... διακοσμη-
τικούς λόγους και ότι ο σεβασμός σε αυτές δείχνει προσήλωση στον
θεμέλιο νόμο του κράτους. Αντιθέτως, γινόμαστε μάρτυρες τοποθε-
τήσεων που επιχειρούν να επηρεάσουν το συναίσθημα των πολι-
τών, ότι η «κακή» Δικαιοσύνη και η διαπλοκή φταίνε που δεν θα γί-
νουν 4.000 προσλήψεις στα νοσοκομεία και θα μείνουν εκτός παι-
δικών σταθμών 15.000 παιδιά. Μπορεί κανείς σε αυτές τις αιτιάσεις
να απαντήσει με λαϊκισμό –μακριά από εμάς– ή με ψυχραιμία.

Θα επιλέξουμε το δεύτερο και θα συστήσουμε στους κυβερνώντες να
κάνουν το ίδιο. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω τις τελευταίες ώρες είναι
αυτή μίας θυμωμένης κυβέρνησης, μίας κυβέρνησης που μπροστά σε μία
δύσκολη κατάσταση δείχνει ότι έχει απολέσει τον έλεγχο και κάνει σαν ένα
κακομαθημένο παιδί που του πήραν το παιχνίδι του. Οι ψευτοτσαμπουκά-
δες και η αλαζονεία είναι το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα.

* Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν
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Karfitsa

Αφού δεν ακούν τη Δικαιοσύν
ας ακούσουν τον «σύντροφο»

Oι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν 
την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Έλενα Καραβασίλη, 

Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Σωκρ. Δημητριάδης, Γ. Δημαρέλος, 

Δημ. Πανοζάχος, Μαν. Λαμτζίδης, Σ. Αναστασιάδης, 
Δημ. Βασιλειάδης, Nτ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας 

Φωτορεπορταζ:
Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

Tηλ.: 2310 531601
Κιν. 6937 777 107
26ης Οκτωβρίου 8Α

«Το θέμα δεν είναι 
να μην κάνουμε λάθη. 

Το θέμα είναι 
να μην κάνουμε 
ουσιαστικά λάθη 
και να μπορούμε 

να τα επανορθώσουμε
γρήγορα 

και εύκολα»*

Από Δευτέρα θα το ξαναδούν το θέμα...
#τηλεοπτικες_αδειες  Ωχ

Χωρισμένο και το ΣτΕ -περί της αντισυνταγ-
ματικότητας του νόμου που κλείνουν κανάλια
και πετάει στο δρόμο εργαζόμενους… 
Παράξενο

200.000 νόμοι... #τηλεοπτικες_αδειες  κι
ακόμη αναρωτιούνται αν υπάρχουν νόμοι!

Ζωή -μόνο- στις... οθόνες
#τηλεοπτικες_αδειες #εθισμενοι

Στα κανάλια ρεπορτάζ για τα... κανάλια  
#ΣτΕ Χρειάζονται και οι... θεατές ε;
#ουρες_στα_ΑΤΜ #χωρις_θερμανση 
#ανεργια

Η ΑΥΓΗ πότε θα βγάλει ρεπορτάζ για το... ποι-
οι ψήφισαν την αντισυνταγματικότητα του νό-
μου και ποιοι όχι; #τηλεοπτικες_αδειες 
#βιογραφικα #προσωπικα_δεδομενα

Καλά που έρχεται και ο #obama. Κάτι 
το cnn, κάτι το bbc θα... ξεχαστούμε

Οι νόμοι "βασίζονται" σε όσους ψηφίσαμε...
#αντε_γεια

Να με κάτι τέτοια βγάλαμε... κακό όνομα ότι οι
νόμοι ψηφίζονται αλλά δεν εφαρμόζονται
στην Ελλάδα #τηλεοπτικες_αδειες

Aφού τη Δευτέρα κατατίθεται ο... νέος νόμος
κι αυτοί το... περίμεναν ε; (Αφού...)
#τηλεοπτικες_αδειες #γεροβασιλη

Στα βουνά πάλι ο "πόλεμος" -  Στα... πάρκα κε-
ραιών #τηλεοπτικες_αδειες #Πολλακης

Καλά έλεγε ο Τσοχατζόπουλος (;) "Δεν γίνεται
τα δικαστήρια να... ακυρώνουν το κυβερνητι-
κό έργο" #τηλεοπτικες_αδειες Συνταγματος
#γεροβασιλη

Στον ανασχηματισμό θα αναλάβει ο κ. Πολά-
κης στη θέση του κ. Παππά; 
#αλλαγη_ατζεντας_τωρα

Μπα… Πάπ(π)ας είναι όχι Παππάς 
#ΜΑΞΙΜΟΥ_ΣΤΗΡΙΖΕΙ #αλαθητο

Όλο «ΟΧΙ»... γιορτάζουμε  σ΄αυτή τη χώρα
#τηλεοπτικες_αδειες  
#τετελεΣτΕ Συνταγματος #ΑΤΜ

«H αριστερά ξέρει από πολέμους» είπε ο
υπουργός Πολλάκης Φυσικά ξέρει η… αριστε-
ρά #κυβερνηση_συριζα_ανελ

Με βεβαιώσεις (του νόμου… Παππά) οι άδει-
ες λειτουργίας καναλιών. Βεβαιωμένο…

«Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης κρίνονται…»
είπε ο υπουργός επικρατείας. Επιτέλους δε-
καετίες τώρα, λέγαμε ότι δεν κρίνονται… 
Αμ πως; #ΣΥΡΙΖΑ_ΑΥΤΟΣ_ΞΕΡΕΙ

Με τις άδειες… στα χέρια Σαββίδης-Μαρινά-
κης #ΠΑΟΚ #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Φυσικά θα
«παίξουν μπάλα»

«Οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν από τα δικαστή-
ρια…» Αντιθέτως τα δικαστήρια πέφτουν από
τις κυβερνήσεις; #ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ #ΣτΕ

«Σαπίλα στη δικαιοσύνη» συμφώνησε με 
#Γεροβασίλη και ο σταρ της τηλεθέασης, της
ιδιωτικής τηλεόρασης, του καναλιού χωρίς
άδεια και του κεφιού. Λογικό…  #ΛΑΚΗΣ

Ο κ. Λαζόπουλος έκανε λόγο για τη χαμένη
εμπιστοσύνη του λαού στο ΣτΕ, για το τι κά-
νει… νιαου νιαου στα κεραμίδια αλλά και για
τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο λέγοντας «Ο μυ-
ροβλύτης μετονομάστηκε ως άγιος Δημή-
τριος, ο Τηλεπροβλήτης…» #βοηθεια_μας
#Θεσσαλονικη_παιζει_παντου 

«Όταν τον πρόεδρο του ΣτΕ τον περιμένουν
στο Κολωνάκι αγανακτισμένοι τηλεθεατές,
καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι δικαστές τι πρέ-
πει να ψηφίσουν για να μην τους συμβούν…
παρόμοια» #Λαζοπουλος 
#λαος_και_Κολωνακι

Ο ΣΥΡΙΖΑς ενώνει“Η επταετία των συνταγμα-
ταρχών είναι ένα μηδενικό μπροστά στη ση-
μερινή Χούντα που εξευτελίζει θεσμούς …”
σχολίασε ο Ψωμιάδης ενώ λίγο νωρίτερα ο
Βενιζέλος μίλησε για αναγγελία κατάλυσης
του Συντάγματος από την #Γεροβασιλη

«Οι δικαστές πρέπει να έχουν σαν οδηγό τα
έθιμα, τα κείμενα και προ παντός τον ορθό λό-
γο» (Αδαμάντιος Κοραής)

"Ευτυχώς δεν κυβερνούν οι Δικαστές" έγραψε
η ΑΥΓΗ «Πράγματι. Απλώς δικάζουν. Και κά-
ποιες φορές δικάζουν ΚΑΙ στο Ειδικό Δικα-
στήριο...» σχολίασε ο πρ. υπουργός Γιώργος
Φλωρίδης που ως γνωστόν έχει κι  αδελφό ει-
σαγγελέα -( Δυστυχώς δεν δικάζουν οι κυ-
βερνήσεις;;;)

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#τηλεοπτικες_αδειες)
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Αναντίρρητα, κατά το προηγούμενο διά-
στημα, ένα από τα θέματα που κυριάρχησε
στον δημόσιο χώρο ήταν οι δηλώσεις του
Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, σχε-
τικά με την ιστορική αξιολόγηση και την
συγκαιρινή χρησιμότητα της Συνθήκης Ει-
ρήνης της Λωζάννης. 

Εθιζόμενοι, ανεπαισθήτως, 
στον τουρκικό ηγεμονισμό…

Του Χρήστου Ζιώγα*

Δεν θα επικεντρωθούμε τόσο στα λεγόμενα του
επηρμένου ηγέτη, όσο θα εστιάσουμε στον τρόπο που
προσλαμβάνει η ελληνική κοινωνία την αναθεωρητική
πολιτική της γείτονος χώρας. Περιγράφοντας συνοπτι-
κά την κατάσταση αναφορικά με το καθεστώς του Αιγαί-
ου, από το 1995 που κυρώσαμε την συνθήκη του Mon-
tego Bay για το δίκαιο της θάλασσας και εντεύθεν, δια-
πιστώνουμε, πέραν πάσης αμφισβήτησης, ότι η Τουρ-
κία έχει αποτρέψει την Ελλάδα να ασκήσει τα, προβλε-
πόμενα από την σύμβαση, δικαιώματά της. Πιο συγκε-
κριμένα, δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα πέ-
ραν των υφισταμένων 6 ν.μ. και δεν έχουμε ανακηρύξει
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Η Άγκυρα
έως σήμερα έχει επιβάλει την, επιζήμια για την χώ-
ρα μας, αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του
δικαίου της θάλασσας, «ανταλλάσοντας» την με
μια σχετική σταθερότητα. Εκτός από την επίσημη
δήλωση, μέσω ψηφοφορίας στο τουρκικό κοινο-
βούλιο, ότι συνιστά casus belli η επέκταση των χω-
ρικών μας υδάτων, υπομιμνήσκει διαρκώς, μέσω
των παραβιάσεων του εναερίου χώρου και των χω-
ρικών υδάτων, τους αναθεωρητικούς της στόχους.
Αναμφίβολα την παρούσα περίοδο παρατηρείται
ποιοτική αναβάθμιση της εν λόγω συμπεριφοράς,
με την οποία επιδιώκει πλέον να αλλάξει, και όχι
να διατηρήσει, προς όφελός της το status quo στο
Αιγαίο.

Επί τη βάσει αυτής της συλλογιστικής θα ήταν χρή-
σιμο να διερωτηθούμε τι (θα) συνιστά πλέον κρίση και
τί θεωρούμε κανονικότητα ως προς την τουρκική συμ-
περιφορά στο Αιγαίο; Ουδείς ομιλεί εδώ και καιρό για
την επέκταση των χωρικών υδάτων, ούτε για την ανακή-

ρυξη της ΑΟΖ, ενώ παράλληλα οι παραβιάσεις και πα-
ραβάσεις του εναερίου χώρου και των χωρικών υδάτων
έχουν καταστεί μία αποδεκτή καθημερινότητα. Το τί λο-
γίζεται ως πρόκληση ή εν δυνάμει κρίση επιδέχεται
διαρκώς μια συσταλτική, επί τα χείρω, για εμάς ερμη-
νεία. Υπό αυτό το πρίσμα η γείτονα έχει διάγει μια σιω-
πηρή πολιτική νίκη που λογικά θα επιδιώξει να την κε-
φαλαιοποιήσει μέσω μίας διμερούς συμφωνίας.

Οι ενέργειες της Τουρκίας δεν 
αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας…

Ακολούθως, στο έτερο θέμα που άπτεται των σχέσε-
ων του ελληνισμού και της Τουρκίας, η ζέση, εκ μέρους
της ελληνοκυπριακής πλευράς, για μια άρον–άρον επί-
λυση του κυπριακού δύναται να ερμηνευθεί μόνο ως
προσπάθεια να γίνει παγκοίνως κατανοητός ο μαξιμα-
λιστικός και αδιάλλακτος ρόλος της τουρκικής πλευράς,
ακόμη και προς τους τουρκοκυπρίους. Ειδάλλως το όλο
εγχείρημα, να επέλθει μια επιπόλαια και αλυσιτελή
συμφωνία με την παρούσα ηγεσία στην Άγκυρα, δύνα-
ται να προσδιοριστεί ως μία μορφή συλλογικού αυτο-
κτονικού ιδεασμού. Εφ’ όσον συνεχιστεί η σημερινή
κατάσταση στο Αιγαίο είναι σχεδόν βέβαιο πως η Άγκυ-
ρα εν καιρώ θα αναχαιτίζει τα ελληνικά αεροσκάφη που
θα ίπτανται ανατολικότερα του 25ου μεσημβρινού, κα-
θώς επίσης θα παρενοχλεί ελληνικά πλοία που θα πλέ-
ουν μεταξύ νήσων του ανατολικού Αιγαίου, ίσως και
δυτικότερα αυτών, και της μικρασιατικής ακτής. Οι δη-
λώσεις και κυρίως οι ενέργειες της Τουρκίας δεν αφή-
νουν περιθώρια παρερμηνείας και ουδείς δύναται να
επικαλεστεί τους στίχους του μεγάλου αλεξανδρινού
ποιητή: Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
*Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων /  πηγή neapolitiki.gr

Ο ελληνισμός θα κληθεί 
να διαχειριστεί μια νέα 
ελληνοτουρκική κρίση

Οι διαπρύσιοι θιασώτες του κατευνασμού,
έσπευσαν παρευθύς να ερμηνεύσουν την δήλω-
ση του Ερντογάν ως μια αμιγώς εσωτερικής κα-
τανάλωσης ενέργεια, στην προσπάθεια του να
«αποκαθηλώσει», εντός της τουρκικής κοινω-
νίας, τον Μουσταφά Κεμάλ. Όντως το ακροατή-
ριο ήταν εσωτερικό, τα λεγόμενα όμως ειπώθη-
καν γνωρίζοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ου-
σιαστική αντίδραση από την ελληνική πλευρά.
Ο ελληνισμός, εν ευθέτω χρόνω, θα κληθεί να
διαχειριστεί μια νέα ελληνοτουρκική κρίση,
διότι όσο και περιοριστική χρήση των όρων και
της λογικής διαπράττει η εκάστοτε ελληνική κυ-
βέρνηση, ο τουρκικός αναθεωρητισμός θα μας
εξωθήσει, εκ των πραγμάτων και υπό χειρότε-
ρες για εμάς συνθήκες, στο δίλημμα: αποδοχή
των αξιώσεων της γείτονος ή σύγκρουση. Αν
και πιστεύω πως θα βρεθούν πολλοί που θα
συνταυτιστούν με την πρώτη επιλογή, δύσκολα
θα γίνει καθολικά αποδεκτή. Πέραν της διαχεί-
ρισης ή της πρόσκαιρης αποφυγής μίας κρίσης,
θα ήταν χρήσιμο να προσμετρήσουμε, την δια-
χείριση των καταστάσεων με όρους ιστορικότη-
τας, κι όχι επί τη βάσει προσωπικών πεποιθή-
σεων και μικροπολιτικών υπολογισμών.
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Της Έλενας Καραβασίλη 

Την ίδια ώρα θύελλα αντιδράσε-
ων έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις
της κυβερνητικού εκπροσώπου Όλ-
γας Γεροβασίλη. Αφήνοντας αιχμές
κατά του ΣτΕ η κ. Γεροβασίλη είπε
πως το ΣτΕ είναι το δικαστήριο που
«έκρινε συνταγματικά τα μνημό-
νια που διέλυσαν την Ελλάδα,
έκρινε συνταγματικό το μαύρο
στην ΕΡΤ και έκρινε συνταγματικό
το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστι-
κά ταμεία». Μάλιστα, ανέφερε πως η
κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει με την
απόφαση του ΣτΕ να οδηγηθεί η χώ-
ρα στον προηγούμενο αντισυνταγμα-
τικό καθεστώς, διευκρινίζοντας πως
η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει
στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρ-
νηση. Μιλώντας στην εφημερίδα
Karfitsa, ο πρώην πρόεδρος του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας Γιώργος
Παναγιωτόπουλος τόνισε πως: «οι
δικαστικές αποφάσεις είναι νομι-
κά κείμενα και όχι πολιτικές εξαγ-
γελίες». Ο ίδιος μάλιστα είχε εκφρά-
σει εξαρχής τη θέση πως ο νόμος
Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες εί-
ναι αντισυνταγματικός. «Στη δημο-
κρατία επικρατεί ότι πει η πλει-
οψηφία. Εκτίθενται τα επιχειρή-
ματα, οι απόψεις, ερμηνεύεται ο
νόμος και στη συνέχεια γίνεται η
ψηφοφορία. Αναφορικά όμως με
το νόμο για τις τηλεοπτικές άδει-
ες, πρέπει να δούμε το σκεπτικό
αυτής της απόφασης ώστε να μπο-
ρέσουμε να φτιάξουμε έναν και-
νούριο νόμο. Που εντόπισε δηλα-
δή η πλειοψηφία το σφάλμα του
νόμου», σημειώνει ο κ. Παναγιωτό-
πουλος. Και συνεχίζει: «αν καταλα-
βαίνω καλά η αντισυνταγματικό-
τητα είναι ριζική, δηλαδή δεν
μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα
αν δεν υπάρχει το Εθνικό Συμ-
βούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αν τα
πράγματα είναι έτσι, το μοναδικό
μέλημα της κυβέρνησης πρέπει να
είναι η συγκρότηση του ΕΣΡ». Ο
πρώην πρόεδρος του ΣτΕ υπενθυμί-
ζει ότι: «είχα πει εξαρχής πως ο
συγκεκριμένος νόμος είναι αντι-

συνταγματικός και δεν αλλάζω
την άποψή μου ακόμη και αν η
απόφαση του ΣτΕ ήταν διαφορετι-
κή. Το σύνταγμα τα αναθέτει όλα
αυτά στο ΕΣΡ και το γεγονός ότι
δεν έχουμε ραδιοτηλεοπτικό συμ-
βούλιο δεν είναι ικανό να ανατρέ-
ψει τη συνταγματική αυτή αρχή.
Ας ρίξουν λοιπόν λίγο νερό στο
κρασί τους τα πολιτικά κόμματα,
να βρούνε την άκρη, ώστε να συγ-
κροτηθεί το ΕΣΡ. Και από εκεί και
πέρα όλα θα εξελιχθούν ομαλά
και σύμφωνα με το σύνταγμα. Το
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο για να με-
ταβληθεί πρέπει να ξεκινήσουμε
από το ραδιοτηλεοπτικό συμβού-
λιο. Δε μπορεί να μεταβληθεί με
άλλο τρόπο». Τέλος σχολιάζοντας
τις δηλώσεις της κα. Γεροβασίλη, ο κ.
Παναγιωτόπουλος σημείωσε χαρα-
κτηριστικά: «αν η κα. Γεροβασίλη
θέλει να κρίνει τις αποφάσεις των
δικαστηρίων με ποσοτικά κριτή-
ρια τότε συζητάμε για παιδαριώδη
πράγματα. Αλίμονο αν οι δικαστι-
κές αποφάσεις εκρίνοντο με τέτοι-

ου είδους κριτήρια. Οι δικαστικές
αποφάσεις κατά τη γνώμη μου εί-
ναι σεβαστές και πρέπει να εφαρ-
μοστούν υποχρεωτικά, από εκεί
και πέρα επιτρέπεται η κριτική με
νομικά όμως επιχειρήματα. Οι δι-
καστικές αποφάσεις είναι νομικά
κείμενα και όχι πολιτικές εξαγγε-
λίες».

«Επικίνδυνη μία δικαιοσύνη
σε άλλη κατεύθυνση»

Την ίδια ώρα η Ένωση Δικαστών
και Εισαγγελέων έδωσε τη δική της
οργισμένη απάντηση στις δηλώσεις
της κα. Γεροβασίλη. Οι δικαστές, ανα-
φέρουν μεταξύ άλλων, πως "μία δι-
καιοσύνη σε άλλη κατεύθυνση θα
ήταν επικίνδυνη για τη δημοκρατία
μας και το κράτος δικαίου". Συγκεκρι-
μένα τονίζουν ότι: «η απόφαση του
ΣτΕ, που εκδόθηκε στο πλαίσιο
της εγγυητικής λειτουργίας της Δι-
καστικής εξουσίας, που ανατίθε-
ται μόνο σε αυτήν από το Σύνταγ-
μα, προκάλεσε άλλη μία φορά
αδικαιολόγητες επιθέσεις της Κυ-

Μετά από κάποια χρόνια ταλαιπωρίας με τις
ενστάσεις των συμμετεχόντων για το διαγω-
νισμό της ελεγχόμενης στάθμευσης και μετά
από τις "απαραίτητες" καθυστερήσεις σε
ελεγκτικά συνέδρια, αποκεντρωμένες διοι-
κήσεις κλπ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι
πλέον κοντά στο να θέσει σε λειτουργία το
νέο σύστημα. Απομένει μόνο να βρεθεί ο
τρόπος να διασφαλιστούν οι συμβατικές
υποχρεώσεις για τους περιοδικούς ελέγ-
χους που απαιτούνται.

Έχουν εξηγηθεί αρκετές φορές τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του νέου συστήματος λειτουρ-
γίας της ελεγχόμενης στάθμευσης. Επιγραμ-
ματικά, προβλέπεται διαχωρισμός των θέ-
σεων για κατοίκους και επισκέπτες ανά πε-
ριοχή, λειτουργία με εφαρμογή από κινητά
και τηλεφωνικό κέντρο, χρέωση ανά λεπτό
και όχι ανά ώρα.

Το σημαντικότερο για την επιτυχία του συ-
στήματος όμως κατά τη γνώμη μου είναι να
το εισπράξει ο κόσμος ως κάτι που τον βοη-
θάει στην καθημερινότητα του και όχι ως
ένα ακόμα εισπρακτικό μέτρο. Ο Δήμαρχος
έχει αναφέρει εδώ και καιρό την πρόθεσή
του να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την
επιβολή προστίμων του ΚΟΚ με ανταποδο-
τικό τρόπο, ήτοι να χρηματοδοτήσουν την
αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δη-
μοτικής Αστυνομίας που είναι τόσο απαραί-
τητη για την ευταξία της πόλης. Κάτι αντί-
στοιχα ανταποδοτικό πρέπει να συμβεί και
με τις εισπράξεις του Δήμου από την ελεγχό-
μενη στάθμευση.

Οι μόνοι που πρέπει να ευνοηθούν από την
ελεγχόμενη στάθμευση είναι οι μόνιμοι κά-
τοικοι της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται
το σύστημα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφεί-
λει να βρει τον τρόπο (γιατί διαδικαστικά
δεν είναι εύκολο) με τον οποίο τα έσοδα της
ελεγχόμενης στάθμευσης θα επιδοτήσουν
τη στάθμευση των κατοίκων. Θα πρέπει να
γίνει ένας διαγωνισμός όπου τα ιδιωτικά
παρκινγκ θα προσφέρουν ένα συγκεκριμέ-
νο αριθμό θέσεων για μηνιαία στάθμευση
με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο. Σε αυτό
το αντίτιμο, ο Δήμος θα επιδοτεί ένα μέρος
του ποσού, έτσι ώστε στον κάθε κάτοικο να
αναλογεί ένα εύλογα χαμηλό ποσό που θα
πληρώνει για το αυτοκίνητο του. Κατ' αυτόν
τον τρόπο θα υπάρξει και αύξηση των σχετι-
κά χαμηλών πληροτήτων των παρκινγκ,
γιατί κατά την άποψή μου η δημιουργία νέ-
ων χώρων στάθμευσης δεν μπορεί να απο-
τελεί προτεραιότητα από τη στιγμή που τα
υφιστάμενα παρκινγκ δεν αγγίζουν στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ούτε καν το 50%
της χωρητικότητάς τους.

*Ο κ. Δημαρέλος είναι δημοτικός σύμβου-
λος Θεσσαλονίκης

Από την ελεγχόμενη στάθμευση
πρέπει να ευνοηθούν 
οι... μόνιμοι κάτοικοι

*του Γιώργου 
Δημαρέλου
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«Οι δικαστικές αποφάσεις
είναι νομικά κείμενα και όχι

πολιτικές εξαγγελίες»
Πλήρη ανατροπή στα σχέδια και της εξαγγελίες της κυβέρνηση για «μαύρο» στα ιδιωτι-
κά κανάλια, έφερε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγ-
ματικό το νόμο Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες, με ψήφους 14 έναντι 11. Το ανώτατο
ακυρωτικό δικαστήριο δεν έδωσε καμία προθεσμία για διορθώσεις στο συγκεκριμένο

νόμο και απέρριψε στο σύνολό της τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, κρίνοντας ότι μό-
νο το ΕΣΡ είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Έτσι, ο διαγωνι-
σμός για τις τέσσερις άδειες θεωρείται ουσιαστικά ως μη γενόμενος και τα υφιστάμενα
τηλεοπτικά κανάλια, που δεν πήραν άδεια βάσει της διαδικασίας του νόμου Παππά, θα

συνεχίσουν να λειτουργούν. 

«Οι δικαστικές αποφάσεις
είναι νομικά κείμενα και όχι

πολιτικές εξαγγελίες»
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Μέσα σε μία περίοδο παρατεταμένης ύφεσης που χτύπησε κα-
τά κύριο λόγο και πρώτα από όλους  τον κλάδο  των μηχανικών
και κατ’ επέκταση όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την οι-
κοδομή – κατασκευή, έχουμε και την κυβέρνηση Τσίπρα , τον
πρώην πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και νυν υπουργό της κ. Σπίρτζη, αλλά
δυστυχώς και ορισμένα «γαλάζια παιδιά» που με τις επιλογές τους
εξυπηρετούν και στηρίζουν τα καταστροφικά θέλω της κυβέρνη-
σης, αφού δεν εξυπηρετήθηκαν τα δικά τους θέλω στον χρόνο
που επιθυμούσαν.  Πολεμούν έτσι με τις πράξεις και τις επιλογές
τους τις προσπάθειες του νυν προέδρου του Τ.Ε.Ε.  Γ. Στασινού
με ό,τι έχουν και δεν έχουν, δημιουργώντας προσκόμματα σε
οποιαδήποτε προσπάθεια αναμόρφωσης και εξυγίανσης που
προσπαθεί να πετύχει ,  χωρίς να σκέφτονται τις κοινωνικές επι-
πτώσεις στον ήδη αποδυναμωμένο κλάδο των μηχανικών. 

Είναι άξια προσοχής, η ενεργός ανάμιξη του «ευσυγκίνητου»
πρώην προέδρου Τ.Ε.Ε κύριου Σπίρτζη και νυν υπουργού, στις
επικείμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε., που προσπαθεί να ελέγξει το πο-
λύ σημαντικό επιμελητήριο, “μανιπιουλάροντας” καταστάσεις,
ακυρώνοντας προσπάθειες του νυν προέδρου με τις πλάτες της
κυβέρνησης, με μοναδικό στόχο, να αποτρέψει την επανεκλογή
του τελευταίου, η οποία γνωρίζουν ότι θα καταλογιστεί ως νίκη
της Νέας Δημοκρατίας και του προέδρου της Κυριάκου Μητσοτά-
κη στην κοινωνία, αφού όλοι αντιλαμβάνονται  την πολιτική ση-
μασία που έχουν χρονικά, μετά την ανάδειξη του τελευταίου ως
προέδρου της Νέας  Δημοκρατίας.   

Το μοναδικό δε εργαλείο, με το οποίο εφοδιάστηκαν οι μηχανικοί
τα τελευταία χρόνια με την δημιουργία του νόμου των αυθαιρέ-
των 4178/13  του υπουργού Σ. Καλαφάτη, μποϊκοτάρετε, προ-
σπαθώντας να περάσουν όλες τις υπαγωγές του συνταγματικού
και σίγουρου αυτού νόμου σε ένα νόμο που βάσει του ανηρτημέ-
νου σχεδίου στην διαβούλευση,  μόνο ασφαλής και συνταγματι-
κός δεν μπορεί να κριθεί.  Η κίνηση αυτή θα αποβεί  καταστροφι-
κή για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν τακτοποιήσει ήδη τα ακί-
νητά τους και έχουν προχωρήσει σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Τα εγκλήματα όμως που διαπράττονται κατά της χώρας μας
από την κυβέρνηση, συνεχίζονται με την πολιτική της, στην
οποία πρώτο μέλημα είναι η αποτροπή οποιασδήποτε μορφής
ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του υπουργού
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσιρώνη ο οποίος ακύρωσε τις ευνοϊκές διατάξεις
για τις χρήσεις αμιγούς κατοικίας, δημιουργώντας απίστευτα κολ-
λήματα στους Ο.Τ.Α, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να διαχειρί-
ζονται μεγάλες περιοχές χαρακτηρισμένες με την αυτή χρήση, βά-
ζοντας και εκεί φρένο στην ανάπτυξη.  

Άρα τι μένει; 
Η κατασκευή hot spot. Αυτά είναι πλέον, τα «σοβαρά» έργα, που

προωθεί και διαφημίζει η «ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ. Hot spot στα
οποία αλωνίζουν ανεξέλεγκτα οι αγνώστου προελεύσεως Μ.Κ.Ο,
Ηot spot στα οποία καθημερινά γινόμαστε γνώστες εγκληματι-
κών ενεργειών και εξεγέρσεων, Ηot spot τα οποία πυρπολούνται
και καταστρέφονται ολοσχερώς από βαφτισμένους από το ΣΥΡΙ-
ΖΑ «νόμιμους» λαθρομετανάστες, Hot spot στα οποία το μεγαλύ-
τερο ποσοστό αυτών που μένουν είναι παιδιά.  Παιδιά τα οποία
έφυγαν από έναν πόλεμο και τα έβαλε η κυβέρνηση μέσα σε έναν
άλλο στον οποίο αντίπαλοι είναι οι Πακιστανοί και Αφγανοί λα-
θρομετανάστες εναντίον των Σύριων προσφύγων. 

Ανίκανη λοιπόν να ξεχωρίσει η κυβέρνηση το λάδι από το ξύδι
έχει βυθίσει τη χώρα μας σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση, τραβών-
τας, ακόμα πιο βαθιά, όλους εμάς που προσπαθούμε μέσα στον
κυκεώνα που μας έβαλαν  να πολεμήσουμε για την ισορροπία
στην καθημερινότητά μας και το μέλλον μας.

*Ο κ. Δημητριάδης είναι δημοτικός σύμβουλος της παράταξης
«Εντάξει»

Στην Ελλάδα που 
χτίζονται  μόνο Hot Spot

*του Σωκράτη 
Δημητριάδη

βέρνησης κατά της Δικαιοσύνης, πρώτη
φορά όμως τόσο έντονες, με σαφή προ-
σπάθεια να εντάξει τη Δικαιοσύνη και
τους λειτουργούς της στην πολιτική αντιπα-
ράθεση. Κατηγορήθηκε το Ανώτατο Δικαστή-
ριο για τις αποφάσεις του στα Μνημόνια, το
«κούρεμα» των ομολόγων, τη διάλυση των
ασφαλιστικών ταμείων, σα να είναι αυτό που
νομοθετεί και όχι οι μέχρι σήμερα Κυβερνή-
σεις που επέβαλαν τα δυσβάσταχτα για την
κοινωνία μέτρα. Επιρρίπτεται ευθύνη στο
Δικαστήριο διότι δεν υπολόγισε τις συνέ-
πειες που προκαλεί η κήρυξη της αντι-
συνταγματικότητας του συγκεκριμένου
νόμου και γιατί παρεμποδίζει με την από-
φασή του την άσκηση της οικονομικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. Βασική και
θεμελιώδης υποχρέωση των Δικαστών

είναι να κρίνουν τις υποθέσεις με βάση το
Σύνταγμα χωρίς να υπολογίζουν σκοπι-
μότητες και πολιτικές επιδιώξεις. Μία Δι-
καιοσύνη με άλλη κατεύθυνση θα ήταν
πολύ επικίνδυνη για τη Δημοκρατία μας
και για το Κράτος Δικαίου. Ο οικονομι-
κός σχεδιασμός και ο τρόπος εξεύρεσης
των απαραίτητων κονδυλίων για τη λει-
τουργία των κρατικών δομών είναι ευθύ-
νη της Κυβέρνησης, ενώ καθήκον δικό
μας είναι η διαφύλαξη της Συνταγματικής
νομιμότητας. Στη Δημοκρατία δε νοείται
κανενός είδους αντιπαλότητα μεταξύ των
εξουσιών. Η ομαλή λειτουργία των θε-
σμών προϋποθέτει κατανόηση του δια-
κριτού ρόλου της κάθε εξουσίας και εγκα-
τάλειψη κάθε προσπάθειας χειραγώγη-
σης της μιας από την άλλη».
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Ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Γ. Παναγιωτόπουλος 
σχολιάζει αποκλειστικά στην Karfitsa τις κυβερνητικές

αντιδράσεις για την απόφαση αντισυγματικότητας 
του “νόμου Παππά”



#Στη Γενεύη βρέθηκε πρόσφατα ο Θεόδωρος
Καράογλου. Κύριο θέμα της διάσκεψης ήταν οι
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
πως αυτές ενδέχεται να εξελιχθούν σε πρόδρομο
κοινωνικών συγκρούσεων. Η Διακοινο-
βουλευτική Ένωση είναι ο Παγκόσμιος
Οργανισμός των Κοινοβουλίων των κρατών
μελών. Ιδρύθηκε το 1889 και σκοπός της είναι
η προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, η
υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, η συνεργασία μεταξύ των λαών,
καθώς και η εδραίωση των αντιπροσωπευτικών
θεσμών. Όπως εξήγησε ο Θεσσαλονικιός
βουλευτής: «Ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι πρωτίστως ζήτημα
Δημοκρατίας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα
στην ελευθερία, στον σεβασμό της οντότητας
του, στην ατομική αξιοπρέπεια. Τα ανθρώπινα
δικαιώματα δεν είναι απλά προνόμια, αλλά τα
στέρεα θεμέλια της οικοδόμησης ενός ειρηνικού
αύριο και ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος.
Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι η προστασία
τους να πάψει να παραμένει όνειρο και να γίνει
επιτέλους πραγματικότητα».
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Μετά το εργοστάσιο Σοκολάτας που έκανε θραύση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και... εξωτερικό το δί-
δυμο της ΔΕΘ-HELEXPO επιφύλαξε για το κοινό της Βόρειας Ελλάδας ακόμα μια έκπληξη. Ο λό-
γος για τους «Μυστικούς Κήπους του Ευγένιου Τριβιζά» που πήραν τη θέση του. Οι... πόρτες για
τους μικρούς και τους μεγάλους άνοιξαν την περασμένη Δευτέρα, ενώ ο Πίκο Απίκο, η Πιπεριά και
πολλοί άλλοι χαρακτήρες του αγαπημένου παραμυθά θα παραμείνουν στο συνεδριακό κέντρο για
πολλούς μήνες ακόμα. «Οι Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά είναι κάτι που σκέφτηκε και
ονειρεύτηκε ο Ευγένιος Τριβιζάς, δίνοντας στη ΔΕΘ-Helexpo την ευκαιρία να το χαρεί και να συμ-
μετάσχει κι εκείνη», ανέφερε από την στην σχετική συνέντευξη τύπου ο διευθύνων σύμβουλος του
εθνικού εκθεσιακού φορέα, Κυριάκος Ποζρικίδης. Υπογράμμισε, μάλιστα τον εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα του θεματικού πάρκου, αναφέροντας πως ήδη έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις 40.000
μαθητών.

Τις καλύτερες εντυπώσεις έχει κλέψει μέ-
χρι στιγμής η ψυχή της διοργάνωσης του
τριημέρου για την ανάειξη της Βυζαντινής
Θεσσαλονίκης, Χαρά Μάρδα. Η σύζυγος
του υφυπουργού εξωτερικών είναι εκείνη
που... σήκωσε πάνω της το βάρος της
διοργάνωσης αφού για πολλούς μήνες
ασχολιόταν αποκλειστικά με το συγκε-
κριμένο project και ήταν εκείνη που έφε-
ρε σε επαφή την Μητρόπολη Θεσσαλονί-
κης, τον Εμπορικό Σύλλογο και  το   Κέν-
τρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Και
ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοη-
θείς με φορείς στη Θεσσαλονίκη! 

#Το καταφύγιο άγριων ζώων και
προστασίας αρκούδας που ίδρυσε ο
Γιάννης Μπουτάρης πριν αρκετές
δεκαετίες εξελίσσεται! Σύμφωνα με
ανακοίνωση του Οργανισμού οι
εγκαταστάσεις του Νυμφαίου στην
Φλώρινα αναμένεται να...
εκσυγχρονιστούν και να μετατραπούν σε
ένα νεοτεριστικό και Βαλκανικό Πάρκο
Αγρίων Σαρκοφάγων. Σύμφωνα με όσα
εγιναν γνωστά σκοπός του πάρκου από
εδώ και στο εξής θα είναι να αποτελέσει
το σημαντικότερο κέντρο προστασίας,
περίθαλψης, αποκατάστασης και
φιλοξενίας για τραυματισμένα και πρώην
αιχμάλωτα άγρια σαρκοφάγα στην
ευρύτερη περιοχή. Οι εργασίες...
εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων θα
ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες,
ωστόσο το πάρκο θα παραμείνει ανοικτό
και επισκέψιμο για το κοινό!

#Ο κυρ- Θόδωρος, η κυρά-Μαριλίζα και
ο... άνδρας που πήγε με την μισή
Αθήνα». Αυτός θα μπορούσε να είναι ο
τίτλος της πρόσφατης ανάρτησης που
έκανε ο βουλευτής και πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος. Μέσω social media
ο Αρκάς πολιτικός έδωσε την δική του
απάντηση σε όσους άφησαν το ΠΑΣΟΚ
και πήγαν είτε προς ΣΥΡΙΖΑ είτε προς
Νέα Δημοκρατία μεριά. Έτσι,
σχολιάζοντας όλα όσα κατά καιρούς
αναφέρουν οι Πάγκαλος, Τατσόπουλος
και Ξενογιαννακοπούλου δήλωσε:
«Τελικά δεν είναι μόνο ο Τσίπρας που
δεν έχει τσίπα, γιατί κι αυτοί, αν είχαν
τσίπα, θα το βούλωναν… Αντί για τσίπα
όμως, έψαξαν για Τσίπρα… Τα στερνά
τιμούν τα πρώτα, συντροφάκια του
Πάνου του Καμμένου». 

#Μια... τυχαία συνάντηση με προσωπικό
του φίλο που μένει στην περιοχή της
Σίνδου είχε στην πρόσφατη επίσκεψή
του στην περιοχή ο Προκόπης
Παυλόπουλος. Ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας συνοδευόμενος από τον
βουλευτή της Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρο
Καράογλου συνάντησε έναν παλαιό...
γνώριμο. Οι δυο άνδρες τα είπαν για
αρκετή ώρα πηγαίνοντας κόντρα στο
πρωτόκολλο που ήθελε τον Πρόεδρο σε
απόσταση... ασφαλείας από τους πολίτες.
Όσο για τη σχέση Παυλόπουλου με
Καράογλου, αυτή η κολώνια κρατά
χρόνια. Αρκεί να σκεφτείτε πως εδώ και
δεκαετίες εκείνος που καλεί τον
Θεσσαλονικιό βουλευτή πρώτος για
χρόνια πολλά στην ονομαστική του
εορτή είναι ο... Πρόεδρος. Οι κλήσεις
μάλιστα γίνονται μεταμεσονύκτια...

#Με την έλευση δυο ακόμα
κρουαζιερόπλοιων την 1η και στις 18
Νοεμβρίου 2016 θα ολοκληρωθούν για
έτος οι επισκέψεις των ταξιδιωτών
κρουζιέρας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη οι
υπεύθυνοι του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης εργάζονται πυρετωδώς για
την τουριστική σεζόν 2017. Σύμφωνα με
όσα δηλώνει στο karfitsa.gr ο
«καπετάνιος» του ΟΛΘ, Κωνσταντίνος
Μέλλιος: «Ήδη εργαζόμαστε για την
τουριστική περίοδο του 2017. Τα
μηνύματα είναι αισιόδοξα».

Αληθεύει πως κορυφαίος τοπικός
παράγοντας... κραταιού κόμματος
προσπαθεί να κρύψει το... παρελ-
θόν του αλλά δυστυχώς το βρίσκει
συνεχώς μπροστά του; Όπως πλη-
ροφορούμαστε οι ομοϊδεάτες του
έμαθαν για κάποια... μπλεξίματα
που είχε στο παρελθόν στο εργασια-
κό του περιβάλλον που ακούστηκαν
και στο... «στρατηγείο» του κόμμα-
τος στην Αθήνα! S
M

S
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To «Τρίο Στούτζες» στο
δήμο Θεσσαλονίκης
«Άλλη είναι η αλήθεια με τους διαγωνι-
σμούς στην καθαριότητα και δεν είναι
αυτή που έχει δημοσιοποιηθεί… » είπε
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης, σχολιάζοντας την απόφα-
ση ακύρωσης από την Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για έργο επι-
σκευής του ΣΜΑ. «Η ΕΔΕ καθυστέρησε
να έρθει στα χέρια μου. Περιμένω να τε-
λειώσει – και η έρευνα της προανάκρι-
σης που έχει στείλει ο εισαγγελέας σε
όσους αναφέρονται μέσα στην ΕΔΕ –
δεν πρέπει να πω τι λέει, αλλά θα ενερ-
γήσω αμέσως μετά. Δεν είναι όμως τα
πράγματα έτσι όπως τα φαντάζεστε, σας
διαβεβαιώνω» τόνισε χαρακτηριστικά ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανα-
φέρθηκε ξανά στην επίσκεψη που είχαν
κάνει τρεις δημοτικοί σύμβουλοι οι
οποίοι και συμμετέχουν στην Οικονο-
μική Επιτροπή, σε εταιρείες καθαρι-
σμού που εμπλέκονται στην υπόθεση,
χαρακτηρίζοντάς τους… «Τρίο Στού-
τζες» οι οποίοι έψαχναν... «εργοστάσιο-
φάντασμα» θέμα που είχε αναδείξει με
επιτόπιο ρεπορτάζ η εφημερίδα karfi-
tsa. O βουλευτής της ΝΔ και επικεφα-
λής δημοτικής παράταξης Σταύρος Κα-
λαφάτης υποστήριξε από την πλευρά
του ότι «Το θέμα των διαγωνισμών της
αντιδημαρχίας Καθαριότητας αρχίζει
και ζέχνει. Βρομίζει αντί να καθαρίζει»
και ζήτησε «ξεκάθαρες απαντήσεις» από
τη διοίκηση Μπουτάρη υπογραμμίζον-
τας την πολιτική ευθύνη...

Ρώσοι... κοσμοναύτες προσγειώθηκαν πριν από λίγες ημέρες
στο... Διοικητήριο Θεσσαλονίκης! Μάλιστα με τους υποδέχτηκν
όλοι οι... κυβερνητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών Δημήτρης Μάρδας τους ξενάγησε στον χώρο ενώ
η υφυπουργός Μαρία Κόλλια Τσαρουχά παρακολούθησε μαζί
τους συναυλία της χορωδίας ΑΜΕΑ της Εταιρείας Σπαστικών Βο-
ρείου Ελλάδος και του Δήμου Θεσσαλονίκης. «Το μήνυμα του Πο-
λιτισμού, της Ανθρωπιάς και του Οράματος για ένα καλύτερο Μέλ-
λον, το ενίσχυσαν οι Ρώσοι κοσμοναύτες, που τίμησαν την εκδή-
λωση με την παρουσία τους» δήλωσε η κ. Τσαρουχά. Δεν μας είπε
όμως... Καμιά επένδυση από τον... Άρη θα έρθει; Γιατί από τους
πρόσφυγες ακόμα περιμένουμε...

#Μαθαίνουμε ότι ο νέος γραμματέας
του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης θα
δώσει έμφαση στις... νέες
τεχνολογίες. Για το λόγο αυτό
αναμένεται να δημιουργήσει μια
ομάδα κρούσης του... διαδικτύου η
οποία θα επιφορτιστεί με το έργο
της διάδοσης των πολιτικών θέσεων
του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Ο τριαντάρης
Χρήστος Παπαδούλης σχεδιάζει
επίσης να ορίσει και ένα μέλος της
νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
Α’ Θεσσαλονίκως... εκπρόσωπο
τύπου του κόμματος ο οποίος θα
ξαναφέρει... ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ στην
ατζέντα των δημοσιογράφων της
πόλης. 

#Μετά την Βόρεια Ελλάδα είπαν να
παρουσιάσουν το εγχείρημά του και
στην πρωτεύουσα. Έτσι οι άλλοτε
«πράσινοι» Θεσσαλονικάρχες
ΧρόνηςΜακρίδης και Χρήστος
Παπαστεργίου πήραν  τις ιδέες του
και την... κίνησή τους και
κατηφόρισαν προς Αθήνα μεριά. Οι
«Σύγχρονοι Δημοκράτες» ή αλλιώς
«Δίκτυο Εγνατία» πήραν την εθνική
οδό και όχι την... Εγνατία και
πραγμαοποίησαν μια επιτυχημένη
εκδήλωση στην Αθήνα. 

#Ζώνες, ρούχα και… παπούτσια
ψάχνουν στο δήμο  Θερμαϊκού,
προκειμένου να τα στείλουν στον
κάδο της ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο
των περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις
επιταγές του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων με τις οποίες η πρόληψη
αποτελεί δράση πρώτης
προτεραιότητας στην ιεράρχηση των
ενεργειών διαχείρισης των
αποβλήτων, ο δήμος συμμετέχει
οργανωμένα στην ανακύκλωση
μεταχειρισμένων υφασμάτων και
υποδημάτων. Κύριος σκοπός της
δράσης είναι η πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων, ο
διαχωρισμός των μεταχειρισμένων
υφασμάτων και υποδημάτων από το
ρεύμα των υπόλοιπων αστικών
αποβλήτων και η ξεχωριστή
συλλογή και διάθεσή τους. Στην
υλοποίηση του προγράμματος ο
ανάδοχος έχει δεσμευτεί, μέσω της
σχετικής σύμβασης, να διαθέτει
μέρος των ενδυμάτων και
υποδημάτων που θα συλλέγονται
και που θα είναι κατάλληλα προς
επαναχρησιμοποίηση με σκοπό να
διανέμονται δωρεάν στους δημότες
από τις κοινωνικές υπηρεσίες του
δήμου. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί να
προσφέρει προϊόντα στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου, ως
αντισταθμιστικό όφελος, αρχής
γενομένης τρεις μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
τη λήξη αυτής. Τα είδη των
προϊόντων αυτών θα καθορίζονται
κατόπιν συνεννόησης με την
αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία του
δήμου. Έχουν εγκατασταθεί σε 23
επιλεγμένα σημεία ειδικοί κάδοι
συλλογής για αυτούς τους σκοπούς.

Νεκροταφείο 
χωρίς... ταφές
Δεν θα γίνονται άλλες ταφές στα
κοιμητήρια της Μαλακοπής όπως
ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Γιάννης Μπουτάρης προ-
σθέτοντας όμως ότι… δεν κλεί-
νουν. Ο κ. Μπουτάρης, μιλώντας
στη σημερινή συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, τόνισε ότι θα
χρειασθεί χρόνος μέχρι να εξετα-
σθούν οι ενστάσεις για την τελευ-
ταία απόφαση της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας – Θρά-
κης, με την οποία ακυρώνεται από-
φαση του δήμου για τη συνέχιση
της λειτουργίας των κοιμητηρίων.
Να θυμίσουμε ότι η παράταξη της
Περιφέρειας «Οικολογία Αλληλεγ-
γύη» είχε ζητήσει παρέμβαση της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για το
συγκεκριμένο θέμα. «Έχουμε σο-
βαρές επιφυλάξεις για τη συνέχιση
της λειτουργίας των κοιμητηρίων
Μαλακοπής και είμαστε αντίθετοι
σε οποιαδήποτε επέκταση σε βά-
ρος του Σέιχ-Σου ενώ εξετάζουμε
σοβαρά τις καταγγελίες κατοίκων
για επιπτώσεις στο περιβάλλον και
στις γειτονικές κατοικημένες πε-
ριοχές» είχε πει ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Μ. Τρεμόπουλος

Mπορεί ως παιδί να πηγαινοέρχονταν
στο σπίτι του δημάρχου Γιάννη Μπου-
τάρη - παρέα με τα παιδιά του - όμως
αυτά τα χρόνια πέρασαν.
Ο βουλευτής της ΝΔ και επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης
στο δήμο Θεσσαλονίκης Σταύρος
Καλαφάτης , ενόψει … εθνικών
εκλογών, όπως σημειώνουν αιρε-
τοί, «ανεβάζει τους τόνους για την...
προεκλογική του καμπάνια κι αυτό
δεν γίνεται για  πρώτη φορά... Πολ-
λοί χρησιμοποιούν το δήμο για το
βουλευτιλίκι… », όπως είπαν οι
ίδιοι στη στήλη. Στην τελευταία συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου «τα
αίματα άναψαν» όταν ο βουλευτής χα-
ρακτήρισε... «λαθρεπιβάτη» τον δή-
μαρχο, γιατί πήγε -χωρίς την έγκριση
του ΔΣ- στο ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολο-
γικό Συμβούλιο) για τα αρχαία στο
σταθμό Βενιζέλου του μετρό. Απαν-

τώντας ο κ. Μπουτάρης έκανε λόγο
για… «σκοταδιστές που δεν ήθελαν τα
αρχαία στο σταθμό κάτι που το θυ-
μούνται πολύ καλά όλοι οι Θεσσαλονι-
κείς» Αν και προσπάθησε να κατευνά-
σει τα πνεύματα ο αντιδήμαρχος καθα-
ριότητας κ. Παππάς ο βουλευτής "βγή-
κε από τα ρούχα του" και μίλησε… γη-
πεδικά. «Όπου θέλετε εσείς θα σας
παίξω. Στο ξερό θέλετε; Στο ξερό.
Στο Γουέμπλει; Στο Γουέμπλει θα
σας παίξω. Θέλετε να μιλάμε… λι-
μανίσια; Καλώς. Θέλετε… σαλονά-
τα; Πάλι καλώς. Όπως θέλετε θα
σας παίξω», σχολίασε ο κ. Καλαφάτης
ο οποίος ξέρει από ποδόσφαιρο και
ΠΑΟΚ. «Έχεις καιρό ακόμα να παί-
ξεις και λιμανίσια και σαλονάτα.
Για την ώρα παίζεις... λαπάδες» αν-
ταπάντησε ο δήμαρχος Γ. Μπουτά-
ρης... (φωτο Σ. Αυγητίδης - Καλα-
φάτης - Μπουτάρης)

Ο δήμαρχος, το μετρό και οι… «λαπάδες»
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Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016, έπεσε η αυλαία
στην υπόθεση της κλοπής των ιερών λειψάνων και
κειμηλίων από την Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας και
άλλων εκκλησιών και μοναστηριών, που σημειώθη-
κε το 2012.

Το δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-
των Θεσσαλονίκης εξάντλησε την αυστηρότητά του
και επέβαλε στους δράστες  -με κάποιες διαφοροποι-
ήσεις - τις ανώτατες προβλεπόμενες από τον Ποινικό
Κώδικα ποινές (από 6ετή μέχρι και 10ετή κάθειρξη).

Στο πλαίσιο αυτής της δίκης  έγινε δεκτή –όπως στον
πρώτο βαθμό-  η παράσταση πολιτικής αγωγής από
την πλευρά της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας, που
ενεργούσε ως ιδιόμορφο ημεδαπό νομικό πρόσωπο .

Ίσως είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό σε ποινική
δίκη με τέτοιο αντικείμενο και αυτό θεωρείται σημαν-
τικό γεγονός στα ποινικά χρονικά του τόπου.

Το ζήτημα όμως δεν τελείωσε  εδώ. 
Δύο θέματα  παραμένουν ανοιχτά:
Η αποτελεσματική φύλαξη,  συστηματική καταγρα-

φή και ταυτοποίησης όλων των ιερών κειμηλίων
και ιδιαίτερα των εικόνων , που γίνονται αντικείμενο
εμπορίας ανά τον κόσμο και το ζήτημα του εντοπι-
σμού του τελικού προορισμού των λειψάνων, είναι το
ένα.

Το δεύτερο είναι που κατάληξαν τα κλοπιμαία.
Για το θέμα  αυτό είναι φανερό  ότι η κλοπή ήταν

στοχευμένη και κατευθυνόμενη από κάποιον ή
κάποιους «εγκεφάλους» εγκατεστημένους στο εσω-
τερικό της χώρας ή σε χώρες του πρώην υπαρκτού
σοσιαλισμού , που συνδέονταν όμως με μέλη της
ανερχόμενης νέας οικονομικής και πολιτικής  «ελίτ»
(«νέο-ολιγάρχες»).

Από όσα διαφάνηκαν από την προδικασία, την δί-
κη στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, αλλά και την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα,  στις χώρες του πρώην
υπαρκτού σοσιαλισμού μετά την κατάρρευση των κα-
θεστώτων αυτών, η νέα πολιτική-οικονομική «ελίτ»,
μέρος της οποίας ανήκε στο στελεχικό «απαράτ» των
προηγούμενων κυβερνήσεων , «αγκάλιασε» την Ορ-
θοδοξία, που είναι κυρίαρχη θρησκεία στην ευρύτε-
ρη περιοχή  κατά τρόπο παράδοξο.

Προσχώρησε σε μιας μορφής «νέο-ειδωλολατρεία»
και «λειψανολατρεία» με αντικείμενο εικόνες, ιερά
σύμβολα και λείψανα χριστιανών αγίων , που τις
χρησιμοποιεί ως μέσο επίδειξης ισχύος και επιβολής
στις τοπικές κοινωνίες. 

Και «χρυσοπληρώνουν» τα εκτελεστικά όργανα για το
σκοπό αυτό. 

Η απάντηση που έδωσε ο κατονομαζόμενος ως εγκέ-
φαλος της σπείρας στις επίμονες ερωτήσεις της έδρας
ότι «τα λείψανα πετάχτηκαν στα σκουπίδια», με βάση
την προηγούμενη ανάλυση,  δεν πείθει κανέναν. 

Προφανώς «κοσμούν» τις προθήκες στην τραπεζαρία
βίλας κάποιου νέου «ολιγάρχη», στη Ρουμανία, Ου-
κρανία ή κάπου αλλού.  

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος, πρώην Πρόεδρος
ΔΣΘ και Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κα-
λαμαριάς

Είναι πιστευτό ότι 
«Τα λείψανα πετάχτηκαν

στα σκουπίδια»;

*του Μανόλη 
Λαμτζίδη
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Η εταιρεία  ONE OUTLET AE που αγόρασε την ιστορική αγορά Μοδιάνο στοχεύει η ση-
μαντική αυτή επένδυση, να αποτελέσει ορόσημο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και της
ευρύτερης περιοχής. Αποτελεί φιλοδοξία της «η Αγορά Μοδιάνο να γίνει και πάλι το
κέντρο της εμπορικής κίνησης , ένας σύγχρονος χώρος υψηλών απαιτήσεων αποκλει-
στικά αφιερωμένος στην αγορά τροφίμων, στην εστίαση και στη διασκέδαση,  εφάμιλ-
λος αντίστοιχων  των ευρωπαϊκών μητροπόλεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την
ιστορική μνήμη και την πολιτιστική διάρκεια» Στο πλαίσιο αυτο θα επιδιώξει την συ-
νεργασία με κάθε  φορέα της περιοχής (Επιμελητήρια, Δήμος, Περιφέρεια)» ώστε να
διασφαλισθεί η επιτυχία αυτού του φιλόδοξου, αλλά και απόλυτα απαραίτητου για την
πόλη εγχειρήματος» όπως σημειώνουν τα στελέχη της. Όπως μαθαίνουμε, ήδη ο Δήμος
Θεσσαλονίκης… ψάχνει μικρά λεωφορεία, ώστε να αποκλείσει το κέντρο από τα ΙΧ – και
τους δρόμους γύρω από τη Μοδιάνο -  να «πεζοδρομήσει»  και να αναβαθμίσει το ιστο-
ρικό κέντρο της Θεσσαλονίκης για τουριστικούς και όχι μόνο λόγους…

Χωρίς ΙΧ το κέντρο της Θεσσαλονίκης… μόνιμα

#Πρόωρες εκλογές θέλει το 79% των ψηφοφόρων της ΝΔ στη Θεσ-
σαλονίκη σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία
INTERVIEW για λογαριασμό της Βεργίνας TV. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της δημοσκόπησης, η συντριπτική πλειοψηφία των ΝΔκρατών
στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το 90%, αποδέχονται την πρό-
ταση του κόμματος για την απόσυρση πρώτα του νόμου Παππά για
τις τηλεοπτικές άδειες και μετά τη σύνθεση νέου ΕΣΡ. Αναφορικά με
την πρόταση για σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ποσοστό 30% μέ-
σα στα επόμενα 2 χρόνια, στην πλειοψηφία τους (73%) οι ψηφοφό-
ροι της ΝΔ, την βρίσκουν απόλυτα ρεαλιστική. Η δημοσκόπηση, με
δείγμα 550 ατόμων που δηλώνουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρα-
τίας στην Α και Β περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αποτυπώνει και την
άποψη των υποστηρικτών του κόμματος για τους αντιπροέδρους
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενδεικτικά, η αξιολόγηση των
στελεχών της ΝΔ δίνει 82% θετική γνώμη για τον αντιπρόεδρο του
κόμματος Άδωνι Γεωργιάδη. 

#Και αρχαία και ΜΕΤΡΟ... και με τη βούλα. Σύμφωνα με αποκλειστι-
κές πληροφορίες στις 9 Νοεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί το τε-
λικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης, του
υπουργείου Πολιτισμού και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο οποίο θα
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα
κατασκευαστεί ο... ιστορικός -πια - σταθμός του ΜΕΤΡΟ στην οδό
Βενιζέλου. Ο συγκεκριμένος σταθμός υπενθυμίζουμε πως υπήρξε
το... «γιοφύρι της Άρτας» στη Θεσσαλονίκη αφού για περισσότερο
από ένα χρόνο η τότε διοίκηση της εταιρίας και ο Γιάννης Μπουτά-
ρης... δεν τα έβρισκαν. Οι πρώτοι ήθελαν την απομάκρυνση των
αρχαίων που βρέθηκαν στην περιοχή κατά την ανασκαφή και την
σταδιασκή και τμηματική επανατοποθέτησή τους, ενώ ο Μπουτά-
ρης επιθυμούσε παραμονή των αρχαίων. Μετά την ανάληψη της
προεδρίας από τον κ. Μυλόπουλο Μπουτάρης, Μυλόπουλος και
Βλαζάκη - εκ μέρους του υπουργείου - όχι μόνο θα κάτσουν στο ίδιο
τραπέζι αλλά θα υπογράψουν και το ίδιο κείμενο που θα δίνει ορι-
στικό τέλος στο πρόβλημα!

#"Η πολιτική μου καριέρα θα ολο-
κληρωθεί στην... αυτοδιοίκηση".
Αυτό ακούσαμε να λέει πρόσφα-
τα ο πρ. περιφερειάρχης και τέως
νομάρχης Π. Ψωμιάδης. Δεδομέ-
νου ότι ο κ. Ψωμιάδης εξέπεσε
από το αξίωμα του Περιφερειάρ-
χη και βάσει του νόμου δεν μπο-
ρεί να είναι υποψήφιος για την
ίδια θέση, να υποθέσουμε πως
θα βάλει πλώρη για... υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης το
2019 ή για βουλή αγνώστου ακό-
μη κόμματος;

#Την... παραίτησή του από τη
θέση του αντιδημάρχου "ανέ-
βασε" στο facebook πρόσφατα
ο αντιδήμαρχος και πρώην
πρόεδρος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, Σωτήρης Μαγόπουλος.
Ο κ. Μαγόπουλος με την επι-
στολή του προς τον δήμαρχο
Κορδελιού Ευόσμου αναφέρει
ότι η απόφασή του αυτή είναι
οριστική και αμετάκλητη, το
κάνει για να τον... διευκολύ-
νει και ζητά για λόγους ισονο-
μίας κάτι αντίστοιχο να πρά-
ξουν και οι υπόλοιποι αντιδή-
μαρχοι...
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#Την επιστροφή των πλεονασμάτων
του δήμου Θεσσαλονίκης στους δη-
μότες θέλει ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Γιάννης Μπουτάρης. Για το λόγο
αυτό  -σύμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες του karfitsa.gr - σχεδιά-
ζει να προχωρήσει σε μείωση των δη-
μοτικών τελών και μείωση των τελών
κοιμητηρίων. Όπως είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε ο δήμαρχος μαζί με
τους στενούς του συνεργάτες συζη-
τούν και θα ανακοινώσουν εντός των
επομένων εικοσιτετραώρων μείωση
της τάξης του 5% στα δημοτικά τέλη
και 10% στα τέλη κοιμητηρίων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στε-
νός συνεργάτης του δημάρχου στη
στήλη «Τις επόμενες ημέρες θα κλεί-
σει ο προϋπολογισμός του 2017 ο
οποίος θα έχει πλεόνασμα. Ο Μπου-
τάρης είναι της άποψης πως το πλεό-
νασμα πρέπει να επιστρέψει στους
πολίτες. Εργάζεται πυρετωδώς μαζί
με το επιτελείο του προς αυτή την κα-
τεύθυνση...»

#Προστασία από τους πλειστηρια-
σμούς πρώτης κατοικίας ζητά η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην
τελευταία συνεδρίαση του οργάνου το
θέμα συζητήθηκε διεξοδικά μεταξύ
όλων των παρατάξεων, όπου υπήρ-
ξαν διαφωνίες αλλά και μια κοινή πα-
ραδοχή: ότι η πρώτη κατοικία των Ελ-
λήνων πρέπει να προστατευθεί. Με-
ταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζι-
τζικώστας σημείωσε "Αν συνεχιστούν
οι πλειστηριασμοί θα υπάρξει περαι-
τέρω πίεση στην οικοδομική δραστη-
ριότητα, που θα επηρεάσει αρνητικά
και το ΑΕΠ της χώρας. Οι τιμές θα
πιεστούν ακόμη περισσότερο, η περι-
ουσία και η αξία τους θα συρρικνω-
θεί. Ακόμη και οι ίδιες οι τράπεζες θα

έχουν σημαντική επιδείνωση στα
χαρτοφυλάκιά τους. Επομένως, η
πρώτη κατοικία, που σε πολλές περι-
πτώσεις είναι και η μόνη κατοικία,
πρέπει να προστατευτεί. Πρέπει να
προστατευτούν οι οικογένειες που
αγωνίστηκαν μια ολόκληρη ζωή για
να αγοράσουν ένα σπίτι και έχουν
πληγεί πολύ βαριά, ανεπανόρθωτα
στα έξι χρόνια της κρίσης, είτε με αι-
ματηρές μειώσεις στους μισθούς, είτε
ακόμη χειρότερα, με ανεργία"

#Με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη συναντήθηκε ο πρώην
υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγ-
κριώτης και στελέχη της Κίνησής του
«Προοδευτικών Πολιτών για την ανά-
πτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας». Το
θέμα της συνάντησης ήταν ο... ΟΑΣΘ
και οι προτάσεις του πρώην βουλευτή
για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλη-
μα που δεκαετίες ταλανίζει την πόλη.
Στη συνάντηση τονίστηκε, ότι ο δήμος
αλλά και οι άλλοι δήμοι του Πολεοδο-
μικού Συγκροτήματος,όπως και οι δή-
μοι της ευρύτερης Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχουν τον
πρώτο  λόγο, για την επόμενη ημέρα,
των Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσ-
σαλονίκης. Μάλιστα η πρόταση Μαγ-
κριώτη θα παρουσιαστεί τις επόμενες
ημέρες και στο δημοτικό συμβούλιο
Θεσσαλονίκης.Να θυμίσουμε ότι ο
δήμαρχος Μπουτάρης μιλώντας στην
εφημερίδα karfitsa πριν από εβδομά-
δες μίλησε για διαδημοτική αστική
συγκοινωνία...

#"46.101 χιλιόμετρα πτήσεων σε 42
ημέρες...και επισκέψεις σε 10 χώρες"
Απολογισμό... ταξιδιών για την Ελλά-
δα, έκανε στα social media ο υφυ-
πουργός και βουλευτής Θεσσαλονί-
κης Δημήτρης Μάρδας. 

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ
στη πατρίδα μας. Θα είναι η πρώτη φορά που ο «κύριος εκφραστής του κα-
πιταλισμού» -  ο πρόεδρος των ΗΠΑ - θα συναντήσει τον πρώτο αριστερό
πρωθυπουργό της χώρας μας σε « οικείο χώρο» για αυτόν και το ερώτημα
που δημιουργείται είναι : Θα του μιλήσει για την κατάρρευση του καπιτα-
λισμού; Θα του πει ότι η σύγκρουση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με το κα-
πιταλιστικό σύστημα είναι «αχαλίνωτη»;

Είμαι σίγουρος ότι δεν θα του πει τίποτα. Θα τον ακούσει απλώς.
Δυστυχώς για εμάς- τους  διαμένοντες σ’ αυτή τη χώρα – ο νυν πρωθυ-

πουργός δεν κατανοεί την θέση της Ελλάδος στο παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα.

Δεν κατανοεί ο κ. Τσίπρας ότι οι οικονομικές και πολιτικές απόψεις
που εκπροσωπεί και προσπαθεί να εφαρμόσει στην Ελλάδα έχουν κα-
ταρρεύσει στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα . Δεν αποδέχεται ότι ο
κρατισμός και η θεωρία των «αβάστακτων φόρων» που υποστηρίζει δεν
επιτρέπει την ανάταξη της οικονομίας μας .

Δεν κατανοεί ο κ. Τσίπρας ότι με τις αναχρονιστικές θεωρίες του επιμηκύ-
νει την οικονομική κρίση στη χώρα . Προσπαθεί να στρεβλώσει όσα  βιώ-
νουμε καθημερινά «οι κοινοί θνητοί»  σ΄ αυτό τον τόπο

Μήπως η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ κύριο είναι Ομπάμα είναι η
μεγάλη ευκαιρία  του κ. Τσίπρα να αποδεχθεί την πραγματικότητα; Να
αποδεχθεί ότι ο καπιταλισμός είναι το μόνο οικονομικό σύστημα που δια-
χρονικά επιβίωσε και αν κάτι χρειάζεται είναι η  μετεξέλιξη του για να αν-
ταποκριθεί στα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα;

Μήπως είναι  η ώρα ο κ. Τσίπρας, αφού αποδεχθεί ότι ο καπιταλισμός δεν
πέφτει να εκμεταλλευθεί την συνάντηση του με τον κ. Ομπάμα  και να συμ-
μετάσχει  στη παγκόσμια συζήτηση της μετεξέλιξης του καπιταλιστικού οι-
κονομικού συστήματος;

Μήπως ως χώρα έχουμε την ευκαιρία – τώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ
θα λειτουργεί χωρίς το άγχος των επόμενων εκλογών – να πείσουμε ότι η
μετεξέλιξη του καπιταλισμού πρέπει να ξεκινήσει από την επαναξιολόγη-
ση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος;

Μήπως είναι ευκαιρία να εξηγήσουμε «κοιτάζοντας στα μάτια» τον ισχυ-
ρότερο πολιτικό παράγοντα της υφηλίου ότι  καπιταλισμός δεν υπάρχει
μόνο όταν «όλα εξαρτώνται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα»  αλλά
εφαρμόζεται και όταν προτάσσονται και οι άλλοι παράγοντες του όπως οι
«κανόνες απασχόλησης των εργαζομένων»;

Γιατί να χαθεί η ευκαιρία της χώρας να αναδείξει την άλλη πλευρά της
αναγκαίας μετεξέλιξης του καπιταλισμού; Εξαιτίας του αριστερού δογμα-
τισμού του κ. Τσίπρα;

Γιατί να ακούμε μόνο και να μην συμμετέχουμε ουσιαστικά στις διεργα-
σίες που λαμβάνουν χώρα στο  παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με τα
βιώματα μας;

Γιατί να προτάσσουμε την μιζέρια και την επίκληση για βοήθεια αντί
για ουσιαστικές παρεμβάσεις; Γιατί να μην αποδεχθούμε ότι ο καπιτα-
λισμός είναι εδώ και μάλιστα συνεισέφερε μέχρι σήμερα στη  άνοδο του
βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και ότι αν κάτι χρειάζεται είναι η μετε-
ξέλιξη του αντί για τη  σύγκρουση μαζί του ;       

Με ποιόν θα είστε κ. Τσίπρα; Με αυτούς που θα συζητούν  την επόμενη
ημέρα ή με αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει «επόμενη ημέρα με τον
καπιταλισμό»; Γιατί αν είστε με τους αφορίζουν το παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα τι θέλετε τις συναντήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ; Απλώς για
να βλέπουμε ότι υπάρχετε;  

Μην στεναχωριέστε το ξέρουμε. Το βιώνουμε καθημερινά . Μπορείτε
όμως – αν θέλετε – να κάνετε και κάτι θετικό. Να αποδεχθείτε τα λάθη σας
και να ενεργείτε πλέον θετικά  αντί αφοριστικά στις συζητήσεις που γίνον-
ται για το μέλλον της χώρας      

*Ο κ. Πανοζάχος είναι Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Τι θα πείτε κύριε 
Πρωθυπουργέ, για την

οικονομία,  στον κ. Ομπάμα;

*του Δημήτρη 
Πανοζάχου  

Πρώτη το χορό έσυρε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών
Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρό-

σφατα στο... Κρεμλίνο με πρωτοβουλία του φιλανθρωπικού ιδρύματος του
Ιβάν Σαββίδη. Η κα Σαχινίδου - φίλη της οικογένειας Σαββίδη - πιασμένη χέρι
χέρι με τον Σάκη Ρουβά, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Μελίνα Ασλανίδου
"χτύπησε την μπότα της" στην καρδιά της Ρωσικής Πρωτεύουσας χορεύοντας
παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Πολλοί την αποκάλεσαν «ψυχή» της εκ-
δήλωσης αφού η ίδια είχε ενεργό συμμετοχή στο όλο «στήσιμο» του event.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του επόμενου μήνα στην Κρήτη θα πραγματο-
ποιηθεί η κορυφαία συνάντηση εκπροσώπων ποντιακών σωματείων από όλη
τη χώρα και μεταξύ άλλων "οι... τεμέτερον" θα κληθούν να ψηφίσουν για τους
νέους εκπροσώπους τους πανελλαδικά. Φυσικά δεν αποκλείεται... "απόβαση"

του Ιβάν και στην Κρήτη



#ΤΩΝ_ΔΗΜΩΝ_ΤΑ_ΑΦΑΝΕΡΩΤΑ

#Ως και σπίτι είχαν όμως άλλα έδειχνα
οι... αναρτήσεις στα social media. Η

αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του
Δήμου Καλαμαριάς βάζει τα πράγματα στη
θέση τους, σχετικά με το ζευγάρι αστέγων
που ζει σε παράγκα στον Φοίνικα. Τονίζειι
ότι "το ζευγάρι και τα δυο ανήλικα τέκνα
είναι ωφελούμενοι των κοινωνικών
παροχών του Δήμου μας. Από τον Δεκέμβριο
του 2014 συνεργάζονται με την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου, είναι ενημερωμένοι
πλήρως και ενδελεχώς, τόσο για τις
κοινωνικές παροχές του Δήμου, όσο και της
πολιτείας γενικότερα, καθώς και για τις
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν,
ώστε να ωφεληθούν από αυτές. Είναι
ωφελούμενοι του προγράμματος "Γεύμα και
Φροντίδα", δηλαδή λαμβάνουν καθημερινά
γεύμα, καθώς και του Δημοτικού Ιατρείου,
όπου τους παρέχεται ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Επιπλέον, μέχρι πρόσφατα
διέμεναν σε διαμέρισμα που τους είχε
παραχωρηθεί από δημότη μας έναντι
εντελώς συμβολικού τιμήματος (10
ευρώ/μηνιαίως), έπειτα από ενέργειες
Κοινωνικού Λειτουργού της υπηρεσίας μας.
Η απομάκρυνσή τους από αυτό οφείλετο στη
μη τήρηση των συμπεφωνημένων από τους...
ωφελούμενους"

#Tρέμουν την επόμενη βροχή στις
αποθήκες... φιλοξενίας προσφύγων έξω

από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.Με τις
έντονες βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου
πλημμύρησαν οι χώροι όπου
στεγάζονται.Αποτέλεσμα ήταν να βραχούν
όλα τους τα υπάρχοντα τους (ρούχα,
στρώματα, κουβέρτες κα). Σημειώνεται ότι
στη δομή φιλοξενούνται ιδιαίτερα ευπαθείς
ομάδες με πολλά παιδιά και βρέφη. Η
συνεργασία μεταξύ Ύπατης Αρμοστείας,
Αεροπορίας, δήμου Θέρμης (και των
οργανώσεων που δρουν εκεί) εξασφάλισε
1000 κουβέρτες, μουσαμάδες για το πάτωμα,
85 νέες σκηνές και άμμοςγια να θωρακιστούν
οι είσοδοι των αποθηκών, καθώς υπάρχει
διαφορά ύψους! Ο δήμος θέρμης εξασφάλισε
ρούχα για όλα τα παιδιά και τα βρέφη που
βρίσκονται εκεί που μοιράζονται από την
οργάνωση Mam Beyond Borders...

#Με κάθε επισημότητα και χωρίς τις εξέδρες των επισήμων
γιορτάστηκε στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη η διπλή επέτειος

για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυ-
γό και για το ΟΧΙ του 1940. Με τους δημότες, τους πολίτες και
τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής να στέκονται... δίπλα-
δίπλα για να χαρούν τις παρελάσεις όπως αποφάσισε πριν από
χρόνια ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης «Τιμούμε την απελευ-
θέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό το 1912 και
το ΟΧΙ του ελληνικού λαού το 1940. Ταυτόχρονα στεκόμαστε
δίπλα-δίπλα με ομοψυχία, ομόνοια και ενότητα για να χαρού-
με τη νεολαία μας να παρελαύνει με υπερηφάνεια. Για άλλη μια
χρονιά χωρίς τις εξέδρες των επισήμων. H οφειλόμενη τιμή
δεν είναι στα παρόντα πρόσωπα, αλλά στα ιστορικά γεγονότα
και τους πρωταγωνιστές τους. Και είμαστε πραγματικά χαρού-
μενοι που η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε για
πρώτη φορά πριν από έξι χρόνια, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση
από τον κόσμο, ενώ την υλοποίησαν και άλλοι δήμοι στην Ελ-
λάδα» (ΒΛ ΦΩΤΟ)

#«Ενώ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
είχαν διατεθεί στην Κ. Μακεδονία για τη σχολική στέγη

191 εκατ. €, για την τρέχουσα προβλέπονται μόνον… 24
εκατ. €»! Τα προβλήματα της Σχολικής Στέγης στους Δή-
μους της Κεντρικής Μακεδονίας αναλύθηκαν σε εσυνέν-
τευξη τύπου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ). Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Λάζα-
ρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
τόνισε πως η καταγραφή συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί
εντός των αμέσως επόμενων ημερών, οπότε και θα υπο-
βληθεί αρμοδίως η συγκεντρωτική κατάσταση με τις ελλεί-
ψεις, τις ατέλειες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται
σε κάθε Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας, επισήμανε δε
πως ενώ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
(ΕΣΠΑ 1η) είχαν διατεθεί, για την Σχολική Στέγη, στην
Κεντρική Μακεδονία, 191 εκατ. €, για την τρέχουσα προ-
γραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2η ) προβλέπονται μόνον 24
εκατ. €, από τα οποία 12 εκατ. προορίζονται για την Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση και μόνον 12 εκατ. προβλέπονται να
διατεθούν για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση και μάλιστα σχεδόν το σύνολο αυτού του ποσού
(11,9 εκατ.) έχει ήδη δεσμευθεί για συγκεκριμένα
έργα."Επομένως, αν δεν πραγματοποιηθούν εγκαίρως
διορθωτικές κινήσεις, καμία παρέμβαση στον κρίσιμο το-
μέα της Σχολικής Στέγης δεν πρόκειται να συντελεσθεί
στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι το 2020..."

#Παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος παιδείας του δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου Γιάννης Καμαρινός επικαλούμε-

νος σε σχετική ανακοίνωση του… σοβαρούς λόγους. Όπως
περιγράφει σε επιστολή του προς το δήμαρχο Πέτρο Σούλα
«…αναλώθηκε πολύτιμος χρόνος και ενέργεια στην εσωστρέ-
φεια, στην ίντριγκα και στα κουτσομπολιά, παρά στην ουσια-
στική παραγωγή έργου και στην επίλυση ζωτικών προβλημά-
των που ταλανίζουν το τόπο μας…» Επίσης μιλάει «για ομελέ-
τες που δεν γίνονται αν δεν σπάσεις αυγά» και ότι δεν έχει θέ-
ση σε ένα «άτολμο και ξεπερασμένο διοικητικό σχήμα» ενώ
ζητάει  συγγνώμη από τους ψηφοφόρους και συνδημότες του,
γιατί… συνέργησε στην εκλογή ενός συνδυασμού ο οποίος
«όχι μόνο δεν κάνει πράξη τις εκλογικές του δεσμεύσεις, αλ-
λά λειτουργεί με τρόπο που μόνο τα συμφέροντα της περιο-
χής και των κατοίκων της... δεν εξυπηρετεί» Ακόμη, δεν έχει
σχολιάσει την επιστολή παραίτησης ο δήμαρχος, όμως συ-
νεργάτες του κάνουν λόγο για αχαριστία και αγνωμοσύνη κα-
θώς και για το ότι "στα δύσκολα κάποιοι τα παρατάνε..."

Αυτό αναρωτήθηκε σε σύσκεψη για το προσφυγι-
κό ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Μακεδονίας και δήμαρχος
Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου
όταν... δεν είδε δημάρχους οι οποίοι διαθέτουν δομές
φιλοξενίας προσφύγων στα όρια των αρμοδιοτήτων
τους, αλλά σε περίοπτη θέση το μητροπολιτικό δήμο ο
οποίος δεν φιλοξενεί hot spot ούτε για... δείγμα (ακό-
μη και από το λιμάνι μεταφέρθηκαν αλλού), όπως εί-
πε. Με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εσωτερικών
Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά τέθηκαν στη σύσκεψη στο
διοικητήριο όλα τα θέματα αποσυμφόρησης των δο-
μών με μετακίνηση προσφύγων, τα μέτρα ασφάλειας
μέσα και έξω από τα κέντρα (βλ εθνική οδό Θεσσαλο-
νίκης-Πολυγύρου όπου παίζουν παιδιά) Συζητήθηκε
παράλληλα ο προγραμματισμός ένταξης προσφυγό-
πουλων στα σχολεία και σε ποια φάση βρίσκεται αυ-
τός. Στη σύσκεψη ο κ. Κυρίζογλου, παρατήρησε ότι
προσκλήθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης "για την συμμε-
τοχή του οποίου δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά δεν
διαθέτει καμία  δομή φιλοξενίας προσφύγων , ενώ
δεν προσκλήθηκαν οι δήμοι που έχουν δομές φιλοξε-
νίας στα διοικητικά τους όρια..." Επίσης αναρωτήθη-

κε γιατί παρίστανται εκπρόσωποι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ
και όχι και των άλλων κομμάτων και έλαβε την απάν-
τηση ότι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ (Χρήστος Δρί-
τσης - Νίκος Παυλίδης) παραβρίσκονταν ως σύνδε-
σμοι για να μεταφέρουν την πληροφόρηση στον πρω-
θυπουργό. «Εύλογα γεννάται όμως το ερώτημα γιατί
δεν παρίστανται εκπρόσωποι και των άλλων κομμά-
των για να ενημερωθούν οι ηγεσίες τους, παρατήρησε
ο Πρόεδρος της ΠΕΔ/ΚΜ. Τον πρωθυπουργό και την
κυβέρνηση ενημερώνει θεσμικά -για μια τέτοια σύ-
σκεψη- η κα Υφυπουργός η οποία και την συγκάλεσε»
είπε ο κ. Κυρίζογλου. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ/ΚΜ μετέ-
φερε τις απόψεις-προτάσεις των Δημάρχων στην κεν-
τρική Μακεδονίας, όπου έχουν κέντρα φιλοξενίας.
Επισήμανε την ανάγκη  για περαιτέρω μείωση του
αριθμού των προσφύγων (16.000 περίπου), για φοί-
τηση των παιδιών προσφύγων και σε σχολεία γειτο-
νικών δήμων (όχι μόνο στα σχολεία των δήμων που
βρίσκονται τα κέντρα φιλοξενίας) με υγειονομική κά-
λυψη όλων, Ελλήνων και προσφύγων, για ένταξη της
λειτουργίας των ΜΚΟ σε ένα κεντρικό σχεδιασμό, για
καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωση (προς αποφυγή
μελλοντικών αντιδράσεων)...

Το δήμο Θεσσαλονίκης γιατί τον κάλεσαν; 

#Xαλάστρα πήγε να τα κάνει στην εκδήλωση για τα ελευθέ-
ρια της... Χαλάστρας παρουσία του προέδρου της Δημο-

κρατία.  Πριν καταφθάσει ο Προκόπης Παυλόπουλος στον
χώρο  μέλη της οργάνωσης του Αρτέμη Σώρρα «Ελλήνων Συ-
νέλευσις» βρίσκονταν στο σημείο και μοίραζαν φυλλάδια. Λό-
γω της επικείμενης άφιξης του Προέδρου οι συγκεκριμένοι
πολίτες παρακλήθηκαν να αποχωρήσουν, ωστόσο αρνήθη-
καν και ακολούθησε διαπληκτισμός με αστυνομικούς με απο-
τέλεσμα ένας εκ των μελών της οργάνωσης Σώρρα να προ-
σαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια να αφεθεί
ελεύθερος. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συνέχισαν να μοι-
ράζουν φυλλάδια κανονικά...

#Την ευαισθησία και τον ανθρωπισμό τους  προς τους πά-
σχοντες συνανθρώπους μας επέδειξαν διοίκηση, αθλητές

και προπονητές του Αθλητικού Συλλόγου μπάσκετ, CHAM-
PIONS Πανοράματος, στη διάρκεια τελετής που πραγματοποι-
ήθηκε, στο κλειστό γυμναστήριο Πανοράματος «Ηλίας Τριαν-
ταφυλλίδης». Εκπρόσωπος του νεοσύστατου αθλητικού συλ-
λόγου, (ιδρύθηκε το 2014, αλλά παρουσιάζει έντονη και ση-
μαντική δράση με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών και αθλη-
τριών) παρέδωσε στον Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο
Καϊτεζίδη μία συλλογή από πλαστικά καπάκια, προκειμένου να
αποκομίσει αναπηρικά αμαξίδια για τους ανθρώπους που αν-
τιμετωπίζουν πρόβλημα αναπηρίας. Να σημειωθεί ότι προς
αυτό τον σκοπό οι μικροί αθλητές συγκέντρωσαν τα πλαστικά
καπάκια, τα οποία μάζευαν επί δύο χρόνια προκειμένου να
βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όπως προ-
βλέπεται από τη σχετική διαδικασία τα πλαστικά καπάκια θα
μεταφερθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης, η οποία στη συνέχεια
θα τους παραδώσει τα αναπηρικά καροτσάκια.Ο δήμαρχος
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε «Συγχαίρω από καρδιάς τον αγαπη-
τό μου Πρόεδρο Κωνσταντίνο Σταματάκη, τον προπονητή Θω-
μά Λαζάρου και όλους τους αθλητές και τους προτρέπω να συ-
νεχίσουν με την ίδια αγάπη προς το μπάσκετ και τον άνθρωπο
να υπηρετούν και στο μέλλον τον αθλητισμό. Οι κινήσεις φι-
λανθρωπίας και αγάπης προς τον συνάνθρωπο μας που το έχει
ανάγκη, προέχουν από οποιεσδήποτε άλλες κινήσεις» (ΒΛ
ΦΩΤΟ)
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Ο ένας μιλάει αγ-
γλικά, ο άλλος κά-
νει ότι μιλάει αγγλι-
κά. Ο ένας είναι ευ-
γενής, ο άλλος κάνει
πως είναι ευγενής. Ο
ένας είναι μορφωμέ-
νος, ο άλλος το παίζει
μορφωμένος. Ο ένας
γνωρίζει οικονομικά,

ο άλλος γνωρίζει από καταλήψεις.
Ο ένας έχει κόμμα, ο άλλος έχει
απόκομμα. Ο ένας είναι ευρωπαϊ-
στής, ο άλλος ψάχνει ακόμα να δει
τι είναι.

Νομίζω δεν υπάρχει καμία σύγκρι-
ση στην οποία ο Μητσοτάκης να
μην υπερτερεί του Τσί-
πρα. Και επειδή στη
χώρα μας το  σύ-
στημα είναι
πρωθυπουργο-
κεντρικό, η νί-
κη αυτή  στα
σημεία για τον
Μητσοτάκη εί-
ναι πολύ ση-
μαντική για την
επόμενη εκλογική
αναμέτρηση. Άλλωστε
στην Ελλάδα  συνηθίζουμε
να ψηφίζουμε για Πρωθυπουργό
περισσότερο από ότι για κόμμα ή
για στελέχη. Ενίοτε βεβαίως τιμω-
ρούμε και τις κακές κυβερνήσεις.

Που υστερεί ο Μητσοτάκης και αν
θέλετε και η ΝΔ της οποίας
ηγείται; Πολλοί λένε (προσωπικά
δεν συμφωνώ) ότι το πολιτικό προ-
σωπικό της ΝΔ έχει παραμείνει το
ίδιο με αυτό που ήταν πριν η κρίση
χτυπήσει τη χώρα, αλλά και κατά
την διάρκεια της κρίσης. Άρα πως
είναι δυνατό αυτοί όλοι με πειστικό
τρόπο να εμπνεύσουν το εκλογικό
σώμα πως είναι οι κατάλληλοι για
να βγάλουν την χώρα από τα δεινά
της; Η κριτική αυτή είναι και λάθος
και άδικη. Είναι λάθος γιατί την

στιγμή που είσαι σε πορεία νίκης
δεν διχάζεις το κόμμα, δεν διαι-
ρείς, δεν αφαιρείς. Ενώνεις, πολ-
λαπλασιάζεις και προσθέτεις. Κι εί-
ναι και άδικη γιατί πολλοί από αυ-
τούς που λες τώρα ότι δεν  «γουστά-
ρεις» να τους βλέπεις στις πρώτες
θέσεις, είναι αυτοί που εσύ με την
ψήφο σου έκανες βουλευτές και
υπουργούς όλα τα προηγούμενα
χρόνια και ζητούσες τα πιο παλαβά
ρουσφέτια για την κόρη ή τον γιο
σου!

Ο Μητσοτάκης θεωρώ πως έχει
γνώση των αδυναμιών της ΝΔ.
Υπάρχει άλλωστε ακόμα μια δι-
αίρεση, αυτή μεταξύ Προεδρι-
κών, Καραμανλικών και Σαμα-

ρικών. Τι κάνει ένας αρχηγός
κόμματος σε αυτές τις περι-

πτώσεις; Η απάντηση εί-
ναι διαχείριση. Διαχείρι-
ση προσώπων, τάσεων,
αλλά και αρμοδιοτήτων.
Δίνει σε όλους ανάλογα
με τις ικανότητες και τις

εμπειρίες που έχει ο καθέ-
νας. Και νομίζω αυτό κάνει.

Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη
φορά επί ημερών Μητσοτάκη, η

ΝΔ έχει την υψηλότερη συσπείρω-
ση που είχε ποτέ. Ναι, επί Μητσο-
τάκη! Περίεργο; Ίσως. Αληθινό
όμως. Το είχε πετύχει και ο πατέ-
ρας του (1989 με 1990). Άρα οι
«τάσεις» ή οι διαφορετικές κομμα-
τικές «φυλές» δεν έχουν παρά να
στηρίξουν την προσπάθεια, γιατί
το μήνυμα που τους στέλνει η βάση
είναι ξεκάθαρο. 

Η σύγκριση Τσίπρα – Μητσοτάκη,
τελικά δεν έχει και πολύ νόημα.
Η υπεροχή Μητσοτάκη είναι εμφα-
νής.  Αν όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ
βγάλεις τον Τσίπρα, αυτό που μέ-
νει είναι πραγματικά για δάκρυα. 

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι Πολιτικός
Αναλυτής της εταιρίας INTERVIEW

Τσίπρας versus Μητσοτάκης

*του Δημήτρη 
Βασιλειάδη 

Δέκα χρόνια πριν δημοσίευσα ένα άρθρο μου « Η
ΕΛΛΑΔΑ  ΓΕΡΝΑΕΙ», στο οποίο μεταξύ άλλων τόνιζα ότι:
«οι δημογραφικές εκτιμήσεις  ακούγονται σαν ένα απειλη-
τικό σήμα κινδύνου» και «η μείωση των γεννήσεων μας
βάζει σε ένα επικίνδυνο κύκλο παρακμής» 

Δυστυχώς σήμερα  το άρθρο αυτό είναι ακόμα πιο επί-
καιρο γιατί το πρόβλημα γιγαντώθηκε. 

Η πρωτοφανής κρίση στη Χώρα μας δημιουργεί πολύ
δύσκολες τις συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες έχουν εκτι-

νάξει ακόμη περισσότερο την υπογεννητικότητα. 

Η εργασιακή ανασφάλεια επιτρέπει στην καλύτερη περίπτωση στα νέα
ζευγάρια να αποκτήσουν μόνο ένα παιδί.

Οι συνέπειες της υπογεννητικότητας επηρεάζουν ευαίσθητους και
καθοριστικούς για το έθνος τομείς όπως ο κίνδυνος της αλλοίωσης του
πληθυσμού και της ταυτότητας του έθνους  λόγω  πληθυσμιακών μετακι-
νήσεων, της αμυντικής αποδυνάμωσης, της  μείωσης  του αριθμού μαθη-
τών στα σχολεία, της μείωσης της παραγωγικότητας, της κρίσης στο
ασφαλιστικό σύστημα, κ.α.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Λένε ότι  γυρίζουμε λαός
και κυβερνήσεις την πλάτη  στο μέλλον  και καταδικάζουμε βήμα- βήμα
την αυριανή ύπαρξη του Έθνους και του λαού μας.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι γεννήσεις το 2015 μειώθηκαν
0,3% σε σχέση με το 2014, ενώ οι θάνατοι  αυξήθηκαν 6,6% σε σχέση με
το 2014.

Οι αριθμοί  χορεύουν προκλητικά, σαν να ναι ο τελευταίος  τους  χορός.  

Το 2050 η Ελλάδα θα είναι μία  Χώρα στην οποία θα υπερέχουν οι με-
σήλικες και οι γέροντες μας επισημαίνουν. Ο δε πληθυσμός της υπο-
λογίζεται ότι θα είναι μειωμένος από 800.000 έως 2,5 εκατομμύρια σε
σχέση με σήμερα. 

Το βάρος  είναι τεράστιο και η ευθύνη αφορά όλους μας, λαό και κυβερ-
νήσεις.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν γερνάει, γέ-
ρασε επικίνδυνα. 

Επιτακτική λοιπόν κρίνεται η λήψη
άμεσων και ρεαλιστικών μέτρων
τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μα-
κροπρόθεσμων. Στα χέρια μας βρί-
σκεται η τελευταία ελπίδα για την
Εθνική μας επιβίωση. 

Πρέπει η κυβέρνηση να αναθεωρή-
σει την πολιτική της, δημιουργών-
τας ουσιαστικά κίνητρα για τους νέους
γονείς.

Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα με μέτρα θαρραλέα, ρεαλιστικά και πολύ
ακριβά για να δώσουν ισχυρά κίνητρα στους νέους για τεκνοποίηση.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι Βουλευτής Ν.Δ. Β΄ Θεσσαλονίκης

Δημογραφικό SOS

*του Σάββα 
Αναστασιάδη

Ο Μητσοτάκης 
θεωρώ πως έχει 

γνώση 
των αδυναμιών 

της ΝΔ

Ο πληθυσμός 
της Ελλάδας 
δεν γερνάει  

γέρασε... 
επικίνδυνα



#ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύμφωνα  με τους εισηγητές με τις προτάσεις της
ΝΔ:

•  Επιταχύνεται η διαδικασία διευθέτησης καθυστε-
ρούμενων οφειλών

• Παρέχεται η δυνατότητα ουσιαστικής ελάφρυνσης
χρεών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν
από την κρίση

• Αντιμετωπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
που λειτουργούν σε βάρος όσων συναλλάσσονται με συ-
νέπεια

• Τονώνεται η ρευστότητα στην αγορά και διοχετεύε-
ται κατά προτεραιότητα σε όσους παραμένουν συνεπείς
κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Για τα νοικοκυριά η πρόταση της Νέας Δημο-
κρατίας περιλαμβάνει: 

• Διαχωρισμό όλων των υποθέσεων σε 3 βασικές κα-
τηγορίες:

• Oφειλέτες χωρίς περιουσιακά στοιχεία
• Oφειλέτες με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την

κύρια κατοικία τους
• Oφειλέτες με επιπλέον περιουσιακά στοιχεία πέραν

της κύριας κατοικίας τους και εκδίκαση κατά προτεραι-
ότητα των υποθέσεων της τρίτης κατηγορίας, όπου ενδε-
χομένως βρίσκονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

• Ενίσχυση των Ειρηνοδικείων των μεγάλων αστι-
κών κέντρων (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) με Ειρηνοδί-
κες από γειτονικές περιοχές.

•  Ανάθεση κατά αποκλειστικότητα της εκδίκασης
των παλαιών υποθέσεων του Ν. 3869/10 σε αυξημένο
αριθμό ειρηνοδικών αστικών κέντρων.

Επίσης, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από τη μία
διευκολύνει επιχειρήσεις που λειτουργούν, να διαχειρι-
στούν τις οφειλές τους και να αναπτυχθούν και από την
άλλη, για όσους δεν τα κατάφεραν, δίνει μια δεύτερη ευ-
καιρία να επιστρέψουν στην οικονομική δραστηριότητα,
ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές και
χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση.

Για τις επιχειρήσεις η πρόταση της Νέας Δημο-
κρατίας περιλαμβάνει:

Απλοποιημένη εξωδικαστική επίλυση για επι-
χειρήσεις με τζίρο μέχρι  2.500.000 ευρώ

Προτείνεται η θεσμοθέτηση μίας απλοποιημένης
εξωδικαστικής επίλυσης καθυστερούμενων οφειλών,
όπου τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεώνονται να προτεί-
νουν αναδιάρθρωση των χρεών του οφειλέτη με βάση τις
προβλέψεις που έχουν ήδη γίνει από τις ίδιες τις τράπε-
ζες. Εφόσον στη συμφωνία που θα επιτευχθεί μεταξύ του
οφειλέτη και της τράπεζας προβλέπεται και διαγραφή
χρέους αυτή θα συμπαρασύρει αυτόματα και αναλογικά

τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα προς το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία (εξαιρούνται πρόστιμα που αφο-
ρούν φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης). Η κύρια οφειλή προς το
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα ρυθμίζεται σε δό-
σεις ανάλογα με την τραπεζική ρύθμιση.

Ταχεία δικαστική επίλυση 
για όλες τις επιχειρήσεις

Για μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και για εκείνες που
δεν καλύπτονται από την εξωδικαστική επίλυση χρειάζε-
ται άμεσα και για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα να
θεσμοθετηθεί μια ταχεία δικαστική διαδικασία ρύθμισης
οφειλών πριν την προσφυγή στις διατάξεις του Πτωχευ-
τικού Κώδικα. Αρκεί απλά η αναβίωση του κεφ. 3 του Νό-
μου 4307/2014 (Δένδια). Προϋποθέτει πρωτοβουλία
του οφειλέτη και κατόπιν, προκειμένου να υποβληθεί
προς το αρμόδιο δικαστήριο η σχετική αίτηση, απαιτείται
η συναίνεση των πιστωτών που εκπροσωπούν τουλάχι-
στον το 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων.

Αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας
Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει οι προτεινόμενες ανα-

διαρθρώσεις των επιχειρηματικών δανείων να λειτουρ-
γήσουν υπέρ της επιχείρησης και των εργαζομένων, αλ-
λά όχι υπέρ των μετόχων που έχουν ευθύνες για κακοδι-
οίκηση. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις. Η πτωχευτική διαδικασία  από τη μία θα
αντιμετωπίζει αυστηρότερα τους στρατηγικούς κακοπλη-
ρωτές και από την άλλη θα διευκολύνει όσους «έπεσαν»
να ξανασηκωθούν και να γίνουν πάλι παραγωγικοί. Στό-
χος της παρέμβασης είναι η διαδικασία ρευστοποίησης
της πτωχευτικής περιουσίας και η εξόφληση των πιστω-
τών να ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών και η παρέλευση
τριετίας από την πτώχευση να απαλλάσσει  τον οφειλέτη
από όλα τα χρέη του, εκτός εάν εν τω μεταξύ έχει διαπι-
στωθεί δόλος κατά την πτώχευση, ώστε να μπορεί να
επανέλθει ταχύτερα στην οικονομική δραστηριότητα. 

«Δεύτερη ευκαιρία» στα
νοικοκυριά, στις βιώσιμες
επιχειρήσεις και την οικο-
νομία, έρχεται να δώσει η
Νέα Δημοκρατία με την
πρότασή της για τη ρύθμιση
του ιδιωτικού χρέους απέ-
ναντι σε τράπεζες, εφορία
και Ασφαλιστικά Ταμεία,
που παρουσίασαν ο Αντι-
πρόεδρος του κόμματο-
ςΚωστής Χατζηδάκης και  η
Υπεύθυνη του Τομέα Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας βουλευτής Β’ Αθη-
νών Άννα – Μισέλ Ασημα-
κοπούλου  και ο Γραμματέ-
ας Προγράμματος Γιώργος
Στεργίου. Όπως τονίσθηκε,
χιλιάδες συμπολίτες μας
παραμένουν σήμερα σε κα-
θεστώς παρατεταμένης
ανασφάλειας χωρίς να
γνωρίζουν πότε και με ποι-
ον τελικά τρόπο θα ρυθμι-
στεί η αποπληρωμή των
οφειλών τους, αλλά  και
πώς τελικά θα διασώσουν
την κύρια κατοικία τους. 

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφέ-
ρει πως οι τράπεζες πρέπει να υποχρεωθούν
ώστε να κινηθούν γρήγορα και αποφασιστι-
κά στην αντιμετώπιση των κόκκινων δανεί-
ων. Στελέχη και οργανισμοί θα κρίνονται με
βάση την αποτελεσματική διευθέτηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Σε αυτήν την κα-
τεύθυνση κινείται η σύνδεση της χρήσης του
αναβαλλόμενου φόρου με τις αναδιαρθρώ-
σεις των κόκκινων δανείων και η επιβολή
ποινών εποπτικού χαρακτήρα εφόσον δεν
επιτυγχάνονται οι προσυμφωνημένοι στόχοι
κάθε τρίμηνο.

Τέλος στην... παρατεταμένη ανασφάλεια 

Πρόταση να ρυθμιστεί 
το ιδιωτικό χρέος απέναντι 

σε τράπεζες, εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Το ΣτΕ αποφάσισε πως ο νόμος για τις τηλεοπτι-
κές άδειες είναι αντισυνταγματικός. Πως σχολιάζετε
αυτή την εξέλιξη;

Εκρίθη η αντισυνταγματικότητα τμήματος άρθρου του
συγκεκριμένου νόμου, όχι του συνόλου του νόμου ή
όλου του άρθρου. Δεν αλλάζει η επιταγή του Συντάγματος
που είναι η αδειοδότηση για τις τηλεοπτικές συχνότητες
και ο έλεγχος του κράτους σε αυτές. Υπάρχει μια καθυστέ-
ρηση και αναστολή εφαρμογής του νόμου, υπάρχει όμως
ταυτόχρονα ένα κάλεσμα για τη συγκρότηση του ΕΣΡ.
Χρησιμοποιούμε αυτή τη δυσκολία για να γίνουμε καλύ-
τεροι. Να έχουμε συγκροτημένο ΕΣΡ και αδειοδοτημένα
κανάλια, αυτή η διαδικασία δεν σταματά από την απόφα-
ση του ΣτΕ.

Πότε θα επιστρέψει η κυβέρνηση τα χρήματα
στους υπερθεματιστές; 

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προγραμματίσουν οι
δομές της κοινωνίας με βάση τα προβλεπόμενα όταν
δούμε και το σκεπτικό του ΣτΕ. Από Δευτέρα όμως θα
προχωρήσουμε σε προσωρινές άδειες. 

Τελικά οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης κρίνον-
ται; 

Η κ. Γεροβασίλη υπενθύμισε ότι και σε προηγούμε-
νες αποφάσεις του ΣτΕ είχαμε τοποθετηθεί πολιτικά και
όχι δικαστικά. Αυτή είναι η δουλειά των πολιτικών και
των εκπροσώπων της κοινωνίας να νομοθετούν και τα
δικαστήρια να κρίνουν. Ουδείς δεν μένει εκτός κριτικής
διότι είμαστε σε μια ελεύθερη Δημοκρατία. Οι ανεξάρτη-
τες αρχές και το Σύνταγμα προασπίζουν την ελεύθερη
Δημοκρατία, την οποία κι εμείς επιδιώκουμε! 

Οι τέσσερις τηλεοπτικές άδειες δεν είναι λίγες; 
Οι τέσσερις τηλεοπτικές άδειες με βάσει τα δεδομένα

που έχουμε από την τηλεοπτική και διαφημιστική αγορά
και από όλες τις μέχρι τώρα πολιτικές δηλώσεις, είτε των
προηγούμενων Υπουργών του αντίστοιχου τομέα, είτε
των επιχειρηματιών της τηλεόρασης, φαίνεται ότι είναι
από πολλές έως οριακές, γιατί ο στόχος μας είναι να είναι
βιώσιμες. 

Είναι πολλές δηλαδή οι τέσσερις τηλεοπτικές
άδειες; 

Είχαμε δηλώσεις από προηγούμενους Υπουργούς
και από ιδιοκτήτες ΜΜΕ ότι 2 με 2,5 κανάλια είναι βιώ-
σιμα. Πρόκειται για τοποθετήσεις που έλαβαν χώρα και
εντός του Κοινοβουλίου. Εμείς είπαμε για τέσσερις άδει-
ες για να ενισχυθεί η λειτουργία τηλεοπτικών καναλιών
και με βάση τα τεχνικά δεδομένα. Διεκδικούμε να απο-
δειχτεί ότι με ασφαλή εργασία και με πλουραλισμό στην
ενημέρωση, τα τέσσερα κανάλια θα είναι βιώσιμα, χωρίς
θαλασσοδάνεια και διακρίσεις. Αυτό πρέπει να κριθεί
στην πράξη.

Σε τι σημείο βρίσκεται η αξιολόγηση; Υπάρχει

κίνδυνος νέων μέτρων και εάν ναι, ποια θα είναι
αυτά; 

Είναι σαφές ότι η αξιολόγηση γίνεται πάνω σε ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει συμφωνηθεί σε
ανώτατο επίπεδο στην Ε.Ε., στο Συμβούλιο Κορυφής.
Δεν προκύπτει από πουθενά ότι χρειάζονται νέα μέτρα.
Με την απελευθέρωση της υποδόσης των 2,8 δις ευρώ
ακούσαμε από τον ESM ότι η Ελλάδα είναι συνεπής στο
πρόγραμμά της, οι μεταρρυθμίσεις προχωράνε και δεν
υπάρχει κανένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του
προγράμματος. Δεν υπάρχει συζήτηση για νέα μέτρα.
Υπάρχει συζήτηση για το περιεχόμενο της β’ αξιολόγη-
σης, η οποία προχωρά κανονικά, παρά την έκφραση επί
μέρους διαφωνιών, μέσω διαρροών, από μέρος των δα-
νειστών.  

Νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων θα υπάρ-
ξουν; 

Έχει γίνει ξεκάθαρο και από τον Πρωθυπουργό ότι το
πρόγραμμα, κατά τους πρώτους μήνες της εφαρμογής
του,  είναι εμπροσθοβαρές. Τον περασμένο Μάιο ολο-
κληρώθηκε η συζήτηση και για το ασφαλιστικό και για το
φορολογικό ζήτημα. Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα για μει-
ώσεις μισθών και συντάξεων. Το θέμα είναι η ανόρθωση
της οικονομίας, όχι η λιτότητα. 

Από την γενιά των 700 ευρώ φτάσαμε στην γενιά
των… εκατό ευρώ. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την
κατάσταση; 

Αυτές οι πολιτικές και οι εκφράσεις τους δεν ανταπο-
κρίνονται στην πρόταση που έχουμε για το εργασιακό πε-
ριβάλλον. Η δική μας πρόταση είναι τελείως διαφορετι-
κή. Είμαστε αντίθετοι και με την γενιά των 700 και με τη
γενιά των 500 ευρώ. Ο στόχος ο δικός μας είναι να δημι-
ουργηθεί εργασία και να δημιουργηθεί εισόδημα και για
τους εργαζόμενους και για την κοινωνία. Γι’ αυτό προ-
σπαθούμε να οργανώσουμε εκ νέου την οικονομία, στην
αποδιάρθρωση της οποίας συνέβαλαν τα μέγιστα οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις. 

Ακούγεται ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει
σε ευρύτερο και δομικό ανασχηματισμό. «Ράβετε»
κοστούμι; 

Ο ανασχηματισμός είναι ευθύνη του Πρωθυπουρ-

γού. Ο σκοπός του οποιουδήποτε κυβερνητικού σχήμα-
τος είναι η βελτίωση του κυβερνητικού έργου. Το κυβερ-
νητικό έργο δεν είναι προσωπικό, δεν έχει σχέση με κο-
στούμια. Θέλουμε να βγούμε από την κρίση με την κοι-
νωνία όρθια. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς και μπο-
ρούμε να πετύχουμε μια μεγάλη κοινωνική συμφωνία,
γιατί αυτό διεκδικεί και η κοινωνία. Και για το λόγο αυτό
θα αξιοποιηθούν τα καλύτερα δυνατά στελέχη. Δεν έχου-
με τις λογικές των κοστουμιών…

Τα μεσαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα δεχτούν εύκο-
λα στο κόμμα την κ. Ξενογιαννακοπούλου και τον
κ. Τζουμάκα; 

Δεν υπάρχει συζήτηση ονομάτων, δεν προκύπτει από
πουθενά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα στελέχη και τα μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ έχουν ενιαία και κοινή γραμμή και αυτό απο-
δείχθηκε και στο Συνέδριο. Η ονοματολογία δεν αφορά
τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μερίδα των ΜΜΕ.  

Το μήνυμα πως η κυβέρνηση «δουλεύει»
για την έξοδο της χώρας από την κρίση
έχοντας ως προτεραιότητα την κοινωνία,
στέλνει μέσω της KARFITSA ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φά-
μελλος. Ο κ. Φάμελλος μιλά για  την πρό-
σφατη απόφαση του ΣτΕ που έκρινε τον νό-
μο Παππά αντισυνταγματικό,  τον επικείμε-
νο ανασχηματισμό, την επίσκεψη του Αμε-
ρικανού Προέδρου στην Αθήνα ενώ  απαν-
τά και στις κατηγορίες της Ζωής Κωνσταν-
τοπούλου και του Παναγιώτη Λαφαζάνη! 

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος ποια λάθη
«βλέπετε» στους χειρισμούς της πρώτης κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ και του Γιάνη Βαρουφάκη;

Ο σκοπός της πρώτης περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν να πετύχουμε την έξοδο από την κρίση, μέσα
από μια συμφωνία που θα εξυπηρετούσε τα κοινω-
νικά συμφέροντα. Σε αυτό το σκοπό είχαν χρησιμο-
ποιηθεί και είχαν δεσμευτεί όλες μας οι δυνάμεις.
Μπορεί σε επιμέρους χειρισμούς να έγιναν λάθη ή
καθυστερήσεις, όμως ο κεντρικός σκοπός ήταν αυ-
τός. Καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό, που θα θέλαμε
να έχει περισσότερα θετικά στοιχεία της πολιτικής
μας, αλλά ο κοινός μας στόχος ήταν να βγούμε από
την κρίση και να μείνουμε στον πυρήνα της Ευρώ-
πης. 

Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη του Μπαράκ Ομ-
πάμα στην Ελλάδα λίγο πριν τη λήξη της θητεί-
ας του; 

Υπάρχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική της
χώρας, με πολύ πιο στιβαρή θέση στο εξωτερικό. Ο
Πρωθυπουργός έχει συναντηθεί με όλους τους με-
γάλους ηγέτες του εξωτερικού. Θέλουμε η επίσκεψη
του προέδρου Ομπάμα να συμβάλει στο σκοπό της
χώρας, δηλαδή να υπάρξει μια συμφωνία για το χρέ-
ος και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον στην Ελ-
λάδα αλλά και να ενισχυθεί ο ρόλος μας στην περιο-
χή με υποστήριξη της ειρηνικής συνεργασίας των
λαών. Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον εξασφαλίζε-
ται από την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και
των Οικολόγων Πράσινων. Η επίσκεψη Ομπάμα
αποδεικνύει τον καινούριο και διακριτό ρόλο που
έχει η χώρα μας στο εξωτερικό. 

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα ψήφιζε Κλίντον ή
Τραμπ, αν είχε δικαίωμα ψήφου; 

Θα ψήφιζα έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που θα ενί-
σχυε τη δημοκρατία, την εργασία και την ειρήνη μέ-
σα και έξω από την Αμερική σε όλο τον κόσμο. 

Αισθάνεστε προσωπικά προδομένος από
την κ. Κωνσταντοπούλου και τον κ. Λαφαζάνη; 

Η ελληνική κοινωνία θέλει συνθέσεις συνεργα-
σίας και μια δυναμική δημοκρατική και προοδευτι-
κή συνεργασία για να ξεφύγει από την κρίση. Οι φω-
νές αυτές ενισχύουν τη διάσπαση, την απομόνωση
και τα αδιέξοδα στη χώρα μας και δεν συμβάλλουν
σε αυτό το σκοπό. Ο προοδευτικός χώρος έπρεπε να
είναι συμπαγής και αυτό δεν το υπηρετούν οι ακραί-
ες διατυπώσεις κάποιων πρώην συντρόφων μας.
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετούμε τα
συμφέροντα της Ελλάδας και των πολιτών, τη σταθε-
ρότητα της χώρας και την έξοδο από την κρίση. Τους
πρώην συντρόφους μας τους έχει κρίνει και θα τους
κρίνει ξανά η κοινωνία. 

«Η διαδικασία αδειοδότησης δεν σταματά
από την απόφαση του ΣτΕ»
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Της Φ.Βλαστού

Tα καθημερινά και ορισμένες 
φορές... δραματικά προβλήματα

Η Λίτσα Τσιαπάρα, οικονομικός υπόλογος των φοι-
τητικών εστιών Ξάνθης, είπε στην KARFITSA ότι : «τα
αιτήματα αυτά των φοιτητών ακούγονται σαν ου-
τοπία στις μέρες που ζούμε». Ένας φοιτητής στην
Ξάνθη γνωστοποίησε στην KARFITSA ότι: «σε φοιτη-
τές που έχουν ξεπεράσει τα συν δυο έτη τους βγά-
ζουν από τα δωμάτια. Μάλιστα αλλάζουν τις κλει-
δαριές ώστε οι φοιτητές να μην μπορούν να μπουν
στα δωμάτια». Επί αυτού η κα Τσιαπάρα, ξεκαθάρισε
ότι: «Αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγουν 50 άτομα
από τις Eστίες της Ξάνθης. Υπάρχουν φοιτητές που
είμαστε στη διαδικασία να τους βγάλουμε από τα
δωμάτια, οι οποίοι τα κατέχουν επί οκτώ ή δέκα
χρόνια. Θέσαμε το θέμα επί τάπητος και είπαμε ότι
δεν γίνεται να μένουν οι πρωτοετείς ή έστω οι δευ-
τεροετείς από έξω και να μένει  κάποιος πάνω από
8 χρόνια. Το θέμα είναι προς λύση, απλά τον
Οκτώβριο υπάρχει πάντα μια τελετή ορκωμοσίας,
τα παιδιά ζήτησαν το περιθώριο 20 ημερών για πα-
ραδώσουν τα δωμάτια τους, οπότε είναι θέμα ημε-
ρών για να μείνουν ελεύθερα κάποια». Η ίδια πρό-
σθεσε ότι «πριν μέρες βγάλαμε μια κοπέλα από το δωμά-
τιο γιατί διέμενε  10 χρόνια στην εστία και είχε εισόδη-
μα 200.000 ευρώ. Δεν θα έπρεπε σε έναν άνθρωπο που
έχει ένα δωμάτιο επί 10 έτη να προβεί το ίδρυμα σε κά-
ποιες ενέργειες για να φύγει;» διερωτάται και τόνισε
πως: «έχουν ενημερωθεί σε προσωπικό επίπεδο οι
ενδιαφερόμενοι  αλλά και οι οικογένειες τους ότι
το Πανεπιστήμιο δίνει χρόνο παραμονής στις
εστίες την διάρκεια σπουδών κάθε σχολής και τα
συν 2 έτη(ν+2)».

Στην ερώτηση εάν θα μείνουν εκτός εστίας φοιτητές
η κα Τσιαπάρα είπε:  «Όχι, και αυτό το λέω κατηγο-
ρηματικά. Δεν θα μείνει χωρίς δωμάτιο όποιος εν-
διαφέρεται. Τα  3/4 των πρωτοετών έχουν παραλά-
βει τα δωμάτια τους». Για τα προβλήματα που ισχυρί-
ζονται οι οικότροφοι των εστιών Ξάνθης ότι αντιμετω-
πίζουν, κυρίως με την θέρμανση και το ζεστό νερό  η κα
Τσιαπάρα εξήγησε: «Κάποιες φορές είναι λογικό να
υπάρχουν προβλήματα με την θέρμανση,  είναι
οκτώ κτίρια και λειτουργούν με μπόιλερ , εφόσον
λειτουργεί 24 ώρες τη μέρα δεν είναι λογικό να

καεί;Αντικαθιστούμε αμέσως τις αντιστάσεις, κά-
νοντας παραγγελία από εργοστάσιο που είναι στη
Θεσσαλονίκη όμως αν πέσουμε σε μια κακή συγ-
κυρία όπως αυτή τώρα που έχουμε δυο αργίες με-
σοβδόμαδα και εν συνεχεία το Σαββατοκύριακο ζε-
στό νερό θα έχουμε την Δευτέρα. Για την θέρμανση
δεν το αποδέχομαι το θέμα. Τα παιδιά θέλουν 25
ώρες το 24ωρο θέρμανση. Εμείς έχουμε καλέσει
φοιτητές για να συζητήσουμε και να βρούμε τις
ώρες που θα τους βολεύει να ανάβουμε τη θέρμαν-
ση» και υπογράμμισε ότι: «θα μπορούσαν να βρε-
θούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας στη θέρμαν-
ση, όπως θα γίνει και τώρα με την τοποθέτηση φω-
τοβολταΐκών στις εστίες». Η ίδια δεν παρέλειψε να
επισημάνει πως στο ΔΠΘ : «Είμαστε παραμελημέ-
νοι από το κεντρικό κράτος. Οι ιθύνοντες δεν έκα-
ναν ποτέ μια περιοδεία στην Περιφέρεια μας να
δουν τα τεχνικής φύσεων προβλήματα, τον τρόπο
διαβίωσης και σπουδών».

«Χάνουν εξάμηνα επειδή 
δεν βρίσκουν δωμάτιο στην Εστία»

Το μέλος του ΣΟΦΕΚ δήλωσε στην KARFITSA ότι :
«Υπάρχουν περίπου 600 δωμάτια, αλλά δεν μέ-
νουν τόσα παιδιά γιατί μερικά είναι μη κατοικήσι-
μα και δεν μπορούν να τα δώσουν. Η Κομοτηνή
έχει αρκετές σχολές, στις οποίες σπουδάζουν χι-
λιάδες φοιτητές. Δεδομένης της δύσκολης οικονο-
μικής κατάστασης η δυνατότητα  για να νοικιάσει
ένα σπίτι φοιτητής είναι περιορισμένη, έτσι οι αι-
τήσεις για τις Εστίες είναι περισσότερες από αυτές

που μπορεί ή θέλει να δεχθεί το Πανεπιστήμιο».
Επιπλέον, ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι υπάρχουν φοιτη-
τές που επειδή δεν βρίσκουν δωμάτιο στην Εστία εγκα-
ταλείπουν το όνειρο της εκπαίδευσης. «Είναι τραγικό
να μην υπάρχουν δωμάτια για φοιτητές που δεν
έχουν λεφτά να έρθουν να σπουδάσουν και να μην
σπουδάζουν επειδή δεν βρίσκουν να στεγαστούν
κάπου στην Εστία. Κάποια άτομα που έχουν χάσει
εξάμηνα μέχρι να βρουν δωμάτιο και να έρθουν
στην πόλη, τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολλές.
Ήμουν και εγώ οριακά, γιατί βρήκα δωμάτιο μετά
από μήνες. Νόμιζα ότι θα μένω σε κάποιο παγκάκι
για να σπουδάσω».

«Οικότροφοι δεν έχουν 
έρθει καν στην πόλη»

Ο Παναγιώτης Δελτσίδης, προϊστάμενος φοιτητι-
κών Εστιών Κομοτηνής, ανέφερε ότι: «Από 24 Οκτω-
βρίου ξεκίνησε η εισδοχή των πρωτοετών και βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Όποιος έρχεται παίρνει δωμάτιο.
Δεν υπάρχει κάποιος που θα μείνει εκτός, γιατί ού-
τως η άλλως ακόμα και αυτοί που είναι δικαιούχοι
δεν έχουν έρθει ακόμα. Για παράδειγμα οι πρωτοε-
τείς που θα έπαιρναν δωμάτια σε εμάς ήταν 91 μέ-
χρι στιγμής από την Τρίτη έχουμε δώσει 15 δωμά-

Δραστικές κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν φοιτητές - οικότροφοι των εστιών του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. «Τα προβλήματα πολλά και η κατάσταση στις εστίες είναι
δύσκολη» λένε οικότροφοι στην KARFITSA.Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα οι φοι-

τητές της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης πραγματοποίησαν διαμαρτυρία για τα προβλή-
ματα της φοιτητικής μέριμνας στο ΔΠΘ. «Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε την ποσότητα και

την ποιότητα του φαγητού να χειροτερεύει συνεχώς. Φέτος, στο ήδη εκρηκτικό πρόβλημα
των μεταφορών, προστέθηκε και η μετακίνηση των Πολιτικών Μηχανικών στις έξω σχο-
λές. Το ζήτημα της φύλαξης των εστιών παραμένει εκρηκτικό, αφού δεν έχει μείνει πλέον

κανένας φύλακας στις εστίες, με τις περσινές απολύσεις. Την ίδια ώρα, είναι πάρα πολλοί οι
πρωτοετείς που δεν έχουν πάρει δωμάτιο στις εστίες και αναγκάζονται να πληρώνουν δω-
μάτια σε ξενοδοχεία, να φιλοξενούνται ή δεν έχουν έρθει ακόμα από τις πόλεις τους», ανα-
φέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών Ξάνθης. Μεταξύ άλ-
λων στα αιτήματα αναφέρουν ότι για όσους πρωτοετείς δεν έχουν πάρει ακόμα δωμάτιο

στην Εστία και όσοι έχουν κάνει αίτηση αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση, η δι-
οίκηση του ΔΠΘ να προσχωρήσει στην υπενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχείο, να χτιστούν

νέες εστίες για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των αιτούντων.

«Προβληματικές εστίες 
στην ακριβή… Κομοτηνή»

Ο Παναγιώτης, είναι φοιτητής του ΔΠΘ,
διαμένει στις φοιτητικές Εστίες και είναι μέλος
του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Εστιών
Κομοτηνής. Όπως είπε στην KARFITSA στην
Κομοτηνή υπάρχουν δυο Εστίες, η μια είναι
εκτός πόλης και η άλλη βρίσκεται εντός. «Εγώ
μένω στην  εκτός πόλης, για να πάει κάποιος εν-
τός πόλης είναι περισσότερο Premium , δεν
μπαίνουν εύκολα άτομα, φημολογείται ότι κατά

βάση κατοικούν παιδιά που έχουν κάποιο βύ-
σμα, είναι σαν πολυκατοικία με αρκετές ανέ-
σεις». Ο ίδιος αναφερόμενος στα προβλήματα
μας απαρίθμησε μερικά: «Η κατάσταση είναι
αρκετά δύσκολη και σε κάποια δωμάτια δεν εί-
ναι καν βιώσιμη. Το ένα από τα πέντε κτήρια
έχει συχνά προβλήματα με το νερό. Δεν έχουμε
ίντερνετ  για να κάνουμε τις εργασίες μας.
Υπάρχουν αρκετά δωμάτια με προβλήματα.
Εγώ μόλις πήρα δωμάτιο δεν λειτουργούσε ο
νιπτήρας μου, δεν έτρεχε καν νερό. Ένα από τα

Εκατοντάδες αιτήσεις για 
μια θέση στις Εστίες στην 

πιο ακριβή… φοιτητούπολη



τια». Ο ίδιος θέλοντας να εξήγηση την μειωμένη
ζήτηση δωματίων είπε πως «εκτιμώντας την κατά-
σταση, οι φοιτητές δεν έχουν φθάσει ούτε καν στην
πόλη ακόμα, λόγω της οικονομική κατάστασης.
Άλλα χρόνια την πρώτη μέρα γινόταν χαμός δίναμε
όλα τα δωμάτια, τώρα δεν έχουμε δώσει ούτε το
1/5 των διαθέσιμων δωματίων. Υπάρχουν παιδιά
που δεν μπορούν ούτε τα εισιτήρια να πληρώσουν
για να έρθουν». Παράλληλα, για τα δωμάτια που παρα-
μένουν κλειστά είπε πως : «Όσα δωμάτια δεν είναι
βιώσιμα, είναι όσα τα πήραμε πριν μια εβδομάδα
τα παραλάβαμε σε άθλια κατάσταση και τα φτιά-
χνουμε». Για την θέρμανση εξήγησε ότι οικονομικά δεν
μπορούν να τα έχουν 24 ώρες αναμμέν: «Θέρμανση
δίνουμε 10 ώρες το 24ωρο. Με βάση αυτό ξο-
δεύουμε 45 τόνους πετρέλαιο το μήνα, φανταστείτε
εάν το πάμε όλο το 24ωρο, πιστεύω κανένα κράτος
δεν μπορεί να τα πληρώσει αυτά».

«Προσοχή στην παραμεσιτεία»
Την προσοχή τόσο των γονέων όσο και των φοιτη-

τών που ψάχνουν σπίτι εφιστά ο κ. Γκαγκάς, γιατί όπως
τόνισε στην KARFITSA «η παραμεσιτεία στην Κομοτηνή
ζει και βασιλεύει». «Είναι άνθρωποι φαντάσματα που
χρησιμοποιούν την παραμεσιτεία συγκεκριμένες περιό-

δους εισπράττοντας μαύρα χρήματα και μετά εξαφανί-
ζονται και δεν έχουν καμία ευθύνη. Μπορεί κάποιος να
έχει μεσιτικό γραφείο και να  έχει άδεια λειτουργίας αλ-
λά μην δουλεύει με τον σωστό και νόμιμο τρόπο που
προβλέπει ο νόμος. Κάποιοι επίσης αναρτούν νοικιάζε-
ται σε διάφορα σημεία της πόλη και βλέπουν ενδιαφε-
ρόμενους ενοικιαστές δελεάζοντας τους  λέγοντας τους
ότι δεν θα τους πάρουν το  μισό ενοίκιο όπως προβλέ-
πεται  και μετά εξαφανίζονται χωρίς να διασφαλίζονται
τα συμφέροντα του ενοικιαστή», είπε ο κ. Γκαγκάς  και
εξηγώντας τους κινδύνους που υπάρχουν εάν κάποιος
απευθυνθεί σε παραμεσίτη είπε : «Εάν πας σε νόμιμο
μεσίτη και σου κόψει απόδειξη παροχής υπηρεσιών
μπορεί κάποιος να την χρησιμοποιήσει σε εξωδικαστι-
κή διαδικασία ότι ήταν μαρτυράς επί της διαδικασίας.
Οι παραμεσίτες λειτουργούν και μέσω ίντερνετ και
αναρτούν εικονικές περιπτώσεις που στην πραγματικό-
τητα δεν υπάρχουν και κλείνουν σπίτια εξ αποστάσεως
και όταν έρχονται οι ενοικιαστές βλέπουν ότι το σπίτι
δεν αντιστοιχεί με τις φωτογραφίες ή δεν είναι στην πε-
ριοχή που τους είπαν, ή δεν τους εξηγούν και τους κρύ-
βουν κατασκευαστικά προβλήματα που έχει το ακίνητο.
Δεν υπάρχει διαχρονική υποστήριξη και ενημέρωση
γιατί οι διαδικασίες αλλάζουν κάθε χρόνο». (φωτογρα-
φία από την ιστοσελίδα του ΔΠΘ).
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κτίρια έχει μόνιμο σχεδόν πρόβλημα με το ζε-
στό νερό», προσθέτοντας ότι : «υπάρχει η ταμ-
πέλα δημόσια και δωρεάν παιδεία η υπεχρη-
ματοδότηση του Πανεπιστημίου όμως  δεν
μπορεί να δώσει στον φοιτητή όλα αυτά που δι-
καιούται δημιουργώντας  πάρα πολλές φορές
προβλήματα με την θέρμανση και κάποια κτί-
ρια δεν έχουν καθόλου και όταν έχουν τα ανά-
βουν με το σταγονόμετρο. Το ότι δεν  έχουμε
καλή θέρμανση είναι πάρα πολύ δύσκολο για
του οικότροφους γιατί η Κομοτηνή έχει βαρύ

χειμώνα με θερμοκρασία που φτάνει -10.»Ο
Παναγιώτης τονίζει ότι εφέτος προβλέπεται να
κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγον-
τας πως : «πέρυσι στην Κομοτηνή σημειώθη-
καν αρκετές κινητοποιήσεις, αλλά το  αποτέλε-
σμα ήταν ότι η Πρυτανεία και οι διαχειριστές
των Εστιών δεν είχαν την διάθεση να επιλύ-
σουν κάποια προβλήματα. Πιστεύουμε ότι πρέ-
πει να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας
και να προχωρήσουμε σε πολύ πιο δραστικές,
όπως καταλήψεις».

Στην Κομοτηνή δεν μένει 
τίποτα ξενοίκιαστο

Η Κομοτηνή χαρακτηρίζεται από τις φοιτη-
τουπόλεις με τα πιο ακριβά ενοίκια σε διαμερί-
σματα. «Η πόλη έχει πάρα πολλές κατηγορίες
υποψήφιων ενοικιαστών. Η πρώτη κατηγορία
που έχει και τους περισσότερους είναι οι φοιτη-
τές, οι οποίοι είναι περίπου 15.000 εγγεγραμ-
μένοι.  Η άλλη κατηγορία είναι οι στρατιωτικοί.
Επίσης, είναι βιομηχανική περιοχή που απα-
σχολεί αρκετό προσωπικό και έρχονται και
από άλλες περιοχές εδώ για να δουλέψουν και
νοικιάζουν σπίτια», είπε στην KARFITSA o
Γιώργος Γκαγκάς, ιδιοκτήτης μεσιτικού γρα-
φείου στην Κομοτηνή και μέλος του πειθαρχι-
κού των μεσιτικών γραφείων. 

Ο λόγος που κρατάει σε υψηλά ποσά τα
ενοίκια της πόλης σύμφωνα με τον ίδιο είναι
ότι : «Η Κομοτηνή δεν συνέχισε την ανοικοδό-
μηση που είχε ξεκινήσει από το 2004 έως και το
2009 λόγω κρίσης. Ήταν κομβικό σημείο για
τις τιμές των ενοικίων. Αυτή τη στιγμή στις κα-
τηγορίες διαμερισμάτων με τρία και τέσσερα
δωμάτια η αντιστοιχία είναι ένα σπίτι προς 30
υποψηφίους ενοικιαστές με βάση τα στοιχεία
που κρατάω, άρα καταλαβαίνεται ο ιδιοκτήτης
της κατοικίας τι ενοίκιο μπορεί να ζητήσει.
Υπάρχει δηλαδή περισσότερη ζήτηση μειωμένη
προσφορά». 

Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος τονίζει ότι «ότι δίνεις,
παίρνεις» εξηγώντας πως : «το καλό είναι ότι
συγκριτικά με άλλες πόλεις εδώ υπάρχουν νέες
οικοδομές που έχουν χτιστεί την τελευταία
10ετία». Ο κ. Γκαγκάς είπε πως οι φοιτητές που
φθάνουν στην πόλη είναι υποψιασμένοι για τις
τιμές, καθώς συνήθως έχουν κάποιος φίλο ή
γνωστό που τους έχει προϊδεάσει για τις τιμές.
«Οι περισσότεροι νέοι φοιτητές έχουν εικόνα
για τις τιμές συνήθως από γνωστούς τους που
σπουδάζουν εδώ. Ξέρουν ότι αν τους δώσουν
κάποιο σπίτι με 180 - 200 ευρώ θα σημαίνει ότι
το ακίνητο έχει πρόβλημα ή κατασκευαστικό
υψηλά κοινόχρηστα ή σε υποβαθμισμένη πε-
ριοχή», προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι ζη-
τούν : «δίχωρη  γκαρσονιέρα στις περιοχές κυ-
ρίως Κέντρο, Κτελ και παλιάς Πρυτανείας και
τιμή γύρω στα 300 ευρώ. Όσοι δυσκολεύονται
οικονομικά συμβιβάζονται με γκαρσονιέρες σε
απομακρυσμένες περιοχές και η τιμή είναι μεί-
ον 50 ευρώ περίπου. Η περιπτώσεις που ζητούν
σπίτια για  συγκατοίκηση είναι ελάχιστες».



“Η νέα διοργάνωση της 6ης Παγκρήτιας έκθεσης
“ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση” Κρήτη -  Μακεδονία
ανοίγει δρόμους συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη από
30 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2016, στη ΔΕΘ,
στο Περίπτερο 12 και έρχεται σε συνέχεια των προ-
ηγούμενων διοργανώσεων που διοργανώθηκαν
στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και πρόβαλαν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της Κρήτης με εξαιρετική
επιτυχία”,τόνισαν οι υπεύθυνοι της έκθεσης. Στην
περυσινή πρώτη διοργάνωση στην συμπρωτεύουσα
οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης επιφύλαξαν θερμή
υποδοχή. Περισσότεροι από 45.000 επισκέπτες πή-
ραν μια δυνατή γεύση από τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες της Κρήτης και γενικότερα από το σύνολο των
μουσικοχορευτικών, γαστρονομικών και ενημερωτι-
κών εκδηλώσεων που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης διοργάνωσης.Παράλληλα εκατοντά-
δες εμπορικοί επισκέπτες, χονδρέμποροι, εκπρόσω-
ποι εταιριών προχώρησαν στην σύναψη συνεργα-
σιών. "Η νέα διοργάνωση θα είναι ακόμα πιο άρτια
οργανωμένη και σίγουρα θα ωφελήσει τους συμμετέ-
χοντες σε αυτήν..." όπως σημειώνουν οι υπεύθυνοι
της έκθεσης που ενώνει, για μία ακόμη φορά, την
Κρήτη με τη Μακεδονία

Η Θεσσαλονίκη και γενικότερα ο χώρος της Μακεδο-
νίας έχει την δική του δυναμική, που ασφαλώς και ενδια-
φέρει τις κρητικές επιχειρήσεις να αυξήσουν το μερίδιο
τους στην αγορά αυτή. "Μέσα από την διοργάνωση αυτής
της έκθεσης στοχεύουμε στο:Να γνωρίσουμε καλύτερα
στους καταναλωτές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελ-
λάδας, τα κρητικά προϊόντα, να τα γευθούν και να τα προ-
μηθευτούν απ’ευθείας από τους παραγωγούς και τους μετα-
ποιητές. Να φέρουμε σε επαφή τις Κρητικές επιχειρήσεις
με τους χονδρεμπόρους της περιοχής, συνάπτοντας σχέ-
σεις συνεργασίας.Να τοποθετηθούν τα κρητικά προϊόντα
σε περισσότερα σημεία πώλησης, κατακτώντας μεγαλύτερο
μερίδιο αγοράς στην περιοχή της Μακεδονίας. Να προ-
ωθήσουμε το σύγχρονο πρόσωπο της Κρήτης, γνωστοποι-
ώντας στους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης,τις εξαιρετι-
κές ξενοδοχειακές και τουριστικές υποδομές που διαθέτει
το νησί μας. Στόχος μας είναι το επταήμερο αυτό, να ανα-
δείξουμε στους κατοίκους της Μακεδονίας την υψηλή δια-
τροφική αξία των Κρητικών προϊόντων και τη δύναμη των
Κρητών επιχειρηματιών" προσθέτουν
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Στην έκθεση έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας. Μονά-
δες παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,
συνεταιριστικές οργανώσεις, Επιμελητήρια, ήμοι, Φορείς κ.α. εκθέτες, που
με τη συμμετοχή τους θέλουν να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με την αγο-
ρά αυτή.Το μεγάλο πλεονέκτημα του χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι η
θέση του, αφού βρίσκεται σε ένα από τα πλέον γνωστά σημεία, που είναι συ-
νυφασμένο με την εκθεσιακή δραστηριότητα της πόλης. Η πρόσβαση στο χώ-
ρο είναι πολύ εύκολη, αφού εξυπηρετείται από ένα πυκνό δίκτυο συγκοινω-
νιακών μέσων. Μεγάλη προβολή θα έχει και η ίδια η έκθεση αφού, για το
σκοπό αυτό θα γίνουν δεκάδες ενέργειες διαφήμισης, προβολής και σήμαν-
σης, γεγονός που θα αυξήσει επιπλέον την επισκεψιμότητα. Η είσοδος θα εί-
ναι ελεύθερη στο κοινό και παρέχεται δωρεάν πάρκινγκ...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 6η Παγκρήτια Έκθεση στη Θεσσαλονίκη

"Η Μεγάλη Συνάντηση...
Κρήτη-Μακεδονία"
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"Προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι από αγνό κρητικό γάλα με σεβασμό στον καταναλωτή

"Τα ζάλα σου μου θύμισαν, αέρα μυρωμένο". Μουσικοχορευτική εκδήλωση από
τον Σύλλογο Φίλων Κρητικής Παράδοσης Θέρμης "Ξαστεριά".Το χορευτικό συγκρό-
τημα του Συλλόγου θα παρουσιάσει τους Κρητικούς παραδοσιακούς χορούς: Συρτός
(Χανιά), Πεντοζάλι (Χανιά), Λαζώτης (Ρέθυμνο), Mαλεβιζιώτης (Ηράκλειο), Σούστα
(Ρέθυμνο), με την επιμέλεια του χοροδιδασκάλου κ. Βαγγέλη Γιαννακάκη. 

"Καντάδες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης" από τον Σύλλογο έρευνας &
διάδοσης Κρητικής παράδοσης "Ιδαία Γη". Εκκίνηση από τον Λευκό Πύργο -
Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου - Ξαρχάκος - με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από
το συγκρότημα "Κρήτες".Εκκίνηση από τη Καμάρα - Ιπποδρομίου - Είσοδος
Έκθεσης με οργανοπαίχτες τους: Κυριτσάκης Κωστής (Λύρα) - Μπορμπουδά-
κης Μάριος (Λαούτο) & τους μαθητές των παραδοσιακών οργάνων του συλ-
λόγου.

Τα εγκαίνια θα διανθιστούν με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από τον
Σύλλογο έρευνας & διάδοσης Κρητικής παράδοσης "Ιδαία Γη". Το χορευτι-
κό συγκρότημα του Συλλόγου θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προβο-
λή Κρητικών Παραδοσιακών Χορών & Ενδυμασιών και από τους τέσσερις
νομούς της Κρήτης, με την επιμέλεια του χοροδιδασκάλου κ. Νίκου Κα-
τσιρντάκη.

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παύλου "ΕΥ
ΖΗΝ" παρουσιάζει τους παρακάτω χορούς από την Ήπειρο: Καπέσοβο, Κλέφτες, Πω-
γωνίσιος, Τσάμικο Κόνιτσας, Συγκαθιστό Μετσόβου, Τάσια, με την επιμέλεια του χο-
ροδιδασκάλου κ. Ευάγγελου Γιαννακάκη. 

Η Ένωση Κρητών Φοιτητών Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Κρητικούς παρα-
δοσιακούς χορούς με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Χοροδιδάσκαλος:
Ανυφαντής Μανώλης. Πρόεδρος: Έλενα Δένδια. 

Η Πολιτιστική Ένωση Βορειοανατολικής "Τα Μαδεμοχώρια" παρουσιάζει τους
παρακάτω παραδοσιακούς χορούς από την περιοχή της Χαλκιδικής: Συρτός Χαλκιδι-
κής, στου Πέρα Μαχαλούδι, Λενιώ, από ξένο τόπο, ένας κοντός κοντούτσικος, ήρθαν
καράβια, Καγκελευτός, Απάνου στην Τριανταφυλλιά, Ζερβός Συρτός, Συρματικός, γύ-
ρισμα σε Ταμπαχανιώτικο.

6η Παγκρήτια Έκθεση 
Ανάμεσα στις εκδηλώσεις ξεχωρίζουν οι εξής:
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του Βαγγέλη Στολάκη

Θέλει να είναι μακριά από τα… φώτα και να κάνει την
δουλειά του με χαμηλούς τόνους. Αυτό αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι σε αντίθεση με διάφορους πολι-
τευτές που… κυκλοφορούν στην πόλη και έχουν τα πολι-
τικά τους γραφεία το κέντρο της Θεσσαλονίκης με μαρκί-
ζες να… αναβοσβήνουν, ο ίδιος επέλεξε να πάει… ανα-
τολικά.  Το πολιτικό του γραφείο βρίσκεται στην Καλα-
μαριά και εκεί υποδέχεται φίλους και ψηφοφόρους. Στο
γραφείο του επικρατεί το γαλάζιο, στα χρώματα της ελλη-
νικής σημαίας και ξεχωρίζει η εικόνα των Αγίων Θεο-
δώρων αλλά και οι φωτογραφίες με την σύζυγό του και
τα δυο του παιδιά. 

Στα γήπεδα της Καβάλας
Γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1971 στην Καβάλα.

Στα γήπεδα της Βορειοελλαδικής πόλης έπαιξε για πρώ-
τη φορά ποδόσφαιρο και στις αλάνες του χωριού του
«έσκισε» για πρώτη φορά τα γόνατά του.  Το 1988 εντάχ-
θηκε στην ποδοσφαιρική ομάδα της Καβάλας. Ο ίδιος
μιλώντας στην KARFITSA για τα πρώτα του ποδοσφαι-
ρικά βήματα αναφέρει: «Από πολύ μικρός ξεκίνησα
το ποδόσφαιρο.  Το πρωί πήγαινα σχολείο και μετά
μέχρι να βραδιάσει έπαιζα μπάλα. Μάταια, με κυ-
νηγούσε η μητέρα μου, Μαρία, να σταματήσω να
κλωτσάω την μπάλα, με σκισμένα και διαλυμένα
παπούτσια. Ήταν παθολογική αγάπη, οι παρέες, οι

επιθυμίες μου για ένα ζευγάρι παπούτσια, όλα γύ-
ρω από το ποδόσφαιρο». 

Το 1992 ήρθε η πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Πήρε με-
τεγγραφή στον Δικέφαλο του Βορρά και ξεδίπλωσε  το
ταλέντο του σε ηλικία μόλις 21 ετών.  Το ντεμπούτο του
στην Α' Εθνική έγινε στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλο-
νίκης: Αρης - ΠΑΟΚ 1-2 στις 23 Δεκεμβρίου 1992. Ο
Θοδωρής λατρεύτηκε από τους φίλους της μεγάλης ομά-
δας της Θεσσαλονίκης στα έξι χρόνια παραμονής του
στην Τούμπα. Γίνεται ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιρι-
στής που παίρνει μετεγγραφή στο εξωτερικό ενώ επί εί-
κοσι και πλέον χρόνια «παίζει» σε ομάδες της Ελλάδας
και του εξωτερικού όπως η Καβάλα, ο ΠΑΟΚ, η Λέστερ,
η ΑΕΚ και η Μπολόνια. «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα.
Εκτός από τον ΠΑΟΚ, εκείνο το διάστημα τέλη του
’92, υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον κι από άλλες ομά-
δες, αλλά ένα βράδυ Κυριακής με ειδοποίησαν ότι
έρχεται στην Καβάλα για να με αποκτήσει, ο τότε
πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Θωμάς Βουλινός. Από τη
στιγμή που ήρθε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στην Καβά-
λα, δεν υπήρξε πραγματικά δεύτερη σκέψη. Την
επόμενη μέρα έφτασα στη Θεσσαλονίκη και υπέ-
γραψα στον ΠΑΟΚ» λέει ο ίδιος στην KARFITSA.

Στη συνέχεια και καθώς τα χρόνια περνούσαν ο Ζα-
γοράκης γοήτευε όχι μόνο τους φιλάθλους αλλά και τους
επαγγελματίες του ποδοσφαίρου από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Το 1998 εντάχθηκε στο δυναμικό της Λέστερ

«Ακόμα και τους αντιπάλους του να ρωτήσει κανείς θα σου μιλήσουν για τον Θοδωρή Ζα-
γοράκη με τα καλύτερα λόγια. Με ανθρώπους που στα γήπεδα βρέθηκε απέναντι σήμερα
διατηρεί φιλικές σχέσεις. Το ίδιο κάνει και στην Ευρωβουλή. Προσπαθεί να αφήσει στην

άκρη τις όποιες κομματικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των Ελλήνων Ευρωβου-
λευτών και να στήσει την δική του… Εθνική Ελλάδας». Με αυτά τα λόγια μίλησε στην

KARFITSA στενός συνεργάτης του ευρωβουλευτή της ΝΔ και κορυφαίου ποδοσφαιριστή
που έκανε το 2004 εκατομμύρια Ελλήνων να δακρύσουν από χαρά όταν σήκωσε στα χέρια
του την… κούπα, το κύπελλο του Euro 2004. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης είναι ένας άνθρωπος
χαμηλών τόνων, «δουλευταράς» όπως σχολιάζουν όσοι τον ξέρουν, που κάνει… πρωτα-

θλητισμό από όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί. 

Ο ευρωβουλευτής 
της ΝΔ 

Θοδωρής Ζαγοράκης 
μιλά στην 
KARFITSAΑπό τα γήπεδα της 

Καβάλας, στο Euro 2004
και την...  Ευρωβουλή!
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Αγγλίας, το 2000 επέστρεψε στην Ελλάδα και υπέγραψε
στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το
2002. Σύμφωνα με τον ίδιο οι εμπειρίες που συνέλεξε
όλα αυτά τα χρόνια από τα γήπεδα εντός και εκτός Ελλά-
δας είναι διαφορετικές αλλά και συμπληρωματικές η μία
στην άλλη. «Διαπίστωσα την τεράστια απόσταση, σε
επαγγελματικό επίπεδο, που υπήρχε σε σχέση με πρω-
ταθλήματα του εξωτερικού» αναφέρει ο κ. Ζαγοράκης. 

Το Euro 2004
Το 2004 είναι για εκείνον χρονιά σταθμός, αφού

κράτησε στα χέρια του, ως αρχηγός της Εθνικής Ομάδας
την… κούπα του Euro 2004. Ως αρχηγός της ελληνικής
εθνικής ομάδας αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης
κατακτώντας την πρώτη θέση στο Euro 2004 της Πορτο-
γαλίας. Στα είκοσι και πλέον έτη της ποδοσφαιρικής του
παρουσίας ο Ζαγοράκης ανακηρύχτηκε ο πολυτιμότερος
παίκτης του τουρνουά (Euro 2004) και 5ος καλύτερος
Ευρωπαίος Ποδοσφαιριστής για το 2004. Είναι ο πρώ-
τος Έλληνας που πέρασε τις 100 συμμετοχές και έφτασε
τις 120 με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.

ΠΑΟΚ μια... ζωή
«Ο ΠΑΟΚ είναι πάθος, ένα πολύ μεγάλο κομμά-

τι της ζωής μου. Με πολλές χαρές, αλλά και στιγμές
απογοήτευσης. Κρατάω μέσα μου φυλαγμένες όλες
αυτές τις στιγμές κοιτάζοντας μπροστά και ελπίζον-
τας σ’ ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Εύχομαι πολύ
σύντομα, ο Δικέφαλος να κατακτήσει την κορυφή.
Να βρεθεί εκεί, όπου πραγματικά του αξίζει να βρί-
σκεται. Εκεί, που τον θέλει ο κόσμος του, εκεί όπου
ξέρω ότι θέλει να τον οδηγήσει ο Ιβάν Σαββίδης,
που έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα από την
ημέρα που αποφάσισε να αναλάβει και να αποκτή-
σει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών». Αυτά εί-
ναι τα λόγια που χρησιμοποιεί για την αγαπημένη του
ομάδα, τον ΠΑΟΚ την οποία υπηρέτησε όχι μόνο μέσα
στα γήπεδα αλλά και στα... γραφεία! Ο Θοδωρής Ζαγο-
ράκης το 2007, μια χρονιά όπου ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε
μια από τις δυσκολότερες στιγμές στην ιστορία του ανα-

λαμβάνει καθήκοντα προέδρου του Συλλόγου και κατα-
φέρνει να βρει λύση σε μια σειρά προβλημάτων, κυρίως
οικονομικών που ταλαιπωρούν την ομάδα. Τι λέει όμως
ο ίδιος για την ενασχόλησή του με τα διοικητικά του Δι-
κεφάλου; «Μπορώ να πω ότι τα πράγματα εξελίχθη-
καν τόσο γρήγορα ώστε η μετάβαση μου από ποδο-
σφαιριστής στην ηγεσία μιας μεγάλης ομάδας έγινε
εν μία νυκτί. Το κομμάτι της ενασχόλησης με τα δι-
οικητικά αποδείχθηκε, ωστόσο, ένα μεγάλο σχο-
λείο. Πολύτιμο εφόδιο για τα επόμενα χρόνια. Ξέρε-
τε, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα όταν
παύεις να είσαι ποδοσφαιριστής, που το μόνο που
έχεις να κάνεις είναι να σκέφτεσαι την προπόνηση
και τον αγώνα» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Στις 8 Οκτωβρίου 2009 ανακοίνωσε την παραίτησή
του από τη θέση του προέδρου επικαλούμενος προσωπι-
κούς λόγους, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα (Φεβρουά-
ριος 2010) επανήλθε και πάλι στο αξίωμά του για να πα-
ραιτηθεί ξανά το 2012. Ένα χρόνο αργότερα, και αφού ο
Ιβάν Σαββίδης εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη αγορά-
ζοντας την ομάδα, ανακοινώθηκε ότι ο Ζαγοράκης... επι-
στρέφει στον ΠΑΟΚ ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδια-
σμού στις επιχειρηματικές και όχι μόνο δραστηριότητες
του ομογενή επιχειρηματία.  Οι σχέσεις άλλωστε των δυο
ανδρών κρατούν χρόνια και ο ένας τρέφει αγάπη, σεβα-
σμό και εμπιστοσύνη για τον άλλον. Πρόσφατα μάλιστα ο
Ζαγοράκης με αφορμή όλα όσα έλεγε η ΝΔ για την διαδι-
κασία αδειοδότησης των καναλιών αλλά και τις προσω-
πικές επιθέσεις κορυφαίων στελεχών της εναντίον του
Σαββίδη δεν δίστασε να πάρει θέση και να συγκρουστεί
με το ίδιο του το κόμμα. «Όταν άλλοι μεταφέρουν την
επενδυτική τους δραστηριότητα εκτός Ελλάδας, ο
Σαββίδης και μένει και επενδύει. Αντι λοιπόν να τον
πυροβολούμε καλά θα κάνουμε να τον σεβόμαστε»
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.
Στην ερώτηση της KARFITSA πάντως εάν θα πάρει εκ-
πομπή στο νέο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη δεν απαντά!

Ο ΠΑΟΚ, η Ιωάννα
Λίλη και ο... δήμος

Θεσσαλονίκης

Ο Ιβάν Σαββίδης 
τον επέλεξε το 2013 
ως σύμβουλό του!

Η ζωή σε Στρασβούργο
και Βρυξέλλες

Στις 25 Μαΐου 2014 ο Θοδωρής Ζαγοράκης
εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Εί-
χε προηγηθεί συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο
της ΝΔ και πρωθυπουργό της χώρας Αντώνη Σαμα-
ρά. «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τι-
μητική πρόταση που μου κάνατε. Σε τέτοιου εί-
δους αγώνες είμαστε υποχρεωμένοι να αντα-
ποκρινόμαστε θετικά» δήλωσε τότε ο Ζαγοράκης
στις κάμερες, ενώ πληροφορίες θέλουν να είχαν
προηγηθεί πολλές τηλεφωνικές επαφές των δυο
ανδρών. Στην Ευρωβουλή ο Ζαγοράκης είναι στην
επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και συμμετέχει
στην αντιπροσωπεία της επιτροπής κοινοβουλευτι-
κής συνεργασίας ΕΕ- Ρωσίας. Συμμετέχει επίσης
στην επιτροπή εσωτερικής Αγοράς και προστασίας
Καταναλωτών και στην αντιπροσωπεία της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής σταθεροοίησης και σύνδε-
σης ΕΕ- Σερβίας. Βασικός του στόχος όπως λέει τα
δυόμιση αυτά χρόνια που βρίσκεται σε Στρασβούρ-
γο και Βρυξέλλες είναι η συνεργασία όλων των Ελ-
λήνων ευρωβουλευτών για την προώθηση των ζη-
τημάτων της χώρας. Ποιες είναι όμως οι δυσκολίες
που συναντά στο εξωτερικό; «Δεν υπάρχουν ιδι-
αίτερες δυσκολίες, αν εξαιρέσεις το πρώτο διά-
στημα που για μένα όλο αυτό το σκηνικό ήταν
κάτι άγνωστο, η καθημερινότητα και η τριβή
γύρω από θέματα, με τα οποία έχω υποχρέωση
να ασχοληθώ, θεωρώ ότι με έβαλε για τα καλά
στη λογική και στους ρυθμούς του Ευρωκοινο-
βουλίου» αναφέρει στην KARFITSA. 

Η γνωριμία με την Ιωάννα Λίλη
Για εκείνο για το οποίο είναι περήφανος περισσότερο στη ζωή του, είναι η οικογένειά του: η σύζυγός του

Ιωάννα Λίλη και τα δυο του παιδιά Μαρία και Γιάννης. Αν και ο ίδιος αποφεύγει τα προσωπικά του και κρατά την
οικογένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο παρελθόν το πρώην μοντέλο και πετυχημένη παρου-
σιάστρια είχε αναφερθεί σε λεπτομέρειες της σχέσης τους. «Μιλούσαμε μία εβδομάδα στο τηλέφωνο πριν
από το πρώτο ραντεβού, αλλά όταν συναντηθήκαμε είπα: Αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου! Υπήρχε
χημεία μεταξύ μας κι αυτό φάνηκε από τη πρώτη στιγμή, πριν συναντηθούμε, όταν είχαμε μόνο τηλε-
φωνική επικοινωνία» δήλωσε στο παρελθόν η κ. Λίλη. 

Όσο για το ενδεχόμενο να είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κάτι που ακούγεται στα «πηγαδάκια» ο ίδιος απαν-
τά: «Όχι δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στο μυαλό μου»! 



www.karfitsa.gr

Της Έλενας Καραβασίλη 
Όπως εξηγεί ο κ. Ιακώβου, παρά το γεγονός ότι οι

έλεγχοι και οι συλλήψεις της αστυνομίας για παρεμπόριο
λαθραίων τσιγάρων είναι σχεδόν καθημερινές, δεν
επαρκούν. «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Τρύφων Αλεξιάδης, σχετικά με τις ενέργειες
που έχουν γίνει για την πάταξη του λαθρεμπορίου
στα τσιγάρα, φαίνεται ότι από το 2014 έως το 2016
έχουν μειωθεί οι έλεγχοι και έχουν αυξηθεί οι πο-
σότητες που εντοπίζουν. Κι αυτό γιατί δεν επαρκεί
το προσωπικό ώστε να πραγματοποιούνται εντατι-
κοί έλεγχοι. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μειώνονται
σημαντικά τα έσοδα που εξοικονομεί το κράτος από
τα πρόστιμα και φυσικά να βλάπτεται ο μικροεπι-
χειρηματίας». Σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου το 2009 το
μερίδιο αγοράς που κατείχαν τα λαθραία τσιγάρα ήταν
στο 3%, το 2013 σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ το ποσο-
στό αυτό άγγιζε το 20%, ενώ όπως λέει ο ίδιος «σαν σω-
ματείο εκτιμούμε πως αυτό το ποσοστό υπερβαίνει
πλέον το 30%. Μάλιστα πιστεύουμε πως είναι μία
κατάσταση μη αναστρέψιμη. Όταν ένα μερίδιο αγο-

ράς αυξάνεται τόσο πολύ στην περίοδο της οικονο-
μικής κρίσης, χωρίς καμία προστασία του ελληνι-
κού κράτους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ση-
μαίνει πως αυτή η κατάσταση ολοένα και θα χειρο-
τερεύει». Ο πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών και Πε-
ριπτερούχων Μακεδονίας, εξηγεί πως λόγω της οικονο-
μικής κρίσης ολοένα και περισσότεροι πολίτες στρέφον-
ται στην κατανάλωση λαθραίων τσιγάρων, καθώς η δια-
φορά στην τιμή είναι σημαντική. «Όταν ένα πακέτο λα-
θραίων τσιγάρων πωλείται έναντι 1,50 και 2,00 ευ-
ρώ και το νόμιμο έναντι 3,50 και 4,50 ευρώ, αρκε-
τοί επιλέγουν να αγοράσουν τα λαθραία χωρίς βέ-
βαια να σκέφτονται πως αργότερα… θα αναγκα-
στούν να πληρώσουν πολύ περισσότερα». Ο κ. Ια-
κώβου μάλιστα τονίζει πως «παρά το γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ μας διαβεβαίωνε ότι δε θα γί-
νουν άλλες αυξήσεις στον φόρο των τσιγάρων, ξαφνικά
εν μία νυκτί αποφάσισαν να αυξήσουν το φόρο κατά 0,50
λεπτά. Αυτό φυσικά είναι κάτι που θα προκαλέσει τη ρα-
γδαία αύξηση του λαθρεμπορίου των καπνικών προϊόν-
των». 

«Έκρηξη» σε παρεμπόριο 
λαθραίων τσιγάρων και… λουκέτα!

Ημερήσιος τζίρος 5.000 ευρώ   
Ο κ. Ιακώβου αναφέρει χαρακτηριστικά πως το

κέρδος του μικροεπιχειρηματία σε ένα πακέτο τσι-
γάρων που κοστίζει 4,00 ευρώ αντιστοιχεί σε 0,20
λεπτά. Στα πιο φτηνά τσιγάρα που κοστίζουν 3,50
ευρώ το κέρδος είναι 0,10 λεπτά. «Στα λαθραία
τσιγάρα το μέγεθος κερδοφορίας είναι πολλα-
πλάσιο. Γι’ αυτό άλλωστε δεν τους φοβίζουν τα
πρόστιμα της τάξεως των 1.500 ευρώ όταν και
αν συλληφθούν. Αν κάνουν για παράδειγμα
ημερήσιο τζίρο που φτάνει τα 5.000 ευρώ,
όπως καταλαβαίνετε το ποσό του προστίμου
είναι σχεδόν αμελητέο». Ο ίδιος αναφέρει πως
σύμφωνα με μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, τα
παράνομα προϊόντα καπνού προέρχονται κυρίως
από παράνομες εταιρίες με έδρα την Κίνα, την Αί-
γυπτο και την Αραβία που κατασκευάζουν τσιγά-
ρα… με καπνό αμφιβόλου ποιότητας.

20

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης που «πάρθηκε εν μία νυκτί» να αυξήσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα κατά 0,50
λεπτά από 1η Ιανουαρίου του 2017, ο πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών και Περιπτερούχων Μακεδονίας Κώστας Ιακώβου εκτιμά πως:
«το ποσοστό παρεμπορίου στα λαθραία τσιγάρα αναμένεται να εκτοξευθεί άνω του 30%, κάτι που όπως είναι λογικό θα επιφέρει και νέα

λουκέτα στον κλάδο μας. Η αγορά τσιγάρων αυξάνει την επισκεψιμότητα στα μικρά σημεία πώλησης, έτσι αν αυτό μειωθεί σημαντικά, αρκε-
τοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να κλείσουν τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις». Μιλώντας στην εφημερίδα Karfitsa, ο κ. Ιακώβου διευ-

κρίνισε πως την τελευταία πενταετία, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης έκλεισαν 2.000 περίπτερα και ψιλικατζίδικα. 

«Ποντίκια, 
περιττώματα ζώων, 

χόρτα και τρίχες 
αποτελούν τη σύνθεση 

των λαθραίων 
τσιγάρων»



Καπνίζουν περιττώματα και τρίχες ζώων 
«Ποντίκια, περιττώματα ζώων, χόρτα και τρίχες

αποτελούν τη σύνθεση των λαθραίων τσιγάρων,
σύμφωνα με μελέτες. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχός
τους από τη νόμιμη καπνοβιομηχανία και το νόμι-
μο καλλιεργητή που είναι ο Έλληνας αγρότης. Και
φυσικά δεν ελέγχονται από το ελληνικό κράτος. Εί-
ναι σαφές λοιπόν πως είναι ακόμη πιο βλαβερά για
την ανθρώπινη υγεία», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ιακώ-
βου. Και συνεχίζει: «μπορεί ο καταναλωτής να πι-
στεύει πως κερδίζει, καθώς εξοικονομεί κάποια
χρήματα από την αγορά λαθραίων τσιγάρων, όμως
είναι βέβαιο πως στο μέλλον θα αναγκαστεί να ξο-
δέψει πολύ περισσότερα χρήματα για την ανυπολό-
γιστη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στον οργανι-
σμό του η κατανάλωση του συγκεκριμένου καπνού.
Έτσι κι αλλιώς το κάπνισμα έχει βλαβερές επιπτώ-
σεις, φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να προκληθεί
από την κατανάλωση τέτοιων προϊόντων που δεν
ελέγχονται από πουθενά». Ο κ. Ιακώβου μάλιστα τονί-
ζει ότι: «ο Έλληνας καταναλωτής πρέπει να καταλά-
βει και κάτι ακόμη. Με την αγορά λαθραίων τσιγά-

ρων βοηθά στην οικονομική ενίσχυση παγκόσμιων
τρομοκρατικών οργανώσεων. Υπάρχει βίντεο που
έχει δοθεί από τις καπνοβιομηχανίες στα υπουρ-
γεία, το οποίο απεικονίζει ότι το λαθρεμπόριο τσι-
γάρων πραγματοποιείται από τέτοιες οργανώσεις». 

«Τριπλάσιος αριθμών Ελλήνων 
θα φεύγει στις γειτονικές χώρες»

Το μεγαλύτερο πρόβλημα διακίνησης παράνομων
καπνικών προϊόντων ξεκινά, σύμφωνα με τον κ. Ιακώ-
βου από την Αθήνα και σταδιακά «ανεβαίνει» στη Βόρεια
Ελλάδα, ενώ γίνεται εντονότερο στις περιοχές που συνο-

ρεύουν με άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία και τα Σκόπια.
«Οι καταναλωτές πλέον καταφεύγουν στις γειτονικές χώ-
ρες για τα καθημερινά τους ψώνια, τη βενζίνη και τα τσι-
γάρα. Οι τιμές είναι χαμηλότερες, έτσι κάνουν εξοικονό-
μηση χρημάτων, ενώ δε χρειάζονται διαβατήριο για να
περάσουν τα σύνορα. Πιστεύω πως το ποσοστό των Ελ-
λήνων που θα αναγκαστεί να κάνει τις αγορές του στα
Σκόπια και τη Βουλγαρία θα διπλασιαστεί, μπορεί και να
τριπλασιαστεί, μέσα στο 2017», επισημαίνει ο ίδιος. Τέ-
λος όπως επισημαίνει ο κ. Ιακώβου, «αυτό είναι κάτι που
θα επιφέρει ακόμη περισσότερα λουκέτα σε περίπτερα
και ψιλικατζίδικα». 

www.karfitsa.gr
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KOKKINOΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
στα Ασφαλιστικά Ταμεία...
"Κόκκινο" και το ΙΚΑ "κόκκι-
νος" και ο ΟΑΕΕ. Εξήντλησαν
την προϋπολογισθείσα ετήσια
δαπάνη τους και θα χρει-
ασθούν για το τελευταίο τρί-
μηνο της χρονιάς επιπλέον
300 εκ. ευρώ ο καθένας για να
πληρώσουν τις συντάξεις. Στο
ένα έκτο του ΑΕΠ ανέρχονται

πλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ασφαλι-
στικά Ταμεία, αφού ξεπέρασαν συνολικά τα 30 δις
ευρώ (!) οι οφειλόμενες υποχρεώσεις πολιτών και
επιχειρήσεων. Τα μετρητά έχουν γίνει "σπάνιο εί-
δος" στην αγορά που συνεχίζει να βυθίζεται ολοένα
και πιο κάτω. Η ζοφερή εικόνα περιγράφεται εν μέ-
ρει και στην πρόσφατη ανακοίνωση του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που
λέει ότι οι οφειλέτες άνω των 5.000 ευρώ έκαστος
ανέρχονται σε 316.855 συνυπολογίζοντας και αυ-
τούς που εντάχθηκαν στις 100 δόσεις και από τους
οποίους το 70% περίπου έχουν χάσει τη ρύθμιση
λόγω αδυναμίας πληρωμών! Τα "μαύρα σύννεφα"
συνεχώς και πυκνώνουν και τα ανησυχητικά στοι-
χεία έρχονται από παντού, αφού πλέον οι ληξιπρό-
θεσμες οφειλές αγγίζουν τα 100 δις ευρώ (!) άλλο
μνημόνιο δηλαδή, αυτή τη φορά από το εσωτερικό
χρέος! Τα Επιμελητήρια και οι Εμπορικοί Σύλλο-
γοι όλης της χώρας εδώ και καιρό "φωνάζουν" μα
δεν εισακούονται από το αρμόδιο υπουργείο, ότι
είναι ανάγκη για να μην κλείσουν κι άλλες ακόμη

χιλιάδες επιχειρήσεις, να επανέλθει η ρύθμιση
των 100 δόσεων. Βέβαια το μαρτύριο δεν σταματά-
ει, αλλά είναι έστω μια ανάσα - μια ανακούφιση
στην ήδη κατακερματισμένη αγορά μας.

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ τα έσοδα από τον τουρισμό
και τον Αύγουστο, την ίδια ώρα που η αρμόδια
Υπουργός συνεχίζει τον ...αγώνα της (!) και ανεβά-
ζει φωτογραφίες στα social media με τις επιτυχίες
της στις διάφορες εκθέσεις του εξωτερικού! Σαν τα-
ξιδάκι αναψυχής μου φαίνονται όλα αυτά, γιατί
στην πράξη πάτωσε και ο τουρισμός μας, σημει-
ώνοντας υποχώρηση κατά 9,2% σε σχέση με πέρυ-
σι, αποτελώντας αρνητικό ρεκόρ στη δεκαετία!
Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν
για το οκτάμηνο κατά 7,1% και το μέγεθος αυτό της
πτώσης συνιστά νέο αρνητικό ρεκόρ! Με βάση τα
στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα καταλαμβάνει φέτος,
την τρίτη υψηλότερη πτώση στα τουριστικά έσοδα,
μετά τη Ρωσία και την Τουρκία... Είδατε τι κατάφε-
ραν να κάνουν οι λαθρομετανάστες και οι ΜΚΟ για
την οικονομία μας;.. 

ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ λέει ο οικονο-
μολόγος Παναγ. Θεοδωρίδης "Μην πληρώνετε τί-
ποτα, ούτε στην Εφορία, ούτε στον ΕΝΦΙΑ, οι
επαγγελματίες μόνο να πληρώνετε τον ΦΠΑ γιατί
είναι ποσό που εισπράξατε". Προσφεύγετε στα δι-
καστήρια και θα δικαιωθείτε. Το κακό δεν θα στα-
ματήσει αν δεν αντιδράσουμε. Η αλήθεια δεν επι-
δέχεται αμφισβήτηση. Χρηματοδότησαν από τον
Κρατικό προϋπολογισμό τις Τράπεζες με 233 δισ
ευρώ - ένα τεράστιο ποσό - από το 2009 έως το

2012 να κάνουν ανακεφαλοποίηση και τώρα ζη-
τούν από το λαό να τα πληρώσει με την επιβολή πα-
ράλογων φόρων. Μας βάλανε στο ΔΝΤ με ψεύτικα
στοιχεία, το ΔΝΤ στην έκθεση πεπραγμένων του
ομολογεί τα λάθη και τις παραλείψεις του που έκα-
νε στο θέμα της Ελλάδος και η Τρόικα με την αλλη-
λέγγυα Ευρωπαϊκή Ένωση, μας κουνούν το χέρι
και συνεχίζουν την φορολεηλασία των Ελλήνων,
εν μέσω καθημερινών αυτοκτονιών και κοινωνι-
κών δραμάτων! Εξαφάνισαν τη μεσαία τάξη και μας
οδηγούν όλους σε ολοκληρωτική καταστροφή. 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τα capital controls διε-
νεργείται εδώ και μήνες με απόλυτη μυστικότητα,
στοιχειοθετώντας εκτός της ανυπολόγιστης οικο-
νομικής ζημιάς που προκλήθηκε στην κοινωνία
και στις επιχειρήσεις και πολλά και βαρύτατα ποι-
νικά αδικήματα σε βάρος των πολιτών και του πο-
λιτεύματος. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγ-
γελίες δεκάδων πολιτών για την αιτία της συνεχιζό-
μενης δυσπραγίας της αγοράς, καθώς και από το
γεγονός ότι πολίτες και εργαζόμενοι δεν μπορούν
να ανταπεξέλθουν πλέον ούτε στις βασικές ανάγκες
τους, εξ αιτίας των περιορισμών των capital con-
trols. Σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι από τη μία
ανεβάζουν φόρους και εισφορές και από την άλλη
μειώνουν μισθούς και συντάξεις, το αποτέλεσμα εί-
ναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που είναι θέμα χρόνου
πότε θα εκραγεί!.. Μήπως αυτό επιδιώκουν;.. Να
ξεσηκωθεί ο κόσμος και να γίνουμε Βενεζουέλα;..
και μετά, να μας ...σερβίρουν μια "Κυβέρνηση
Εθνικής Σωτηρίας" που θα συνεχίσει το παιχνίδι
τους;..
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nΠροσλήψεις σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους ενέκρινε το

υπουργείο Πολιτισμού με απόφαση του
και οι συμβάσεις θα αφορούν τετράμηνη
εργασία. Ειδικότερα σύμφωνα με έγγραφο
εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών
πρόσληψης 48 ατόμων διαφόρων
ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας τεσσάρων μηνών, σε Υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Σύμφωνα με έγγραφο της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς που αφορά στην κατανομή
ανά Οργανική Μονάδα & αρχαιολογικό
χώρο, ειδικότητα και αριθμό του προς
πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να
καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των
αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της και
σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις του εν
λόγω προσωπικού θα έχουν διάρκεια
τεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία
πρόσληψης και όχι πέραν της 31ης
Μαρτίου 2017.

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ωρομίσθιων
Καθηγητών, για την υλοποίηση της πράξης
«αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016» της ΠΕ Θεσσαλονίκης ανατολικό
τμήμα, στο ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020». Οι εν λόγω καθηγητές θα παρέχουν
υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας και
ευρύτερης κοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης των σχολείων των Δήμων που
συμμετέχουν στην Κοινωνικής Σύμπραξη
(Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Θέρμης, Δήμος
Θερμαϊκού, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος
Πυλαίας-Χορτιάτη) και ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού. Η λήξη του προγράμματος
ορίζεται στις 31-12-2016, με δυνατότητα
ανανέωσης των σχετικών συμβάσεων σε
περίπτωση παράτασης του προγράμματος. Για
περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
2313317139, 2313317128, 2313317666,
2313317137, 2313317116.

nΟ δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου

τριών -3- ΠΕ Παιδιάτρων και ενός -1- ΠΕ
Παιδοψυχολόγου για την υλοποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος- “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια
Βίου Μάθηση 2014-2020.” Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα
Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής
Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας &
Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας
(γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου
Α'1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 54640, Δ/νση
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα
Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού
(Γραφείο 326). Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 231331/7128-7139-7137-7666.

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης
Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 54642, Θεσσαλονίκη,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού -
Οικονομικού, υπόψη κας. Ελένης Λάττα (τηλ.
επικοινωνίας: 2310932601 και 2310911600,
εσωτ. 25). Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες Έντυπα -Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα.

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση
μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου δέκα

καθαριστών/τριών για κάλυψη αναγκών καθαρισμού
σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης
για το σχολικό έτος 2016-17. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο
γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους
72 Τ. Κ. 54453) από ώρα 10.00 - 14.00. Για
περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313318249,
2313318285. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει αίτηση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Περίληψη της προκήρυξης θα
αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων στο γραφείο
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους
72 Τ. Κ. 54453),όλων των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Θεσσαλονίκης (www. thessaloniki.gr , Προκηρύξεις -
Διακηρύξεις).

nΟ δήμος Κορδελιού- Ευόσμου ανακοινώνει την
πρόσληψη 38 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα
«Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2016 - 2017,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τις
εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της Διεύθυνσης
Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού
Ευόσμου (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή,
2ος όροφος, Εύοσμος) από 17-10-2016 και για (10)
δέκα ημέρες, έως και 27-10-2016, κατά τις ώρες
9:00'-13:00'. (Πληροφορίες τηλ: 2310574155,
700082, 705442).

nΟ Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών
(ΟΚΑΝΑ), προκηρύσσει την πλήρωση 25

θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Υπηρεσιών του
Οργανισμού. Τα γενικά και τυπικά προσόντα
πρόσληψης καθώς και η διαδικασία επιλογής των
υποψηφίων, αναφέρονται στην αναλυτική
προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης -
Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.okana.gr. Η προθεσμία υποβολής
της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την
17.10.2016 ημέρα Δευτέρα και λήγει την
10.11.2016 ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της
ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις
που υποβλήθηκαν πριν από την 17.10.2016 ή που
θα υποβληθούν μετά την 10.11.2016, δεν θα
ληφθούν υπ' όψιν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να
υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων
της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης
συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
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#τεχνολογία _Social

» Για να προφυλαχθούν τα προσωπικά δεδομένα των ασθε-

νών (ένα πολύ ευαίσθητο θέμα στη Γερμανία), αφενός οι
ασθενείς θα συγκατατίθενται ρητά εκ των προτέρων για
την 'ανάγνωση' του ιατρικού ιστορικού τους από τον
«Γουότσον», αφετέρου ό,τι επεξεργάζεται ο υπερυπολογι-
στής θα είναι ανώνυμο (γι' αυτόν, όχι για τους γιατρούς!).
Προς το παρόν, το νοσοκομείο κάνει δοκιμές του συστή-
ματος τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με τους μη-
χανικούς της ΙΒΜ, έχοντας βάλει τον «Γουότσον» να εξε-
τάσει 500 περιστατικά, για να δει τι «πουλιά πιάνει» στις
διαγνώσεις. Οι έως τώρα ενδείξεις είναι πολύ θετικές,
καθώς ο υπερυπολογιστής κάνει μέσα σε ελάχιστα δευτε-
ρόλεπτα διαπιστώσεις για τις οποίες οι γιατροί θα έκαναν
μέρες. Τον Δεκέμβριο, ο «Γουότσον» θα βάλει τη λευκή
ποδιά του και θα πιάσει κανονική δουλειά στο πλευρό
των άλλων γιατρών. Οι τελευταίοι ελπίζουν ότι ο νέος συ-
νάδελφός τους θα τους βοηθήσει να κάνουν διαγνώσεις
ακόμη και ασθενειών που έως τώρα είναι τελείως άγνω-
στες στην ιατρική.

»Σύστημα πλοήγησης που δεν χρειάζεται δο-
ρυφόρους. Ομάδα ερευνητών του Universi-

ty of California, Riverside, ανέπτυξε ένα σύστη-
μα πλοήγησης που εκμεταλλεύεται υπάρχοντα
σήματα στο περιβάλλον, όπως κινητής τηλεφω-
νίας και Wi-Fi, αντί για το GPS. Η τεχνολογία
αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως εναλλα-
κτική στο GPS, είτε συμπληρωματικά σε συστή-
ματα GPS, προκειμένου να παρέχεται όσο πιο
αξιόπιστη και ακριβής πλοήγηση είναι δυνατόν.
Ακόμη, ενδείκνυται για χρήση από πλήρως αυ-
τόνομα οχήματα, όπως αυτοκίνητα και αερο-
σκάφη (drones). Επικεφαλής ερευνητής είναι ο
Ζακ Κάσας, βοηθός καθηγητής ηλεκτρολογίας/
μηχανικής υπολογιστών στο Bourns College of
Engineering του UCR. Η ομάδα του παρουσίασε
την έρευνά της στην Institute of Navigation Glo-
bal Navigation Satellite System Conference
(ION GNSS+) στο Πόρτλαντ τον Σεπτέμβριο. Τα
περισσότερα συστήματα πλοήγησης σε αυτοκί-
νητα και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές χρησι-
μοποιούν το, βασιζόμενο στο διάστημα, σύστη-
μα GNSS (Global Navigation Satellite System),
που περιλαμβάνει το αμερικανικό GPS, το ρωσι-
κό GLONASS, το ευρωπαϊκό Galileo και το κινε-
ζικό Beidou. Για τεχνολογίες που απαιτούν
υψηλή ακρίβεια, όπως για παράδειγμα τον χώ-
ρο της αεροδιαστημικής και τα οπλικά συστήμα-
τα (πχ πυραύλους), τα συστήματα πλοήγησης
συνδυάζουν το GPS με σύστημα INS (Inertial
Navigation System), το οπoίο παρέχει υψηλή
ακρίβεια βραχυπρόθεσμα, αλλά τη χάνει σε βά-
θος χρόνου. Παρά την πρόοδο στον χώρο, τα
σημερινά συστήματα GPS/ INS δεν θα μπορούν
να καλύψουν τις ανάγκες των μελλοντικών αυ-
τόνομων οχημάτων για διάφορους λόγους:

Πρώτον, από μόνο του το GPS είναι αδύναμο
και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια
περιβάλλοντα, όπως πχ βαθιά φαράγγια, ενώ,
δεύτερον, τα σήματα GPS είναι επιρρεπή σε πα-
ρεμβολές. Τρίτον, τα πολιτικά GPS δεν κρυπτο-
γραφημένα ούτε επαληθεύονται, κάτι που τα κα-
θιστά τρωτά σε χάκερ. Σήμερα, στον χώρο των
αυτόνομων οχημάτων, έμφαση δίνεται και σε
αισθητήρες όπως κάμερες, λέιζερ, σόναρ κ.α.
Ωστόσο, αυτό περιορίζει σημαντικά τον διαθέ-
σιμο χώρο. Αυτό που έκανε η ομάδα του Κάσας
ήταν να εκμεταλλευτεί τα σήματα που είναι ήδη
έξω στο περιβάλλον: Αντί να προσθέσουν περισ-
σότερους εσωτερικούς αισθητήρες, ο Κάσας και
οι ερευνητές του αναπτύσσουν οχήματα τα
οποία θα μπορούν να καθοδηγούνται μέσω των
εκατοντάδων σημάτων που βρίσκονται γύρω
μας ανά πάσα στιγμή, όπως των δικτύων κινη-
τής τηλεφωνίας, του ραδιοφώνου, της τηλεόρα-
σης, του Wi-Fi και άλλων δορυφορικών σημά-
των. Τα σήματα αυτά χαρακτηρίζονται SOP (Si-
gnals of Oppotunity) και μπορούν να χρησιμο-
ποιούνται για πλοήγηση. Το σύστημα αυτό μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται μόνο του, ή, ακόμα κα-
λύτερα, να συνδυάζεται με δεδομένα INS εάν το
GPS δεν λειτουργεί.«Τα αυτόνομα οχήματα ανα-
πόφευκτα θα φέρουν κοινωνικο-πολιτική επα-
νάσταση. Η ομάδα μου ασχολείται με τις προ-
κλήσεις που έχουν να κάνουν με τη υλοποίηση
πρακτικών, οικονομικών και αξιόπιστων αυτό-
νομων οχημάτων. Στόχος μας είναι να κάνουμε
αυτά τα οχήματα να λειτουργούν χωρίς άνθρω-
πο στο “κύκλωμα” για παρατεταμένες περιό-
δους χρόνου, για αποστολές όπως η έρευνα, η
διάσωση, η παρακολούθηση, η χαρτογράφηση,
η αγροτική χρήση, η πυρόσβεση, η παράδοση
δεμάτων και η μεταφορά» αναφέρει ο Κάσας.

»Yπερυπολογιστής κάνει διαγνώσεις σπάνιων νό-
σων. Ο διάσημος υπερυπολογιστής Watson (Γουό-

τσον) της αμερικανικής εταιρείας ΙΒΜ, ο οποίος διακρί-
νεται για την εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη του, βρήκε
μια νέα πολύ χρήσιμη δουλειά. Θα βοηθά στις διαγνώ-
σεις τους γιατρούς του Κέντρου Μη Διαγνωσμένων και
Σπάνιων Ασθενειών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί-
ου του Μάρμπουργκ στη Γερμανία. Στο παρελθόν, ο
«Γουότσον» είχε αναλύσει μερικές πολύπλοκες ιατρικές
περιπτώσεις, αν και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό είχε
διαγνώσει σωστά το περιστατικό. Η νέα συνεργασία του
με το γερμανικό νοσοκομείο θα ξεκινήσει έως το τέλος

του έτους, σύμφωνα με το BBC και το New Scientist. Εί-
χε προηγηθεί η θυγατρική DeepMind της Google, που
ήδη συμφώνησε με βρετανικά νοσοκομεία να αξιοποι-
ήσουν τις υπηρεσίες του δικού της εξελιγμένου συστή-
ματος τεχνητής νοημοσύνης. Στο συγκεκριμένο Κέντρο
Μη Διαγνωσμένων και Σπάνιων Ασθενειών (γνωστό
ως ZusE) του νοσοκομείου του Μάρμπουργκ απευθύ-
νονται απελπισμένοι ασθενείς που έχουν περάσει ακό-
μη και από 40 γιατρούς, αλλά δεν έχουν καταφέρει να
μάθουν από τι πάσχουν ή να λύσουν το πρόβλημά τους.
Από τότε που άνοιξε το Κέντρο το 2013, η λίστα αναμο-
νής ξεπερνά τους 6.000 ασθενείς. «Αυτός ο αριθμός
αποτελεί σχεδόν έναν εφιάλτη. Χρειαζόμαστε νέες ιδέες
και νέα τεχνολογία», δήλωσε ο επικεφαλής γιατρός, κα-

θηγητής Γιούργκεν Σάφερ. Κάπως έτσι, το νοσοκομείο
στράφηκε στις υπηρεσίες του «Γουότσον». Όπως είπε ο
δρ Σάφερ, όσοι προσέρχονται στο συγκεκριμένο νοσο-
κομείο, συχνά φέρνουν μαζί τους χιλιάδες εξετάσεις και
άλλα ιατρικά έγγραφα από προηγούμενες επαφές τους
με γιατρούς. «Είναι σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα.
Όμως ακόμη και η παραμικρή πληροφορία θα μπορού-
σε να μας οδηγήσει σε ακριβή διάγνωση», τόνισε. Ο
«Γουότσον» -που το 2011 έγινε διάσημος όταν κέρδισε
τους καλύτερους παίκτες του παιγνιδιού γνώσεων Jeop-
ardy- θα 'διαβάζει' τους ογκώδεις ιατρικούς φακέλους
των ασθενών και, παράλληλα, θα μελετά έναν τεράστιο
όγκο ιατρικών δημοσιεύσεων, προσπαθώντας να βρει
κάτι σχετικό για την εκάστοτε περίπτωση.

»Ανακαλύφθηκαν μυστηριώδεις «εκρηκτικές» πηγές ακτί-

νων-Χ. Οι Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν στο σύμ-
παν μυστηριώδεις πηγές «εκρήξεων» που στέλνουν πρό-
σκαιρα στο διάστημα τρομερά ισχυρές ακτίνες-Χ. Όταν
συμβαίνει η έκρηξη αυτών των ακτίνων-Χ, τα αινιγματικά
αντικείμενα-πηγές γίνονται 100 έως 200 φορές φωτεινό-
τερα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά μετά από μια
ώρα περίπου επιστρέφουν στα κανονικά επίπεδα φωτεινό-
τητάς τους. Η ανακάλυψη έγινε με τα δύο διαστημικά τηλε-
σκόπια ακτίνων-Χ, το Chandra της NASA και το XXM-Ne-
wton της ESA. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τζίμι Ίρ-
γουιν του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο περιοδικό "Nature". Οι αστρονόμοι εν-
τόπισαν τέτοιες εκρήξεις σε δύο γαλαξίες που απέχουν 47
και 14 εκατομμύρια έτη φωτός αντίστοιχα. Ευτυχώς ο γα-
λαξίας μας δεν διαθέτει τέτοια εκρηκτική πηγή (όχι ακόμη
τουλάχιστον). Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ότι πρό-
κειται για άγνωστα έως τώρα κοσμικά «αντικείμενα» που
αντιπροσωπεύουν μια νέα κατηγορία εκρηκτικών φαινο-
μένων. Τα ονόμασαν «Υπέρλαμπρες Πηγές Ακτίνων-Χ»
(ULX) και τα διακρίνουν από τα μάγναστρα (magnetars),
τα νεαρά άστρα νετρονίων που διαθέτουν ισχυρά μαγνητι-
κά πεδία και επίσης μπορούν να παράγουν απότομα ισχυ-
ρές ακτίνες-Χ. «Ποτέ έως τώρα δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο»,
ανέφερε ο Ίργουιν και δήλωσε άγνοια για τη φύση αυτών
των «εκρήξεων». Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι παράγον-
ται, όταν η ύλη από ένα άστρο πέφτει μέσα σε μια μαύρη
τρύπα ή σε ένα άστρο νετρονίων (πάλσαρ).
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#Οδηγός_διασκέδασης
Γράφει ο Νυχτόβιος

Τελευταία  βραδιά για  τον
δημοφιλή  ΗΛΙΑ  ΚΛΩΝΑ-
ΡΙΔΗ  που  στις  2   προ-
ηγούμενες εμφανίσεις
του...  καθήλωσε  τους  κο-
σμικούς με  το  μεγαλείο  της
υπέροχης  φωνής  του. Σή-
μερα  λοιπόν  από  την  πί-
στα  της  BOUTIQ  θα  χαρί-
ζει  για  τελευταία βραδιά  το
διαλεκτό   του  ρεπερτόριο.
Μαζί του συνεχίζει  όλο  το
υπόλοιπο  καλλιτεχνικό
επιτελείο με  επικεφαλής
τον  ΓΙΑΝΝΗ  ΔΩΡΑ - Λα-
σκαρατου  3  Ποσειδώνιο
Τηλ: 6944139406

Τελειώνει  σήμερα  
ο   Ηλίας  Κλωναριδης

Κυριαρχεί   η  ΠΡΟΒΑ 
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ απόλυτα   στην  νυκτερινή  διασκέδαση  το  υπέροχο  μονα-
δικό  στολίδι  η   ΠΡΟΒΑ   στην  γωνία  Παπαναστασίου  &  Μπότσαρη
όπου  από  την  βραδιά   που  ξεκίνησε  γνωρίζει  ένα  ανεπανάληπτο
θρίαμβο  αφού  κάθε  τριήμερο  Πέμπτη  Παρασκευή  Σάββατο  η  ζεστή
φιλοξενεί  αίθουσα  πλημμυρίζει  από  συντροφιές  απολαμβάνουν  τον
μοναδικό  πρωταγωνιστή  ΧΡΗΣΤΟ  ΚΩΣΤΑΡΑ  &  όλο  το  εκλεκτό  επι-
τελείο  καλλιτεχνών

Ο  πρωταγωνιστής 
της  νύχτας
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ  γνώριμη  &  ιδιά-
ζουσα  αρέσει  στο  κοινό  της  Θεσ-
σαλονίκης  χρόνια  τώρα  Ο  λόγος
για  τον  ΧΡΗΣΤΟ  ΚΩΣΤΑΡΑ  που
με  τις  φωτεινές  του  εμφανίσεις
στην  ΠΡΟΒΑ  γίνεται  ο  κυρίαρχος
της  νυκτερινής  Θεσσαλονίκης. Απο-
τελεί  την  χρυσή  ελπίδα  της  νύχτας
για  την  πανελλήνια  αναγνώριση
του. Είναι  σίγουρα  ο  μεγάλος
πρωταγωνιστής!
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Υπέροχα  στο  INSIENE 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ  ωραίες   φθινοπωρινές  βραδιές  στην  πανέμορφη  κοσμική αίθου-
σα  INSIENE  στο  πεζόδρομο  της  Βασ  Ολγας  168  όπου  οι  κοσμικές  συντροφιές
μέσα  σε  μια υπέροχη  ατμόσφαιρα  απολαμβάνουν  το  ζωντανό    πρόγραμμα  των
καλλιτεχνών  που  με τον  βιρτουόζο  της  πενιάς  Κώστα  Γεωργα  είναι  μοναδικό
Διε/νση  ΛΙΑ  ΣΑΡΡΗ  Τηλ:  6945236520

Λαϊκές  εικόνες  στα  ΚΕΦΙΑ 
ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ  κεφιού  κάθε  τετραήμερο  (Τετάρτη… Σάββατο)   στην  ζεστή  γωνία
τα  ΚΕΦΙΑ  όπου  οι αγαπημένοι  πρωταγωνιστές  ΗΛΙΑΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΜΑΚΗΣ  ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ, ΕΦΗ  ΚΑΡΡΑ προσφέρουν  με μοναδικό  τροπο
το  ποικίλο  λαϊκό  ρεπερτόριο  ανεβάζοντας  το  θερμόμετρο  σε  υψηλα  επίπεδα
Τηλ: 2310 248331

Ε Θ Ο Σ  γίνεται  συνήθεια
ΕΝΑΣ  όμορφος  άνετος  χώρος  όπου περνούν  ευχάριστα  τις  ελεύθερες  ώρες  των
οι  θαμώνες  του  είναι  το  Σπορτ live  Bet… ουζερί  Ε  Θ  Ο  Σ  όπου  γίνεται  συνή-
θεια   &  πραγματικά  γεμίζει από  όμορφες  συντροφιές  ενώ παρατηρείται  το
αδιαχώρητο  με  τα ποδοσφαιρικά  παιχνίδια  Βασ  Γεωργίου  36  
Tηλ: 2310  887515

Ξεφάντωμα  
στο  BASE  LIVE  AFTER 
ΛΑΙΚΟ ξεφάντωμα  στο  όμορφο
ανακαινισμένο  σαλόνι  του  BA-
SE  LIVE  AFTER  στο  3  ο χιλιό-
μετρο    Θεσ/νικη   Αθηνών
όπου  μέσα  σε  μια  ηλεκτρισμέ-
νη  ατμόσφαιρα  ανεβάζουν  το
θερμόμετρο  του  κεφιού  με τις
ερμηνείες  τους  οι  καλλιτέχνες
του  προγράμματος  ενώ  χορευ-
τικά  ταμπλό  παρουσιάζει το
μπαλέτο. Λειτουργεί  Πέμπτη
Παρασκευή  Σάββατο  Κυριακή
Τηλ:  2310  789476/7/8

Β  44      
ΣΤΗΝ Αλεξ. Παπαναστασίου  44
βρίσκεται  το  υπέροχο The   bar
44  του  γνωστού  επιχειρηματία
κ  Μπάμπη  Ιωσηφιδη που  φι-
λοξενεί  τα  βράδια πολλές  συν-
τροφιές  που  απολαμβάνουν  τα
καθαρά  ποτά  τους  κάτω  από
τους  ήχους  επιλεγμένης  μουσι-
κής  Τηλ 6987235980

Καφε
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ   
ΤΟ   CAFE  BAR   ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
στην Ανατολικής  Θράκης  51
στην  Κάτω Τούμπα   συγκεν-
τρώνει  από  νωρίς  το   πρωί
πολλές  συντροφιές  που  περ-
νούν  ευχάριστα  τις  ελεύθερες
ώρες  των  ενώ  τα  βραδιά  κάτω
από  τους  ήχους  επιλεγμένης
όμορφης  μουσικής  απολαμβά-
νουν    τα  υπέροχα  ποτά   σφη-
νάκια  &  κοκτέιλ  
Τηλ:  2310   90  80  26

ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ
ΟΜΟΡΦΟ  υπέροχο  νεανικό
στέκι  το  ΑΛΛΟ  ΘΕΜΑ    στην
Βασ.  Ολγας  176  συγκεντρώνει
πολλές  όμορφες  δροσερές  νε-
ανικές  συντροφιές  που  απο-
λαμβάνουν  την  διασκέδαση
τους  με τα  υπέροχα  μουσικά
κομμάτια    &  απολαμβάνοντας
το  ποτό  τους  
Τηλ:  2310   417 338

LA  BISTECCA στην Καλαμαριά
Επιτέλους, ύστερα από  ένα  χρόνο  βρέ-

θηκε  ατμοσφαιρικό  μαγαζί  στην  ανατο-
λική  πλευρά  της  πόλης  όπου  μπορείς  να
επιλέξεις  πλέον ποιότητα και τιμή...  συμ-
βατή. Κρέατα  ζυμαρικά  φρέσκες  σαλάτες
&  θεϊκά  γλυκά . LA  BISTECCA  τα... "λέει
όλα" Στην οδό Θ. Σοφούλη 77 - Καλαμα-
ριά  τηλ  κρατήσεων  2310  410 999

Ο  Χρήστος  Χολιδης  στο  VOICE
Συνεχίζεται  ο  θρίαμβος  στο  κοσμικό

VOICE  όπου  κάθε  διήμερο    ο  αγαπημένος
στους  Θεσσαλονικείς  νυκτόβιους  ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ  ΧΟΛΙΔΗΣ παρουσιάζει  το  εκλεκτό
του  ρεπερτόριο  &  ενθουσιάζει τις συντρο-
φιές  Μαζί  του  η  δροσερή  ΒΙΛΛΗ  ΡΑΖΗ   &
ένα  εκλεκτό επιτελείο.  Ωραία  ταμπλό προ-
σφέρει  το  δροσερό  χορευτικό  μπαλέτο

Συναρπάζει  
τους  πάντες η  Όλγα  Παππά

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ  απόλαυση  με φινέτσα
&  χάρη  η  δροσερή  &  γοητευτική  ΟΛΓΑ  ΠΑΠΠΑ
συνεχίζει  να συναρπάζει  στις  Μούσες όπου
πρωταγωνιστεί &  προσφέρει  προσωπικά σουξέ
από  το  τελευταίο της  άλμπουμ    που  κυκλοφο-
ρεί  με γενικό τίτλο  ΔΕΝ  ΞΕΠΕΡΝΙΕΤΑΙ ενώ  πολύ
σύντομα  μπαίνει  στα  στούντιο  για  καινούργια
δουλειά 

“Δεν πέφτει karfitsa”
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Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης 

Ξεναγός μας σε αυτή την... εξερεύνηση της Θεσσαλο-
νίκης όπως την έζησαν οι ρεμπέτες ήταν ο Τάσος Παπα-
δόπουλος, ένας εκ των πιστοποιημένων ξεναγών που
πραγματοποιούν περιπάτους με την ομάδα «Thessaloniki
Walking Tours». Ο κ. Αντρέας, ο φύλακας των παλιών
φυλακών της πόλης, μας ανοίγει τις πόρτες. Αν και το
μνημείο είναι κλειστό τις Κυριακές, λόγω της έλλειψης
φυλάκων η ομάδα έχει εξασφαλίσει το «πράσινο φως» να
εισέρχεται σε χώρους αρχαιολογικής και όχι μόνο σημα-
σίας και ενδιαφέροντος γιατί όπως αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά: «μας έχουν μάθει οι εργαζόμενοι στους χώ-
ρους αυτούς και εκτιμούν το έργο που κάνουμε». 

Αναδρομή στο ρεμπέτικο
«Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι αστικό τραγούδι, γιατί

είναι τραγούδι που  αναπτύχθηκε εντός των πόλεων»
σχολιάζει ο κ. Παπαδόπουλος καθώς εισέρχεται μέσα στο
Γεντί Κουλέ που λειτουργούσε μέχρι και το 1989 ως φυ-
λακή. Ο συγκεκριμένος περίπατος για άλλη μια φορά
ήταν sold out. Περίπου 45 άτομα, έχοντας φωτογρα-
φικές μηχανές στα χέρια τους και... μπλοκάκια περ-
πατούσαν, σταματούσαν, ρωτούσαν, εξηγούσαν για
περίπου τέσσερις ώρες στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Τα 15 ευρώ που κοστίζει η συμμετοχή σε μια δια-
δρομή «Thessaloniki Walking Tours» δεν ήταν αποτρε-
πτικός παράγοντας, αφού στην τιμή εκτός από την ξενά-
γηση συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά και επίσκεψη σε ένα
εστιατόριο της πόλης το οποίο αναλαμβάνει να... φιλέψει
τους περπατητές με φαγητά αντίστοιχα και ανάλογα της

εποχής και της περιόδου για την οποία ενημερώνονται. 
«Ανεβήκαμε στο Γεντί Κουλέ γιατί το συγκεκρι-

μένο μνημείο, στο παρελθόν μια από τις πιο σκλη-
ρές φυλακές της χώρας μνημονεύτηκε πολλές φο-
ρές στα ρεμπέτικα τραγούδια. Επίσης οι περισσότε-
ροι ρεμπέτες στα τραγούδια τους αναφέρονται σε
έρωτες αλλά και παράνομες ναρκωτικές ουσίες, δο-
λοφονίες και καυγάδες που κατά κάποιο τρόπο σχε-
τίζονται με τη φυλακή» συνεχιζει ο ξεναγός Τάσος Πα-
παδόπουλος. «Στο παρελθόν το Γεντί Κουλέ χαρα-

κτηρίστηκε ως... τάφος των ζώντων. Η φυλακή
υμνήθηκε όσο τίποτα άλλο από τους ρεμπέτες» συμ-
πληρώνει ο κ. Παπαδόπουλος. 

Μπροστά από τα μάτια και τα... αυτιά, αφού έξω από
το μνημείο η ομάδα «έστησε» ένα αυτοσχέδιο ρεμπετάδι-
κο για να γίνει καλύτερη και... πιο βιωματική η ξενάγηση
περνούν τα «Μουρμούρικα», η «Παξυμαδοκλέφτρα», «Το
Τραμ το τελευταίο», ο Μάρκος Μαμβακάρης, η Μαρίκα, ο
Μητσάκης και δεκάδες άλλοι ρεμπέτες της παλιάς Θεσσα-

Το ραντεβού μας δόθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής έξω από το Γεντί Κουλέ. Η διαδρομή
«Ρεμπέτικη Θεσσαλονίκη» είναι ένας περίπατος που επιλέγουν να κάνουν πολλές φορές Θεσσα-
λονικείς αλλά και επισκέπτες της πόλης. Για τα στελέχη της ομάδας «Thessaloniki Walking Tours»
ήταν ένας ακόμα περίπατος, σαν τους δεκάδες άλλους θεματικούς που διοργανώνουν καθόλη
τη διάρκεια της χρονιάς με έναν και μοναδικό σκοπό: «Να μας γνωρίσουν καλύτερα την πόλη

στην οποία ζούμε». Και αυτός όμως ο περίπατος είχε κάτι το ξεχωριστό! Ήταν μοναδικός! 

Οι Θεσσαλονικείς που μας 
ξεναγούν στην... πόλη μας!

Άγνωστες ιστορίες 
που «δένουν» 
με μνημεία της 

Βόρειας Ελλάδας
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λονίκης. Φυσικά, από την ξενάγηση δεν θα μπορούσε να
λείπει η αναφορά στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης που έχει
υμνηθεί όσο τίποτα άλλο στα ρεμπέτικα τραγούδια, τα
πορνεία της περιοχής γνωστή και ως... μπάρα, τα σκυλά-
δικα στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης με τις Συκιές, η
πλατεία του Τσιτσάνη, η επίσκεψη στα Καστρόπληκτα της
Άνω Πόλης, η αναφορά στην ιστορική ταβέρνα της «Δό-
μνας», η βόλτα από την πλατεία Τερψιθέας, η εξιστόρηση
του περιστατικού με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κοεμτζή και
πολλά άλλα. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο το ρεμπέ-
τικο τραγούδι και η ρεμπέτικη Θεσσαλονίκη μπορούν να
χωριστούν σε τρεις εποχές. «Το 1922-1932 που ήκμασε
η Σχολή του Σμυρνέικου, η χρυσή εποχή του ρεμπέτικου
τα χρόνια 1932-1940 και την εποχή που οι ρεμπέτες με-
τατρέπονται σε λαϊκούς τραγουδιστές την περίοδο 1940-
1952». 

Η... ιδέα
Η ιδέα, όπως σχολιάζει η υπεύθυνη επικοινωνίας

του project ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013. «Θελή-
σαμε να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη. Να
γνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητές της, τις γενιές της,
τους ανθρώπους της μέσα όμως από ένα ιδιαίτε-
ρο τρόπο ξενάγησης. Οι ξεναγήσεις γίνονται από
πιστοποιημένους επαγγελματίες, ανθρώπους
που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο ή καθηγητές
πανεπιστημίου. Όλοι όσοι ξεναγούν είναι ψαγ-
μένοι και πολύ σχετικοί με το αντικείμενο. Οι
περίπατοι που προτείνουμε, διασκεδαστικοί αλ-
λά και τεκμηριωμένοι, αναζητούν τις ανθρώπι-
νες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα σημαν-
τικά μνημεία της, τους δρόμους, τις πλατείες, τις
γειτονιές αλλά και τις μυστικές της γωνιές. Ιστο-
ρία, τέχνη, αρχιτεκτονική, γεύσεις και αρώματα
αποτελούν τη βάση μιας βιωματικής εμπειρίας
για ξεχωριστή σύνδεση με την πόλη, τη σύνθετη
ταυτότητά της, τους ανθρώπους της και τις συνή-
θειές τους» αναφέρει στην KARFITSA η Μάγδα Δη-
μάκη. 

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται σε τρεις γλώσ-
σες: αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά. Η ομάδα «Thes-
saloniki Walking Tours» αποτελείται από οκτώ μέλη.
Πρόκειται για τους: Εύη Καρκίτη, Λάζαρο Κατσιά,
Κωστή Ζαφειράκη, Τάσο Παπαδόπουλο, Γιώργο
Φητάμ, Μαρία Μπουντούκα, Μάγδα Δημάκη και
Χρύσα Ξουβερούδη. Παράλλαλα με τις ομαδικές
ξεναγήσεις οι άνθρωποι που μας καλούν να...
γνωρίσουμε την πόλη στην οποία μένουμε,
πραγματοποιούν ιδιωτικούς περιπάτους ενώ τώ-
ρα «δουλεύουν» μια νέα ιδέα. Πρόκειται για τον
πρώτο κύκλο διαλέξεων που συμπληρώνεται
από μια καινοτόμα διαδραστική ξενάγηση που
συνδέει τους συμμετέχοντες με έναν διαφορετικό
τρόπο με το βυζαντινό παρελθόν της πόλης. Ακο-
λουθώντας τις πλέον σύγχρονες διεθνείς προ-
σεγγίσεις οργανώνουν  τις διαλέξεις σε τρεις κύ-
κλους: α. 330- 726 - ο μετασχηματισμός του ελ-
ληνορωμαϊκού κόσμου, β. 800- 1204- από την
εικονομαχία έως το Λατινικό Βασίλειο της Θεσ-
σαλονίκης και γ. 1224- 1430- από την παλαι-
ολόγεια αναγέννηση έως το ρόδο του Μουράτ.

Ποιοι είναι οι... ξεναγοί; 
Η παραπάνω διαδρομή είναι βέβαια μια από τις δεκαπέντε και πλέον (εμπλουτίζονται συνεχώς) διαδρομές- πε-

ριπάτους που πραγματοποιεί η ομάδα «Thessaloniki Walking Tours». Όπως αναφέρει στην KARFITSA η «ψυχή της
ομάδας» Εύη Καρκίτη: «Θέλαμε εξαρχής να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μας... ξεναγήσει στην πόλη
μας. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι κάνουμε... αόρατες ξεναγήσεις. Στεκόμαστε σε μνημεία
που υπάρχουν και οι ξεναγοί ή οι επιστήμονές μας αφηγούνται ιστορίες που δένουν με τα κτίρια ή τα αν-
τικείμενα που βλέπουμε. Είναι κάτι σαν θεατρική παράσταση» αναφέρει η ίδια. 

Μεταξύ άλλων, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν μια θέση σε κάποια από τις «παραδοσιακές
διαδρομές» του «Thessaloniki Walking Tours. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στους εξής περιπάτους:
«Στα ίχνη των θεών της πόλης», «Η γεύση στη Θεσσαλονίκη», «Το ρεμπέτικο στη Θεσσαλονίκη», «Τα κοι-
μητήρια της Θεσσααλονίκης», Σελανίκ το ρόδο του Σουλτάνου», «Από τη μπάρα στο Βαρδάρη», Σκοτεινή
μνήμη», «Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου», «Εβραϊκός Περίπατος», «Εγώ και ο Γαλέριος»  και «Μυ-
στική Θεσσαλονίκη». 
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«Τo 30% των τροχαίων δυστυχη-
μάτων οφείλεται στην απόσπαση
προσοχής και όταν λέμε απόσπαση
προσοχής, εννοούμε φυσικά και την
χρήση του κινητού τηλεφώνου» ση-
μειώνει Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ
Ιωάννα Ροτζιώκου μιλώντας στα ΜΜΕ
και στα social media. Σύμφωνα δε με με-
γάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα από το ινστιτούτο «Ipsos»
σχετικά με τη συμπεριφορά και τη νοο-
τροπία περίπου 14.000 οδηγών σε 11
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλ-
ληνες οδηγοί έχουν την πιο επικίνδυνη
συμπεριφορά, αναφορικά με τη χρήση
συνδεδεμένων συσκευών. Το 2014 κα-
ταγράφηκαν 23.459 παραβάσεις για
αντικανονική χρήση του κινητού τη-
λεφώνου. Το 2015καταγράφηκαν
19.730 παραβάσεις για αντικανονι-
κή χρήση του κινητού τηλεφώνου,
ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
της ΕΛ.ΑΣ από τον Ιανουάριο μέχρι
και τον Σεπτέμβριο του 2016 κατα-
γράφηκαν 18.271 παραβάσεις για
αντικανονική χρήση του κινητού τη-

λεφώνου! Σοκαριστικές όμως είναι
και οι διαπιστώσεις της έρευνας που
διεξήγαγε το «Transport Research
Laboratory» του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, «αυτοί
που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφω-
νο κατά την οδήγηση είναι πιο επι-
κίνδυνοι από τους μεθυσμένους
οδηγούς». Αυτό συμβαίνει γιατί ο οδη-
γός που έχει το κινητό στο χέρι… αργεί
να αντιδράσει, δεν παρατηρεί προσεκτι-
κά τα σήματα της τροχαίας και αδυνατεί
να κρατήσει σταθερές ταχύτητες και
αποστάσεις κατά την οδήγηση!Για όποι-
ον κάνει χρήση κατά την οδήγηση κινη-
τού τηλεφώνου ή τηλεόρασης συνδεδε-
μένων με ακουστικά, βεβαιώνεται διοι-
κητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ και
αφαιρείται επί τόπου η άδεια ικανότητας
οδήγησης για 30 ημέρες. Εξαιρείται η
περίπτωση εκείνη που γίνεται χρήση
του συστήματος ανοιχτής ακρόασης ή η
περίπτωση του Bluetooth και το κινητό
είναι τοποθετημένο σε θέση ανοιχτής
ακρόασης (φωτο αρχείου από περιφε-
ρειακή οδό Θεσσαλονίκης)

Ο οδηγός με κινητό είναι πιο επικίνδυνος από τον μεθυσμένο!

#Αγώνες αυτοκινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Ρόδο, Κέρκυρα! Αυτό είναι το μεγαλόπνοο
σχέδιο της νεότευκτης λέσχης μηχανοκίνητου
αθλητισμού με την ονομασία “ΔΙΕΛΠΙΣ
ΠΕΡΙΑΓΩΝΩΝ” που παρουσιάστηκε σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας. Η ίδια ομάδα
ανακοίνωσε τη δημιουργία λέσχης με σκοπό τη
διοργάνωση αγώνων ταχύτητας εντός του
αστικού ιστού σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Ο
πρόεδρος της Λέσχης, Θανάσης Παπαθεοδώρου,
αναφέρθηκε στην πενταετή προσπάθεια του
DielpisFormula1 για την επίσημη υποψηφιότητα
διοργάνωσης αγώνων F1 στη Δραπετσώνα, η
οποία συνεχίζεται με πολύ καλές προοπτικές,
καθώς και στους λόγους που επέβαλαν τη
δημιουργία της λέσχης “ΔΙΕΛΠΙΣ
ΠΕΡΙΑΓΩΝΩΝ”. Σκοπός της η διοργάνωση
αγώνων ταχύτητος εντός πόλεων ξεκινώντας από
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κέρκυρα κα. Ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού Ελλάδος, Δημήτρης Μιχελακάκης
χαιρέτησε την ίδρυση της νέα λέσχης και
εξέφρασε τη συμπαράσταση της ΟΜΑΕ τόσο στην
προσπάθεια για τη διεξαγωγή αγώνων εντός
πόλης από τη ΔΙΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΝΩΝ όσο και
στην πολυετή προσπάθεια της DielpisFormula1. 

#Αυτοκινητοβιομηχανία υπέρ υποψηφίου ΗΠΑ!
(βλ tweet) Αυτό συνέβη μέσω twitter, όταν κατά
τη διάρκεια του περίφημου debate ανάμεσα στη
Hillary Clinton και τον Donald Trump, η
ιαπωνική εταιρεία πήρε θέση υπέρ της
εκπροσώπου των Δημοκρατικών!Το tweet
ανέφερε «Είμαι με τη Hilary» και παρότι
προσπερνάμε το γεγονός πως έγραψαν λάθος το
όνομα της φερόμενης ως φαβορί για το ρόλο του
πλανητάρχη, λίγο αργότερα διεγράφη! Κι αυτό
διότι άμεσα υπήρξε αντίδραση από τους
followers που δεν ενέκριναν την πολιτική
τοποθέτηση από πλευράς μίας
αυτοκινητοβιομηχανίας.

#Formula 1: Πρώτος στις ΗΠΑ ο Χάμιλτον.
Όπως ξεκίνησε έτσι και τελείωσε η πρώτη
τριάδα των πιλότων στο Grand Prix του
Όστιν, στο Τέξας των ΗΠΑ.Ο Λιούις
Χάμιλτον είδε πρώτος την καρό σημαία και
μείωσε τη διαφορά από τον Ρόσμπεργκ
στους 26 βαθμούς, ελπίζοντας ακόμη ότι
μπορεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του
παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο Βρετανός τρις
παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την
πέμπτη νίκη της καριέρας του σε αυτή την
πίστα και συνολικά 50ή, ενώ ο ομόσταβλός
του στη Mercedes, Νίκο Ρόσμπεργκ, δεν
δυσαρεστήθηκε με τη δεύτερη θέση, καθώς
κράτησε σε καλό επίπεδο τη διαφορά.Τρίτος
ήταν ο Ντάνιελ Ρικιάρντο με Red Bull, οι
Σεμπάστιαν Φέτελ (Ferrari) και Φερνάντο
Αλόνσο (McLaren) ακολούθησαν, ενώ τη
βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα
συμπλήρωσαν κατά σειρά οι Κάρλος Σάινθ
Τζούνιορ (Toro Rosso), Φελίπε Μάσα
(Williams), Σέρχιο Πέρες (Force India),
Τζένσον Μπάτον (McLaren) και Ρομέν
Γκροζάν (Haas).

To ανανεωμένο Suzuki SX4 S-Cross μετράει πλέον
αντίστροφα μέχρι την εμφάνισή του στους ευρωπαϊ-
κούς δρόμους. Το νέο μοντέλο γίνεται ψηλότερο κα-
τά 15 χιλιοστά από τον προκάτοχό του, ενώ έχει αλ-
λάξει ο σχεδιασμός της μπροστινής μάσκας με νέ-
ους προβολείς που του προσδίδουν τολμηρή εμφά-
νιση. Το πίσω μέρος του νέου SX4 S-Cross έχει και
αυτό νέα σχεδίαση με φώτα LED που του προσδί-
δουν σύγχρονο στυλ. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει το
μπροστινό ταμπλό με την οθόνη soft-touch 7 ιν-
τσών. Ο χώρος των πίσω καθισμάτων δίνει στους
επιβάτες μεγάλη άνεση, ενώ διαθέτει επίσης μεγάλο
χώρο για τις αποσκευές των επιβατών. Σύμφωνα με
την εταιρεία, τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί
στο εσωτερικό και στις επιφάνειες του ταμπλό είναι
ποιοτικά, με τα διακοσμητικά piano black, τα φιλέ-
τα αλουμινίου και τις επενδύσεις σε καθίσματα και
πόρτες να ανεβάζουν επίπεδό του. Τα μοντέλα θα εί-
ναι εξοπλισμένα με επτά αερόσακους, ESP, Bluetoo-
th, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, κλιματισμό, φώτα
ημέρας, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, cruise con-
trol, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, μαύ-
ρο προστατευτικό πλάκες ολίσθησης και μαύρο επε-
κτάσεις θόλους των τροχών. 
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#Η Seat και η Aqualia ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να αναπτύξουν από κοινού το
SMART Green Gas project, που έχει ως
στόχο να αξιοποιήσει τα ισπανικά υδάτινα
απόβλητα παράγοντας ανανεώσιμα
βιοκαύσιμα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα φυσικού
αερίου CNG. Το οφέλη του έργου αυτού θα
είναι εμφανή σε ολόκληρο τον κύκλο της
οικονομίας. Η χρήση εναλλακτικών
καυσίμων προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο
περιβάλλον, αφού τα οχήματα που κινούνται
με βιομεθάνιο μπορούν να εκπέμπουν έως
και 80% λιγότερο CO2 σε σχέση με τα
βενζινοκίνητα οχήματα.

#Αυξήσεις για 1,5 εκατ. ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων στα νέα τέλη κυκλοφορίας, τα
οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στα
μέσα Νοεμβρίου. Όπως όλα δείχνουν, θα
πληρώσουν αυξημένα τέλη  όσοι αγόρασαν
ακριβό αυτοκίνητο την τελευταία πενταετία.
Κι αυτό ως... αντιστάθμιση για τη μείωση
σχεδόν στο μισό των τελών κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων άνω των δέκα ετών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τα
αυτοκίνητα πριν το 2005 έρχονται μειώσεις
από 5% ως και 10%, ενώ για τα αυτοκίνητα
πριν το 2000 τα τέλη θα είναι μειωμένα από
10% έως 40%. Αυξημένα τέλη κυκλοφορίας
θα πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων των οποίων το ΙΧ είναι του
2007, 2008, 2009 και 2010, καθώς τα τέλη
τους θα υπολογιστούν με βάση τους ρύπους.
Για πρώτη φορά φέτος θα πληρώσουν τέλη
όσοι αγόρασαν αυτοκίνητο με ρύπους από
80 ως 90 γραμμάρια, ενώ «καπέλο»
αναμένεται να μπει και στα πετρελαιοκίνητα
αυτοκίνητα.

#Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
(ΣΕΑΑ) οι δέκα μάρκες τις οποίες επέλεξαν
περισσότερο οι Θεσσαλονικείς για την αγορά
των αυτοκινήτων τους στο επτάμηνο του
2016 είναι κατά σειρά οι: Nissan, Toyota,
Opel, Suzuki, Bmw, Citroen, Volkswagen,
Peugeot, Ford και Renault. Σχετικά με τον
μήνα Ιούλιο, στην κορυφή των προτιμήσεων
των Θεσσαλονικέων βρίσκονται οι μάρκες
Toyota, Nissan και Skoda, ενώ συνολικά
πουλήθηκαν 413 οχήματα, έναντι 372 που
πουλήθηκαν για τον ίδιο μήνα του 2015.

# Η οδός Δωδεκανήσου και η πλατεία
Αριστοτέλους είναι οι μοναδικές περιοχές
που… δεν  ελέγχονται από την Δημοτική
Αστυνομία Θεσσαλονίκης». Όπως
αποκάλυψε στην KARFITSA, πριν από λίγες
μέρες ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος
Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης,
Λευτέρης Κιοσέογλου: «επειδή υπάρχουν
Αστυνομικά Τμήματα στις δύο αυτές
περιοχές δεν κάνουμε ελέγχους, ας τους
κάνουν μόνοι τους. Το έχουμε πει και στον
εισαγγελέα και το δέχτηκε». Από την πλευρά
του ο Θανάσης Παππάς, αντιδήμαρχος
τεχνικών έργων, περιβάλλοντος και
καθαριότητας γνωστοποίησε  – μέσα από την
εφημερίδα μας- ότι ο Δήμος ετοιμάζει…
ανασχεδιασμό των ποδηλατοδρόμων σε όλη
την πόλη ώστε να μην έχουμε το γνωστό
μπάχαλο και θέαμα με παραβάσεις κάθε
είδους.Δηλαδή υπομονή...

Έγινε απολογισμός δράσης της Δημοτικής Αστυνο-
μίας με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την
επαναλειτουργία της υπηρεσίας με το... ένα τρίτο του
προσωπικού που υπηρχε πριν καταργηθεί. Ο ίδιος ο
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης παρουσίασε τα ποσοτι-
κά και ποιοτικά στατιστικά δεδομένα «Η Δημοτική
Αστυνομία όχι μόνο δεν είναι ο μπαμπούλας, αλ-
λά είναι ο βοηθός και ο υποστηρικτής του πολίτη,
που πρέπει να καταλάβει ότι η υπηρεσία αυτή εκ-
προσωπεί την καλή του συνείδηση. Ο νόμος χρει-
άζεται υποστήριξη για να εφαρμοστεί. Αν θέλουμε
να ζούμε σε μια πόλη χωρίς προβλήματα, πρέπει
να υποστηρίξουμε αυτούς που επιβάλλουν το νό-
μο» τόνισε χαρακτηριστικα. Ο Γιάννης Μπουτάρης
επισήμανε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από
τον ένα χρόνο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας,
το 70% του συνόλου των παραβάσεων αφορούν παρα-
βάσεις ως προς την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
«Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε μια εποχή κρίσης
δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά αυστηροί,
αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Τα καταστήματα πρέπει να είναι και αυτά σύννο-
μα». Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι ο Δήμος έχει ήδη δη-
μιουργήσει θέσεις στάθμευσης για δίκυκλα και πλέον
η Δημοτική Αστυνομία βεβαιώνει παραβάσεις και για
τους συγκεκριμένους παραβάτες. «Ο στόχος δεν είναι
εισπρακτικός, αλλά πρέπει να μπει μια τάξη στην
πόλη». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία στους 13 μήνες επαναλει-
τουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας βεβαιώθηκαν
114.709 παραβάσεις του ΚΟΚ, με μέσο όρο ανά μήνα
τις 8.823. Από αυτές, το 92% καταγράφηκε στους κεν-
τρικούς οδικούς άξονες της 1ης  Δημοτικής Κοινότη-
τας, ενώ το υπόλοιπο 8% κυρίως στην 4η και 5η Κοι-
νότητα. Το 11% των παραπάνω κλήσεων επιβλήθη-
καν για αντικοινωνική συμπεριφορά (ράμπες, θέσεις
στάθμευσης ΑμεΑ, διαβάσεις, πεζοδρόμια, πεζόδρο-
μους) και ακριβώς το ίδιο ποσοστό αφορά παραβάσεις
στάθμευσης διπλής σειράς και ουσιώδους παρεμπόδι-
σης κυκλοφορίας οχημάτων. Αναφορικά με τα Κατα-
στήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,  διενεργήθη-
καν 962 έλεγχοι, σφραγίστηκαν 172 καταστήματα,
ενώ σε 466 καταστήματα, δηλαδή στο 48% των ελεγχ-

θέντων, βεβαιώθηκε μία τουλάχιστον παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθη-
καν 3.012 υποθέσεις γνησίου υπογραφής κατ’  οίκον.
Η θετική ανταπόκριση στις τηλεφωνικές καταγγελίες
κυμαίνεται στο 82%, ενώ ο μέσος χρόνος ανταπόκρι-
σης αντιστοιχεί σε 13,57 λεπτά. Κατά την περίοδο Σε-
πτέμβριος 2015 - Σεπτέμβριος 2016 καταγράφηκαν
συνολικά 2.417 καταγγελίες.

Το συνολικό ποσοστό εισπραξιμότητας των
προστίμων ανέρχεται σε 67%. Τα χρήματα που εί-
χαν προϋπολογιστεί να εισπραχθούν από πρόστι-
μα του ΚΟΚ στα ταμεία του Δήμου, το 2016, ήταν
1.600.000€, ενώ το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται
σε 2.951.000€. Το πραγματικό ποσό για τους 13 μή-
νες της επαναλειτουργίας της Υπηρεσίας έχει ξεπε-
ράσει τα 3.500.000€, με τα 2 εκ. περίπου να αντι-
στοιχούν στη Δημοτική Αστυνομία και τα υπόλοι-
πα στην Ελληνική Αστυνομία. Τα μηνιαία λει-
τουργικά έξοδα της Δημοτικής Αστυνομίας ανέρ-
χονται σε 102.000€, ενώ οι μηνιαίες εισπράξεις,
μόνο από τα πρόστιμα του ΚΟΚ, κυμαίνονται
ανάμεσα στα 160 με 180.000€. 

Όσον αφορά τους στόχους και το σχεδιασμό του
επόμενου εξαμήνου, προβλέπεται ότι η Δημοτική
Αστυνομία Θεσσαλονίκης: Θα ενισχύσει την παρου-
σία της στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης με στόχο
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου ωρα-
ρίου φορτοεκφορτώσεων. Θα επιχειρήσει να δι-
ευρύνει αριθμητικά και γεωγραφικά τις συνέργει-
ες με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και
τα συναρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, με πρότυπο
την αποτελεσματική συνεργασία που έχει σε ημε-
ρήσια πλέον βάση, με το 1ο Τμήμα Τροχαίας Θεσ-
σαλονίκης. Θα εφαρμόσει ένα νέο πιλοτικό πλά-
νο αστυνόμευσης στις Δημοτικές Κοινότητες με
έμφαση στην ταχύτερη ανταπόκριση στις τηλεφω-
νικές καταγγελίες. Θα στοχεύσει στο διπλασιασμό
των ελέγχων σε ΚΥΕ, τροποποιώντας την αντί-
στοιχη εσωτερική λειτουργία και διατηρώντας τις
απαραίτητες εργατοώρες στο υπάρχον επίπεδο.
Θα προωθήσει την υλοποίηση ενός προγράμμα-
τος σχολικής τροχονομικής αγωγής διετούς διάρ-
κειας, σε πρώτη φάση, με ίδιους πόρους

Τα εκατομμύρια των κλήσεων 
της δημοτικής αστυνομίας...



#GIRL 

30

Ό
τα

ν 
η
 ψ

υχ
ή

το
 θ

έλ
ει

…
 

το
 σ

ώ
μ
α 

ακ
ολ

ου
θε

ί!!

Ο
λυ

μ
π

ία
 Π

ετ
σο

ύδ
η

Από μικρή στον αθλητισμό, 
τη μεγάλη της αγάπη! Ξ

εκ
ίν

η
σ
ε 

το
ν 

σ
τί

βο
 ό

τα
ν 

ή
τα

ν 
1
0
 ε

τώ
ν 

κ
α
ι δ

εν
ά
ργ

η
σ
α
ν 

να
 τ
η
ν 

κ
ερ

δ
ίσ

ο
υ
ν 

τα
 1

0
0
 μ

έτ
ρα

 μ
ετ

’ ε
μ
-

π
ο
δ
ίω

ν.
 Α

ργ
ό
τε

ρα
, τ

ελ
ει

ώ
νο

ντ
α
ς 

το
 σ

χο
λε

ίο
, θ

έ-
λο

ντ
α
ς 

να
 σ

υ
νε

χί
σ
ει

 ν
α
 π

ρο
σ
φ

έρ
ει

 σ
το

ν 
α
θ
λη

τι
-

σ
μ
ό
, π

έρ
α
ν 

τη
ς 

ιδ
ιό

τη
τά

ς 
τη

ς 
ω

ς 
α
θ
λή

τρ
ια

ς,
 α

π
ο
-

φ
ά
σ
ισ

ε 
να

 α
κ
ο
λο

υ
θ
ή
σ
ει

 τ
ο
 ό

νε
ιρ

ό
 τ
η
ς,

 τ
η
ν 

π
ρο

π
ο
-

νη
τι

κ
ή
. Σ

τα
 1

7
 γ

νω
ρί

ζε
ι τ

ο
ν 

έρ
ω

τα
 τ
η
ς 

ζω
ή
ς 

τη
ς 

κ
α
ι

σ
τα

 2
4
 α

π
ο
φ

α
σ
ίζ

ο
υ
ν 

να
 ε

νώ
σ
ο
υ
ν 

τι
ς 

ζω
ές

 τ
ο
υ
ς 

μ
ε

τα
 δ

εσ
μ
ά
 τ
ο
υ
 γ

ά
μ
ο
υ
. 

Τ
ο
 2

0
1
3
 μ

έν
ει

 έ
γκ

υ
ο
ς 

κ
α
ι σ

τα
μ
α
τά

ει
 τ
ις

 α
θ
λη

τι
κ
ές

τη
ς 

υ
π

ο
χρ

εώ
σ
ει

ς!
 Τ

ο
ν 

Ιο
ύ
λι

ο
 τ
ο
υ
 2

0
1
4
 ο

λο
κ
λη

ρώ
-

νε
τα

ι η
 ε

υ
τυ

χί
α
 τ
ο
υ
ς 

μ
ε 

το
ν 

ερ
χο

μ
ό
 τ
η
ς 

κ
ό
ρη

ς 
το

υ
ς…

Κ
α
ι δ

εν
 α

ργ
εί

 ν
α
 ξ
α
να

φ
ο
ρέ

σ
ει

 τ
α
 α

γα
π

η
μ
έν

α
 τ
η
ς 

sp
i-

k
es

 κ
α
ι ν

α
 κ

ά
νε

ι ξ
α
νά

 τ
ο
 ό

νε
ιρ

ό
 τ
η
ς 

π
ρα

γμ
α
τι

κ
ό
τη

τα
…

 Η
 Ο

λυ
μ
π

ία
 ε

ίν
α
ι

α
π

ό
φ

ο
ιτ

η
 τ
ο
υ
 Τ

μ
ή
μ
α
το

ς 
Ε
π

ισ
τή

μ
η
ς,

 Φ
υ
σ
ικ

ή
ς 

α
γω

γή
ς 

κ
α
ι Α

θ
λη

τι
σ
μ
ο
ύ

Θ
εσ

σ
α
λο

νί
κ
η
ς!

 Α
σ
χο

λε
ίτ

α
ι μ

ε 
τη

ν 
π

ρο
π

ο
νη

τι
κ
ή
, ε

ργ
ά
ζε

τα
ι ω

ς 
π

ρο
π

ο
νή

-
τρ

ια
 σ

το
 π

ρό
τυ

π
ο
 α

θ
λη

τι
κ
ό
 κ

έν
τρ

ο
 Θ

εσ
σ
α
λο

νί
κ
η
ς,

 «
Ο

λυ
μ
π

ιά
δ
α
» 

κ
α
ι π

α
-

ρά
λλ

η
λα

 κ
ά
νε

ι τ
ο
 χ

ό
μ
π

ι τ
η
ς…

 έ
να

 χ
ό
μ
π

ι σ
το

 ο
π

ο
ίο

 έ
γι

νε
 π

ρω
τα

θ
λή

τρ
ια

Ε
λλ

ά
δ
α
ς 

σ
τα

 1
0
0
 μ

έτ
ρα

 μ
ετ

’ ε
μ
π

ο
δ
ίω

ν,
 χ

ρυ
σ
ή
 Β

α
λκ

α
νι

ο
νί

κ
η
ς 

κ
α
ι χ

ά
λκ

ιν
η

Μ
εσ

ο
γε

ιο
νί

κ
η
ς!

 Α
νή

κ
ε 

σ
τη

ν 
ο
ικ

ο
γέ

νε
ια

 τ
ο
υ
 Π

Α
Ο

Κ
 1

0
 χ

ρό
νι

α
 κ

α
ι α

π
ό
 π

έρ
-

σ
ι κ

α
ι σ

το
ν 

Ε
λε

υ
θ
έρ

ιο
 Β

εν
ιζ

έλ
ο
 Χ

α
νί

ω
ν.

 Ε
ίν

α
ι μ

η
τέ

ρα
, σ

ύ
ζυ

γο
ς,

 ν
ο
ικ

ο
κ
υ
ρά

,
α
θ
λή

τρ
ια

 κ
α
ι π

α
ρά

λλ
η
λα

 π
ρο

π
ο
νή

τρ
ια

…
 Ό

τα
ν 

θ
έλ

ει
ς

π
ρα

γμ
α
τι

κ
ά
 κ

ά
τι

, τ
ο
 κ

α
τα

κ
τά

ς!
 Ο

 σ
τό

χο
ς

τη
ς 

εί
να

ι ν
α
 μ

π
ο
ρέ

σ
ει

 ν
α
 φ

έρ
ει

σ
ε 

επ
α
φ

ή
 μ

ε 
το

ν 
α
θ
λη

τι
-

σ
μ
ό
 ό

σ
ο
 τ
ο
 δ

υ
να

τό
ν 

π
ε-

ρι
σ
σ
ό
τε

ρα
 π

α
ιδ

ιά
 κ

α
ι

μ
έσ

α
 α

π
ό
 τ
η
 δ

ια
δ
ικ

α
-

σ
ία

 τ
η
ς 

π
ρο

π
ό
νη

σ
η
ς

να
 κ

α
τα

φ
έρ

ει
 ν

α
 μ

ε-
τα

λα
μ
π

α
δ
εύ

σ
ει

σ
το

υ
ς 

α
θ
λη

τέ
ς

τη
ς 

ό
,τ

ι τ
η
ς 

δ
ί-

δ
α
ξε

 ο
 π

ρω
τα

-
θ
λη

τι
σ
μ
ό
ς.

•
 Ζ

ώ
δ
ιο

:Τ
οξ

ότ
ης

•
 Σ

τέ
κι

:Ό
τα

ν 
βρ

ίσ
κε

ι χ
ρό

νο
 γ

ια
 έ
ξο

δο
,

θα
 τη

 β
ρε

ίτ
ε 
στ

ο 
«N

av
on

a»
 ν

α 
π
ίν

ει
 κ

ρα
-

σί
 κ

αι
 ν

α 
τρ

ώ
ει

 π
ίτ

σα
 α

π
ό 

τα
 κ

αλ
ύτ

ερ
α

χέ
ρι

α,
 α

υτ
ά 

το
υ 

συ
ζύ

γο
υ 

τη
ς!

•
 Α

γα
π
η
μ
έν

ο
ς 

π
ρο

ο
ρι

σ
μ
ό
ς:

Η
 γ

εν
έ-

τε
ιρ

α 
τη

ς,
 τα

 Γ
ια

νν
ιτ

σά
.

•
 Τ

ρε
ις

 ε
υχ

ές
 π

ο
υ 

θ
α
 ή

θ
ελ

ε 
να

 π
ρα

γ-

μ
α
το

π
ο
ιή

σ
ει

: 
Ο

 κ
αθ

έν
ας

 ν
α 

π
ρο

σπ
α-

θε
ί κ

άθ
ε 
μέ

ρα
 ν

α 
γί

νε
τα

ι κ
αλ

ύτ
ερ

ος
 α

π
ό

το
ν 

χθ
εσ

ιν
ό 

το
υ 

εα
υτ

ό.
 Ε

ύχ
ετ

αι
 σ

ύν
το

μα

να
 ξ

εφ
ύγ

ου
με

 α
π
ό 

αυ
τή

 τη
ν 

κα
τα

στ
ρο

-

φ
ικ

ή 
κρ

ίσ
η 

κα
ι,
 τέ

λο
ς,

 ν
α 

εί
να

ι γ
ερ

οί
 ο

ι

ά
νθ

ρ
ω

π
ο
ι κ

α
ι ν

α
 μ

π
ο
ρ
ο
ύ
ν 

να
 π

α
λέ

-

ψ
ου

ν 
γι

α 
τη

ν 
κα

τά
κτ

η
σ
η
 τω

ν 
ον

εί
ρω

ν

το
υς

, μ
ε 
υπ

ομ
ον

ή 
κα

ι ε
π
ιμ

ον
ή.



www.karfitsa.gr

31

Εάν στους Ελληνες φιλάθλους είχαν απο-
μείνει λίγα ψήγματα ποδοσφαιρικής
υπηρηφάνειας από την κατάκτηση του
Euro 2004, θα πρέπει να εξανεμίστηκαν
και αυτά μετά την απόφαση της FIFA να
βάλει υπό επιτροπεία την Ε.Π.Ο. Και επει-
δή για όλα τα δυσάρεστα πράγματα πάντα
υπάρχει μία εξαιρετική ταμπέλα έτσι κι
αυτή η προσβλητική για το ελληνικό πο-
δόσφαιρο εξέλιξη, βαπτίστηκε «Επιτροπή
εξομάλυνσης». 

Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν η FIFA
παρόμοια απόφαση εποπτείας μίας
ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έχει
πάρει   για τη Δημοκρατία του Κονγκό,
το Κουβέϊτ και τη Ζουαζιλάνδη! Για κα-
μία άλλη χώρα στον πλανήτη δεν έκρινε
ότι συντρέχουν λόγοι να προχωρήσει σ’
αυτό το μέτρο κι αυτό εύλογα προκαλεί με-
λαγχολία μαζί με θυμό στον μέσο Ελληνα
φίλαθλο. Αυτόν ο οποίος στον σκληρό δί-
σκο του μυαλού του έχει καταγράψει έναν
ποδοσφαιρικό αγώνα, ως διασκέδαση,
ίσως εκτόνωση, αλλά όχι ένα γεγονός
διαφθοράς, αδικίας και αφετηρία για βί-
αιες ενέργειες.

Προσφάτως φίλος που ζει στην Αγγλία
μου έστειλε οπτικό υλικό από τον
αγώνα    Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μπρί-
στολ Ρόβερς τον οποίο και παρακο-
λούθησε. Η γηπεδούχος ιδρύθηκε το
1889. Το 1976, η ομάδα υποβιβάζεται
στην Β' Κατηγορία, και στη συνέχεια
στην Γ', το 1979. Το 1981 φτάνει ακόμα
και στην Δ' Κατηγορία. Οι οπαδοί της δεν
βρήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυ-
ρηθούν, οι πολιτικοί δεν ζήτησαν από
την βουλή της Αγγλίας ευνοϊκή μεταχεί-
ριση της ομάδας και η ποδοσφαιρική
ζωή της χώρας συνέχισε να κυλάει χωρίς
αναταράξεις. 

Έχοντας περάσει σχεδόν 14 έτη στις χα-
μηλές αγγλικές κατηγορίες, η Σέφιλντ
επανέρχεται στην Α' Κατηγορία το
1990 και τη σεζόν 2010-2011, η ομά-
δα υποβιβάζεται στην Λιγκ Ουάν (Γ' Κατη-
γορία Αγγλίας). Εκεί αγωνίζεται και σήμε-
ρα. Στους εντός έδρας αγώνες συγκεντρώ-
νει περίπου 20.000 φιλάθλους οι οποίοι
αισθάνονται το ποδόσφαιρο ως διασκέ-
δαση, τους απαγορεύεται το κάπνισμα
στις κερκίδες και όποιος δείχνει σημάδια
μέθης δεν μπαίνει στο γήπεδο. Ο αθλητι-
κός πολιτισμός σ’ όλο το μεγαλείο του για-
τί στην Αγγλία όλοι οι εμπλεκόμενοι με το
ποδόσφαιρο συμφώνησαν, και υπηρέτη-
σαν, μία κοινή γραμμή. Το ήθελαν και το
πέτυχαν σε αντίθεση με τους εγχώριους
παράγοντες που πριμοδοτούν την αναρ-
χία στο λαοφιλές άθλημα. Προφανώς για-
τί αυτό τους βολεύει.

του Βασίλη
Μάστορα

Η μελαγχολία
της… σύγκρισης

Κολυμβητήρια που ελλοχεύουν... 
κινδύνους και γυμναστήρια χωρίς θέρμανση

Q
«Ανασφάλεια

και εγκατά-
λειψη στα

Εθνικά Αθλη-
τικά Κέντρα
της Θεσσα-
λονίκης»

"Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται τα
Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονί-
κης λόγω της παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης, που μαστίζει τη χώρα και της πο-
λιτικής υποχρηματοδότησης που ακολου-
θεί συστηματικά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ αφήνοντας στην τύχη τους τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη"
σημειώνει σε ερώτηση που κατέθεσε στη
βουλή ο βουλευτής της Β Θεσσαλονίκης
της ΝΔ και πρ. υπουργός Μακεδονίας
Θράκης Θόδωρος Καράογλου. Όπως ση-
μειώνει το «Αλεξάνδρειο Μέλαθρο», τα 3
δημόσια κολυμβητήρια Εθνικό, Ποσειδώνιο
και το κολυμβητήριο της Νεαπόλεως, το «Εθνι-
κό Γυμναστήριο Μίκρας» και άλλες αθλητικές
εγκαταστάσεις που ανήκαν στο Περιφερειακό
Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης που συμπερι-
λαμβάνει τις εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις
στη δυτική Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν εικό-
να εγκατάλειψης με ερειπωμένα κτίρια και κο-
λυμβητήρια που ελλοχεύουν... κινδύνους, ελ-
λείψεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσε-
ων, αλλά και χρεών λογαριασμών φυσικού αε-
ρίου. 

"Αγώνας δρόμου" για τους 
εναπομείναντες εργαζόμενους

"Υπό αυτές τις δυσμενείς συγκυρίες τα
αθλητικά κέντρα βρίσκονται στο χείλος
του γκρεμού υπολειτουργώντας κάτω από
δύσκολες συνθήκες γεγονός που ελλο-
χεύει ακόμα και κινδύνους για την ασφά-
λεια των εργαζομένων, αλλά και των
αθλητών μεταξύ των οποίων και πολλά
ανήλικα παιδιά." λέει ο κ Καράογλου και

συμπληρώνει "Το προσωπικό έχει συρρι-
κνωθεί σε τέτοιο βαθμό που έχουν πλέον
απομείνει μόλις 31 εργαζόμενοι εκ των
οποίων μόλις οι 17 είναι διοικητικοί, ενώ
υπάρχουν μόνο δύο νοσηλευτές, δύο
ναυαγοσώστες, ένας φύλακας, ένας
υδραυλικός και μία καθαρίστρια και τε-
χνικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Οι εργαζό-
μενοι πραγματοποιούν καθημερινά έναν αγώ-
να δρόμου προκειμένου να ανταποκριθούν
στα καθήκοντά τους και να στηρίξουν την όσο
το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των εγκατα-
στάσεων με αποτέλεσμα να μετακινούνται
ακόμα και εντός της ίδιας ημέρας από το ένα
αθλητικό κέντρο στο άλλο για να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους"  

Τι θα κάνει το υπουργείο για τη 
Θεσσαλονίκη και τον αθλητισμό της;

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος
Υπουργός από τον βουλευτή: "Επιβεβαιώνει
το αρμόδιο Υπουργείο τις μεγάλες ελλεί-
ψεις σε προσωπικό στα Εθνικά Αθλητικά
Κέντρα της Θεσσαλονίκης και εάν ναι, σε
τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί προ-
κειμένου να καλυφθούν τα κενά σε διάφο-
ρες ειδικότητες απαραίτητες για την εύ-
ρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους; Σε τι
ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμό-
διο Υπουργείο προκειμένου να στηριχ-
θούν οικονομικά τα Εθνικά Αθλητικά
Κέντρα της Θεσσαλονίκης και να καλύ-
ψουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε συν-
τήρηση κτιρίων, θέρμανση, ώστε να είναι
ασφαλής η λειτουργία τους για εργαζομέ-
νους και αθλούμενους;"
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