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Την ώρα που το Air Force One βρι-
σκόταν στον αέρα, με κατεύθυνση το
Βερολίνο, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
απαντούσε –εμμέσως πλην σαφώς–
στον Μπαράκ Ομπάμα ότι «όποιος
γνωρίζει έστω και λίγο Οικονομικά θα
κατανοούσε ότι η Ελλάδα πρέπει να
περάσει πολλές δύσκολες μεταρρυθμί-
σεις για να τα καταφέρει». Το τι ειπώ-
θηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της

Καγκελαρίας, στο δείπνο με την Άνγκελα Μέρκελ, είναι ακόμη νω-
ρίς για να το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Αυτό, όμως, για το οποίο
είμαστε σίγουροι είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στην
πιο στενή σύμμαχο και εταίρο του, καθ’ όλη τη διάρκεια της οκταε-
τίας του στον Λευκό Οίκο, το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε στην Αθή-
να, για την ανάγκη ουσιαστικής ελάφρυνσης του χρέους. 

Σε έναν πλανήτη, ωστόσο, όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα και
όλοι προετοιμάζονται για κοσμογονικές
αλλαγές, κανείς δεν θα πόνταρε
τα χρήματά του στο ότι το αί-
τημα του απερχόμενου
«πλανητάρχη» θα βρει
ανταπόκριση. Δεν χρει-
αζόταν να έρθει στην
Ελλάδα ο Μπαράκ
Ομπάμα για να μας
πει ότι η λιτότητα δεν
μπορεί να δώσει λύ-
σεις. Είναι κάτι που
πλέον όλο και περισ-
σότεροι πολιτικοί ηγέτες
ομολογούν, με τις φυγό-
κεντρες τάσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση –ιδιαίτερα μετά
το Brexit– να ενισχύονται. Παρ’ όλα
αυτά, το «ιερατείο» σε Βρυξέλλες και Βερολίνο επιμένει στο δόγμα
«νυν υπέρ πάντων η λιτότητα», δείχνοντας ίσως και μια διάθεση...
τιμωρίας της «απείθαρχης» Ελλάδας, καθώς επίσης και ότι δεν
έχουν και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στη σημερινή κυβέρνηση αλλά
και στη διάθεση που υπάρχει για συνέχιση των σκληρών μεταρ-
ρυθμίσεων.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μία ημέρα με-
τά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Αθήνα, έσπευσε
να προειδοποιήσει στη «Wall Street Journal» ότι τυχόν αναβολή
για λήψη της απόφασης ελάφρυνσης του χρέους θα θέσει σε κίν-
δυνο τις ελπίδες της χώρας για ανάκαμψη το 2017, καθώς και ότι
οι επόμενες εβδομάδες προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία στην
Ευρωζώνη να αποδείξει ότι μπορεί να διορθώσει και όχι να απο-
φεύγει τα προβλήματά της. «Αν κλωτσήσουμε παρακάτω το τενεκε-
δάκι και πούμε ότι “θα αποφασίσουμε σε δύο χρόνια” για το πώς
θα κάνουμε το χρέος της Ελλάδας βιώσιμο, τότε οι επενδυτές θα
αναβάλουν, επίσης, τις αποφάσεις τους για επενδύσεις στην Ελλά-
δα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών.

Τέλος, επειδή πρέπει να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καί-
σαρι, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ναι μεν είναι σημαντική
και άξια αναφοράς η ρητορική του Μπαράκ Ομπάμα περί ελά-
φρυνσης του χρέους, ωστόσο έρχεται στο τέλος της θητείας του και
ενώ έχει ήδη εκλεγεί ο αντικαταστάτης του στο προεδρικό αξίωμα.
Εάν, επομένως, ήθελε να βοηθήσει πιο ουσιαστικά, μήπως θα
έπρεπε να είχε δράσει λίγο νωρίτερα;
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Ο Ομπάμα το ζήτησε, 
το Βερολίνο το θέλει;

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

Σε έναν πλανήτη όπου 
κυριαρχεί η αβεβαιότητα,
κανείς δεν θα πόνταρε τα
χρήματά του στο ότι το αί-
τημα του Αμερικανού προ-
έδρου για ελάφρυνση του

χρέους θα βρει ανταπό-
κριση…

Άλλοι έχουν Ντόναλντ Τραμπ κι άλλοι Ντόναλντ…
Ντακ. Στη δεύτερη περίπτωση γελάνε περισσότερο…
#θεμα_γεωγραφιας 
#καλο_κουραγιο_σε_ολους

Αθήνα όπως… Αμφίπολη «Nα εδώ, κάποτε, ζούσαν με-
γάλοι άνθρωποι...» #obama_athens 
#γερος_να_ειναι_να_μας_θυμαται

Έπρεπε ο Ομπάμα να πάει και Αμφίπολη… Καινούργια
θα την έκαναν #μεσα_στις_λασπες #ΜΕΓΑΣ_ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ #μεγας_εισαι_κυριε #τα_θαυματα_κρατανε_λι-
γο_στην_Ελλαδα

Φτου, δεν βρίσκω την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την
οποία καλούσε τον κόσμο να κατέβει στη... διαδήλωση
#obama_athens #στο_κόκκινο_χάλι #sto_kokkino_xali
#στην_αρενα_λιγοι_στα_θεωρεία_οι_περισσοτεροι

Τόσα χρόνια, τζάμπα και βερεσέ τα... εισαγωγικά στο...
(«)θερμή υποδοχή(«) των αριστερών στους φονιάδες
των λαών #obama_athens

Ναι ρε, θερμή και επίσημη υποδοχή, κι αυτό μπορούν
να το κάνουν...

Ομπάμα-Καμμένος. Σςςς... #obama_athens 
#υποδοχη_αεροδρομιου(Ένας –τουλάχιστον- στην Ελ-
λάδα ζει το όνειρο του...)

Σύρμα έφυγε ο πλανητάρχης, κάψτε ελληνικά και αμερι-
κανικά εθνικά σύμβολα… #αστυνομια_με_δεμενα_χε-
ρια

#tsipras: «Κρατούμε το νήμα μας... εξέγερσης» Ενίοτε
και... χαρταετό, ε; (Εδώ Μαξίμου, Εδώ Μαξίμου... Το
Πολυτεχνείο ζει (... αλλού) #αντε_γεια 

Μια… ευγένεια οι γνωστοί άγνωστοι την είχαν με τον
Ομπάμα στην Αθήνα. Πρώτα έφυγε ο μεγάλος και μετά
άρχισαν τις… αντιδράσεις οι μικροί 
#κατω_φονιαδες_των_λαων 

Καλά, ο Λευκός Οίκος δεν είναι και το ισχυρότερο κέν-
τρο αποφάσεων (βλ house of cards) Με την πρώτη ευ-
καιρία θα τον κάνουν#τραμπ... άλα Μήπως να στέλναμε
κανα δικό μας;

Nα, θα... δοκιμάσουν κι άλλοι, πιο νέοι και πιο ωραίοι

#anasximatismos Πού θα πάει; Κάποιος θα τα καταφέ-
ρει #συριζα #ανελ. Τόσοι είναι...

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεμπλοκάρει την επένδυση  μας
Σκουριές που μάχονταν ο... ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό. 

Οι αγώνες δικαιώνονται – και εξαργυρώνονται – σε…
κυβερνήσεις

Πάντως τα μεγάλα έργα (εκτός από το μετρό Θεσσαλονί-
κης) – σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργείται για
λογαριασμό του υπουργείου Σπίρτζη – τελειώνουν τον
Μάρτιο 
#το_μετρο_μας_τελειωνει

Η ερώτηση των δημοσκόπων και των κυβερνητικών
αφορά στο κατά πόσο ενθουσιασμένοι μπορεί να είμα-
στε που θα ολοκληρωθούν (Εγνατία, Ιονια, Ολυμπια
κλπ) σε λίγους μήνες.

ΥΓ: Δηλαδή με το δικό μας… ενθουσιασμό κτίζονται γιο-
φύρια, να τα λέμε κι αυτά… #κυβερνηση_σε_προεκλογι-
κη_θεση

To προσφυγικό δεν λύθηκε, απλά δεν καλύπτεται (τηλε-
οπτικά); 

Λειτουργοί του τύπου -στα ελληνικά νησιά- καταγγέλ-
λουν ότι δέχθηκαν συστάσεις να κρατούν χαμηλούς τό-
νους στην κάλυψη επεισοδίων #mouzalas #toskas. Πα-
ράξενο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν παρεμβαίνει
σε θέματα τύπου…

Υπενθύμιση: Ο υπουργός της Ειδομένης – και της ντρο-
πής των ελληνικών συνόρων – θεωρείται και σήμερα
από τους καλύτερους της κυβέρνησης… 

Κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για τους φορο-
λογούμενους που ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τους φόρους
τους… Λογικό #διοδια #προστιμα 
#αστικα_λεωφορεια 

Δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες που θέλουν αρκετούς Έλ-
ληνες φορολογούμενους να παγώνουν τα κορμιά τους
για να επιστρέψουν στο… μέλλον (όπως έκανε 14χρονη
καρκινοπαθής στη Βρετανία) #ομπαμα_γυρνα_πισω
#περικλης 
#σωκρατης #δημοκρατια
@karapanagiotidu

SOCIALismata (#ομπαμα_γυρνα_πισω)
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Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ξεχάσει το «Πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης» και τους βορειοελ-
λαδίτες πολιτικούς (βλ Τζάκρη, Μπόλαρη 
κ.α. Απο...ΠΑΣΟΚοποιείται το κόμμα σας);
Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είχε πα-
ραμέτρους που δεν εξαρτώνται από τη δια-
πραγμάτευση με τους δανειστές, όπως π.χ. 
η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσί-
μων και καπνικών ειδών και η περιστολή 
της μεγάλης φοροδιαφυγής, από τα οποία ο 
σημερινός πρωθυπουργός, ως αρχηγός τότε 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε υπο-
σχεθεί ότι θα βρεθούν 3 δις ευρώ σε ετήσια 
βάση. Αυτά μπορούν και πρέπει να γίνουν. 
Όσο για τη Βόρεια Ελλάδα, είναι φανερό ότι 
υποεκπροσωπείται στην κυβέρνηση μετά 
τον ανασχηματισμό, αλλά βέβαια η σύνθε-
ση της κυβέρνησης συνιστά αποκλειστική 
αρμοδιότητα του πρωθυπουργού. Σε ό,τι 
αφορά εξάλλου την πολιτική προέλευση 
των κυβερνητικών στελεχών, δεν θα έπρεπε 
εκείνη να αποτελεί κριτήριο επιλογής παρά 
μόνο η απόδοσή τους στον τομέα της αρμο-
διότητάς τους. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα 
αυτά τα κρίνει ο πρωθυπουργός, ο οποίος 
βέβαια θα κριθεί με τη σειρά του από τον 
ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα των εκλο-
γών.

Με το πολιτικό θάρρος που σας διακρίνει - 
βλ τηλεοπτικές άδειες - ποιο θεωρείτε το με-
γαλύτερο λάθος της σημερινής κυβέρνησης;
Ήταν λάθος η επιλογή Βαρουφάκη για το 
Υπουργείο Οικονομικών και η υπέρμετρη  
παράταση της διαπραγμάτευσης με τους 
δανειστές ως το καλοκαίρι του 2015, με 
αποτέλεσμα την αναγκαστική εισβολή πε-
ριορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την 
απώλεια περίπου 20 δις ευρώ από τη δη-
μόσια περιουσία (όση ήταν στις αρχές του 
2015 η αξία της συμμετοχής του κράτους 
στο κεφάλαιο των τεσσάρων «συστημικών» 
τραπεζών, η οποία εξανεμίσθηκε).

Η Θεσσαλονίκη έχει παρέμβαση και κυρίως 
πολιτικό προσωπικό που αντιμετώπισε και 
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών;
Έχουν γίνει ακριβά έργα βιτρίνας, όπως 
π.χ. το Μέγαρο Μουσικής όπου γίνονται 
πολύ λίγες μουσικές εκδηλώσεις (και αλ-
λοιώνει ως μη όφειλε και την ακτογραμμή), 
ενώ άλλα έχουν ναυαγήσει στο Θερμαϊκό 
(η υποθαλάσσια αρτηρία, για την οποία 
ξοδεύτηκαν μάταια 70 εκατομμύρια ευρώ 
χωρίς να λογοδοτήσει κανείς) και άλλα 
καθυστερούν για χρόνια (μετρό). Από την 

άλλη πλευρά δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις 
χαμηλού κόστους, οι οποίες θα μπορούσαν 
να έχουν θετικό οικονομικό αντίκρισμα για 
την πόλη. Είναι π.χ. απαράδεκτο τα βυζαντι-
νά τείχη να βρίσκονται σε χειρότερη κατά-
σταση στη Θεσσαλονίκη από ό,τι εκείνα της 
Κωνσταντινούπολης ή το Βυζαντινό Μου-
σείο να στερείται  ουσιαστικά εκθεμάτων. 
Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία με τις 
Μονές του Αγίου Όρους ώστε να εκτίθενται 
εκ περιτροπής κειμήλια τους, με κάποια 
αύξηση ενδεχομένως του εισιτηρίου του 
Μουσείου και απόδοση του υπερβάλλοντος 
στη μοναστική κοινότητα. Επίσης θα έπρε-
πε να αναβαθμιστεί το Μουσείο με αίθουσες 
προβολών όπου να υπάρχουν τρισδιάστα-
τες απεικονίσεις της αρχιτεκτονικής και της 
ζωής της πόλης στα μεσαιωνικά χρόνια κλπ. 
Όλα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην αύξηση της τουριστικής κίνησης. Ακό-
μη πιο εμφανής είναι η ανάγκη δημιουργίας 
ενός σοβαρού Μουσείου για τον Εβραϊσμό 
της Θεσσαλονίκης, η οποία από το 1492 ως 
τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η πόλη με 
τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό σε όλο 
τον κόσμο. Ο χώρος π.χ. του παλιού σιδη-
ροδρομικού σταθμού, από όπου ξεκίνησαν 
τα τραίνα του θανάτου για το Άουσβιτς, θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον σκοπό 
αυτόν και τούτο θα αύξανε κατακόρυφα τον 
τουρισμό από το Ισραήλ προς την πόλη μας. 
Γενικότερα χρειαζόμαστε έργα που θα φέ-
ρουν στην πόλη χρήματα από το εξωτερικό 
και νέες θέσεις εργασίας και όχι εσωστρέ-
φεια.

Θα διεκδικούσατε τη δημαρχία - με την υπο-
στήριξη ΣΥΡΙΖΑ εννοείται - Θεσσαλονίκης;
Δυστυχώς οι κρίσιμες αποφάσεις για τη 
Θεσσαλονίκη δεν λαμβάνονται ούτε στο 
Δημαρχείο της πόλης ούτε στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά στην Αθήνα. 
Και βέβαια τα μεγαλύτερα προβλήματα, 
όπως η πτωχοποίηση, η ανεργία κλπ., είναι 
κοινά για όλη την Ελλάδα. Σε ό,τι με αφορά, 
δεν έχω προσωπικές φιλοδοξίες και όσες 
είχα τις έχω εκπληρώσει από χρόνια σε πε-
δία εκτός πολιτικής. Το μόνο που επιδιώκω 
είναι να είμαι χρήσιμος για τον τόπο και να 
συμβάλω, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να 
υπάρξει κάποιο μέλλον για τα παιδιά μας σ’ 
αυτή τη χώρα.

Το ταξίδι Ομπάμα στην Αθήνα γιατί έγινε 
τώρα; Τι ακριβώς «παίζεται» στην περιοχή;
Ίσως ο ίδιος απερχόμενος Πρόεδρος των 

ΗΠΑ να θέλησε να ολοκληρώσει τη θητεία 
του με μια επίσκεψη στο αρχαίο λίκνο της 
δημοκρατίας, για λόγους σχετικούς με την 
προσωπική του πολιτική φυσιογνωμία. Σε 
κάθε περίπτωση ήταν μια ευπρόσδεκτη δω-
ρεάν διαφήμιση για το τουριστικό μας «προ-
ϊόν», η οποία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν 
δεν την αμαύρωναν οι γνωστοί-άγνωστοι 
με τις βόμβες «μολότωφ».

Στα χρόνια της κρίσης σε τι αλλάξαμε πολί-
τες και πολιτικοί; Τι μάθατε εσείς σε προ-
σωπικό επίπεδο; Νιώθετε από τους τυχε-
ρούς αφού εργάζεσθε… εκτός Ελλάδας και 
με καλύτερες αποδοχές; Αν αύριο σας ρω-
τήσουν οι φοιτητές σας τι προσφέρατε στον 
τόπο, από τις Βρυξέλλες και από το ΣΥΡΙΖΑ, 
τι θα απαντήσετε; 
Έχω την αίσθηση πως, έστω αργά και αδι-
όρατα, όλοι αλλάζουμε και –κάπως- ωριμά-
ζουμε. Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να σας 
πω ότι οι «καλύτερες αποδοχές» που αναφέ-
ρετε δεν ισχύουν για μένα, αφού (όπως θα 
φανεί όταν δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις 
«πόθεν έσχες») η φορολογική μου δήλω-
ση του έτους 2013 ήταν υψηλότερη από 
εκείνες των επόμενων ετών μετά την 
εκλογή μου, καθώς μειώθηκε πολύ 
η απασχόλησή μου στη δικηγο-
ρία. Όσο για το τι προσφέρω 
στον τόπο, δεν είμαι αρμόδι-
ος να κρίνω τον εαυτό μου 
και περιμένω την κρίση των 
συμπολιτών μας. Επιτρέψτε 
μου πάντως να αναφέρω πως, 
σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία του Ευρωκοινοβου-
λίου (www.mepranking.eu), 
είμαι σήμερα ο 11ος πιο δρα-
στήριος από τους συνολικά 
751 ευρωβουλευτές και πρώ-
τος με διαφορά μεταξύ των εικο-
σιενός Ελλήνων ευρωβουλευτών 
(ο επόμενος βρίσκεται στην 
22η θέση και ο τελευ-
ταίος στην 719η). 
Άρα αποδεικνύ-
εται αντικειμε-
νικά πως, αν 
μη τι άλλο, 
κα ταβάλλω 
μεγάλη προ-
σπάθεια.
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«Η Β. Ελλάδα… υποεκπροσωπείται 
στη σημερινή κυβέρνηση»
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Kώστας Χρυσόγονος μιλάει για το με-

γαλύτερο λάθος του Τσίπρα, το “Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης”, την 
υποψηφιότητα για… δήμαρχος, την κυβέρνηση χωρίς Βορειοελλα-

δίτες, τα ακριβά έργα… βιτρίνας, το πολιτικό προσωπικό σε καιρό κρίσης 
και τις αποφάσεις που λαμβάνονται ΜΟΝΟ στην… Αθήνα

Συνέντευξη στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου Ο 11ος πιο δρα-
στήριος - από 

τους  751 ευρω-
βουλευτές - και 
πρώτος μεταξύ 

των Ελλήνων συ-
ναδέλφων του- 
ανοίγει τα χαρτά 
του στην karfitsa



# κοινωνία

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα 
«Πώς αντιλαμβάνομαι  το κέντρο της πόλης μου;» την 
οποία παρουσίασε ο τ. διευθυντής του Εργαστηρίου  Πε-
ριβαλλοντικού και Ενεργειακού  Σχεδιασμού Κτιρίων και 
Οικισμών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης καθηγητής κ.  Πά-
νος Κοσμόπουλος, ένας από τους δύο καθηγητές του ΔΠΘ 
– επικεφαλής της ομάδας φοιτητών που ασχολήθηκε με 
αυτήν.

Τι προκύπτει από την έρευνα
Σύμφωνα με την έρευνα: οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς 

πηγαίνουν στην εργασία τους με λεωφορείο (42,96% των 
ερωτηθέντων), με μ.ο. διαδρομής τα 20’41’’. Το 44,32% 
πηγαίνει για ψώνια κοντά στο σπίτι του (στο κέντρο «κα-
τεβαίνει» το 35,8%. Η συντριπτική πλειοψηφία (72,8%) 
πηγαίνει στο κέντρο για διασκέδαση. Οι Θεσσαλονικείς 
επισκέπτονται το κέντρο της πόλης τους τουλάχιστον κάθε 
δύο μέρες (31,6% κάθε μέρα και 32,6% σχεδόν κάθε 
μέρα, ενώ ένα άλλο 17,28% δυο με τρεις φορές την εβδο-
μάδα).
Επίσης, όπως προκύπτει από την έρευνα οι Θεσσαλονι-
κείς θεωρούν «μάλλον ευχάριστη» (σε ποσοστό 61,73%) 
την επαφή τους με το κέντρο της πόλης και την θεωρούν 

την πιο σημαντική περιοχή (σε ποσοστό επίσης 61,73%). 
Η επόμενη πιο σημαντική περιοχή για τους Θεσσαλο-
νικείς, εκτός κέντρου, είναι η Άνω Πόλη (56,39%).Το 
κέντρο είναι σημαντικό για τους κατοίκους της Θεσσαλο-
νίκης επειδή διαθέτει εμπορικά καταστήματα (29,58%), 
χώρους ψυχαγωγίας (23,94%) και συγκεντρωμένες υπη-
ρεσίες (22,54%).
Από τα πέντε πιο χαρακτηριστικά σημεία για τους Θεσ-
σαλονικείς ξεχωρίζει ο Λευκός Πύργος και η πλατεία 
Αριστοτέλους. Θα ξεναγούσαν έναν επισκέπτη της πόλης 
στον Λευκό Πύργο (16,54%), την πλατεία Αριστοτέλους 
(14,23%), την Καμάρα (9,62%), την Αγία Σοφία, την 
Παραλία (8,46%), την Άνω Πόλη ή τα Κάστρα (8,08%), 
τον Άγιο Δημήτριο (5,77%), το Λιμάνι (5%), την πλατεία 
Ναυαρίνου (4,62%), τη Ροτόντα (3,85%), τα Λαδάδικα 
(3,46%), την Αγορά Μοδιάνο (2,31%), την πλατεία Άθω-
νος, την Τσιμισκή, το κέντρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
(1,54%), την Μητρόπολη, την ΔΕΘ, το Βυζαντινό Μου-
σείο (1,15%).
Τι ζητούν; 
Στην ερώτηση ποιες παρεμβάσεις προτείνουν για το κέ-
ντρο οι κάτοικοι, το μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει η δη-
μιουργία χώρων στάθμευσης (23,32%) και η δημιουργία 
χώρων πρασίνου (13,16%), ενώ το 9,63% ζητά καλύτερη 
αστική συγκοινωνία.
«Πιστεύουμε πως η καταγραφή των απόψεων των κατοίκων 
που προαναφέραμε, εκτός από την όποια αξία της επανά-
ληψης μιας έρευνας μετά από πολλά χρόνια, τόσο η συγ-
χρονική αξιολόγηση (2015-2016) όσο και η διαχρονική 
(συγκριτικά με τις έρευνες 1973-74, 1990-91) μπορούν να 
προσφέρουν έναν χρήσιμο οδηγό για την βιώσιμη ανάπτυξη 
της πόλης και ειδικότερα του κέντρου της Θεσσαλονίκης», 
τόνισε ο καθηγητής Πάνος Κοσμόπουλος, που παρουσίασε 
την έρευνα.
Ο επικεφαλής των «Εντάξει», βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της 
Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης, υπογράμμισε πως 
«οι “Εντάξει” επιλέξαμε τη συγκεκριμένη παρουσίαση επειδή 
πιστεύουμε ότι πρέπει, πρωτίστως, να ακούμε τον πολίτη. 
Είναι ωραίο κάθε δημοτική παράταξη να έχει ένα όραμα για 
την πόλη την οποία φιλοδοξεί να υπηρετήσει. Όμως πολλές 
φορές, οι σχεδιασμοί στηρίζονται σε προσωπικά οράματα 
και πολιτικές. Κι όταν –και αν ποτέ- υλοποιηθούν, δεν εξυ-
πηρετούν τους πολίτες, οι οποίοι άλλα περίμεναν κι άλλα εί-
δαν. Αυτά θέλουμε να αποφύγουμε. Γι’ αυτό, από την πρώτη 
στιγμή, βάλαμε σκοπό μας να ακούμε τους ειδικούς».

Βιτρίνες καταστημάτων βαμμένες με κόκκινη μπογιά, σπασμένα πλα-
κάκια πεζοδρομίου, μολότοφ, πυροτεχνήματα, δακρυγόνα και φω-
τιές, συνέθεσαν το σκηνικό που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη που 
«γιόρτασε» την περασμένη Πέμπτη την επέτειο του Πολυτεχνείου. Για 
περίπου δύο ώρες η οδός Εγνατία ήταν απροσπέλαστη, αφού μετα-
τράπηκε σε «πεδίο μάχης» μεταξύ ΜΑΤ και αντιεξουσιαστών, ενώ η 
Τσιμισκή «βυθίστηκε στο σκοτάδι» με τα εμπορικά καταστήματα να 
είναι κλειστά. Παρότι ήταν απόγευμα Πέμπτης, που υπό κανονικές 
συνθήκες τα καταστήματα είναι ανοιχτά, οι επιχειρηματίες προτίμη-
σαν να κατεβάσουν ρολά… για να αποφύγουν τα χειρότερα. 

Της Έλενας Καραβασίλη 
Όπως λέει στην εφημερίδα Karfitsa o Β’ αντιπρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Φελέκης, «πρόκειται 
για ένα καθεστώς των τελευταίων 20 ετών. Οι καταστηματάρχες 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται υπό την ομηρία 10- 15 
γνωστών αγνώστων. Υπό τον φόβο λοιπόν των καταστροφών, οι 
επιχειρηματίες υποχρεώνονται να κρατήσουν τα καταστήματά τους 
κλειστά. Οι συνέπειες στην κίνηση της αγοράς είναι δραματικές. Όλα 
τα καταστήματα κατά μήκος της Τσιμισκή, προτίμησαν να παραμεί-

νουν κλειστά και να έχουν μηδενικό ταμείο από το να καταλήξουν να 
έχουν αρνητικό ταμείο από πιθανές καταστροφές». Ο ίδιος μάλιστα 
υποστηρίζει πως η διακριτική στάση και παρουσία της αστυνομίας 
σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι προτιμότερη από οτιδήποτε άλλο που 
μπορεί τελικά να θέσει σε κίνδυνο τους πολίτες. «Η αστυνομία από 
την πλευρά της κάνει ότι μπορεί, διότι αν τους προκαλέσει υπάρχει 
κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών και μπορεί τα πράγματα να 
γίνουν ακόμη πιο επικίνδυνα. Πριν από μερικά χρόνια η αστυνομία 
είχε κυνηγήσει κάποιους αντιεξουσιαστές, αυτοί εξαγριώθηκαν και 
έσπασαν και τη δική μου τη βιτρίνα στην Αγίας Σοφίας, χωρίς να 
υπάρχει κάποια λογική. Καλύτερα λοιπόν που διατηρούν μία πιο 
διακριτική στάση σε αυτές τις πορείες», τονίζει ο κ. Φελέκης.

«Εμπόλεμη ζώνη» η Εγνατία
Στο ύψος του Πολυτεχνείου οι μολότοφ, οι πέτρες και τα… πυροτε-
χνήματα έπεφταν «βροχή»! Παρότι κάποια στιγμή και για λίγα λεπτά 
ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία, οδηγοί που προσπάθησαν να 
περάσουν από το σημείο αναγκάστηκαν να κάνουν όπισθεν και να… 
φύγουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Την ίδια ώρα πεζοί που βρέθη-
καν στο σημείο… δεν ήξεραν που να κρυφτούν. Ομάδα αντιεξουσια-

στών «άνοιξε πυρ» κατά των αστυνομικών, οι οποίοι «απάντησαν» με 
χρήση χημικών. Ο «πόλεμος» μεταξύ τους διήρκησε για περισσότε-
ρες από δύο ώρες, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν τελικά σε 
16 προσαγωγές και δύο συλλήψεις. «Είναι σαφές πως τα επεισόδια 
δεν προκλήθηκαν από φοιτητές και διαμαρτυρόμενους. Πρόκειται 
για άτομα που είχαν στόχο να… παίξουν πόλεμο με τα ΜΑΤ. Όμως 
αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο, μπορεί κάποια στιγμή 
να θρηνήσουμε θύματα καθώς όλο αυτό γινόταν έξω στο δρόμο», 
λέει χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής πρύτανης του ΑΠΘ Θεόδωρος 
Λαόπουλος. Ο ίδιος αναφέρει πως μέσα στους χώρους του Πανεπι-
στημίου, δεν προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. «Φθορές υπάρχουν 
κυρίως στην είσοδο του Πολυτεχνείου, όπου έσπασαν μάρμαρα και 
πλακάκια για να τα χρησιμοποιήσουν ως… πολεμοφόδια. Άδειασαν 
κάποιους πυροσβεστήρες και έσπασαν κλειδαριές σε πόρτες εξόδου 
του κτηρίου. Μέσα στις αίθουσες και στα εργαστήρια δεν υπάρχουν 
φθορές και δεν σημειώθηκαν κλοπές. Βέβαια αυτή η κατάσταση είναι 
άκρως επικίνδυνη, διότι με τη ρήψη μολότοφ μπορεί να τραυμα-
τιστεί οποιοσδήποτε και φυσικά θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά 
τα δέντρα που βρίσκονται πέριξ του πανεπιστημίου», καταλήγει ο κ. 
Λαόπουλος.

«Προτίμησαν το μηδενικό από το… αρνητικό ταμείο»

Parking, πράσινο και… αστικά 
θέλουν οι Θεσσαλονικείς

Οι Θεσσαλονικείς κυκλοφορούν πολύ συχνά στο κέντρο της πόλης τους, το περιορίζουν 
σε μια ακτίνα μερικών χιλιομέτρων, αναγνωρίζουν κυρίως το Λευκό Πύργο και την 
πλατεία Αριστοτέλους και ζητούν περισσότερες θέσεις στάθμευσης.
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Τα δημόσια έργα
θα φέρουν ανάπτυξη! 

Ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Παναγιώτης Ψωμιάδης ουκ ολίγες φορές έχει μιλή-
σει δημόσια για τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει εξαιτίας των δικαστικών περιπετει-
ών του. Πρόσφατα είχε αποκαλύψει ότι «σκοτώνει» το 
σπίτι της κόρης του για να μπορέσει να ανταπεξέλθει 
οικονομικά στις υποχρεώσεις του. Τελικά, όπως φαί-
νεται και σύμφωνα με πληροφορίες το σπίτι… πωλεί-
ται σε γιατρό. Οι συζητήσεις μεταξύ των δυο ανδρών 
βρίσκονται σε ώριμο στάδιο. Το karfitsa.gr εντόπισε 
το σπίτι του πρώην Περιφερειάρχη, πρώην βουλευτή 
και πρώην Νομάρχη Θεσσαλονίκης και σας το πα-
ρουσιάζει. Έχει θέα τη θάλασσα και βρίσκεται στην 
πλατεία Αριστοτέλους!

Με την πανηγυρική επανεκλογή της 
Χριστίνας Σαχινίδου στην ηγεσία, 
ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την 
ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκη-
σης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ποντιακών Σωματείων (Π.Ο.Π.Σ.), 
που διεξήχθησαν στον Ηράκλειο της 
Κρήτης. Κρίνοντας από το αποτέλεσμα 
της σταυροδοσίας, η κα. Σαχινίδου 
αποτελεί την αδιαμφισβήτητη ενωτική 
φυσιογνωμία της αρχαιότερης Ποντια-
κής Ομοσπονδίας της Ελλάδας, αφού 
έλαβε 103 ψήφους σε σύνολο 109 
εγκύρων ψηφοδελτίων! Σε αποκλειστι-
κές δηλώσεις της στην KARFITSA, η 
κα Σαχινίδου δήλωσε «Βλέποντας την 
σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ., 
είμαι στην ευχάριστη θέση να διαπι-
στώσω ότι έχουμε μια πολύ δυνατή 
ομάδα, που συνδυάζει την εμπειρία 
και τον ενθουσιασμό και έχει τις δυ-
νατότητες να συμβάλλει τα μέγιστα, 
όχι μόνο στην ενίσχυση του ρόλου της 
Ομοσπονδίας μας, αλλά στη... διεθνο-
ποίηση του ποντιακού ζητήματος, κάτι 
που είναι και το κυρίαρχο, διαχρονικό 
ζητούμενο».

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι! Οι 
δυο τους πλέον δεν λένε ούτε 

τα… τυπικά. Άλλωστε - όπως είπε ο 
δήμαρχος Μπουτάρης στην τελευταία 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου -  απαντώντας στην «νύφη» (Σταύρο 
Καλαφάτη) για να τα ακούει η «πεθε-
ρά» (Κωνσταντίνος Ζέρβας) «Δεν είναι 
ρωγμές Σταύρο μου αυτό... Αυτό εί-
ναι… ρήξη. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι 
μαζί μας. Είναι με... άλλους». Αφορ-
μή αποτέλεσε η απόφαση του άλλοτε 
στενού συνεργάτη του Μπουτάρη- και 
πρώην αντιδημάρχου του - να ψηφίσει 
«λευκό» στο θέμα για την μετάβαση του 
στην Αθήνα. Ο Ζέρβας επέλεξε να απα-
ντήσει με μια ημέρα καθυστέρηση γρά-
φοντας στο facebook: «Αυτοί που νόμι-
ζαν τους… άλλους για φαντάσματα ήταν 
τελικά οι ίδιοι. Από καιρό». Μάλιστα 
συνόδευσε το σχόλιό του με την αφίσα 
της ταινίας «The others» (Οι άλλοι)… 
Έπεται συνέχεια διότι η μία πλευρά δη-
λώνει την αντίθεση της και η άλλη την 
απογοήτευση από την εμπιστοσύνη που 
-κακώς- έδειξε...

Αληθεύει πως το ΠΑΣΟΚ Θεσ-
σαλονίκης προχώρησε -με πα-

ρέμβαση της… Αθήνας και του γενικού 
διευθυντή του κόμματος- σε ρύθμιση με 
την ΔΕΗ για την αποπληρωμή των υπέ-
ρογκων οφειλών; Όχι δεν ακούσαμε για 
τον αριθμό των δόσεων και αν ζητήθη-
κε η βοήθεια ΠΑΣΟΚων συνδικαλιστών 
στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Οικοδεσπότης του συνεδρίου της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) είναι ο δήμος Θεσσαλονί-
κης. Το ετήσιο συνέδριο θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη κι αυτό 
σημαίνει ότι όλη η πόλη -από την 1η 
έως τις 3 Δεκεμβρίου- θα γεμίσει… 
δημάρχους και αιρετούς και οι δεκά-
δες καφετέριες περιμένουν... «χρυ-
σές δουλειές»!

Πωλείται όπως είναι… επιπλωμένο!

SMS

Από τα ογδόντα  έργα που θα παραδοθούν μέσα στην επόμενη εξαετία, 
η ενέργεια καλύπτει το 33%, οι σιδηρόδρομοι και τα έργα σε μετρό/
τραμ το 29% και οι οδικές συγκοινωνίες το 25%.

Από αυτό συνάγεται ότι οι  δημόσιες επενδύσεις  πάντα αποτελούσαν  
τον μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας εδώ και αρκετές  δεκαετίες. 
Πάντα όταν κάποιος αναφερόταν στις Δημόσιες επενδύσεις οι πο-
λίτες αποκωδικοποιούσαν αυτό τον όρο  ερμηνεύοντας αυτό που 
άκουγαν ή διάβαζαν  ως υλοποίηση μεγάλων έργων.  Μας αρκούν 
λοιπόν τα μεγάλα έργα ως καταλύτης για την ενίσχυση της αναπτυ-
ξιακής διαδικασίας της χώρας μας και την δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας; 

Θεωρώ ότι τα έργα χωρίς να μπαίνω στον πειρασμό να τα  διαχωρίσω 
σε μεγάλα ή μικρότερα από μόνα τους δεν αποτελούν «ανάπτυξη». 
Βελτιώνουν όμως την ανταγωνιστικότητα και  δημιουργούν τις προ-
ϋποθέσεις ανάπτυξης αν ιεραρχηθούν ορθά, αν αξιολογηθούν, τε-
θούν προτεραιότητες, σωστός σχεδιασμός, στρατηγικοί στόχοι από 
την Πολιτεία και τελικά αν υιοθετηθούν και αγκαλιαστούν από την 
κοινωνία. Με άλλα λόγια στην διαδικασία της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης είναι απαραίτητη η συμμετοχή της κοινωνίας μέσα από 
τους φορείς της Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, μέσα από τα 
Περιφερειακά και Τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Αυτή θα εξειδικεύσει 
και θα  τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση και πάνω 
απ’ όλα θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αλλά για 
να γίνει θα πρέπει να επιταχύνουμε τον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση των έργων υποδομής. Η αντιμετώπιση των υποδομών 
πρέπει να ειδωθεί και μέσα από μια νέα αντίληψη για την κοινωνι-
κή και οικονομική ωφελιμότητα. Τόσα χρόνια κατασκευάζαμε υπο-
δομές χωρίς μελέτες οικονομικής βιωσιμότητας προσαρμοζόμενοι 
στις απαιτήσεις τοπικών κοινωνιών και τοπικών παραγόντων, χω-
ρίς να αποτελεί η αναγκαιότητα και η ωφελιμότητα, αναπόσπαστο 
μέρος του φακέλου του έργου.

 Αυτές οι αλλαγές κατεύθυνσης προϋποθέτουν και αλλαγές αντί-
ληψης και οργάνωσης στον κρατικό μηχανισμό. Οι υποδομές 
είναι αυτήν τη στιγμή το ισχυρότερο εφαλτήριο για το μέλλον 
της χώρας.

Από τα  έργα που αφορούν την Θεσσαλονίκη η «Εγνατία οδός ΑΕ» ολο-
κληρώνει σε λίγους μήνες την μελέτη σύνδεσης του 6ου προβλήτα 
του ΟΛΘ με την Εγνατία οδό, ολοκληρώνει μέχρι τέλος του χρό-
νου τις μελέτες της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας, που ενώ δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλο έργο, έχει όμως να συμβάλ-
λει σημαντικά ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς στην υποστήριξη 
ενός ενιαίου συστήματος  ασικών μεταφορών και στη βελτίωση της 
αστικής κινητικότητας. Επίσης είναι σε εξέλιξη  τα έργα βελτίωσης 
της Δυτικής   περιφερειακής της Θεσσαλονίκης που καταργούν τα 
φανάρια και βελτιώνουν την ασφάλεια και την ταχύτητα των μετα-
κινήσεων. Το μεγαλύτερο από τα έργα βέβαια της Θεσσαλονίκης 
είναι η ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ το πρώτο εξάμηνο του 2020 που 
μετά από πολλές καθυστερήσεις τα προηγούμενα χρόνια, επιτέλους 
βρήκε την υποστήριξη και θέληση της Πολιτείας εδώ και ένα χρόνο 
για την ολοκλήρωσή του.

*Ο κ. Αντωνούδης είναι πρόεδρος της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»

του Απόστολου 
Αντωνούδη*
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Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται δημοσκοπικά στα... τάρταρα οι προσω-
πικές φιλοδοξίες καλά κρατούν! Τον τελευταίο χρόνο σε επίπεδο Κε-
ντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται πολιτικά δυο κινήσεις προ-
ερχόμενες από την Χαριλάου Τρικούπη. Η πρώτη είναι η κίνηση του 
Γιάννη Μαγκριώτη και η δεύτερη το «Δίκτυο Σύγχρονοι Δημοκράτες» 
των Χρόνη Μακρίδη και Χρήστου Παπαστεργίου. Όπως έχει δηλώσει 
νέτα σκέτα ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ η κίνησή του είναι καθαρά 
αυτοδιοικητική και έχει ως στόχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας το 2019. Η δεύτερη, αυτή της οποίας ηγείται ο πρώην γραμματέας 
του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης ασχολείται με τα κεντρικοπολιτικά ζητήμα-
τα, ωστόσο σε σχετική ερώτηση της KARFITSA λάβαμε την εξής απά-
ντηση: «Φυσικά και η Κίνησή μας ασχολείται και με την αυτοδιοίκη-
ση». Λέτε το 2019 να δούμε στο ΠΑΣΟΚ αυτό που είδαμε και στην ΝΔ 
το 2014: δηλαδή δυο... υποψηφίους περιφερειάρχες; Σημειώνεται πως 
Μαγκριώτης και Μακρίδης από κοινού τον Μάιο του 2014 στήριξαν 
με θέρμη την υποψηφιότητα της πανεπιστημιακού Νιόβης Παυλίδου!

Μετά το... αντιδημαρχιλίκι ξεκίνησε τις περιοδείες στην εκλογική της περι-
φέρεια. Αναφερόμαστε στην πρώην αντιδήμαρχο Πυλαίας- Χορτιάτη Ανα-
τολή Κωνσταντινίδου η οποία πρόσφατα επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου στον Τρίλοφο, εκεί όπου λειτουργεί ο γνωστός στη Θεσσαλονίκη 
«παπα-ΠΑΟΚ». Η  πολιτεύτρια συζητώντας με τον πατέρα Χρήστο και  με τους 
εθελοντές τους συνεχάρη για τη δράση τους , τους ευχήθηκε δύναμη για το 
μοναδικό τους έργο, να αποτελέσουν πρότυπο αγάπης και προσφοράς ώστε 
να βρουν και άλλους μιμητές και είναι στη διάθεση τους όπου κρίνουν ότι η 
βοήθεια της θα είναι καίρια.

Ενόψει ανασχηματισμού στο δήμο 
της Θεσσαλονίκης το τελευταίο 
διάστημα στους διαδρόμους του 
δημαρχείου ακούγεται το όνομα 
του πρώην αντιδημάρχου και ξα-
δέρφου του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Τάσου Κουράκη, Ανδρέα. Σύμφω-
να με τα «πηγαδάκια» που υπάρ-
χουν ο κ. Μπουτάρης σκέφτεται 
να αξιοποιήσει τον κ. Κουράκη 
στην θέση του αντιδημάρχου Οι-
κονομικών, αξιοποιώντας τη Γιού-
λη Ρανέλλα σε άλλο πόστο. 

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί 
στα δημοσιογραφικά «πηγαδάκια» 
η φράση: «ώρα Μπουτάρης» κατά 
το… «ώρα ΠΑΣΟΚ»! Όσοι γνωρί-
ζουν τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
ξέρουν καλά πως η καθυστέρησή 
του είναι δεδομένη, όσοι όμως 
δεν γνωρίζουν αυτή την… περιέρ-
γεια του δημάρχου Θεσσαλονίκης 
παρεξηγιούνται! Όπως έγινε πρό-
σφατα στη συνάντηση που είχε ο 
Μπουτάρης με εκπρόσωπο φορέα 
που τον «έστησε» λιγάκι! 

SMS SMS Πενταετή συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την προώ-
θηση της διά βίου μάθησης, τη λειτουργία θερινών σχο-

λείων, τη διοργάνωση μουσικών παραστάσεων, καθώς και την 
ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, αλλά και τη στήριξη των 
νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), υπέγραψε το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας με το δήμο Σερρών. Το σύμφωνο συνεργασίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του δήμου Σερρών μεταξύ άλ-
λων προβλέπει δράσεις προώθησης καινοτόμων εκπαιδευτικών 
τεχνολογιών και της διά βίου μάθησης στο δήμο Σερρών, λει-
τουργία θερινών σχολείων, διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων, 
ενημερωτικών εκδηλώσεων και διεξαγωγή μουσικών παραστά-
σεων στις Σέρρες. Επιπλέον προβλέπει πρωτοβουλίες για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θερμο-
κοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) στην περιοχή, στο 
πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, καθώς και ανάπτυξη 
σχεδίου δράσης για την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού 
στις Σέρρες.

Αύξηση που ξεπερνά το 10% σε ό,τι αφορά τους θεατές, 
κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερους από 80.000 σι-

νεφίλ που έσπευσαν στις αίθουσες για να δουν κάποια ταινία 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως 
στην φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 214 ταινίες από όλο τον 
κόσμο…

Πλάτη για την προστασία της πρώτης κατοικίας βάζει η ευ-
ρωβουλευτής από τη Θεσσαλονίκη, Εύα Καϊλή. Η κ. Καϊλή 

προχώρησε σε μια ακόμα πρωτοβουλία θέτοντας το ζήτημα στα 
ανώτατα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια προσπά-
θεια να σώσει τον κόσμο που χάνει το σπίτι του. Η επικεφαλής 
της Ελιάς ρώτησε τη πρόεδρο του SSM (Ενιαίου Εποπτικού Μη-
χανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) αν στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της για τον περιορισμό των μη-εξυπηρετού-
μενων δανείων θα δεχόταν μια επέκταση της προστασίας στη 
πρώτη κατοικία πέραν του 2017. Έλαβε μάλιστα την εξής απά-
ντηση: «Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από τη πρώτη κατοικία 
των πολιτών τη διαδικασία διευθέτησης των μη-εξυπηρετούμε-
νων δανείων». 

Στην Θεσσαλονίκη για έναν ιδιαίτερο λόγο βρέθηκε τις πε-
ρασμένες ημέρες ο πρώην πρόεδρος του Λιμανιού Θεσσα-

λονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. Πιο συγκεκριμένα την περασμένη 
Παρασκευή η σύζυγός του Βίκυ Τσομάκου πραγματοποίησε έκθε-
ση ζωγραφικής με τίτλο: «εν_όραση». Η έκθεση της κ. Τσομάκου 
θα βρίσκεται στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στα 
Λαδάδικα Θεσσαλονίκης μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016. 

Ετοιμος να ανοίξει τον τρίτο και τελευταίο του κύκλο ενα-
σχόλησης του με την πολιτική είναι ο πρώην υφυπουρ-

γός της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, Κώστας Κιλτίδης. 
Ο Βορειοελλαδίτης είναι γνωστό πως επανήλθε στις τάξεις της 
ΝΔ τον Σεπτέμβριο του 2015. Πλέον είναι έτοιμος να ριχτεί στη 
μάχη του σταυρού, όταν γίνουν εκλογές για την παράταξή του. 
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά κύκλοι του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στην KARFITSA «ο Κώστας Κιλτίδης είναι ο άνθρωπος στη 
Θεσσαλονίκη που μπορεί να εκφράσει το αίσθημα της γνήσιας 
λαϊκής και δεξιάς βάσης της ΝΔ». Άγνωστο παραμένει ακόμα το 
εάν ο κ. Κιλτίδης θα πολιτευτεί σε Α’ Θεσσαλονίκης ή την περι-
φέρεια του Κιλκίς. Ο ίδιος σε σχετική ερώτηση απάντησε πως: 
«είναι στρατιώτης και θα πάει εκεί που θα τον καλέσουν». Για 
την ιστορία αξίζει να αναφερθεί πως για το ίδιο το «γαλάζιο» στέ-
λεχος ο πρώτος κύκλος ενασχόλησής του με τα κοινά είναι την 
περίοδο των «νεολαιΐστικων» χρόνων. Η δεύτερη περίοδος είναι 
εκείνη που ήταν βουλευτής και τώρα ξεκινά ο τρίτος κύκλος!
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«Κώστα, θα βγάλεις φωτογραφία με τον 
Μπουτάρη»; Αναρωτήθηκαν οι δημοσιογρά-
φοι όταν είδαν τον Κώστα Γκιουλέκα να στέ-
κεται στο πελυρό του Γιάννη Μπουτάρη σε 
πρόσφατη εκδήλωση. «Αν είναι για το καλό 
της πόλης, εννοείται» απάντησε ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας. 

SMS
Απειλές και ευκαιρίες…

Η εκλογή του κ. Τράμπ στη Προεδρία των ΗΠΑ, αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή 
σκηνή. Μετά τις πρώτες διφορούμενες αντιδράσεις μερίδας ηγετών της δύσης, 
όλοι οι διεθνείς δρώντες προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις κατευθυντήριες γραμ-
μές της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ και 
επανεξετάζουν τις προτεραιότητες και τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής τους. 
Θεωρώ πως η διαδικασία αυτή, εκτός από αναγκαία είναι και υψίστης σημασίας 
και για την Ελλάδα. Θα συνιστούσα λοιπόν, οι αρμόδιοι για την εξωτερική μας πο-
λιτική και άμυνα, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει την ανάλυση των νέων δεδομένων, 
να προβούν άμεσα στη διαδικασία αυτή. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως πρώην Υφυπουργός Άμυνας νιώθω χρέος μου να καταθέσω 
κάποιες σκέψεις που πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλλουν στην εν λόγω διαδικα-
σία. Ζούμε σε μια αβέβαιη και ταραχώδης περίοδο, όπου οι αλλαγές που συντε-
λούνται τόσο σε γεωοικονομικό όσο και γεωπολιτικό επίπεδο είναι κοσμογονικές. 

Σε αυτό το περιβάλλον, τόσο στη περιοχή μας, τη Μεσόγειο και  τη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη, όσο και σε όλη η Ευρώπη διαφαίνονται επικίνδυνες απειλές και 
προκλήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πριν φουντώσουν και 
εξελιχθούν σε ανεξέλεγκτη χιονοστιβάδα. Παρά όμως τις δυσκολίες και τις απειλές 
που αντιμετωπίζουμε πιστεύω ότι υπάρχουν ευκαιρείς που θα πρέπει να τις εκμε-
ταλλευτούμε άμεσα. Την παγκόσμια οικονομική κρίση θα πρέπει να την δούμε ως 
ευκαιρία και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε τις ανάλογες 
συμμαχίες για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας και να επιτύχουμε την ελάφρυνση 
του χρέους της χώρας μας.

Στο ζήτημα του μεταναστευτικού. Πέρα από την εφαρμογή των 29 σημείων του 
Εθνικού Σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για το προσφυγικό, θα πρέπει να αλλά-
ξουμε πλήρως τη στάση μας ως χώρα. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την πολιτική 
των ανοικτών συνόρων και να ασκήσουμε πιο δυναμική και αποτελεσματική δι-
πλωματία. 

Είναι μια ευκαιρία και για την ριζική αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κλυ-
δωνισμοί  που προκάλεσε το BREXIT στη συνοχή της Ε.Ε., οι προσεχείς εκλογές 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το αίτημα όλο και περισσότερων ευρωπαίων 
πολιτών, που ζητούν επιτακτικά τη χαλάρωση της υφιστάμενης οικονομικής πο-
λιτικής, ίσως λειτουργήσουν ως επιταχυντής ιστορικών αλλαγών και εξελίξεων.

Μια σωστή πρωτοβουλία για να θωρακιστεί η ασφάλεια της χώρας μας και να ενι-
σχυθεί η διεθνής παρουσία της στο Αιγαίο και τη Μέση Ανατολή, θα ήταν να 
σφυρηλατηθεί η κοινή άμυνα μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου και Ισραήλ. Η 
Ελλάδα θα μπορούσε επίσης, να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε μέσω της προ-
σέγγισης της Ρωσίας, του Ιράν και των ΗΠΑ, να επιδιωχθεί η αποκλιμάκωση της 
Συριακής κρίσης.

Ο παράγοντας Τουρκία, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και για την αντιμετώπισή του, 
απαιτείται η άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας 
για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη χάραξη σχεδίου εθνικής πολιτικής. Πα-
ράλληλα, απαιτείται η ανάδειξη της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας σε 
όλα τα  διεθνή φόρα, και η διατήρηση της ψυχραιμίας από μέρους μας. Απαιτείται 
η επαναχάραξη μιας εθνικής αποτρεπτικής στρατηγικής και την αντιμετώπιση των 
επίδοξων εχθρών μας. 

Τέλος, η εκλογή του κ. Τράμπ είναι σαν να ταξιδεύεις σε αχαρτογράφητα νερά. Θα 
πρέπει να επιδείξουμε ψυχραιμία και να περιμένουμε να διατυπώσει τις προγραμ-
ματικές θέσεις του και τις προτεραιότητες της εξωτερικής του πολιτικής. Ωστόσο, 
οι παράγοντες της ελληνικής διπλωματίας θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους, ώστε να δημιουργήσουν σε (περίπτωση που δεν υπάρχουν) διαύλους επι-
κοινωνίας με τους αξιωματούχους του νέου Προέδρου, ώστε να γίνουν γνωστές οι 
ελληνικές θέσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν σημαντικοί παράγοντες 
της ελληνικής ομογένειας, ώστε να καλλιεργήσουν το έδαφος για να τύχουν θετι-
κής στήριξης τα ελληνικά ζητήματα από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.      

Στη σημερινή συγκυρία όπου οι απειλές και οι αμφισβητήσεις της εθνικής μας κυρι-
αρχίας πολλαπλασιάζονται, η αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων με κοντόφθαλ-
μη λογική και μικροκομματικούς καιροσκοπισμούς μπορεί να αποβεί μοιραία για 
την εθνική μας υπόσταση.Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι τε-
ράστιας σημασίας και η αντιμετώπισής τους απαιτεί εθνική συναίνεση,  συγκεκρι-
μένη και στοχευμένη εθνική στρατηγική, αλλά και πολιτική βούληση.    

*Ο κ. Πλακιωτάκης είναι πρ. πρόεδρος της ΝΔ και βουλευτής Λασιθίου
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του Γιάννη 
Πλακιωτάκη*

Μπορεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης να μην πήγε η νέα υπουργός Πολιτισμού πήγε η… παλιά! Ο λόγος 
για την βουλευτή της ΝΔ Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία την περασμένη 
Κυριακή έδωσε το παρών στο κοσμικό event της πόλης. Η κ. Κεφαλο-
γιάννη συζήτησε με την γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελίζ Ζαλα-
ντόκαι τον διευθυντή Ορέστη Ανδρεαδκη και στη συνέχεια κάθισε στην 
πρώτη σειρά. Σηκώθηκε μόλις είδε να μπαίνει στην αίθουσα ο Γιάννης 
Μπουτάρης τον οποίο και έσπευσε να φιλήσει και να αγκαλιάσει. Άλ-
λωστε είναι γνωστή η αγάπη της τέως υπουργού προς το πρόσωπο του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Χρέη… ξεναγού ανέλαβε ο βουλευτής της 
Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατί-
ας Σάββας Αναστασιάδης το περασμένο 
Σαββατοκύριακο. Στην εκλογική του πε-
ριφέρεια βρέθηκε ο Τομεάρχης Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας Γ. 
Κασαπίδης, τον οποίο και… γύρισε στα 
μέρη του. Οι δυο άνδρες μεταξύ άλλων 
επισκέφτηκαν τον αγροτικό συνεταιρισμό 
Χαλάστρας, το κέντρο συγκομιδής και εξυ-
γίανσης Μυδιού, τον αλιευτικό Συνεται-
ρισμό Κυμίνων  και τη Νέα Ομοσπονδία 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. 

Αν και ο ίδιος είναι γνωστός για το… 
αντι-Μητσοτακικό το φρόνημα, πρό-
σφατα έκανε μια κίνηση που εντυπω-
σίασε ακόμα και τον ίδιο τον πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμαστε 
στον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατι-
κού Κόμματος Ελλάδας και ανεξάρτητο 
βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο που έστει-
λε… επιστολή στον Μητσοτάκη καλώ-
ντας τον να επιστρέψει στις αρχές και 
τις αξίες της παράταξης που ίδρυσε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Η υπακοή 
και η πίστη σας σε εξωθεσμικούς κύ-
κλους δεν είναι πρωτόγνωρη, αντίθετα 
είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Γι’ αυτό 
και υπεραμύνεσθε θέσεων και απόψεων 
που γρονθοκοπούν ευθέως την κοινή 
συνείδηση και τον σκληρό πυρήνα των 
πεποιθήσεων των ανθρώπων της ΝΔ, 
συνεχίζοντας την μετάλλαξη της παρά-
ταξης που έδωσε πολλούς αγώνες για 
τον Χριστό και την Πατρίδα» αναφέρει 
μεταξύ άλλων ο κ. Νικολόπουλος.



#ιστορίες για Βορείους

Η υπουργός που… παίζει θέατρο! Έτσι απο-
κάλεσαν την νέα υπουργό Πολιτισμού οι 

δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης. Η Λυδία Κο-
νιόρδου το πρωί της περασμένης Κυριακής είχε 
την ευκαιρία να επισκεφτεί τους χώρους του Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στο 
πέρας της επίσκεψής της στο Ολύμπιον αλλά και 
το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήπιε ένα καφεδά-
κι με τους εκπροσώπους του Τύπου. Τότε η νέα 
υπουργός και γνωστή ηθοποιός τους ανακοίνω-
σε ότι δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στην τε-
λετή λήξης του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
γιατί το απόγευμα… είχε παράσταση. Ναι, καλά 
διαβάσατε! Η νέα κυβερνητική παράλληλα με την 
ενασχόλησή της με την πολιτική, ανεβαίνει στο 
σανίδι και δίνει τον καλύτερό της εαυτό! Η ίδια 
δικαιολογήθηκε λέγοντας πως όταν ρωτήθηκε 
για τη συμμετοχή της στην νέα κυβέρνηση ήδη 
πρωταγωνιστούσε σε παράσταση στην Αθήνα, 
και δεν είναι δυνατόν να αφήσει τόσες οικογέ-
νειες να πεινάσουν επειδή η ίδια υπουργοποιή-
θηκε! Για ένα διάστημα σκοπεύει να τα συνδυά-
ζει και τα δυο! 

Η μια εκδήλωση τους είναι πιο επιτυχημέ-
νη από την άλλη! Ο λόγος για τον πρώην 

υπουργό και νυν βουλευτή της ΝΔ από τη Β’ Θεσ-
σαλονίκης, Θεόδωρο Καράογλου ο οποίος πα-
ρουσίασε πρόσφατα το βιβλίο του «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ» 
στο Ωραιόκαστρο. Στην κατάμεστη αίθουσα του 
κτιρίου «Παύλος Μελάς», παρουσία πλήθους κό-
σμου, δημοτικής αρχής και τοπικών φορέων, ο 
κ. Καράογλου τόνισε ότι παρά τα πολλά, ανη-
συχητικά και επαναλαμβανόμενα κυβερνητικά 
«χτυπήματα» στο κράτος δικαίου και τη ζοφερή 
ατμόσφαιρα παρασκηνίου που καλύπτει τη χώρα 
τους τελευταίους 21 μήνες «εκπτώσεις στη Δημο-
κρατία και το πολίτευμα απαγορεύονται». Κατη-
γόρησε δε ευθέως τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα ότι με μεθοδεύσεις επιχειρεί να θέσει υπό 
τον πλήρη έλεγχό του όλες τις λειτουργίες του 
κράτους.  Όπως εξήγησε: «Υπό αυτό το πρίσμα 
η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι επιβεβλημένη 
προκειμένου να θωρακίσουμε το ισχύον Σύνταγ-
μα και να φροντίσουμε να μην… ξεθωριάσει». 

Οι δυο τους έχουν πολλά κοινά! Εξελέγησαν 
βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά 

τον Ιανουάριο του 2015. Αξιοποιήθηκαν από 
τον πρωθυπουργό στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα. 
Και τρίτον είναι… αυτοκόλλητοι. Ο λόγος για τον 
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Σωκράτη Φάμελλο και τον υφυπουργό 
Ναυτιλία και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο 
Σαντορινιό. Οι φιλικές σχέσεις των δυο ανδρών 
είναι γνωστές και στο πρωθυπουργικό γραφείο, 
αφού ο Φάμελλος είναι το alter ego του Σαντο-
ρινιού και αντίστροφα! Υπενθυμίζεται πως στην 
πρόσφατη ΔΕΘ ο κ. Φάμελλος παραχώρησε στον 
βουλευτή Δωδεκανήσου το σπίτι της μητέρας του 
στην οδό Μπότσαρη προκειμένου να τον γλυτώ-
σει από τα περιττά έξοδα. 

Η Έφη Αχτσιόγλου είναι η μικρότερη ηλικιακά υπουργός! Μόλις 31 ετών 
συγκέντρωσε πάνω της όλα τα βλέμματα της δημοσιότητας όταν ανακοινώθη-
κε το όνομά της για τη θέση της υπουργού Εργασίας. Τα περισσότερα ΜΜΕ 
ισχυρίστηκαν ότι βρέθηκε στην συγκεκριμένη θέση εξαιτίας της συνεργασίας 
της με τον πρώην υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο. Η κ. Αχτσιόγλου 
κατάγεται από τα Γιαννιτσά και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να φοιτήσει 
στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης. Την περίοδο των καταλήψεων πρωτοστά-
τησε ως στέλεχος του «ΔΙΚΤΥΟΥ» (της φοιτητικής παράταξης του ΣΥΝΑΣΠΙ-
ΣΜΟΥ). Εργάστηκε στο πλευρό του Άρη Καζάκου, ενώ γνωρίστηκε με τον 
Γιώργο Κατρούγκαλο το 2012, όταν δημοσίευσαν από κοινού μια επιστημονι-
κή έρευνα. Η μητέρα της είναι παιδίατρος στον γειτονικό νομό και ο πατέρας 
της δικηγόρος με… καλλιτεχνικές αναζητήσεις, αφού όπως μάθαμε ίδρυσε 
το… θεατρικό εργαστήρι Γιαννιτσών! 

Με αφορμή την ανάκληση των Βέλγων ειδικών για θέματα ασύλου από 
τα ελληνικά νησιά, η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ κατέθε-
σε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να πληροφορηθεί, αν 
υπάρχουν πραγματικοί και βάσιμοι λόγοι για την ανάκληση, καθώς και 
εάν άλλα Κράτη -Μέλη σκοπεύουν να πράξουν αναλόγως. Παράλληλα, 
θίγει το ζήτημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου, καθώς τέτοιου 
είδους πρακτικές δεν συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των ελληνικών 
νησιών και δημιουργούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή της 
συμφωνίας. Να θυμίσουμε ότι σε επιστολή του προς τις ελληνικές αρχές 
ο αρμόδιος Βέλγος υφυπουργός εκφράζει το φόβο ότι “είναι θέμα χρόνου 
μέχρι κάποιος από τους ειδικούς να τραυματιστεί σοβαρά, κάτι που πρέ-
πει με κάθε κόστος να αποφευχθεί”. 

Προσκύνημα στο Αγιον Όρος έκανε ο πρόεδρος της ΝΔ και χρειάστηκε 
γι αυτό πολλές δεήσεις, αφού ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό 
αλλά οι τηλεοπτικές άδειες και το ΣτΕ το ανέβαλλαν. Σύμφωνα με το 
τυπικό έτυχε επίσημης υποδοχής στο Πρωτάτο από την Ιερά Κοινότη-
τα, προσκύνησε την εικόνα ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ της Παναγίας και επισκέφθη-
κε για τις μονές Ιβήρων, Ξενοφώντος και Σταυρονκήτα. Ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ταξιδέψει στο Περιβόλι της Παναγιάς 
και, σύμφωνα με το τυπικό, θα τύχει επίσημης υποδοχής στο Πρωτά-
το από την Ιερά Κοινότητα και αφού προσκυνήσει την εικόνα «Άξιον 
Εστί» της Παναγίας θα ακολουθήσει δεξίωση και γεύμα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της  karfitsa πολλοί μοναχοί είχαν αναμνήσεις από τον 
πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη…

Μετά τα δημόσια σχο-
λεία η Έλενα Ράπτη πάει 

και στα ιδιωτικά εκπαιδευτή-
ρια. Η βουλευτής της ΝΔ Θεσ-
σαλονίκης που «τρέχει» τον 
τελευταίο χρόνο για λογαρια-
σμό της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής την καμπάνια «Ένα στα 
Πέντε» βρέθηκε σε γνωστό 
ΙΕΚ της πόλης προκειμένου 
να ενημερώσει τους σπουδα-
στές για την παιδική σεξουα-
λική κακοποίηση! 

Αθώος κρίθηκε από τον 
Άρειο Πάγο ο πρώην δή-

μαρχος Καλαμαριάς Χριστόδου-
λος Οικονομίδης. Σύμφωνα με 
όσα έγιναν γνωστά το ανώτατο 
ακυρωτικό δικαστήριο απάλλαξε 
τον τέως δήμαρχο Καλαμαριάς 
Χριστόδουλο Οικονομίδη και τον 
πρώην γενικό γραμματέα του δή-
μου Δημήτρη Λέκκα για το σκάν-
δαλο κακοδιαχείρισης -ύψους 2,5 
εκατ. ευρώ- στη Δημοτική Επιχεί-
ρηση Τελετών Καλαμαριάς.
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Αν κερδίσει τις επόμενες εκλογές η 
ΝΔ, θα διορθώσει τα λάθη (περικοπές 
μισθών και συντάξεων...) ή θα συνεχί-
σει μία από τα ίδια, υιοθετώντας πολι-
τικές - φόρων και μέτρων - που έχουν 
επιβληθεί;

Μια από τις βασικές προτεραιότητες 
του προγράμματός μας είναι να αλλάξου-
με το μείγμα της οικονομικής πολιτικής 
που ακoλουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ. Όπως έχει εξαγγείλει ο πρόε-
δρος του κόμματός κ. Μητσοτάκης, άξο-
νες αυτής της πολιτικής είναι η μείωση 
της φορολογίας με ταυτόχρονη μείωση 
των μη αναγκαίων κρατικών δαπανών 
και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων. 
Αυτή η οικονομική πολιτική μπορεί να 
αλλάξει γρήγορα το επενδυτικό κλίμα 
και να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια 
και βιώσιμη ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη 
είναι ο κρίσιμος όρος για να βγούμε από 
την κρίση και να ακυρώσουμε σταδια-
κά τις δυσμενείς συνέπειες της σε βάρος 
της εθνικής οικονομίας αλλά και των 
ανθρώπων. Μόνο μέσω της ανάπτυξης 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελε-
σματικά την ανεργία και να βελτιώσουμε 
τα εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις) των 
πολιτών.  Η Κυβέρνηση ακολουθεί μια 
εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική με υπέρ-
μετρη αύξηση της φορολογίας, με μειώ-
σεις μισθών και συντάξεων και εχθρική 
αντιμετώπιση των μεταρρυθμίσεων που 
χρειάζεσαι η χώρα. 

Θεωρείτε, ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας κάνει «μια χαρά τη… δουλειά, 
χωρίς αντιδράσεις πχ «αγανακτισμένων»,  
όπως ψιθυρίζουν αρκετοί κυρίως ΝΔκρα-
τες, και μάλλον θα παραμείνει για καιρό 
στην εξουσία...»  

Δεν γνωρίζω κάποιον από την ΝΔ 
που να θεωρεί πως ο κ. Τσίπρας «κάνει 
καλά τη δουλειά του». Εμείς πιστεύου-
με ακριβώς το αντίθετο. Γι΄ αυτό ζητάμε 
την άμεση προσφυγή στις κάλπες. Για-
τί η κατάσταση χειροτερεύει κάθε μέρα 
που περνά και κάνει πιο δύσκολες τις 
προσπάθειες που πρέπει να καταβάλου-
με ως Κυβέρνηση, για να την αλλάξουμε. 
Βέβαια, το γεγονός, ότι μετά την ανάλη-
ψη της εξουσίας από τον Σύριζα έχουν 
μηδενιστεί, σχεδόν, οι εκδηλώσεις των 
«αγανακτισμένων» αποκαλύπτει ποιοί  
συντόνιζαν και καθοδηγούσαν αυτές τις 
εκδηλώσεις.

Τι... (δεν) θα κάνατε, αν μπορού-
σατε να γυρίσετε το χρόνο, δίπλα στον 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά; Σε τι 
δεν θα... δειλιάζατε ενδεχομένως, αδια-
φορώντας για το πολιτικό κόστος; (Με 
άλλα λόγια, με το πολιτικό θάρρος που 
σας διακρίνει για ποιο πράγμα χτυπάτε 
το κεφάλι σας στον τοίχο;)

Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι τα κάναμε 
όλα τέλεια, σίγουρα το μεγάλο λάθος δεν 
το διαπράξαμε. Παραλάβαμε τη χώρα 
στο χείλος της χρεοκοπίας και καταφέ-
ραμε μέσα σε 2 ½ χρόνια να αλλάξουμε 
και την εικόνα και τις προοπτικές της. 
Ήταν λίγοι, τότε, εκείνοι που πίστευαν 

ότι θα μπορούσαμε να ελέγξουμε την κα-
τάσταση και να αντιστρέψουμε την πο-
ρεία των πραγμάτων. Οι περισσότεροι 
θεωρούσαν δεδομένη την αποτυχία μας 
και πως η «βόμβα» θα έσκαγε στα χέ-
ρια μας. Όμως τα καταφέραμε. Λυπάμαι  
που σήμερα οι κυβερνήσεις του κ. Τσί-
πρα έχουν ακυρώσει σε μεγάλο βαθμό 
τους κόπους και τις θυσίες των πολιτών, 
που πάνω σε αυτές είχαμε στηρίξει την 
επιτυχία των προσπαθειών μας. Μια σύ-
γκριση της κατάστασης που παραδώσα-
με το 2015 με τη σημερινή κατάσταση 
αρκεί για να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις 
μου. Εκεί, που πιστεύω πως δεν τα πή-

γαμε καλά ήταν στην επικοινωνιακή μας 
πολιτική. Απορροφηθήκαμε πολύ από 
τον σκληρό αγώνα για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων και παραμελήσαμε να 
προβάλουμε τα θετικά αποτελέσματα της 
πολιτικής μας.

Ο κ Τσίπρας θέλει να ξεχάσει τη Θεσ-
σαλονίκη αν κρίνουμε από τον τελευταίο 
ανασχηματισμό - όμως και η ΝΔ  (βλ 
επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ) δεν έδει-
ξε και μεγάλο ενδιαφέρον για τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας…

Ο σοβαρός και μετρημένος λόγος του 
κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν είναι ένδει-
ξη αδιαφορίας, αλλά υπευθυνότητας. 
Αυτό νομίζω πως απαιτεί σήμερα ο ελ-
ληνικός λαός από τα κόμματα και τους 
πολιτικούς. Η εμπειρία της πολιτικής 
απάτης του κ. Τσίπρα με το «πρόγραμ-
μα Θεσσαλονίκης»  και «το παράλληλο 
πρόγραμμα» έχει αφήσει πικρή γεύση 
στο στόμα των πολιτών. Οι απάτες και 
οι «αυταπάτες» δεν έχουν θέση στον 
προγραμματικό λόγο του κόμματός μας. 
Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται, για πολλούς 
λόγους, στο επίκεντρο του κυβερνητικού 
προγράμματός της Νέας Δημοκρατίας 
και αυτό θα αποδειχτεί με έργα και όχι 
με λόγια του αέρα.

Ο κ. Τσίπρας δηλώνει πως θα εξα-
ντλήσει την τετραετία…

Οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα δεν έχουν 
πια καμιά αξιοπιστία. Ο ίδιος γνωρί-
ζει πολύ καλά πως η κατάσταση για το 
κόμμα του δεν είναι πια αναστρέψιμη, 
καθώς τα νέα μέτρα και οι φορολογικές 
επιβαρύνσεις, που προβλέπονται για το 
2017, θα γιγαντώσουν την λαϊκή δυσα-
ρέσκεια. Πιστεύω πως, τελικά, θα επι-
λέξει τις πρόωρες εκλογές προκειμένου 
να επιτύχει μια «διαχειρίσιμη ήττα», 
από το να περιμένει την πλήρη εξαέρω-
ση της εκλογικής δύναμης του. Εξάλλου 
τον επόμενο Απρίλιο λήγει η προθεσμία 
για την διενέργεια εκλογών με λίστα και 
αυτό είναι κάτι που τον ενδιαφέρει πάρα 
πολύ.

«Μόνο μέσω της ανάπτυξης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ανεργία και να βελ-
τιώσουμε τα εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις) » λέει στην εφημερίδα KARFITSA ο πρ. υπουργός και 
βουλευτής της ΝΔ Δ. Σταμάτης. Προσθέτει ότι η ΝΔ θα μειώσει φορολογία και κρατικές δαπάνες 

και ότι η κυβέρνηση Σαμαρά δεν τα έκανε όλα τέλεια,  όμως δεν διέπραξε το… μεγάλο λάθος

Συνέντευξη στη Μ. Καραπαναγιωτίδου

«Θα μειώσουμε τη φορολογία 
και τις κρατικές δαπάνες…»

«Η αριστερά κάνει αναδιανομή… 
φτώχειας, όχι κοινωνική πολιτική»

Επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ένα με-
γάλο μέρος του πρωτογενούς πλεονά-
σματος ύψους 455 εκ. ευρώ πήγε για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των ατόμων που επλήγησαν περισ-
σότερο από την κρίση. Το αντίστοι-
χο ποσό που διαθέτει η «κοινωνικά 
ευαίσθητη» σημερινή κυβέρνηση δεν 
ξεπερνά τα 108 εκ. ευρώ. Επίσης 
από την ανάλυση του φετινού προ-
ϋπολογισμού και από τη σύγκριση 
με τους προϋπολογισμούς της δικής 

μας κυβέρνησης προκύπτει ότι υπάρ-
χει αύξηση των έμμεσων φόρων, γε-
γονός που πλήττει κυρίως τα χαμη-
λά εισοδήματα. Αυτή τη διαπίστωση 
έχει κάνει στη Βουλή και το Γραφείο 
Προϋπολογισμού της Βουλής, κα-
ταρρίπτοντας το μύθο της «αριστερής 
κοινωνικής ευαισθησίας». Δεν έχου-
με κανένα σύνδρομο με την Αριστε-
ρά. Αλλά παγκοσμίως έχει αποδειχτεί 
πως η «ικανότητα» της είναι να κάνει 
αναδιανομή φτώχειας.

Δημήτρης Σταμάτης, βουλευτής Ν.Δ.

«Ο Τσίπρας τελι-
κά θα επιλέξει… 
πρόωρες εκλογές 
και μια διαχειρίσι-

μη ήττα»
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Μήπως το ΠΑΣΟΚ τελικά βλέπει μόνο «φαντά-
σματα» και δεν ακούει την κοινωνία; Αναφέρομαι σε 
πρόσφατο δημοσίευμα και την σκληρή απάντηση της 
Χαριλάου Τρικούπη που στοχοποίησε μάλιστα συ-
γκεκριμένο δημοσιογράφο αλλά και τα αποτελέσματα 
των δημοσκοπήσεων από τα οποία φαίνεται ότι το 
κόμμα σας δεν κερδίζει… πόντους! 

Μπερδεύεστε αν θεωρείτε ότι εσείς οι δημοσι-
ογράφοι «εκφράζετε» την κοινωνία και, αν το πιστέ-
ψετε, ακόμα χειρότερα! Τα «φαντάσματα» βγαίνουν 
τον τελευταίο καιρό, αλλά μόνο για το ΠΑΣΟΚ, και 
εξηγούμαι: όταν εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη 
(ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) είπαμε ότι εμπιστευόμαστε τον κ. 
Βούτση ως τρίτο πολιτειακό παράγοντα, έπεσαν όλοι 
να μας λοιδορήσουν – μόνο «εγκληματίες» δεν μας 
είπαν. Όταν η ΝΔ ζήτησε δήλωση του Πρωθυπουρ-
γού για το ΕΣΡ και, αφού δεν την πήρε, επί μισή ώρα 
ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος έλεγε πόσο αξι-
όπιστος είναι ο κ. Βούτσης, τότε, δεν μίλησε κανείς. 
Σας ερωτώ δεν υπήρξε στοχοποίηση ενός κόμματος 
από Μ.Μ.Ε. και δημοσιογράφους; Αυτό θεωρείτε 
πλουραλισμό και πολυφωνία εσείς; Εμείς αγωνι-
στήκαμε απέναντι στο «μαύρο» του Τσίπρα – Παππά 
και θα είμαστε απέναντι και στο «τεχνητό» μαύρο του 
Μητσοτάκη και της ΝΔ. Άρα, το ερώτημα στρέφεται 
στους δημοσιογράφους. Και επειδή η μεγάλη μάζα 
των νέων δημοσιογράφων βιώνει τις καθημερινές 
δυσκολίες, είμαι σίγουρος ότι θα αντιδράσουν και 
θα πάρουν πάνω τους τα θέματα πολυφωνίας, πλου-
ραλισμού και δημοκρατίας. Άλλωστε εμείς δώσαμε 
τη μάχη ενάντια στο κλείσιμο των καναλιών, κυρίως 
για τους εργαζομένους, τους τεχνικούς, τους νέους 
δημοσιογράφους. Είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα 
που συναντήθηκε με τους εργαζομένους στους ιδιω-
τικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι καναλάρχες και οι 
μεγαλοδημοσιογράφοι θα έβρισκαν λύσεις. Μια σει-
ρά δημοσκοπήσεων, όπως η MRB με 7%, η Metron 
Analysis 7,4%, η Public Issue με 8-10%, δείχνουν 
άνοδο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αλλά και 
αυτές θα πέσουν έξω. Η δεύτερη θέση είναι εφικτή.

Διεκδικήσατε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μαζί με την 
Φώφη Γεννηματά και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Η σημε-
ρινή ηγεσία έχει διαφορές με την προηγούμενη, και 
αναφέρομαι στον κ. Βενιζέλο. Τι θα συμβουλεύατε και 
τις δυο πλευρές;

Ο καθένας μιλά με το παράδειγμά του. Η δική 
μου στάση αφορά στην Παράταξη: πρώτα το «εμείς» 

και μετά το «εγώ». Δεν με αφορά το εσωκομματικό 
πεδίο, αλλά η κοινωνία. Λέω πάντα καθαρά την άπο-
ψή μου, αλλά δεν έχω εμμονή στη διαφοροποίηση. 
Θέλω τις φιλοδοξίες μου να τις καταθέσω σε μια με-
γάλη Παράταξη και όχι σε ένα μικρό κόμμα. Ο καθέ-
νας μας με βάση τη διαδρομή του, κρίνει και επιλέγει 
το ρόλο που θέλει να έχει.

Ο κ. Τσίπρας έχει επενδύσει πολιτικά στην ελά-
φρυνση του χρέους. Κάτι τέτοιο ζήτησε και ο Αμερι-
κανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Μήπως τελικά η 
αντιπολίτευση αδικεί τον πρωθυπουργό; 

Δεν χρειάζεται κανείς να αδικήσει τον Πρωθυ-
πουργό – τα καταφέρνει πολύ καλά και μόνος του να 
αδικεί καθημερινά τον εαυτό του, τους πολίτες που 
τον ψήφισαν, τη χώρα που κυβερνά, το θεσμό που 
υπηρετεί. Ο κ.Τσίπρας έχει παίξει την παράσταση 
«διαγραφή του επονείδιστου και παράνομου χρέους» 
εκατοντάδες φορές από το 2010 έως σήμερα. Στην 
αρχή, πήγαινε πακέτο με το «σκίζω το μνημόνιο»: δύο 
παραστάσεις με ένα εισιτήριο, και μπόνους το μονό-
πρακτο «ας βγούμε κι απ’ το ΝΑΤΟ». Μετά, η δεύτερη 
παράσταση «κόπηκε», και η πρώτη αντικαταστάθηκε 
με την «ελάφρυνση του χρέους». Οι πολίτες πλήρω-

σαν πολύ ακριβά το θέατρο σκιών που στήθηκε εις 
βάρος τους. Η επίσκεψη Ομπάμα και οι δηλώσεις του 
αποκαλύπτουν πως ο κ. Τσίπρας είχε – αν ήθελε – τη 
στήριξη των προοδευτικών από όλο τον κόσμο, για 
να στηρίξει τη χώρα μας. Δεν το θέλησε. Προτίμησε 
να πορευθεί με λαϊκισμό, με ψευτομαγκιά, συνωμο-
σιολογία και ανικανότητα, σε μία δήθεν «διαπραγμά-
τευση» που κόστισε 100 δις ευρώ στις τσέπες των πο-
λιτών και ανυπολόγιστα στο κύρος της χώρας. Τώρα, 
στην εκπνοή της θητείας και των δύο, είναι πια αργά. 
Οι πολίτες έχουν ήδη πληρώσει ακριβά τον κ. Τσί-
πρα. Και ο κ. Ομπάμα, όσο κι αν επιθυμεί ειλικρινά 
να στηρίξει τη χώρα μας για συμβολικούς, ηθικούς 
και πραγματικούς λόγους – και τον ευχαριστούμε γι’ 
αυτό – θα παραδώσει την εξουσία σύντομα σε έναν 
λαϊκιστή ακροδεξιό, με άγνωστες βουλές και αμφίβο-
λη στρατηγική στην περιοχή. 

«Εκλογές χθες αλλά είναι έτοιμη η χώρα να τις 
δεχτεί»; «Η ΝΔ είναι ιστορικά αντίπαλος του ΠΑ-
ΣΟΚ», «Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ». 
Αυτές είναι ορισμένες φράσεις της κ. Γεννηματά. Και 
σας ρωτώ ευθέως: Ξέρει το ΠΑΣΟΚ τι θέλει; Εάν γί-
νουν εκλογές και προκύψει ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ 

μας λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από τους 
δυο;

Είναι άλλο αν ξέρουμε τι θέλουμε και άλλο αν 
αρέσει αυτό που θέλουμε εμείς. Η στρατηγική μας 
είναι ξεκάθαρη, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αρέσει σε 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, άρα και στις φίλιες οικονομικές και 
μιντιακές παρέες τους. Η εθνική συνεννόηση θα γίνει 
πραγματικότητα αν οι πολίτες αλλάξουν τους εκλογι-
κούς συσχετισμούς. Εάν υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, 
μια δυνατή Δημοκρατική Συμπαράταξη. Άλλωστε ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ΝΔ – ΑΝΕΛ έκαναν πράξη την συμπολίτευση, 
ψηφίζοντας από κοινού τη διάταξη-ρουσφέτι για τη 
μετάταξη συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων του 
ΟΛΠ στο δημόσιο με απαίτηση της Cosco, καταψηφί-
ζοντας την αίτηση άρσης ασυλίας του κ. Νικολόπου-
λου για ακραίες ομοφοβικές ρατσιστικές επιθέσεις, 
και βέβαια στη συγκρότηση του ΕΣΡ, όπου τους οδη-
γήσαμε με τη στάση μας. Άλλωστε το δίλημμα αυτό 
δεν είναι δίλημμα των πολιτών, είναι δίλημμα ενός 
αλαζονικού, οικονομικού, μιντιακού συστήματος που 
αγιοποίησε τον κ. Τσίπρα και τώρα προωθούν με πά-
θος την αγιοκατάταξη του κ. Μητσοτάκη.

 Η κ. Γεννηματά σε πρόσφατη συνέντευξή της δή-
λωσε: «Όσοι ήταν κάποτε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, το 
ηθικό είναι να συνταχθούν με την προσπάθειά μας». 
Ο κ. Παπανδρέου είναι ευπρόσδεκτος στο κόμμα σας;

Ισχύει αυτό που δήλωσε η Φώφη Γεννηματά: 
όποιος συμπορεύθηκε με το ΠΑΣΟΚ, είναι ευπρόσ-
δεκτος να επιστρέψει στην κεντροαριστερά και στη 
σοσιαλδημοκρατία, ακόμη και αν εξαπατήθηκε από 
τον κ. Τσίπρα, ή αν ψήφισε ΝΔ από το φόβο μην 
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά αυτούς που έφυγαν για 
την καρέκλα και τώρα ο κ. Τσίπρας τους «τελείωσε», 
δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Όσοι συνταχθούν 
με την Δημοκρατική Συμπαράταξη πρέπει να αποδε-
χτούν την αυτοδύναμη πορεία.

Πώς σχολιάζετε την… αποΠΑΣΟΚοποίηση του 
ΣΥΡΙΖΑ με την απομάκρυνση στελεχών όπως είναι 
ο κ. Μπόλαρης, η κ. Τζάκρη, ο κ. Μάρδας από το 
κυβερνητικό σχήμα; Τι έχετε να πείτε στην κ. Ξενο-
γιαννακοπούλου και τον κ. Τζουμάκα; 

Κρίμα, γι’ αυτούς… Τόση προσπάθεια να απο-
τινάξουν την προσωπική τους πορεία από πάνω 
τους, τόσα «απεταξάμην», ψήφισαν όλα τα μνημόνια, 
τόσοι τεμενάδες, τόση ηθική και πολιτική ξεφτίλα 
και να μη βρεθεί γι’ αυτούς ούτε μία καρεκλίτσα στο 
Υπουργικό;

«Η δεύτερη θέση στις εκλογές είναι εφικτή» 

«Δεν με αφορά το εσωκομματικό πεδίο» ξεκαθαρίζει ο βουλευτής Αρκαδίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
μιλώντας στην KARFITSA και κληθείς να σχολιάσει τις δημόσιες παρεμβάσεις και διαφοροποιήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου με αφορμή 
τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές μπορεί να διεκδικήσει και να 

κερδίσει τη δεύτερη θέση, μιλά για την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα αυτής και στέλνει το μήνυμά του σε όσα 
πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά τώρα είναι εκτός… κυβέρνησης!

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης
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Στον κεντρικό οδικό άξονα της Τούμπας περ-
πάτησαν ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράτα-
ξης «Εντάξει», βουλευτής της Α΄ Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της παράταξης του. «Η εικόνα ενός δρό-
μου, όπως η Λαμπράκη, που σφύζει από ζωή, 
δυστυχώς χάνεται πίσω από την αδυναμία της 
διοίκησης του δήμου, να πράξει τα αυτονόητα», 
δήλωσε σχετικά ο κ. Καλαφάτης . Λίγες ώρες 
αργότερα, ο επικεφαλής των ΕΝΤΑΞΕΙ διαμαρ-
τύρονταν για το τεχνικό πρόγραμμα και για χρή-
ματα που θα δοθούν σε… συντήρηση δρόμων 
και έργων! Πάντως οι αιρετοί της παράταξης 
Μπουτάρη σχολίασαν ότι «για να πάρει τους 
δρόμους ο βουλευτής, εκλογές έρχονται…»

Δυο οικοδομές προκειμένου να 
φιλοξενηθούν πρόσφυγες από 

τη Συρία μίσθωσε από ιδιώτη η Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Τα νέα κέντρα 
φιλοξενίας αναμένεται να ξεκινήσουν 
τη λειτουργία τους στις 15 Δεκεμβρίου 
και εκεί θα φιλοξενηθούν 250 ενήλικες 
και παιδιά. Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση του δήμου Θερμαϊκού οι δυο αυτές 
οικοδομές βρίσκονται στην περιοχή Πά-
λιουρα της Δημοτικής Ενότητας Επανο-
μής. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις και 
τις διαβεβαιώσεις της Ύπατης Αρμοστεί-
ας προς τον Γιάννη Μαυρομάτη, οι πρό-
σφυγες θα παραμένουν περί τις 70 – 80 
ημέρες και θα εναλλάσσονται με νέους 
όταν πλέον θα αποκτούν τα εχέγγυα για 
να αναχωρήσουν σε άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης.

Στους Δήμους και τις Περιφέρειες 
της χώρας περνά η δυνατότητα του 

καθορισμού των κατηγοριών χρήσεων 
γης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
σχεδίου νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – 
Βιώσιμη Ανάπτυξη» του υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος. Παράλληλα, με την προτει-
νόμενη ρύθμιση που θα παραμείνει σε 
δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Νοεμ-
βρίου αυστηροποιείται το πολεοδομικό 
πλαίσιο και στις περιοχές προστασίας 
εντάσσονται πλέον ο αιγιαλός, η παρα-
λία, οι ποταμοί, οι λίμνες και τα ρέματα. 
Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των τοπι-
κών σχεδίων, μάλιστα, ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος μπορεί υπό προϋποθέσεις 
να αναστείλει τη χορήγηση οικοδομικών 
αδειών ή και εργασιών στην περιοχή ή 
να απαγορεύσει κατατμήσεις ιδιοκτη-
σιών για διάστημα έως τριών ετών.

Σε αντίστροφη μέτρηση βρίσκεται η εγκατάσταση δυο αιθουσών βαρέως 
τύπου στο Γυμνάσιο Πεύκων για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας. Προχθές ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης των δύο πλαστι-
κών οικίσκων (kibo) από τον αύλειο χώρο, που κάλυπταν μέχρι τώρα ανάγκες 
στέγασης των μαθητών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, για να ξεκινή-
σουν από αύριο οι εργασίες για την τοποθέτηση των δυο νέων αιθουσών. 

Ζωντανό διάλογο με τους δημότες είχε ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης σε ανοιχτές εκδηλώσεις σε όλα τα δημοτικά διαμε-

ρίσματα. Οι συζητήσεις κράτησαν… ώρες και ο δήμαρχος απάντησε σε όλους! 
Εκτός  από τα ζητήματα της καθημερινότητας πολλά ήταν και τα θετικά σχόλια 
που ακούστηκαν τόσο για τη σημασία ενός τέτοιου ανοικτού διαλόγου όσο και 
για τις άμεσες λύσεις που δρομολογήθηκαν για την εξυπηρέτηση του πολίτη 
(το τηλεφωνικό νούμερο άμεσης εξυπηρέστης «15195»)

Περισσότερα από 200 δένδρα και 
φυτά φύτευσαν μαθητές του δήμου 

Ωραιοκάστρου με πρωτοβουλία της αντι-
δημαρχίας Πρασίνου  και του Τοπικού 
Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Ο δήμαρ-
χος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης, συναντήθηκε με τη διοίκηση της 
Ε.Υ.Α.Θ., με στόχο την ένταξη όλων των 
περιοχών στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέ-
τευσης. Ο δήμαρχος παρουσία του προέ-
δρου του ΔΣ Μιχάλη Γεράνη ενημέρωσε 
τον διευθύνοντα της εταιρείας Γ. Κρεστε-
νίτη για την ολοκλήρωση –από πλευράς 
δήμου - της σχετικής μελέτης για τον 
αποχετευτικό αγωγό που θα συνδέει 
Χορτιάτη, Εξοχής και Ασβεστοχωρίου 
με το δίκτυο της ΕΥΑΘ στα Πεύκα. «Στό-
χος μας είναι -και θα τον πετύχουμε- οι 
κοινότητες και οι περιοχές του δήμου 
μας να ενταχθούν στη ζώνη ευθύνης της 
Ε.Υ.Α.Θ.» τόνισε ο δήμαρχος Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.

Επίσκεψη στο δήμο Κορδελιού - 
Ευόσμου έκανε ο αναπληρωτής 

υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης Γιάν-
νης Τσιρώνης για θέμα που αφορά 
στο προηγούμενο χαρτοφυλάκιο του! 
Η επίσκεψη του είχε προγραμματιστεί  
όταν ήταν αναπληρωτής υπουργός πε-
ριβάλλοντος σε σύσκεψη στην Αθήνα 
για τη δυσοσμία της… Θεσσαλονίκης. 
Το θέμα πλέον βρίσκεται στα χέρια 
του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σω-
κράτη Φάμελλου, ο οποίος ανέλαβε το 
υπουργείο περιβάλλοντος, αλλά ευτυ-
χώς αυτός δεν χρειάζεται να ταξιδέψει 
504 χιλιόμετρα για να διαπιστώσει 
το χρόνιο πρόβλημα, αυτό του ΜΗ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ της πηγής του προ-
βλήματος Σύμφωνα με τον δήμαρχο 
Ελευθερίου Κορδελιού Π. Σούλα ο 

κ. Τσιρώνης επανέλαβε τη δέσμευσή 
ότι θα χρηματοδοτήσει από κονδύλια 
του Πράσινου Ταμείου την αναβάθ-
μιση της λειτουργίας του σταθμού… 
μέτρησης ρύπων. Ο αναπληρωτής 
υπουργός είπε, επίσης, ότι ξεκίνησαν 
οι έκτακτοι έλεγχοι στην περιοχή από 
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, χω-
ρίς να δώσει άλλα στοιχεία. Σύμφωνα 
με τον δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου 
πρόκειται να ξεκινήσουν μετρήσεις 
ατμοσφαιρικών ρύπων στην επίμαχη 
περιοχή και από ιδιωτική εταιρία. Πα-
ράλληλα, προχωρά η υπογραφή προ-
γραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ για 
την υλοποίηση ενός… ερευνητικού 
προγράμματος.

Έτοιμα τα δημοτικά ιατρεία 
στη Θεσσαλονίκη! Η διοί-

κηση Μπουτάρη προχώρησε στο 
μεγαλόπνοο έργο παροχής υπη-
ρεσιών υγείας στους δημότες, 
με ένα τεχνολογικά εξοπλισμένο 
τετραώροφο κτίριο στην οδό Κα-
ραϊσκάκη 4, στην Τριανδρία. Τα 
δημοτικά ιατρεία απευθύνονται 
σε άπορους και ανασφάλιστους 
κατοίκους και διαθέτουν εξειδι-
κευμένο επιστημονικό ιατρικό 
και παραϊατρικό προσωπικό.

Την άποψη ότι έπειτα από 
έξι χρόνια «Καλλικράτη», 

έξι διαφορετικούς πρωθυπουρ-
γούς και έξι κυβερνήσεις απαι-
τείται μια ουσιαστική και βαθιά 
μεταρρύθμιση του «Καλλικρά-
τη»διατυπώνει ο περιφερειάρχης 
Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας. «Θα πρέπει να υπάρ-
ξει απαγκίστρωση της αυτοδιοί-
κησης από το κεντρικό κράτος, 
φορολογική αποκέντρωση και 
είσπραξη των φορολογικών εσό-
δων από τις περιφέρειες, εφαρ-
μογή της μητροπολιτικής διοί-
κησης και προώθηση αλλαγών 
στη συνταγματική αναθεώρηση» 
Αμήν και… πότε;

Τα πεζοδρόμια θα ενώσουν 
τους Τζιτζικώστα-Μπουτά-

ρη; Όπως είδαμε στο εγκεκρι-
μένο τεχνικό πρόγραμμα του 
δήμου Θεσσαλονίκης συμπερι-
λαμβάνεται η κατασκευή -γύρω 
από το νέο υπερσύγχρονο κτήριο 
της Περιφέρειας- των χώρων, 
γεγονός που ζητούσε ο περιφε-
ρειάρχης από τον δήμαρχο εδώ 
και καιρό και ήταν ένα θέμα το 
οποίο έχει προκαλέσει -ανάμεσα 
τους- αρκετές τριβές. Να θυμί-
σουμε ότι οι δύο εκπρόσωποι 
της Θεσσαλονίκης «τα έσπασαν» 
ύστερα από τη δημόσια υποστή-
ριξη του δημάρχου στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη κατά τις εσωκομ-
ματικές εκλογές στη ΝΔ…Αληθεύει πως το ΠΑΣΟΚ Θεσ-

σαλονίκης προχώρησε -με πα-
ρέμβαση της… Αθήνας και του γενικού 
διευθυντή του κόμματος- σε ρύθμιση με 
την ΔΕΗ για την αποπληρωμή των υπέ-
ρογκων οφειλών; Όχι δεν ακούσαμε για 
τον αριθμό των δόσεων και αν ζητήθη-
κε η βοήθεια ΠΑΣΟΚων συνδικαλιστών 
στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
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H βουλευτής με τα τρία ποτήρια στο σπιτι
Τρία ποτήρια (!!!) έχει στο σπίτι της η Βουλευτής (Βουλεύ-
τρια, όπως η ίδια θέλουν να την αποκαλούν) του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Πιερία Μπέττυ Σκούφα. Το… «εκμυστηρεύτηκε» η ίδια στους 
φίλους της στο facebook, σχολιάζοντας την  χλιδή στο σπίτι 
του νέου Προέδρου των Η.Π.Α. Ντόναλντ Τραμπ. «Μεταξύ 
της δικής μου «λιτοδίαιτης» λογικής και της άλλης, αυτής που 
ούτε κι εγώ ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, υπάρχει μάλλον 
άβυσσος. Της άλλης λογικής, της νεοφιλελεύθερης, κι όχι 
μόνο, που υπαγορεύει ότι ο Τραμπ κι ο κάθε Τραμπ, πρέπει 
να επιδεικνύει τα πλούτη του, γιατί ο πλούτος είναι ντε και 
καλά σημείο κοινωνικής επιτυχίας. Σκίζω τα μαρξιστικά - αν-
θρωπιστικά πτυχία μου», έγραψε η… «Βουλεύτρια» (όπως η 
ίδια θέλει να την αποκαλούν) του ΣΥΡΙΖΑ στην Πιερία. Άρα, 
λοιπόν, κακώς διαμαρτύρεστε για τη φτώχια και ότι δεν σας 
φτάνουν τα χρήματα, εδώ ολόκληρη  Βουλεύτρια και έχει στο 
σπίτι  της μόνο 3 ποτήρια! Ήθελα να ‘ξερα  τα 5.800 (συν 
επιτροπές κλπ)  το μήνα τι τα κάνουν; 

Αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας!
Στην Κατερίνη βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο υποδιοι-
κητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Μουρμούρας. Είχε 
συνάντηση, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλία Χατζη-
χριστοδούλου, αλλά και με στελέχη της Συνεταιριστικής Τρά-
πεζας Πιερίας. Επιπλέον, ο κ. Μουρμούρας συναντήθηκε με 
επιχειρηματίες και πολιτικούς παράγοντες της περιοχής, σε 
ξενοδοχείο της Πλάκας Λιτοχώρου, σε κλειστό κύκλο, καθώς 
στο ξενοδοχείο δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς, εάν δεν 
είχε προσωπική πρόσκληση. Μάλιστα, κάποιοι… «φάγανε 
πόρτα»! Πάντως, μετά την επίσκεψη Μουρμούρα στην Κατε-
ρίνη, υπάρχει μια αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας, 
μεταξύ επιχειρηματιών και πολιτικών που είχαν την ευκαιρία 
να συνομιλήσουν μαζί του…   

«Όλοι οι υποψήφιοι είναι «ξεκλείδωτοι» 
εκτός του Κουκοδήμου»
Έχουν χάσει το μέτρημα στη  Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτρο-
πή της Ν.Δ. στην Πιερία, καθώς η λίστα με τους υποψηφίους 
για… υποψήφιοι Βουλευτές μέρα με τη μέρα μεγαλώνει! Πάνω 
από 20 άτομα, μέχρι στιγμής, δηλώνουν ή διαρρέουν, μέσω 
«κύκλων», πως θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες Βουλευτικές 
εκλογές, την ώρα που στο ψηφοδέλτιο θα υπάρχουν μόνο 6 
πρόσωπα! Βέβαια, την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Πρό-
εδρος της ΝΟΔΕ Πιερίας Γιάννης Κουρινιώτης, σε δημοσιο-
γράφους της περιοχής. «Όλοι τους είναι… «ξεκλείδωτοι» και 
το μόνο όνομα που θεωρείται σίγουρο είναι αυτό του σημερι-
νού Βουλευτή Κώστα Κουκοδήμου»! 

Η Ακαδημαϊκή καριέρα του Θ. Ρουσόπουλου
Με την ακαδημαϊκή του καριέρα ασχολείται τα τελευταία 
χρόνια  ο πρώην Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης του Κ. Καραμανλή, Θόδωρος 
Ρουσόπουλος. Άλλωστε, σήμερα είναι επισκέπτης Καθηγητής 
στην Ιστορία της Επικοινωνίας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ενώ τα τελευταία επτά χρόνια δίνει τακτικά διαλέξεις 
στο Pepperdine University της Καλιφόρνια, στο πλαίσιο ενός 
μεταπτυχιακού προγράμματος, με θέμα την λειτουργία των θε-
σμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο της οικονομικής 
κρίσης. Τη Δευτέρα 14/11 ο Θ. Ρουσόπουλος θα βρίσκεται 
στην Κατερίνη, όπου θα πραγματοποιήσει διάλεξη, στο Ανοι-
χτό Πανεπιστήμιο της πόλης, σχετική με την διδακτορική δια-
τριβή που έκανε και αφορά την Υπόθεση Μελετίου Τυπάλδου 
στην Βενετία. 
 
Αντιδρά η αντιπολίτευση σε μια μεγάλη επένδυση
Αντιδρά η αντιπολίτευση του Δήμου Δίου Ολύμπου στην επι-
κείμενη μεγάλη επένδυση γνωστής αλυσίδας πολυκαταστημά-
των σε περιοχή του Λιτοχώρου, επί της Εθνικής Οδού. Την 
ίδια ώρα, έμποροι και επιχειρηματίες   δεν  αντιδρούν έντονα, 
ούτε καν το Επιμελητήριο και οι Εμπορικοί Σύλλογοι. Άλλω-
στε, οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν πως για τις αναδου-
λειές τους δεν φταίει κανένα πολυκατάστημα, αλλά το ότι ο 
κόσμος δεν έχει χρήματα! Εντύπωση, πάντως, στην τοπική 
κοινωνία προκαλεί η στάση της αντιπολίτευσης του Δήμου 
Δίου  Ολύμπου στην επικείμενη επένδυση, η οποία σε βάθος 
χρόνου αναμένεται να απασχολήσει 100 άτομα!  Οι… «κακές 
γλώσσες», λένε, πως όλες αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται 
διότι οι ίδιοι δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν «δικούς τους» 
ανθρώπους, για  να εργαστούν στην εν λόγω επιχείρηση, κα-
θώς το «πάνω χέρι» το έχουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι. 

Φέτος τα Χριστούγεννα στην Κατερίνη 
θα είναι… διαφορετικά!
«Τρέχουν και δεν φτάνουν» στη Δήμο Κατερίνης, ώστε να 
προλάβουν τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Βλέπετε, ο 
«πήχης μπήκε ψηλά», καθώς    σχεδιάζεται ένα ολόκληρο Θε-
ματικό Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που θα εκτίνεται σχεδόν σε 

όλο το κέντρο της πόλης! Στόχος του Δήμου είναι η Κατερίνη 
να αποτελεί πλέον πόλος έλξης, την περίοδο των εορτών,  για 
χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Ελλάδα… 

Πήραν… «Άλλο δρόμο»
Υπό διάλυση ο συνδυασμός που ίδρυσε ο Δημοσιογράφος 
της ΕΡΤ3 Χρήστος Γιαννούλης, στην Κατερίνη. Ο ένας μετά 
τον άλλον παραιτείται… Η αρχή έγινε από τον γνωστό Δη-
μοσιογράφο, όταν άνοιξε η ερτ3 και επέστρεψε στην εργασία 
του, καθώς δεν προλάβαινε να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά 
του! Μάλιστα, παραιτήθηκε και από Δημοτικός Σύμβουλος. 
Ακολούθησε η παραίτηση του Γιώργου Κυριακίδη, ο οποίος 
εκτελούσε χρέη αρχηγού  της δημοτικής παράταξης, μετά την 
αποχώρηση Γιαννούλη. Τον… ίδιο δρόμο ακολούθησαν και 
άλλοι Δημοτικοί αλλά και Τοπικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι – 
σχεδόν όλοι τους, εκτός Γιαννούλη – κατήγγειλαν κομματική 
παρέμβαση. Τελικά, στο συνδυασμό έμειναν οι  «βαθιά» ΣΥ-
ΡΙΖαιοι και όσοι συνδέονται με Βουλευτές του κόμματος  στην 
Πιερία. 

Δύσκολο πράγμα οι ισορροπίες…   στην Αυτοδιοίκηση
Καθυστερεί ο… «ανασχηματισμός» στους Δήμους της Πιερίας. 
Κανείς από τους τρεις Δημάρχους, δεν συζητά τις  αλλαγές 
σε Αντιδημαρχίες και Νομικά Πρόσωπα. Φυσικά, «διαρροές» 
ονομάτων  υπάρχουν, ώστε να δουν τις αντιδράσεις! Δύσκολο 
πράγμα οι ισορροπίες…  Βλέπετε, κάποιοι έχουν καθίσει στη 
καρέκλα και νομίζουν πως έχει γίνει κτήμα τους. Δεν γνωρί-
ζουν πως είναι περαστικοί;  

Για πρώτη φορά συμπολίτευση και αντιπολίτευση 
στο Δήμο Κατερίνης κάθονται στο ίδιο τραπέζι για 
να παρουσιάσουν ένα πολιτιστικό γεγονός που θα 
γίνει στην πόλη. Το… «σκηνικό» το μεσημέρι της 
Δευτέρας 14/11 στο Δημαρχείο Κατερίνης ήταν 
διαφορετικό! Ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιο-
νίδης και εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων, 
παραχώρησαν από κοινού συνέντευξη τύπου με 
θέμα το Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που 
θα στηθεί φέτος σε όλο το κέντρο της πόλης, με 
σημείο αναφοράς το ανανεωμένο Δημοτικό Πάρ-
κο. Παραμέρισαν τις όποιες πολιτικές διαφορές 
τους χωρίζουν με ένα κοινό στόχο: Η Κατερίνη 
από φέτος να γιορτάσει με ένα ξεχωριστό, ένα 
μοναδικό, τρόπο τα Χριστούγεννα, με σκοπό να 
αποτελέσει πόλο  έλξης για χιλιάδες επισκέπτες 
εντός και εκτός Πιερίας.  Την Παρασκευή  29 Νο-
εμβρίου θα γίνει η  φωταγώγηση όλου του κέντρου 
της πόλης, ενώ την Παρασκευή  2 Δεκεμβρίου θα 
ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα διαρκέ-
σουν μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2017. Μικροί και με-
γάλοι όλες αυτές τις ημέρες θα έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα.   «Ετοιμαζόμαστε για κάτι μοναδικό 
που θα ξεπεράσει τα όρια της πόλης. Με τη συμ-
μετοχή όλων των δημοτικών παρατάξεων, φέτος 
τα Χριστούγεννα θα ζήσουμε κάτι διαφορετικό», 
δήλωσε ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, 
στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Επεσήμανε 
δε πως όλοι οι Κατερινιώτες, και όχι μόνο, όλες 
τις ημέρες των εορτών θα έχουν την ευκαιρία να 
διασκεδάσουν χωρίς κόστος, ενώ απηύθυνε πρό-
σκληση προς όλους τους πολίτες όμορων περιο-
χών να επισκεφθούν την Κατερίνη.  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΙΕΡΙΑ

Με αφορμή την εκλογή 
του νέου Πλανητάρχη

Παρακολουθήσαμε τόσο την προεκλογική περίοδο όσο 
και την εκλογή του νέου Προέδρου των Η.Π.Α.. Γίνα-
με μάρτυρες μίας παράκρουσης στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης παραγκωνισμού για την έκφρασης άποψης 
σχετικά με τα ποιοτικά κριτήρια κάθε υποψηφίου και 
το πόσο ωφέλιμος θα είναι για την εξωτερική πολιτική 
της χώρας μας.

Αυτό βέβαια αφενός είναι «σημείο των καιρών» μίας σύγ-
χρονης και διαδικτυακής κοινωνίας και αφετέρου ευοί-
ωνο στο πλαίσιο ορθώς ενημερωμένων και συμμετοχι-
κών πολιτών. Αυτό που είναι άκρως ανησυχητικό ήταν 
οι επίσημες δηλώσεις και ανακοινώσεις των πολιτικών 
κομμάτων και εκπροσώπων τους, άμα την επιβεβαίωση 
της εκλογής του Ντόναλντ Τράμπ.

Θα περίμενε κανείς, από τους πολιτικούς εκπροσώπους 
που κρατούν στα χέρια τους την εξωτερική πολιτική και 
τις τύχες αυτές της χώρας, ευχάριστες και συγχαρητή-
ριες ανακοινώσεις, ωραία λόγια καλοσωρίσματος του 
νέου Πλανητάρχη. Του ανθρώπου που θα κυβερνά την 
υπερδύναμη του πλανήτη και θα ρυθμίζει τις βασικές 
επιλογές της Ευρωαντλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) 
στην οποία ανήκουμε.

Αντ’ αυτών είδαμε σχεδόν συλλυπητήριες ανακοινώσεις 
γεμάτες απογοήτευση, μέχρι ψήγματα εσχατολογικού 
μηδενισμού για τον πλανήτη.

Κι αναρωτιέμαι υπάρχει σχέδιο; Είναι δυνατόν τέτοιες 
εκλογές να αντιμετωπίζονται με επίσημες παρορμητικές 
δηλώσεις; Είναι δυνατόν ο νέος παγκόσμιος ηγέτης να 
τυγχάνει τέτοιας υποδοχής; Όταν μάλιστα εξελέγη μέσα 
από δημοκρατικές διαδικασίες και μετά από προσέλευ-
ση εκατοντάδων εκατομμυρίων συμπατριωτών του στις 
κάλπες;

Αναρωτιέμαι πότε η Ελλάδα θα χαράξει βασικούς άξονες 
εξωτερικής πολιτικής, που θα ακολουθώνται από όλες 
τις κυβερνήσεις, ανεπηρέαστα από τα εκάστοτε πολιτικά 
πρόσωπα και τις ιδεοληψίες τους, χαραγμένοι για αρκε-
τές μελλοντικές δεκαετίες.

Θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο για την 
Ελλάδα, θα μου πείτε ότι αυτοί ήμαστε υπερφίαλοι, πα-
ρορμητικοί και γεμάτοι Μεσογειακή και ιστοριόπληκτη 
αλαζονεία.

Ναι, αλλά έστω και τώρα, κατά την διάρκεια του επιθανά-
τιου ρόγχου της μεταπολίτευσης, ας σοβαρευτούμε και 
ας χαράξουμε τους βασικούς κανόνες της εξωτερικής 
πολιτικής.

Άλλως όχι μόνο από την οικονομική κρίση δεν θα 
βγούμε, αλλά τα πράγματα (απεύχομαι) θα βαίνουν 
ολοένα και χειρότερα, λαμβάνοντας υπόψη την κατά-
σταση τόσο στο Νότιο υπογάστριο της Μεσογείου όσο 
και τις επίσημες δηλώσεις Πρωθυπουργών όμορων 
χωρών για αλυτρωτικές επιδιώξεις και «χαμένες πατρί-
δες».

*Ο κ. Κυριζίδης είναι δικηγόρος και δημοτικός σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης

του Εφραίμ 
Κυριζίδη*

Γράφει ο Β. Μπαντές 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

Έκκληση στην Κονιόρδου να μην γυρίσει 
(κι αυτή) την πλάτη στην… Αμφίπολη! 

«Κουραστήκαμε 
να παρακαλάμε» 
λένε δήμαρχος 

και κάτοικοι 
της περιοχής

Η ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Πολιτισμού από έναν άνθρω-
πο της Τέχνης, την ηθοποιό Λυδία Κο-
νιόρδου γεννά ελπίδες. Ήδη ο πρόεδρος 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου 
έχει αποστείλει σχετική επιστολή στην νέα 
υπουργό καλώντας την να επισκεφτεί το 
μνημείο και να ενημερωθεί από την ομάδα 
της αρχαιολόγου Κατερίνας Περιστέρη για 
τις ανακαλύψεις μέσα στον Τύμβο Καστά. 
Στην επιστολή του, ο δήμαρχος Αμπελο-
κήπων Μενεμένης μεταξύ άλλων ζητά να 
αναδειχτεί ο τύμβος Καστά. «Η ευδόκιμη 
διακονία σας και η καρποφόρα διαδρομή 
σας στο στερέωμα της Τέχνης εγγυώνται 
μια εξίσου γόνιμη θητεία στο υπουργείο 
Πολιτισμού. Μια θητεία που αξίζει να 
εντυπωθεί στη συλλογική μνήμη και να 
καταγραφεί στην ιστορία του τόπου μας 
ως η θητεία της ανάδειξης του μοναδι-
κού μνημείου της Αμφίπολης» σημειώνει 
χαρακτηριστικά και προσθέτει: «το οικου-
μενικό μνημείο στον τύμβο Καστά της Αμ-
φίπολης περιμένει καρτερικά την προσοχή 
της Πολιτείας και την μέριμνα τού καθ’ 
ύλην αρμοδίου Υπουργείου. Περιμένει ν’ 
αποκαλύψει επιστημονικούς αλλά και ανα-
πτυξιακούς θησαυρούς».

Μιλώντας στην KARFITSA ο δήμαρχος 
Αμφίπολης, Κωνσταντίνος Μελίτος υπο-
στηρίζει πως: «Δεν υπάρχει κανένα νεότε-
ρο από το υπουργείο. Έχω καλέσει ήδη την 
νέα υπουργό να έρθει και να επισκεφτεί 
το μνημείο και περιμένω να μου απαντή-
σει. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής για 

να δούμε τις προθέσεις της» σχολιάζει ο 
κ. Μελίτος. 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μας γύρισε την πλάτη»
Κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στην 

KARFITSA επισημαίνουν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν θέλησε να αναδείξει το μνημείο γιατί 
οι αποκαλύψεις της Κατερίνας Περιστέρη, 
της Άννας Παναγιωταρέα και της Λίνας 
Μενδώνη συνέπεσαν με την προεκλογι-
κή περίοδο και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν 
είναι δυνατό να έχουμε στην περιοχή μας 
ένα τέτοιο μνημείο και να μην γίνονται κι-
νήσεις, ώστε να μετατραπεί αυτό σε επι-
σκέψιμο. Εάν το μνημείο γίνει επισκέψιμο 
τότε στην περιοχή θα γίνει πανικός και θα 
υπάρξει και η ανάλογη ανάπτυξη» σχολιά-
ζουν χαρακτηριστικά. 

Αυτή την περίοδο η Αμφίπολη βρίσκε-
ται σε στάση αναμονής. Όπως λέει χαρα-

κτηριστικά ο δήμαρχος Αμφίπολης «εδώ 
και δυο χρόνια δεν έχει κουνηθεί ούτε 
φύλλο στην περιοχή μας. Έχει καταστραφεί 
όλο το μνημείο. Ελπίζω ότι η νέα υπουρ-
γός θα δείξει ενδιαφέρον. Κουράστηκα να 
μιλάω δυο χρόνια τώρα και να ζητώ να 
δώσουν προσοχή στον λόφο Καστά».

Πόσο θα περιμένουν οι επενδύσεις; 
Αναφορικά με το επενδυτικό ενδια-

φέρον που είχε εκδηλωθεί το καλοκαίρι 
του 2014 ο κ. Μελίτος υποστηρίζει πως 
παραμένει, ωστόσο με την απροθυμία 
της κεντρικής διοίκησης να καταστήσει το 
μνημείο επισκέψιμο, αυτό θα εξαφανιστεί. 
«Εμείς προχωράμε το υδατοδρόμιο στο λι-
μάνι της Αμφίπολης. Δεν μας ενδιαφέρει 
όμως αποκλειστικά η ανάπτυξη του λόφου 
Καστά. Εμείς διαθέτουμε έναν τεράστιο 

αρχαιολογικό χώρο, και προωθούμε την 
συνολική ανάπτυξη του τόπου μας» υπο-
στηρίζει. Τονίζει δε: «ζούσαμε και πριν 
το μνημείο. Και παλιά έγιναν και σήμερα 
εξακολουθούν να γίνονται έργα. Εμείς 
υποβάλλουμε προτάσεις για να ενταχθού-
με σε κοινοτικά προγράμματα. Δεν θα πε-
θάνουμε κι όλας εάν δεν γίνουν έργα στο 
μνημείο». 

Σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση 
ο δήμαρχος Αμφίπολης υποστηρίζει πως 
βρίσκεται σε επίπεδα προ καλοκαιριού 
2014. «Έχουμε τουρίστες και στον τύμβο 
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφί-
πολης. Η κίνηση είναι στα επίπεδα πριν 
τον Αύγουστο του 2014 οπότε και ξεκίνη-
σαν οι μεγάλες αποκαλύψεις και ανακοι-
νώσεις για τα ευρήματα». 

Σπεύδουν άνθρωποι 
της Τέχνης και των γραμμάτων
Την ίδια ώρα, προ ολίγων ημερών το 

μνημείο επισκέφτηκε η γνωστή συγγρα-
φέας του βιβλίου «Το Νησί», Βικτώρια 
Χίσλοπ. Η αγγλίδα συγγραφέας βρέθηκε 
στο νομό Σερρών για την παρουσίαση του 
νέου βιβλίου της με τίτλο «Οι Καρτ Πο-
στάλ» και με την ευκαιρία επισκέφτηκε την 
Αμφίπολη, σε μια ξενάγηση-αστραπή. Είχε 
την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει από 
κοντά τον Λέοντα της Αμφίπολης, αλλά 
και το Αρχαιολογικό Μουσείο της περι-
οχής. Μάλιστα δήλωσε εντυπωσιασμένη 
κατά τη μικρή ξενάγηση που της έγινε από 
τον κ. Μελίτο και δήλωσε πως ο τόπος την 
εμπνέει, κάνοντας μάλιστα λόγο για θη-
σαυρό.

Πριν δυο χρόνια τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω σε ένα μικρό χωριό του νομού Σερρών. Ο λόγος για την Μεσολακκιά το χωρι-
ουδάκι όπου βρίσκεται ο περίφημος Λόφος Καστά, για τον οποίο γράφτηκαν πολλά. Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην 
περιοχή προκειμένου να καλύψουν ειδησεογραφικά τις ιστορικές ανακαλύψεις στην περιοχή της Μακεδονίας. Δυο χρόνια μετά δήμαρ-

χος και κάτοικοι της περιοχής κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση να τους δώσει σημασία, αφού από την ημέρα της ανάληψης της διακυβέρνησης 
από τον ΣΥΡΙΖΑ το μνημείο έχει αφεθεί στην τύχη του!

του Βαγγέλη Στολάκη



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

sales@karfitsa.gr
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Η εφαρμογή που θα ανατρέψει 
την εξυπηρέτηση των πελατών

Μια νέα εφαρμογή είναι έτοιμη να τρυ-
πώσει μέσα σε κάθε επιχείρηση εστίασης, 
διασκέδασης, διαμονής και μεταφοράς για 
να  προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών.

 Ο Νίκος Σακκάς, τεχνικός διευθυντής 
της APINTECH, μιλώντας στην KARFITSA 
ακουγόταν ενθουσιασμένος για την νέα 
εφαρμογή που δημιούργησαν ονόματι 
«hello!», η οποία θα βάλει κυριολεκτικά την 
κάθε επιχείρηση μέσα στο κινητό του πε-
λάτη. «Η ιδέα είναι μέσα από ετικέτες που 
θα κολλάμε ανάλογα με τον χώρο κάθε επι-
χειρήσεις, δηλαδή, είτε σε τραπέζια, είτε σε 
ξαπλώστρες,  ο πελάτης θα μπορεί να τις 
σκανάρει με το κινητό τηλέφωνο του και 
μέσα από αυτό να έχει μια σειρά δυνατο-
τήτων. Οι Έλληνες είναι αρκετά εξοικειω-
μένοι με την τεχνολογία και είναι πολύ εύ-
κολο να εφαρμοστεί αυτό και στην Ελλάδα. 
Όπως για παράδειγμα, από το να στείλει 
παραγγελία, να ειδοποιήσει τον σερβιτόρο 
για να πληρώσει, να δει τον κατάλογο, να 
στείλει τέτοιου είδους αιτήματα που θα κά-
νει ταχύτερη την εξυπηρέτηση του, μέχρι 
να δει πόσο κόσμο έχει στην τουαλέτα του 
μαγαζιού ακόμα και την ποιότητα του αέρα 
στον περιβάλλοντα χώρα που βρίσκεται». 
Ο ίδιος, ξεκαθάρισε  ότι: «και όταν λέμε 

ότι με την εφαρμογή μπορεί κάποιος να δει 
πόσα άτομα έχει στην τουαλέτα μη νομίζε-
ται ότι θα έχει κάμερες, αντιθέτως, η κατα-
μέτρηση είναι απρόσωπη. Η πληροφόρη-
ση πραγματικού χρόνου προσφέρεται από 
κάποιες ηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες 
είναι μικρές, συλλέγουν την πληροφορία 
και την περνάνε στην εφαρμογή». Μάλι-
στα, η επόμενη εφαρμογή που ετοιμάζουν 
όπως μας γνωστοποίησε ο κ. Σακκάς θα 
έχει ως αντικείμενο τις πισίνες, όπου «θα 
ελέγχει την ποιότητα του νερού και πολλά 
άλλα».

Παρά το γεγονός ότι η καινοτόμα εφαρ-
μογή για τα δεδομένα της Ελλάδας έχει 
αρχίσει να αναπτύσσεται ο κ.Σακκάς υπο-
γράμμισε ότι, η εταιρεία προβλέπεται να  
«ανοίξει» τα φτερά της, για να φύγει στο 
εξωτερικό. «Η έδρα μας είναι στην Αθήνα, 
προς το παρόν, διότι σκοπεύουμε να φύ-
γουμε στο εξωτερικό και να μεταφερθούν 
όλες οι δραστηριότητες μας σε άλλη χώρα. 
Άλλωστε έχουμε αρκετές πωλήσεις σε χώ-
ρες του εξωτερικού. Δεν είναι μόνο όμως 
το πελατολόγιο μας, αλλά και η κατάσταση 
της Ελλάδας, η μεγάλη φορολογία που δεν 
βοηθάει τις επιχειρήσεις, αλλά και το αβέ-
βαιο μέλλον της χώρας», είπε χαρακτηρ-
στικά.

της Φ. Βλαστού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

HOTELIA
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της Φ. Βλαστού

Η υπηρεσία από το μέλλον 
που θα «λύσει» τα χέρια

Πριν κάποια χρόνια όταν η τεχνολο-
γία δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι από 
την καθημερινότητα των πολιτών υπήρχε 
η άποψη ότι το επάγγελμα του μέλλοντος 
είναι η πληροφορική. Ποια είναι όμως 
η εικόνα του σήμερα όσον αφορά την 
επαγγελματική αποκατάσταση;  «Φυσικά 
και υπάρχει δουλειά στον κλάδο της πλη-
ροφορικής φτάνει να καινοτομείς», τόνι-
σε στην KARFITSA ο Τάσος Μουτζούρης, 
Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της 
EPI SYSTEMS. «Ο πληροφορικός όποιος 
και αν είναι πρέπει να καινοτομεί να μην 
αντιγράφει. Η διαφοροποίηση είναι το 
κλειδί για την επιτυχία», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Υπηρεσίες του μέλλοντος
Ο κ. Μουτζούρης, αναφερόμενος 

στην τεχνολογία που υπάρχει στην Ελλά-
δα είπε ότι : «είτε μιλάμε για τεχνολογία 
στην Κίνα είτε στην Ελλάδα δεν αργεί 
και πολύ να έρθουν οι καινούργιες εξε-
λίξεις στον τεχνολογικό τομέα και εδώ». 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ.Μουτζούρη 
το μέλλον της πληροφορικής είναι η «δι-
ασυνδεσιμότητα», οι  λειτουργίες δηλα-
δή που  θα λύσουν τα χέρια όλων. «Οι 
περισσότεροι χρήστες είναι άπειροι από 

την πληροφορική άρα θέλουν με το πά-
τημα ενός κουμπιού να γίνονται πολλές 
δουλειές. Το τι γίνεται πίσω από το κου-
μπί για να δοθεί το αποτέλεσμα που θέ-
λουν δεν τους ενδιαφέρει, το μόνο που 
θέλουν είναι να είναι αποτελεσματικό και 
χρηστικό. Τα λεγόμενα ΙΟΤ- Internet of 
things που ακούμε συχνά σημαίνει έξυ-
πνες πόλεις, αυτοκίνητα, κτίρια, τα πάντα 
έχουν την τάση να γίνονται έξυπνα. Και 
αυτό το βλέπουμε από την καθημερινότη-
τα μας όπου πολλά πράγματα ελέγχονται 
από την διαδικτύωση και τις  ιντερνετι-
κές εφαρμογές. Για να φανταστείτε σε βά-
θος χρόνου οι υπολογιστές θα αρχίσουν 
να εξαφανίζονται».

Ο πρόεδρος της EPI SYSTEMS υπο-
γράμμισε ότι η εταιρεία «παρέχει  υπη-
ρεσίες υψηλής τεχνολογίας, σχεδιασμό, 
εγκατάσταση και εμπορία συστημάτων 
αυτοματισμού πληροφορικής, τηλεπι-
κοινωνιών, εξοικονόμησης ενέργειας & 
ηλεκτρολογικού υλικού». Η συνεργασία 
του με μεγάλες εταιρείες είναι πολυετής. 
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αντιμε-
τωπίζουν ως επί το πλείστον τα περισσό-
τερα τεχνολογικά προβλήματα σύμφωνα 
με τον κ. Μουτζούρη είναι : «οι εποχικές 
επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τα 

ξενοδοχεία, γιατί ανοίγουν  και κλείνουν 
κάθε χρόνο. Δεν είναι εκπαιδευμένοι στις 
νέες τεχνολογίες οι επιχειρηματίες.  Δεν 
μπορούσε με τίποτα να φανταστεί ένα μι-
κρό ξενοδοχείο ότι θα μπορούσε να έχει 
IPTV και μέσα από αυτό να προβάλλει τις 
υπηρεσίες και τις παροχές του στους πε-
λάτες. Χρησιμοποιούν δηλαδή την τεχνο-
λογία για να προωθήσουν τις υπηρεσίες 
τους. Ένα μόνιτορ για παράδειγμα που 
μπορεί να αναφέρει πληροφορίες για 
την επιχείρηση και να ενημερώνει για τα 
πάντα τον πελάτη, δεν κουράζεται να το 
κάνει, μπορεί για 24 ώρες επαναλαμβα-
νόμενα να το λέει, ενώ για παράδειγμα 
κάτι τέτοιο ένας υπάλληλος δεν μπορεί 
να το κάνει».

Ο κλάδος που δεν έχει μαύρη αγορά
Ο κ. Μουτζούρης επεσήμανε ότι «στον 

κλάδο μας δεν υπάρχει μαύρη αγορά, 
αλλά όπως παντού ένα χωράφι έχει και 
τριαντάφυλλα και αγκάθια. Υπάρχουν 
άτομα που πιστεύουν ότι ξέρουν, αλλά 
ουσιαστικά είναι ανειδίκευτοι και αυ-
τοί κάνουν μια μεγάλη ζημιά, γιατί δεν 
κάνουν μελέτες, με αποτέλεσμα να μην 
δουλεύει, μετά από ένα χρονικό διάστη-
μα αυτό που θα φτιάξουν ».

ΑΦΙΕΡΩΜΑHOTELIA
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

    Krarofix                             Κlarocom                            Κlaropro

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 5 - ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τ.Κ 56224
email : info@walleco.eu  -  web : www.walleco.eu

Tel. : 2315 505205

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

4 έως 50 PE                   50 έως 3000 PE                      3* έως 5 *

Εξοικονόμηση χρημάτων μέσα 
από οικολογικές τεχνολογίες

Αν και η έννοια της οικολογίας είναι 
τρόπος ζωής για τους περισσότερους κατοί-
κους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Ελλάδα ξεκινά να εναρμονίζεται με την 
ιδέα τα τελευταία χρόνια και ο λόγος είναι 
η οικονομική ανταποδοτικότητα που μπορεί 
να δώσει.

Όπως είπε στην KARFITSA, ο πρόεδρος 
WallActive και συνεργάτης της WallEco 
Δημήτρης Δαμουράς : «αποδεικνύουμε ότι 
οι οικολογικές τεχνολογίες που εφαρμό-
ζονται σε κάποιες μονάδες βιοαερίου βιο-
ντίζελ ή βιολογικούς έχουν και ανταποδο-
τικότητα. Στην Ελλάδα επειδή επικρατεί  η 
άποψη ότι , ό,τι είναι οικολογικό είναι και 
ακριβό, είναι λάθος. Εμείς αποδεικνύουμε 
ότι τεχνολογίες που βασίζονται στην οικο-
λογία έχουν και οικονομική ανταποδοτικό-
τητα, δηλαδή αξιοποιούμαι οργανικά από-
βλητα και παράγουμε ρεύμα. Οι βιολογικοί 
μας οι οποίοι είναι  άκρως οικολογικοί, 
γιατί δεν εμπεριέχουν χλώριο και πρόσθε-
τα χημικά, επιταχύνουμε μια φυσική διαδι-
κασία μέσω βακτηριδίων και αυτό έχει μια 
πολύ καλή ανταπόδοση γιατί αξιοποιούμαι 
όλο τον υδάτινο όγκο που έρχεται από τα 
λύματα ώστε να ποτίζουμε χωρίς φόβο μέ-
χρι και λαχανικά. Οπότε για παράδειγμα 
ένα ξενοδοχείο που καταναλώνει τεράστιες 

ποσότητες νερού μπορεί να εξοικονομήσει 
χρήματα από το νερό που χρησιμοποιεί για 
πότισμα».

Ωστόσο, για το αν οι οικολογικές τε-
χνολογίες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 
στην Ελλάδα ο κ. Δαμουράς απάντησε: «όχι 
τόσο πολύ, αλλά στους επιχειρηματικούς 
κύκλους αρχίζει και φαίνεται να δουλεύει, 
γιατί οι επιχειρηματίες καταλαβαίνουν ότι 
αυτό τους συμφέρει οικονομικά. Αν και 
σε όλη την Ευρώπη υπάρχει κορεσμός τέ-
τοιον εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύονται 
και το τελευταίο οργανικό απόβλητο, στην 
Ελλάδα είμαστε σε αρχικό στάδιο ως χώρα. 
Δεν υπάρχει η κατάλληλη παιδεία πάνω σε 
οικολογικά θέματα, αλλά προσπαθούμε να 
προβάλλουν οικολογικά προϊόντα στη σω-
στή τους μορφή και ότι υπάρχει ανταποδο-
τικότητα και αυτό είναι ένα από τα βασικά 
κίνητρα για τους επιχειρηματίες».

Πόσιμο νερό από λύματα
Ο κ. Δαμουράς αναφερόμενος στην τρι-

τοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων τόνισε 
ότι: «σε κάποια πράγματα, όμως, είμαστε και 
πλέον υποχρεωμένοι, όπως για τον βιολο-
γικό είναι υποχρεωμένα τα ξενοδοχεία και 
οι τουριστικές μονάδες που τους ενδιαφέρει 
μια ποιοτική αναβάθμιση πλέον είναι υπο-

χρεωτικό να έχουν τριτοβάθμιας επεξεργα-
σίας βιολογικό, δηλαδή το αυτονόητο μας 
το επέβαλλαν με νόμο. Τα δικά μας συστή-
ματα είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας , δη-
λαδή τέτοια καθαρότητα που  μετά από αυτό 
είναι το πόσιμο. H Ελλάδα δεν χρειάζεται 
να πάρει πόσιμο νερό από τα λύματα, αλλά 
χώρες όπως η Αλγερία μπορεί να γίνεται».

«Μια εταιρεία μπορεί να τα καταφέ-
ρει όπου και αν βρίσκεται»

Στο τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, 
στη Θεσσαλονίκη, έχει αποφασίσει να κρα-
τήσει την έδρα της εταιρείας του ο κ. Δα-
μουράς. Όπως εξήγησε ο ίδιος: «αν και το 
φορολογικό στη χώρα μας είναι δύσκολο 
και φρενάρει και τους επενδυτές δεν σκέ-
φτηκα να φύγω» και συνέχισε λέγοντας :  
«Είμαι γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιός και 
εκτός από το ότι αγαπώ πολύ την πόλη μου. 
Το πρόβλημα που παρατηρείται είναι ότι οι 
περισσότερες επενδύσεις γίνονται νότια της 
χώρας. Έχουν στο μυαλό τους οι περισσότε-
ρα ότι οι μεγάλες εταιρείες είναι στην Αθή-
να, αλλά εμείς επειδή λειτουργούμε με επι-
μονή αποδεικνύουμε ότι μια εταιρεία μικρή 
ή μεγάλη θα μπορέσει να πετύχει παντού, 
αφού μπορούμε να συνεργαζόμαστε με όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

HOTELIA

της Φ. Βλαστού

ΚΙΟΤΑΡΙ - ΡΟΔΟΥ - 5ΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
PRINCESS BOUTIQUE 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΙΚΗΤΗ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 5ΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ACROTEL ATHENA PALACE 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΙΚΗΤΗ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 4ΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ACROTEL ELEA VILLAGE 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 300 ΑΤΟΜΩΝ 
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Γράφει η Έλενα Καραβασίλη

«Ατόφιο χρυσάφι» 
η ελιά της Χαλκιδικής!

«Υπήρξε χρονιά που η παραγωγή έφτα-
σε τους 200 τόνους. Συνήθως η παραγω-
γή ελαιόλαδου φτάνει περίπου τους 7.000 
τόνους και της πράσινης ελιάς κυμαίνεται 
μεταξύ 80.000 και 120.000 τόνους», ανα-
φέρει στην εφημερίδα Karfitsa ο κ. Γκιλής. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το 
επιμελητήριο, το 85% της παραγωγής εξά-
γεται και το υπόλοιπο καταναλώνεται από 
την εγχώρια αγορά, ενώ βάση των στοιχεί-
ων για την ελαιοκαλλιέργεια στην Περι-
φερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, στο Νομό 
παράγεται περίπου το 55% της συνολικής 
ποσότητας επιτραπέζιας ελιάς της Ελλάδας. 
Μάλιστα, στη Χαλκιδική λειτουργούν πε-
ρισσότερες από 80 μεταποιητικές μονάδες 
ελιάς, 40 ελαιοτριβεία και εννέα μονάδες 
τυποποίησης ελαιόλαδου, με το 80% του 
πληθυσμού της Χαλκιδικής να ασχολείται 
με την καλλιέργεια, μεταποίηση, εμπορία 
και ο,τιδήποτε άλλο έχει σχέση με την ελιά.

«Διπλάσια έσοδα από τον τουρισμό»!
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι 

επιτραπέζιες ελιές είναι το δεύτερο ση-
μαντικότερο εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν 
με την αξία εξαγωγών να φτάνει τα 577 
εκατ. ευρώ για το 2014. Επιπλέον, το μέ-
γεθος του τζίρου των εξαγωγών, ξεπερνά 
τα 450 εκ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές 
στην Ευρώπη φτάνουν τα 220 εκατ. ευρώ, 
στην Αμερική τα 140 εκατ. ευρώ, στην 
Ασία τα 50 εκατ. ευρώ, στη Ρωσία τα 15 
εκατ. ευρώ, στην Αυστραλία τα 15 εκατ. 
ευρώ και στην Αφρική τα 10 εκατ. ευρώ. 
«Τα έσοδα που έχει η Χαλκιδική από την 
πράσινη ελιά, είναι σχεδόν τα διπλάσια 
από αυτά που φέρνει ο τουρισμός. Στη 
συνέχεια ακολουθεί το μέλι, τα σιτηρά και 
τα κρασιά. Μάλιστα γίνονται προσπάθειες 
ώστε να «παντρευτεί» η πρωτογενής παρα-
γωγή με τον τουρισμό, να υπάρχουν δηλα-
δή τουριστικά πακέτα όπου ο επισκέπτης 
θα έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί στις 
εγκαταστάσεις αλλά και στον τρόπο παρα-
γωγής των προϊόντων», αναφέρει ο πρό-
εδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Πολυγύρου Ευάγγελος Ευαγγελινός. 
Ο ίδιος μάλιστα περιγράφει πως η πράσι-
νη ελιά Χαλκιδικής είναι ένα εξειδικευμέ-
νο προϊόν, όσον αφορά στο μέγεθος και 
στη γεύση της. «Η συγκεκριμένη ποικιλία 
ελιάς μας δίνει εξαιρετικό ελαιόλαδα και 
αγουρέλαιο που έχει ιδιαίτερα ευεργετικές 
ιδιότητες στην υγεία μας.  Ετησίως κατά 
μέσο όρο η παραγωγή ελιάς στη Χαλκιδική 
φτάνει τους 80.000 τόνους. Οι περισσότε-

ρες οικογένειες άλλωστε στη νότια κεντρι-
κή Χαλκιδική, βιοπορίζονται από αυτό», 
εξηγεί ο κ. Ευαγγελινός.

Οι «θησαυροί» του Νομού
«Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που 

συντηρεί τη Χαλκιδική. Η ελιά, το μέλι και 
το κρασί είναι οι «θησαυροί» του Νομού», 
λέει ο κ. Γκιλής. Και συνεχίζει: «τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί μικρές 
οικογενειακές μονάδες κρασιού όπου η 
παραγωγή γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, 
αυτό είναι και το «όπλο» των συγκεκριμέ-
νων ποικιλιών. Προτέρημα της Χαλκιδι-
κής, είναι ότι δεν έχει μεγάλες βιομηχανι-
κές περιοχές να ρυπαίνουν το περιβάλλον 
κι έτσι οι καλλιέργειες και τα προϊόντα 
είναι καθαρά. Σημαντικό επίσης είναι ότι 
τα προϊόντα αυτά επεξεργάζονται με πα-
ραδοσιακού τρόπους, όπως δούλευαν οι 
παππούδες μας, ώστε το τελικό προϊόν να 
είναι αγνό». Ο πρόεδρο του επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής, αναφέρει πως αρκετές οινο-
ποιητικές μονάδες της Χαλκιδικής έχουν 
βραβευθεί στο εξωτερικό για τη γεύση 
αλλά και τις ποικιλίες που παράγουνε. «Το 
οικονομικό αντίβαρο του τουρισμού είναι 
η ελιά. Η υπεραξία της ελιάς μένει πλέ-

ον εδώ, διότι κατά το παρελθόν έφευγαν 
συσκευασμένα σε Ιταλία και Ισπανία και 
πουλιόντουσαν ως ισπανικά και ιταλικά 
προϊόντα αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια 
μέσω διάφορων προγραμμάτων, έγιναν 
μονάδες που επεξεργάζονται τις συσκευ-
ασίες στη Χαλκιδική. Επίσης γίνονται και 
διάφορες «καινοτομίες» στη γεύση όπου 
προστίθενται πιπεριές, σκόρδο, αμύγδαλα 
κ.ο.κ.», εξηγεί ο κ. Γκιλής.

Όπως αποδεικνύεται και από τους αριθμούς… σαν τη Χαλκιδική όντως δεν έχει, 
αφού πέρα από τις παραλίες που έχουν κάνει το Νομό γνωστό σε ολόκληρο τον 
κόσμο, η βρώσιμη ελιά που παράγεται σε χιλιάδες στρέμματα γης της περιοχής, 

αποτελεί «θησαυρό» που φτάνει σε εκατοντάδες χώρες του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στη Χαλκιδική, οι καλλιέργειες ελιάς καταλαμβάνουν έκταση 360.000 στρεμμάτων με 
περισσότερα από 6.000.000 δέντρα, εκ των οποίων τα 135.000 στρέμματα αξιοποιούνται 
για την παραγωγή λαδιού και τα 225.000 για την βρώσιμη ελιά. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο 
του επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιώργο Γκιλή κατά μέσο όρο η ετήσια παραγωγή φτάνει 
τους 140 τόνους. 

Η πράσινη ελιά Χαλκιδικής φτά-
νει από την Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία ως το Μεξικό και τη Μέση 
Ανατολή, με το Ιράν να αναδεικνύ-
εται σε έναν εξαιρετικό πελάτη τα 
τελευταία χρόνια. «Ταξιδεύει σχεδόν 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην 
Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ιράν, 
στον Καναδά. Η ελιά είναι χρυσός. 
Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει 
μεγάλη επένδυση στο συγκεκριμένο 
προϊόν, μέσω προγραμμάτων. Αρ-
κετοί για παράδειγμα ξήλωσαν τα 
αμπέλια και τα φιστίκια προκειμέ-
νου να βάλουν ελιές. Μάλιστα κάθε 
χρόνο αυξάνονται τα στρέμματα που 
αξιοποιούνται για την παραγωγή 
της», λέει ο κ. Γκιλής. Όπως αναφέ-
ρει, στόχος του επιμελητηρίου είναι 
να «δέσει» τον τουρισμό με την πα-
ραγωγή. «Βλέπουμε πολλές εταιρίες 
του εξωτερικού που συνδυάζουν την 
παραγωγή προϊόντων με τον τουρι-
σμό και καταλήγουν να κερδίζουν 
πολύ περισσότερα χρήματα από τα 
εκδρομικά πακέτα. Έχουμε κάποιες 
εταιρίες στη Χαλκιδική που το κά-
νουν αυτό, αλλά είναι περιορισμέ-
νες. Ετησίως η Χαλκιδική τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, δέχεται 800.000 
με 1 εκατ. επισκέπτες. Έτσι λοιπόν 
είναι σημαντικό οι παραγωγικές 
εγκαταστάσεις του Νομού να γίνουν 
περιηγήσιμες έτσι ώστε, αφού δουν 
οι επισκέπτες πως παράγεται το προ-
ϊόν- είτε η ελιά, το μέλει είτε το κρα-
σί- μετά να μπορούν να πουλάνε και 
τα προϊόντα τους στους τουρίστες. 
Σύντομα σκοπεύουμε να πραγματο-
ποιήσουμε ημερίδες για προς αυτή 
την κατεύθυνση, ενώ ετοιμάζουμε 
ένα σχεδιασμό που θα μας βοηθήσει 
να αναδείξουμε τη διαφορετικότητα 
του κάθε δήμου του Νομού, ώστε να 
υπάρχει και ένα πιο σωστό πλάνο οι-
κονομικής ανάπτυξης ανά περιοχή», 
καταλήγει ο Πρόεδρος του επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής.

Από τη Χαλκιδική
στο Ιράν
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Έπεσε το πρώτο χιόνι στο Σέλι Παραιτήθηκε ο αντιδήμαρχος
Βαφειάδης

Ολική αναδίπλωση

Προσκυνηματικό εμπόριο

Δυναμικός 
ο Σιωνίδης

Ένα παιδί με αυτισμό
με εκπληκτική επίδοση!

Εβδομάδα Μικρασιατικού 
Πολιτισμού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

«Δεν είμαστε ρατσιστές»
Μετά τον πανελλήνιο σάλο που δημι-

ουργήθηκε σχετικά με τις αποφάσεις των 
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των 
Δημοτικών Σχολείων της Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας να μην δεχτούν προσφυγόπου-
λα στα σχολεία τους, ο Διευθυντής της 
Α/Θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας Διονύ-
σης Διαμαντόπουλος συναντήθηκε με τα 
Δ.Σ. των συλλόγων γονέων όλων των 
Δημοτικών Σχολείων της Αλεξάνδρειας. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας παρου-

σία του Διευθυντή της Α/Θμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας Διονύση Διαμαντόπου-
λου, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας Ημαθίας κ. Καραμελί-
δου, της παιδιάτρου – επιμελήτριας του 
Νοσοκομείου Βέροιας κ. Τολιοπούλου 
και του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προ-
σφύγων, εκπαιδευτικού κ. Σαββίδη. Η 
συνάντηση έγινε για να ενημερωθούν τα 
Δ.Σ. των συλλόγων γονέων των Δημοτι-
κών Σχολείων της Αλεξάνδρειας για την 
πορεία ένταξης των προσφυγόπουλων 

στην Εκπαίδευση. Τα Δ.Σ. των συλλό-
γων γονέων των Δημοτικών Σχολείων 
της Αλεξάνδρειας ενημερώθηκαν πως 
μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνει η εγκα-
τάσταση των 80 προσφυγόπουλων στα 
δημοτικά σχολεία της πόλης. Οι ώρες 
στις οποίες θα πηγαίνουν τα προσφυ-
γόπουλα στα σχολεία είναι από τις 2 το 
μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αυτό, 
όπως όλα δείχνουν, θα γίνει στα δημοτι-
κά σχολεία τα οποία δεν είναι ολοήμερα 
και δεν έχουν μαθήματα ή δράσεις τα 
απογεύματα.  

Η παιδίατρος και η προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ήταν 
ξεκάθαρες πως εμβολιάστηκαν όλα τα 
παιδιά των προσφύγων που θα έρθουν 
στα σχολεία ενώ τόνισαν ιδιαίτερα πως 
εφόσον τα Ελληνόπουλα έχουν ακολου-
θήσει το πρόγραμμα των εμβολιασμών 
του Εθνικού Οργανισμού Εμβολιασμού, 
να έχουν κάνει δηλαδή όλα τα εμβόλιά 
τους, δεν κινδυνεύουν από οποιαδήπο-
τε μεταδοτική ασθένεια από τα προσφυ-
γόπουλα. Οι εμβολιασμοί έγιναν στα 
προσφυγόπουλα για να προστατευτούν 
τα ίδια γιατί δεν έχουν κάνει τα απαραί-
τητα εμβόλια στη χώρα τους, τόνισαν οι 
δύο κυρίες στο πάνελ. Από την πλευρά 
των γονέων ξεκαθαρίστηκε πως η άπο-
ψη που πέρασε στο πανελλήνιο πως οι 
γονείς στην Αλεξάνδρεια είναι ρατσιστές 

και ξενοφοβικοί, δεν ισχύει. Δεν είχαμε 
την απαραίτητη και συγκεντρωτική ενη-
μέρωση και είπαμε ΟΧΙ γιατί θέλαμε να 
προστατέψουμε την υγεία των παιδιών 
μας, κανείς δεν μας είπε τα πράγματα 
που μας είπατε σήμερα (σ.σ. την ημέρα 
της συνάντησης), δεν είμαστε γιατροί για 
να γνωρίζουμε, είπε χαρακτηριστικά γο-
νέας. 

Από την πλευρά των διευθυντών ει-
πώθηκε πως οι Αλεξανδρινοί πολίτες 
απέδειξαν πως είναι φιλόξενοι με τα 
τόσα είδη πρώτης ανάγκης που συγκέ-
ντρωσαν και έστειλαν στα ΣΕΑ Πλατά-
νου όταν έφτασαν τα πρώτα λεωφορεία 
με τους πρόσφυγες όπως και στο καμπ 
στο στρατόπεδο 722. Ερωτηθείς για το 
αν θα πάρει μέρος σε Γενικές Συνελεύ-
σεις γονέων που θα γίνουν στα σχολεία 
μετά την σημερινή ενημέρωση, ο κ. Δι-
αμαντόπουλος απάντησε πως δεν νομι-
μοποιείται να παραστεί σε οποιαδήποτε 
συγκέντρωση ή Γ.Σ. στην οποία ενδεχο-
μένως να παρθεί οποιαδήποτε απόφαση 
η οποία είναι ενάντια στη νομοθεσία που 
είναι ξεκάθαρη για την ένταξη των προ-
σφυγόπουλων στις εκπαιδευτικές μονά-
δες της χώρας. Έχω εμπιστοσύνη στα 
Δ.Σ. των συλλόγων γονέων των σχολεί-
ων οι οποίοι θα μεταφέρουν αυτά που 
είπαμε σήμερα και θα ενημερώσουν τους 
γονείς, είπε ο κ. Διαμαντόπουλος. 

Αγρίεψε ο καιρός στην Ημαθία με 2 χωριά του νομού να βλέ-
πουν τις πρώτες νιφάδες του χιονιού. Το Σέλι και το Ξηρολίβαδο 
είδαν την πρώτη άσπρη μέρα για τον φετινό χειμώνα ενώ οι λάτρεις 
του σκι κάνουν ήδη τα σχέδιά τους για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, οι προετοιμασίες στο ΕΧΚ Σελίου βρίσκονται σε καλό 
δρόμο και όπως όλα δείχνουν το ζήτημα της αδειοδότησης οδεύει 
προς οριστική επίλυσή του και το χιονοδρομικό κέντρο θα είναι πα-
νέτοιμο να λειτουργήσει όταν υπάρξει αρκετό χιόνι. 

Την παραίτηση του από Αντιδήμαρχος Κιλκίς με 
ευθύνη την Δ.Ε. Κρουσίων υπέβαλλε ο Θόδωρος Βα-
φειάδης στην συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Κιλκίς 
το απόγευμα της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου. Δύο μήνες 
πριν τις αλλαγές στους αντιδημάρχους ο κ. Βαφειάδης 
επέλεξε την “ηρωική έξοδο” καθώς οι σχέσεις του με 
τον Δήμαρχο δεν ήταν και οι καλύτερες. Ωστόσο θα 
υπηρετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση από την θέση του 
Δημοτικού Συμβούλου. 

Δεν έχουμε συνηθίσει τον πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κιλκίς Γιάννη Τσογγίδη σε αμυντική θέση. 
Μετά τις “ομοβροντίες” των Επικεφαλής της ελάσσο-
νος αντιπολίτευσης Ι. Ρούσσου και Ι. Φαχουρίδη για 
την προσβλητική δήλωση του προέδρου του Δ.Σ., ο 
τελευταίος τα απέδωσε σε παρεξήγηση και χιούμορ! Ο 
πρόεδρος δεν κατάφερε να κάνει το όνειρο του πραγ-
ματικότητα, δηλαδή να κρατήσει ψηλά το επίπεδο του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ο συνάδελφος του της Παιο-
νίας αν και δασκαλάκος όπως τον χαρακτήρισε αποδεί-
χθηκα πολύ ανώτερος του

Πληθαίνουν οι φωνές δυσαρέσκειας και αγανάκτη-
σης των πιστών του Κιλκίς κατά του Μητροπολίτη κ. 
Εμμανουήλ. Αφορμή η συστηματική έλευση των ιερών 
λειψάνων στο Κιλκίς όπου μέσα σε ένα μήνα (Νοέμβρι-
ος) έχουν έρθει τρεις φορές! Από πνευματική ενίσχυση 
το μετέτρεψε σε προσκυνηματικό εμπόριο. Και δεν είναι 
μόνο αυτό...

Τελείωσε απ’ ότι φαί-
νεται η περίοδος χάριτος 
για τον Δήμαρχο Παιο-
νίας Χρ. Γκουντενούδη 
και ανεβάζει στροφές ο 
επικεφαλής της μειοψη-
φίας Κώστας Σιωνίδης 
(φωτο). Με συγκεντρώ-
σεις κατοίκων ανά χω-
ριό και δημόσιες τοπο-
θετήσεις ο κ. Σιωνίδης 
επικρίνει την Δημοτική 
Αρχή και αναδεικνύει τις 
ελλείψεις. Έβαλε πλώρη 
και πάλι για το 2019!

Στην μεγαλύτερη γιορτή του αθλη-
τισμού με 50.000 δρομείς και 80000 
θεατές ο Νικόλας Τουλίκας, ένα παιδί 
με νοητική αναπηρία και αυτισμό με 
τη δύναμη της ψυχής του, την υπομο-
νή του, το πείσμα του και την επιμονή 
του κατάφερε να βγει 70ος στην γε-
νική κατάταξη! 64ος στην κατηγορία 
των ανδρών και 19ος στην κατηγορία 
του, σε ηλικίες 19 εως 34 ετών με 
ατομικό χρόνο 21.22 λεπτά!  Δοκί-
μασε τον εαυτό του και για άλλη μια 
φορά μέσα σε πολύ μικρό διάστημα 
απέδειξε σε όλους ότι όταν πιστεύεις 
στα όνειρα σου βγαίνουν αληθινά αρ-
κεί να έχεις κοντά σου ανθρώπους να 
σε στηρίζουν και να σε ενθαρρύνουν. 

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου ξεκίνησε με επι-
τυχία στη Νάουσα η Εβδομάδα Μικρασιατικού 
Πολιτισμού. Στην κατάμεστη αίθουσα του πολυ-
χώρου «Έρια», πραγματοποιήθηκε η Καλλιτεχνι-
κή Συνάντηση Χορωδιών με τη συμμετοχή των 
συλλόγων Φίλων του Ωδείου «Αριστοτέλης» Νά-
ουσας, των προσφύγων Ν. Κρήνης Θεσσαλονί-
κης «Η Αγία Παρασκευή» και του συλλόγου Μι-
κρασιατών Ημαθίας. Κάτω από τους ήχους του 
μουσικού σχήματος «Μελορυθμοί» και από ένα 
κοινό ενθουσιώδες, οι χορωδίες απέδιδαν τα 
μέγιστα των δυνατοτήτων τους, δημιουργώντας 
μια καλλιτεχνική πανδαισία. Οι συμμετέχοντες 
υποσχέθηκαν συνεργασία και συνέχεια αυτής της 
δουλειάς. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας ευ-
χαριστεί όλους τους φίλους στη Νάουσα για την 
θερμή υποδοχή τους και για τις διευκολύνσεις 
στην έναρξη της Εβδομάδας Μικρασιατικού Πο-
λιτισμού, η οποία συνεχίζεται στις 25 Νοεμβρίου 
στη Βέροια με την παράσταση «Με τα μάτια του 
Μικρασιάτη Δημιουργού» και στις 26 Νοεμβρίου 
στην Αλεξάνδρεια με άλλη μία Καλλιτεχνική συ-
νάντηση χορωδιών!

του Τάσου Ντομουχτσή
www.alexandreia-gidas.gr
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Δεν υπάρχουν ούτε λάμπες

Δυναμικός 
ο Σιωνίδης

Δεν υπάρχει ούτε μια παιδική χαρά

Ζητούνται χρήματα για 
κάλυψη… λακουβών 

Της Φιλίππα Βλαστού

«Ούτε λακούβες 
δεν μπορούμε να κλείσουμε»!

Απόρροια της οικονομικής δυσπραγίας στον 
δήμο είναι έργα και υποδομές να γίνονται «φα-
ντάσματα». «Δεν υπάρχει πλέον η οικονομική 
ευχέρεια, έτσι αρκετά έργα μένουν πίσω. Απλό 
παράδειγμα, από υλικοτεχνικής φύσεως, είναι 
τα πεζοδρόμια που δεν μπορούν να φτιαχτούν, 
οι ασφαλτοστρώσεις, η άρδευση. Όλα αυτά αν 
υπήρχαν τα χρήματα θα δινόντουσαν λύσεις άμε-
σα. Στον κοινωνικό τομέα, θα μπορούσαμε να 
βοηθήσουμε αρκετούς συμπολίτες μας οι οποίοι 
δεν έχουν ούτε τα προς το ζην για να ζήσουν». 
Τις συνέπειες της μη επαρκούς χρηματοδότησης 
έχουν να αντιμετωπίσουν και οι μαθητές σε σχο-
λεία της περιοχής. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος : 
«δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις σε σχο-
λεία. Πολλές φορές ζοριζόμαστε ακόμα και με 
το πετρέλαιο, για την θέρμανση των σχολείων. 
Εφέτος, υπάρχει επιβάρυνση 30%, λόγω της αύ-
ξησης της τιμής του πετρελαίου».

Επιστέφουν στα χωράφια τους
Επιστροφή στις ρίζες τους αποφασίζουν να 

κάνουν αρκετοί νέοι, αφήνοντας πίσω τις μεγά-
λες πόλεις, προσπαθώντας να βρουν την χρυσή 
τομή που θα τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν 
την ανεργία και να βγουν από τις λίστες του 
ΟΑΕΔ. Ο δήμαρχος της Έδεσσας ξεκαθάρισε ότι 
«τα παιδιά της πόλης επιστρέφουν και όσοι δεν 
γυρίζουν πίσω είναι αυτοί που επέλεξαν το εξω-
τερικό. Οι νέοι που δεν μπορούν να βρουν δου-
λειά έρχονται πίσω στον τόπο τους για να ασχο-

ληθούν με την καλλιέργεια της γης τους. Επίσης, 
στην επαρχία το κόστος ζωής είναι πιο φθηνό, 
κάτι που κάνει δελεαστική την επιστροφή τους». 
O κ. Γιάννου αναφερόμενος στην ανεργία συ-
μπλήρωσε ότι: «το ποσοστό στους νέους που 
μένουν στο δήμο μας αγγίζει το 60%, είναι δρα-
ματική η κατάσταση. Γενικά όμως, ο δήμος μας 
είναι μεικτός, έχουμε και το γεωργικό κομμάτι 
έτσι τα στατιστικά δεν είναι ακριβέστατα, γιατί 
υπάρχει και αυτή η παράλληλη ενασχόληση».

«Χωρίς λεφτά δεν θα αυξηθεί 
ο τουρισμός»
Αν και η Έδεσσα είναι γνωστή για την περι-

βαλλοντική ομορφιά της ο δήμαρχος ξεκαθάρισε 
ότι: «Η τουριστική ανάπτυξη της πόλης έχει μεί-
νει πίσω εξαιτίας της οικονομίας. Θα μπορούσαν 
να γίνουν περισσότερα πράγματα για να προω-
θήσουμε την πόλη και να ειδικεύσουμε τον δήμο 
μας στον τουρισμό. Κάνουμε μικρά βήματα, ενώ 
θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλα άλματα». 
Σχολίασε δε ότι : «Υπάρχουν ξενοδοχεία και κα-
ταλύματα, αλλά για να είμαστε ανταγωνιστικοί 
θα πρέπει να έχουμε και  τις ανάλογες υποδο-
μές». Την ένταξη έργων σε προγράμματα ΕΣΠΑ 
επιδιώκει ο δήμος, σύμφωνα με τον δήμαρχο: 
«Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια μέσα από 
τα προγράμματα ΕΣΠΑ, για να κάνουμε κάποια 
έργα, τα οποία έδωσαν μια μεγαλύτερη αξία στη 
ζωή των πολιτών μας, υποδομών, αναπλάσεις, 
εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνης».

 «Δεν γίνονται πολλές ασφαλτοστρώσεις και ένα από τα βασικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι  η καταστροφή του οδικού δικτύου 
και  με τα λιγοστά χρήματα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε τις λάμπες όταν καίγονται», είπε στην KARFITSA, 
ο δήμαρχος Σερρών, Πέτρος Αγγελίδης περιγράφοντας με παραδείγματα 
τις οικονομικές δυσκολίες  που έχουν να αντιμετωπίσουν οι δήμοι. Ο δή-
μαρχος είπε ότι: «όλα τα έργα που γίνονται είναι μόνο μέσω προγραμμά-
των». Μάλιστα, ένα μεγάλο αθλητικό έργο που είχε ξεκινήσει να χτίζεται 
στις Σέρρες έμεινε στάσιμο. «Τότε με το πρόγραμμα Ολυμπιάδας 2004, 
είχαν εγκριθεί κάποια κονδύλια στον Δήμο Σερρών για να γίνει ένα κλει-
στό κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων και ένα γυμναστήριο. Είχαν 
δοθεί κάποια χρήματα και τα έργα αυτά έμειναν στη μέση. Από το 2009 
και μετά δεν έδωσαν χρήματα για να τελειώσουν τα έργα.  Από το 2011 
έκανα κρούσεις σε Υπουργεία, μέσω προγραμμάτων, αλλά δεν υπήρχαν 
τα λεφτά και η πολιτεία δεν χρηματοδοτεί αθλητικά έργα».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο στις Σέρρες «δεν υπάρχει παιδική χαρά 
στο δήμο και αν υπάρχει θα είναι ελάχιστες και όσες υπάρχουν προ-
σπαθούμε με δικά μας χρήματα να τις επισκευάζουμε».  Ο λόγος που δεν 
υπάρχουν παιδικές χαρές είναι ότι : «είχε σημειωθεί ένα τραγικό περι-
στατικό σε μια παιδική χαρά στην Αθήνα και από τότε βγήκε εγκύκλιος 
που έλεγε ότι αν οι χώροι αυτοί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγρα-
φές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τις βγάλουμε και βγήκαν όλες. Εμείς 
έχουμε κάνει μελέτη, αλλά περιμένουμε να ανοίξει πρόγραμμα για να 
ενταχθούμε και να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τέτοιους χώρους». 
«Το μέλλον είναι πάρα  πολύ δύσκολο για τους δήμους», ανέφερε ο κ. 
Αγγελίδης προσθέτοντας : « Έργα και δράσεις μπορούν να γίνουν μόνο 
μέσω προγραμμάτων, αλλά οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες (μελέτες, 
διαγωνισμοί), για παράδειγμα ένα μεγάλο έργο που ολοκληρώσαμε στο 
δήμο τις Βιοκλιματικές αναπλάσεις, η διαδικασία είχε ξεκινήσει από το 
2011».

 «Η χρηματοδότηση, ήδη από το 2011 έως 
τώρα από την πολιτεία προς τους δήμους, έχει 
μειωθεί πάνω από 60% και δυστυχώς για το 
2017 προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση σε σχέση 
με εφέτος», τόνισε στην KARFITSA, ο δήμαρχος 
Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Μάλιστα, 
οι πολίτες σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αυτοί που 
πλήττοντα άμεσα λέγοντας ότι: «υπάρχουν έργα 
καθημερινότητας τα οποία δεν θα μπορέσουν 
να γίνουν. Οι μισθοδοσίες δεν μπορούν να αλ-
λάξουν άρα μειώνονται τα χρήματα που έχουμε 
στην διάθεση μας, οπότε έργα όπως η κάλυψη 
προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, οι λακκούβες 
για παράδειγμα, ή κοπές χόρτων, διαγραμμίσεις 
δρόμων και διαβάσεων, δεν γίνονται ή περιορί-
ζονται».

Την ίδια ώρα, έργα του Δήμου που είχαν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, που αφορού-
σε ελληνική χρηματοδότηση, έχουν «μείνει» στον 
πάγο, γνωστοποίησε ο δήμαρχος.  Τα καλά νέα 
για την Βέροια, σύμφωνα με τον ίδιο είναι ότι: 
«είμαστε αγροτική περιοχή και έτσι δεν έχουμε 
τόσο μεγάλα ποσοστά ανεργίας, όπως στην Αθή-
να, αλλά και πάλι το επιστημονικό δυναμικό μας 
θέλε να φύγει στο εξωτερικό». Ο δήμαρχος της 
Βέροιας, σκεπτόμενος το μέλλον επεσήμανε πως: 
«πρέπει άμεσα να δούμε πιο θα είναι το μέλλον 
της χώρας αν θέλουμε να κοιτάξουμε τους δή-
μους μακροχρόνια.  Αν συνεχιστεί αυτή η κατά-
σταση θα γίνουν πιο «σφιχτά» τα πράγματα και η 
κάθε διοίκηση θα γίνει διαχειριστής και τίποτα 
παρά πάνω».

Η μειωμένη κρατική χρηματοδότηση προς του δήμους έχει ως αποτέλεσμα να 
τους αποδυναμώσει οικονομικά, σύμφωνα με τους δημάρχους, φτάνοντας 
στο σημείο να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ακόμα και στα προβλήματα 

της καθημερινότητας. Ο δήμαρχος της Έδεσσας, μιλώντας στην KARFITSA, τόνισε 
ότι : «Το οικονομικό πρόβλημα είναι το κυριότερο που μας απασχολεί ως Δήμος. Η 
οικονομική «ασφυξία» που υπάρχει δεν μας επιτρέπει να παράγουμε. Το μόνο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι διαχείριση, η οποία δεν είναι αναπτυξιακή, αλλά στά-
σιμη. Με την υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορείς να έχεις όραμα και να δημιουργή-
σεις κάτι καινούργιο που θα είναι αναπτυξιακό».



ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΟΙ ΔΑΓΚΑΝΕΣ της
Αριστερής παρένθεσης εναν-
τίον όλων αδιακρίτως των πολι-
τών της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας. Η Γενική Γραμματεία Δη-
μοσίων Εσόδων που ελέγχεται
εξ ολοκλήρου από τους δήμιους
της Τρόικας, ανακοίνωσε επί-
σημα τη λειτουργία του νέου αυ-
τοματοποιημένου συστήματος
υψηλής τεχνολογίας, που άρχι-
σε ήδη να παρακολουθεί όλους

τους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, με σκοπό
κατ' αρχάς το μπλοκάρισμα των τραπεζικών λογαριασμών
τους! Θα μου πείτε τώρα "μα, είναι ηλίθιοι;" Πως δηλαδή,
ένας που χρωστάει αν του μπλοκάρεις τον λογαριασμό θα
μπορέσει να πληρώσει; Πως θα ζήσει την οικογένειά του
χωρίς χρήματα; Όσοι- ειδικά επαγγελματίες- έρχονται αν-
τιμέτωποι με τα αναγκαστικά αυτά εισπρακτικά μέτρα, ου-
σιαστικά βγαίνουν εκτός αγοράς και το μόνο που μπορούν
να κάνουν είναι να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε...12 δό-
σεις (!) Η ΓΓΔΕ ήδη έχει επιβάλει τα αναγκαστικά μέτρα σε
770.000 οφειλέτες και σκοπεύει μέχρι το τέλος του χρό-
νου να προχωρήσει σε τουλάχιστον 100.000 ακόμη. Δη-
λαδή, οδηγούν την ήδη δραματική οικονομική κατάσταση
των Ελλήνων στα άκρα και σε λίγο θα το δείτε, θα βιώνου-
με όλοι το αληθινό σκληρό πρόσωπο του ΔΝΤ και της Ευ-
ρώπης. Μιλάμε για την εφαρμογή μιας απίστευτης και
προσχεδιασμένης επίθεσης, που θα οδηγήσει εκατομμύ-
ρια οφειλετών στην απόγνωση και στην καταστροφή! Τα
πράγματα όπως δείχνουν, δυστυχώς οδεύουν ολοταχώς
σε κοινωνική αναταραχή και σε πολύ άσχημες καταστά-
σεις. Εδώ είμαστε και θα το δούμε... Αν η οργή του Έλληνα

ξεσπάσει- είναι ζήτημα χρόνου να συμβεί αυτό- θα τους
πάρει και θα τους σηκώσει (!) και τους "θεσμούς" και το ευ-
ρώ και τους λαθρομετανάστες που μας φόρτωσαν και όλο
τους το μπάχαλο που λέγεται… Ενωμένη Ευρώπη!    

ΠΛΗΡΩΝΕ ΕΛΛΗΝΑ ΚΟΡΟΪΔΟ... Εκατοντάδες χιλιά-
δες φορολογούμενοι έχουν γονατίσει, γιατί χρωστούν
στην Εφορία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, εξ αιτίας της συ-
νεχιζόμενης βαριάς υπερφορολόγησης, των χαρατσιών
και της βάναυσης λεηλασίας των εισοδημάτων τους. Ο κα-
τάλογος των οφειλετών του Δημοσίου, που ήδη φιλοξενεί
τον μισό πληθυσμό της χώρας, κάθε μήνα αυξάνεται κατά
1,5 δισ. ευρώ. Οι αυτοκτονίες των συμπολιτών μας που
δεν άντεξαν το βάρος "θάβονται" ή "δεν υπάρχουν" στα
δελτία ειδήσεων, την ίδια ώρα που σκανδαλωδώς ένα άλ-
λο "Κράτος Δικαίου" αποφασίζει για την αποπληρωμή
χρεών 500 εκ. ευρώ (!) τριών μόνον Δήμων της χώρας σε
2.129 χρόνια! Ναι! Σωστά διαβάσατε! Οι Δήμοι Αμαρου-
σίου, Φυλής και Πειραιά χρωστούν το τερατώδες ποσό
των 500 εκ. ευρώ και αποφασίσθηκε να το πληρώσουν σε
2.129 χρόνια! Εσύ φουκαρά Έλληνα πλήρωνε τον ΕΝ-
ΦΙΑ, την Εφορία και ότι άλλο σε φόρτωσαν παράνομα και
αντισυνταγματικά και αν σε πιάσουν να χρωστάς έστω ένα
πεντακοσάρικο, τότε σου κατάσχουν τον τραπεζικό λογα-
ριασμό σου, το σπίτι σου ή ότι άλλο σου απέμεινε!   

ΠΑΜΕ ΑΠ' ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ και κανείς δεν
πιστεύει ότι η κατάσταση είναι πλέον αναστρέψιμη. Η φο-
ροδοτική ικανότητα όλων εξαντλείται πλέον τάχιστα και η
χώρα απειλείται ξανά με πλήρη οικονομική κατάρρευση.
Οι τράπεζες προαναγγέλλουν ότι θα χρειασθούν νέα ανα-
κεφαλαιοποίηση και οι θεσμοί "δείχνουν" τις μπλοκαρι-
σμένες καταθέσεις (bale in) των Ελλήνων! Οι δανειστές

απαιτούν τα "κόκκινα δάνεια" να δοθούν στα δικά τους αρ-
παχτικά! Οι οφειλές των πολιτών μόνον προς τη ΔΕΗ ξε-
περνούν τα 3 δις και προς το Δημόσιο τα 95 δις (!) Tα έσο-
δα των Ασφαλιστικών Ταμείων έχουν καταρρεύσει και
πολλοί πιστεύουν ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν
χρήματα για την πληρωμή των συντάξεων! Τι θα γίνει αν
συμβεί κάποιο "ατύχημα" που θα μας οδηγήσει στην πλή-
ρη και ανεξέλεγκτη χρεοκοπία; Καλύτερα, ας μην το σκε-
φτόμαστε...

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αντί να μειώνεται μεγαλώ-
νει... Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, παρά τις αποχω-
ρήσεις χιλιάδων σε συνταξιοδότηση, οι αριθμοί και το κό-
στος των Δημοσίων Υπαλλήλων κάθε χρόνο ανεβαίνουν!
Δαπανούμε 15 δις ευρώ ετησίως για τη μισθοδοσία των
δημοσίων λειτουργών μας και σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ αυ-
τό αντιπροσωπεύει το 12% του ΑΕΠ κατατάσσοντας την
Ελλάδα στην έκτη θέση ανάμεσα στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες! Η σπατάλη δηλαδή συνεχίζεται και η πληροφορία
που είδε το φως της δημοσιότητας προ ημερών, ότι ξοδεύ-
τηκαν από την αρχή του χρόνου ως σήμερα επιπλέον 7 δις
ευρώ για αμοιβές κυβερνητικών υπαλλήλων Υπουργείων
κλπ. υποδηλώνει δυστυχώς ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Μας
το λένε ξανά οι "θεσμοί" και ζητούν μαζικές απολύσεις και
κλείσιμο όλων των Οργανισμών "φαντάσματα" του Δημο-
σίου. Όσο συντηρείται αυτό το τέρας του Δημοσίου που
δημιούργησαν οι κομματικοί στρατοί των κυβερνήσεων
όλων των ετών, τα πράγματα θα πηγαίνουν απ' το κακό στο
χειρότερο. Με το να εξοντώνεις την ιδιωτική οικονομία με
φόρους και εισφορές για να συντηρείς αυτό το δημόσιο
παρασιτικό σύστημα, είναι σαν να κόβεις τις ρίζες από ένα
ήδη άρρωστο δένδρο, για να μην πειράξεις τα κλαδιά που
περισσεύουν... Μοιραία, όλο το δέντρο θα ξεραθεί!    
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B B
Βusiness Βορείων

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη δέκα
πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής προκειμένου

να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  περιόδου 2016 - 2017, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (έως 8 μήνες), με ωρομίσθια αποζημίωση,
εξέδωσε ο δήμος Καλαμαριάς. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο γραφείο
Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα
(τηλ:2313/314 290)  κατά τις ώρες 09.00 έως
14.00 έως και  τις 21-11-2016.

nΈως τις 2 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι
αιτήσεις των υποψηφίων στον διαγωνισμό

του ΑΣΕΠ για 58 θέσεις τακτικού προσωπικού σε
τέσσερα υπουργεία και την Ανώνυμη Εταιρία
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Τις θέσεις θα
καταλάβουν πτυχιούχοι, εκ των οποίων 49
Πληροφορικής ΠΕ, επτά Πληροφορικής ΤΕ και
δύο Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ. Από το σύνολο
των θέσεων, 32 αφορούν απασχόληση με
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.Εκτός από τους τίτλους σπουδών, οι
υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν και με βάση τη
γνώση Η/Υ και τη γνώση ξένων γλωσσών
(αγγλικής, γερμανικής και γαλλικής γλώσσας).
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.asep.gr

nΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους
Νέους Αγρότες, που πληρούν τους όρους
και προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν στο
Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-
2020. Στόχος του προγράμματος ενίσχυσης
των Νέων Γεωργών είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής
ανανέωσης και της δημιουργίας
επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας
της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα
εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.Το
υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.» και το Ελληνικό
Δημόσιο. Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας προβλέπεται ποσό στήριξης
συνολικού ύψους 43.600.000€ για την
κάλυψη των αναγκών των επιλέξιμων
Νέων Γεωργών του Προγράμματος. Οι
αιτήσεις στήριξης - φάκελοι
υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά που τους συνοδεύουν,
υποβάλλονται πρώτα σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis
και αργότερα σε φυσική μορφή στην οικεία
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μονίμου
κατοικίας του υποψηφίου. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310-984161,
2310-984169, 2310-984165, 2310-
984171. 

n Πτώση από 11% έως 20%
παρουσίασαν οι πωλήσεις των

καταστημάτων λιανεμπορίου στη
Θεσσαλονίκη, κατά το 10ήμερο ενδιάμεσων
εκπτώσεων, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι, όπως προκύπτει από
έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ. Συνολικά η
εκπτωτική περίοδος Νοεμβρίου, όσον
αφορά στις πωλήσεις, κινήθηκε σε
χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη
περυσινή για δύο στις τρεις επιχειρήσεις,
αφού διαπιστώνεται μείωση κατά 13,5%,
στον Μέσο Όρο. Η μεγαλύτερη βουτιά
πωλήσεων καταγράφεται στην αγορά της
Κηφισιάς και της Άρτας (πάνω από 41%),
ενώ μεγάλη πτώση εντοπίζεται και στις
πωλήσεις στον Πολύγυρο Χαλκιδικής
(31%-40%). Σύμφωνα με την έρευνα, το
29% των επιχειρήσεων είδε τις φετινές
πωλήσεις, τη συγκεκριμένη περίοδο
αναφοράς, να παραμένουν στα ίδια επίπεδα
και μόλις το 4% σε καλύτερο επίπεδο σε
σύγκριση με το 2015. Μάλιστα, οι
επιχειρηματίες, σε συντριπτικό ποσοστό
(60%), δηλώνουν ότι ο διπλασιασμός των
εκπτωτικών περιόδων τα τελευταία 3
χρόνια, δεν έχει επηρεάσει τη συχνότητα
επίσκεψης των καταναλωτών στο
κατάστημά τους, ενώ υπάρχει και ένα
αρκετά απογοητευτικό ποσοστό της τάξεως
του 20% που θεωρεί ότι έχει λειτουργεί
επιβαρυντικά. Για την Κυριακή 6
Νοεμβρίου -ημέρα που λειτούργησαν τα
καταστήματα- τρεις στους τέσσερις
επιχειρηματίες πιστεύουν ότι η κίνηση δεν
επηρέασε τον συνολικό τζίρο της
επιχείρησης κατά την περίοδο του
10ημέρου εκπτώσεων και ένας στους πέντε
περίπου ότι συνέβαλε θετικά.

n Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να
ξεκινήσει το πρόγραμμα Κατάρτισης,

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Φωτο Σάββας Αυγητίδης



Πιστοποίησης και Εγγυημένης Απασχόλησης σε
κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας για
23.000 ανέργους, μέσω της χρήσης επιταγών
κατάρτισης (voucher). Η δράση απευθύνεται σε
23.000 ανέργους κυρίως με χαμηλά προσόντα και
δεξιότητες, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αλλά και σε
απόφοιτους ΑΕΙ -ΤΕΙ. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό
τη βελτίωση του βιογραφικού των ωφελουμένων,
προκειμένου να μπορούν, με αξιώσεις, να
διεκδικήσουν μία θέση εργασίας σε 60 ειδικότητες
των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής
οικονομίας. Η ενίσχυση του βιογραφικού των
ανέργων θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατάρτισής
τους, της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές εταιρείες
αλλά και της πιστοποίησης των προσόντων τους.
Όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό
επίδομα και επίδομα πρακτικής, συνολικού ύψους
2.600 ευρώ. Επίσης, το πρόγραμμα προβλέπει
εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες για το 50%
των ωφελουμένων (πριν υπήρχε πρόβλεψη μόνον
για το 25% των ωφελουμένων).

n Δεκάδες θέσεις εργασίας προσφέρει η Μη
Κυβερνητική Οργάνωση SolidarityNow.

Πρόκειται για θέσεις με πλήρη απασχόληση που
αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων της
ΜΚΟ για την υποστήριξη των προσφύγων σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και
την UNICEF. Συγκεκριμένα, ζητούνται Ψυχολόγοι,
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Δικηγόροι, Διερμηνείς,
Παιδαγωγοί και Κοινωνικοί Επιστήμονες. Οι
τελευταίοι θα στελεχώσουν διεπιστημονική ομάδα,
υπεύθυνη για την εκτίμηση των αναγκών και την
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε υπηκόους
τρίτων χωρών στην περιοχή. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να διαθέτουν πτυχίο στις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες ή/και σχετική εργασιακή εμπειρία, αλλά
και εμπειρία στην εργασία με ευάλωτες ομάδες,
όπως παιδιά, μετανάστες, Ρομά κ.ά. Επίσης,
απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόσληψη
αποτελούν η ευελιξία ως προς το ωράριο εργασίας, η
ομαδικότητα και η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.

Βιογραφικά αποστέλλονται στη διεύθυνση:
recruitment@solidaritynow.org με την ένδειξη: Για
την περιοχή Δράμας.

nΗ σημαντικότερη τουριστική έκθεση της χώρας
υποδέχεται επαγγελματίες και κοινό, στο

Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, παράλληλα με τη διεθνή έκθεση
ξενοδοχειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού,
Hotelia. Στόχος της φετινής Philoxenia είναι η
περαιτέρω διεθνοποίησή της καθώς την τελευταία
τριετία ο σημαντικότερος κλάδος της ελληνικής
οικονομίας – ο τουρισμός – παρουσιάζεται μέσα από
μια άρτια οργανωμένη και πλήρη έκθεση. Στο
ευρύτερο πλάνο υποστήριξης των εκθετών της
Philoxenia έχει συντονιστεί το πρόγραμμα
“Philoxenia hosted buyers programme”, κατά το
οποίο θα φιλοξενηθούν 150 καταξιωμένοι
επαγγελματίες του τουρισμού από το εξωτερικό. Το
πρόγραμμα συνιστά αποτέλεσμα των διεθνών
διασυνδέσεων της ΔΕΘ - HELEXPO και τελεί υπό
την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών
και την αιγίδα του ΕΟΤ. Οι hosted buyers
προέρχονται από τους χώρους των “Tour Operators”,
“MICE”, “Corporate” και “media” και θα επιλέξουν
να προγραμματίσουν συναντήσεις αποκλειστικά με
τους εκθέτες που θα υποβάλουν την αίτηση
συμμετοχής τους. Επίσης, ένα χρήσιμο εργαλείο που
σκοπό έχει να συντονίσει ηλεκτρονικά τις
διαδικασίες επαφών κατά τη διάρκεια της
Philoxenia, είναι η on-line πλατφόρμα “Philoxenia
b2b meeting platform” μέσω της οποίας, εκθέτες και
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
προγραμματίζουν τις μεταξύ τους συναντήσεις εκ των
προτέρων. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της περσινής
διοργάνωσης απέδειξαν - 17.500 επισκέπτες, 150
hosted buyers, +39% Αύξηση διεθνών εμπορικών
επισκεπτών, +17% Αύξηση εμπορικών επισκεπτών
στο σύνολο, 351 εκθέτες, 3.000 προγραμματισμένα
ραντεβού με hosted buyers – καθιστούν σαφές ότι οι
εκθέσεις Philoxenia και Hotelia αποτελούν το πιο
δυνατό δίδυμο για τον τουρισμό και το ξενοδοχείο.
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# υγεία

Ποια είναι η κατάσταση στο χώρο της 
Υγείας συγκρίνοντας με την περίοδο που 
φύγατε από το υπουργείο;  

Διαπιστώνω ότι η ποιότητα των υπηρε-
σιών υγείας έχει υποχωρήσει και στα θέμα-
τα της ψυχικής υγείας και στα ζητήματα πρό-
ληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. 
Το επιχείρημα ότι υπάρχει οικονομική έν-
δεια δεν στέκει. Οικονομική ένδεια υπήρχε 
και επί των ημερών μας. Το ζητούμενο είναι 
τι προτεραιότητες βάζει η ηγεσία του υπουρ-
γείου. Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά 
περισσότερα γιατί και επί των ημερών μου 
είχαν προχωρήσει πολλά ζητήματα, βρήκαν 
δηλαδή στέρεο έδαφος να πατήσουν ιδιαί-
τερα στα θέματα της ψυχικής υγείας. Βλέπω 
όμως στασιμότητα και διάθεση επιστροφής 
σε συστήματα παλιά, αδιαφανή και αναπο-
τελεσματικά σε βάρος των ληπτών υπηρεσι-
ών υγείας. Δεν βλέπω να υπάρχει πολιτική 
βούληση στο να δοθεί προτεραιότητα στα 
ζητήματα που είχαμε δώσει στο υπουργείο 
επί των ημερών μου. Υπάρχει αναβλητικό-
τητα, υστέρηση σε δράσεις και ως εκ τούτου 
όλο αυτό αθροίζεται σε βάρος των Ελλήνων 
πολιτών. 

Ο κ. Πολάκης πως σας φαίνεται; 
Ο κάθε πολίτης που παρακολουθεί την 

επικαιρότητα έχει την άποψή του. Έχω κι 
εγώ τη δική μου αλλά θα μου επιτρέψετε να 
την κρατήσω για μένα. 

Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι θέλει 

εκλογές. Είναι έτοιμη όμως η αξιωματική 
αντιπολίτευση να αναλάβει τα ηνία, ενώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση; 

Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα δια-
κυβέρνησης, άρα είναι πάντα έτοιμη να 
κυβερνήσει.  Ως αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, ελέγχουμε την Κυβέρνηση και επιση-
μαίνουμε τα σφάλματα πολιτικής, ώστε να 
διορθώνονται. Παράλληλα, προετοιμαζό-
μαστε να αναλάβουμε τα ηνία της Χώρας. 
Οι τομείς πολιτικής ευθύνης του κόμματος 
εργάζονται εντατικά προκειμένου να παρου-
σιαστεί ένα ολοκληρωμένο και υλοποιήσι-
μο κυβερνητικό πρόγραμμα. Σε ότι αφορά 
στην αξιολόγηση, η οποία είναι σε εξέλιξη, 
σίγουρα δεν θα ήταν θετική η διακοπή του 
βίου της, εξαιτίας μίας εκλογικής αναμέτρη-
σης. Διαπιστώνουμε καθημερινά, ότι η  Συ-
γκυβέρνηση είναι επιβλαβής για την Χώρα 
και είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να ζητά, 
μέσω εκλογών, αυτό να το αλλάξει. Υπέρτα-
τη υποχρέωσή μας είναι το εθνικά ωφέλιμο 
για τους πολίτες και την εώρα μας. 

Εκλογές «βλέπετε» κι αν 
ναι, πότε;

Στην Δημοκρατία, ο 
χρόνος διεξαγωγής των 
εκλογών καθορίζεται 
πάντα από την κυβέρνη-
ση, εκτός εάν ο λαός την 
ανατρέψει με Επανάστα-
ση.

Ο κ. Μητσοτάκης και από το βήμα της 
ΔΕΘ μίλησε για ελάφρυνση της φορολογίας. 
Αυτό που λένε οι άνθρωποι της αγοράς εί-
ναι ότι όλα όσα παρουσίασε ο πρόεδρος της 
ΝΔ είναι εκτιμήσεις και βασική προϋπόθεση 
για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις του είναι 
να συμφωνήσουν οι δανειστές μας. Έχετε 
διαβεβαιώσεις ότι θα πουν «ναι»;

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πρό-
γραμμα ελάφρυνση της φορολογίας, αλλά 
ταυτόχρονα παρουσίασε και από που θα 
εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα. Θέλω 
να τονίσω, ότι δεν υποσχέθηκε «τον ου-
ρανό με τα άστρα», όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 
με το περιβόητο «Πρόγραμμα της Θεσσα-
λονίκης». Αυτό που πρέπει να προσέξετε, 
είναι ότι προτείνει την εντατικοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων. Εκτιμώ πως οι δανειστές, 
οι οποίοι έχουν συνευθύνη να τηρηθούν 
τα συμφωνημένα, ιδίως για το χρέος, συ-
νυπολογίζοντας την κατάσταση στην οποία 
έχει οδηγηθεί η Χώρα εξαιτίας και του λαν-
θασμένου μείγματος της πολιτικής τους, θα 
δουν ως «μάνα εξ ουρανού» ένα υλοποιήσι-
μο πρόγραμμα, το οποίο «βγαίνει».

Έχετε ασχοληθεί με το προσφυγικό 
ζήτημα. Υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες 
στη χώρα με τις τοπικές κοινωνίες να 
αντιδρούν. Τι θα κάνετε στον τομέα της 
μεταναστευτικής πολιτικής εάν γίνετε κυ-
βέρνηση;

Ο Ελληνικός λαός έδωσε μαθήμα-
τα σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας 

συμπόνια, αλληλεγγύη και ζε-
στασιά. Τόσο στα νησιά του 
Αιγαίου, όπου έφταναν οι 
πρόσφυγες, όσο και στην 
υπόλοιπη Χώρα, η ανθρω-
πιά περίσσευε. Γίναμε 
μάρτυρες περιστατικών 
που μας συγκίνησαν. 
Αντιδράσεις παρουσιά-
στηκαν, όταν ο αριθμός 
των προσφύγων μεγά-

λωσε ανησυχητικά, με 
σοβαρές επιπτώσεις 
στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή 
των τοπικών κοι-
νωνιών. Οι κάτοι-
κοι δεν τα έβαλαν 
όμως με τους πρό-

σφυγες, αλλά με την 

άνευ προηγουμένου έλλειψη πολιτικής βού-
λησης της Κυβέρνησης. Οι αντιδράσεις για 
την μετεγκατάσταση των προσφύγων εντός 
της Επικράτειας, παρουσιάστηκαν επειδή οι 
κάτοικοι ανησυχούν πως οι πρόσφυγες θα 
αφεθούν κα πάλι στην τύχη τους. Στην Νέα 
Δημοκρατίας δίνουμε μεγάλη έμφαση στην 
τήρηση των Συμφωνιών, τόσο εντός της ΕΕ 
όσο και μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. 
Στηρίζουμε την αρχή «pacta sunt servanda», 
δηλαδή οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, 
αλλά και στην αρχή της αλληλεγγύης. Είχα 
πρόσφατα την ευκαιρία το επισημάνω αυτό 
στο Στρασβούργο, κατά την ειδική κοινή 
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης της Μεσογείου με το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πως κρίνετε το μέχρι σήμερα έργο του 
Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιο είναι το μεγα-
λύτερο λάθος του;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας νέος 
άνθρωπος, με όρεξη για δουλειά, πράγμα 
που αποδεικνύει η πολιτική του σταδιοδρο-
μία. Ως πρόεδρος παραμένει εξίσου δρα-
στήριος. Όλοι μας κάνουμε κάποιες φορές 
λάθη ή ατυχείς επιλογές, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει όμως ότι δεν είμαστε καλοί ή ικανοί. 
Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και από 
το έργο που παράγουμε. Είναι  λοιπόν πολύ 
νωρίς, αλλά και άτοπο να ψάχνουμε ποια 
μεγάλα ή μικρά λάθη θα μπορούσε κάνει ο 
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δουλειά 
όλων μας είναι να δουλέψουμε σκληρά και 
να συνδράμουμε, ώστε να αποφεύγουμε τα 
σφάλματα. Την ώρα της μάχης δεν χωράει 
γκρίνια και κριτική.

Για ένα διάστημα μείνατε εκτός βουλής. 
Πως νιώσατε; Ήταν δύσκολη η επιστροφή 
στην καθημερινότητα; 

Η καθημερινότητά μου δεν άλλαξε, 
εκτός από το γεγονός ότι δεν συμμετείχα 
στις συνεδριάσεις της Βουλής. Συνέχισα να 
εργάζομαι και να ασχολούμαι καθημερινά 
με τα πολιτικά πράγματα της πατρίδας μου 
και να παρακολουθώ στενά τις πολιτικές 
εξελίξεις.

Ότι έχουν γίνει βήματα προς τα… πίσω στο χώρο της Υγείας από την σημερινή ηγεσία του υπουρ-
γείου συγκριτικά με την περίοδο που η ίδια κατείχε τη θέση της υφυπουργού Υγείας ισχυρίζεται 
σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή της στην KARFITSA η πρώην υφυπουργός Υγείας και βουλευτής 

Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα. Ταυτόχρονα, μιλώντας για τις πολιτικές εξελί-
ξεις η κ. Παπακώστα αναφέρεται στο πρόγραμμα του κόμματός της στον τομέα της οικονομίας και λέει ότι 
οι εκλογές είναι αναγκαίες για τη χώρα. Τέλος, αναφέρεται στην περίοδο που η ίδια έμεινε εκτός βουλής 
αφού δεν κατόρθωσε να εκλεγεί στο Κοινοβούλιο. 
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«Υπάρχει διάθεση επιστροφής 
σε συστήματα αδιαφανή…» 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

 
 

 



# υγεία

Oι τρεις ένοχοι της 
παιδικής παχυσαρκίας

Σηψαιμία και 
ακρωτηριασμός 
παιδιών μετά 
από μηνιγγίτιδα Β’

Το 1ο διαδραστικό
σεμινάριο 
για τον διαβήτη

Χωρίς αναλώσιμα μεγάλα 
νοσοκομεία της χώρας

Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι το πρόχειρο φαγητό και η έλ-
λειψη σωματικής άσκησης ευθύνονταν για την παχυσαρ-
κία στα παιδιά. Τρεις νέες έρευνες ξένων επιστημόνων 
έρχονται να προσθέσουν νέους παράγοντες κινδύνου για 
την παιδική παχυσαρκία. Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα 
που έρχεται από την Καλιφόρνια, διαπιστώθηκε πως οι 
λοιμώξεις που πέρασε ένα παιδί στη βρεφική του ηλικία 
αυξάνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Οι λοιμώξεις από 
μικροοργανισμούς και τα αντιβιοτικά μεταβάλλουν τις μι-
κροβιακές κοινότητες στο έντερο των παιδιών και αυτό 
φέρνει αλυσιδωτές επιδράσεις στον μεταβολισμό, στο 
ανοσοποιητικό σύστημα και στην ανάπτυξή τους. Η δεύ-
τερη έρευνα από το Λονδίνο δείχνει την επίπτωση του 
ύπνου στο βάρος των παιδιών. Όσοι στερούνται τον ανα-
γκαίο ύπνο καταναλώνουν 385 περισσότερες θερμίδες 
την ημέρα, ενώ όσοι πάσχουν από αϋπνία τρώνε περισ-
σότερα λιπαρά. Η τρίτη έρευνα από το Τέξας δείχνει πως 
τα παιδιά παχαίνουν κατά την περίοδο των διακοπών, 
τότε που τα σχολεία είναι κλειστά.

Τα στοιχεία που έφεραν στο 
φως οι επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ 
για την εποχική γρίπη είναι απο-
καρδιωτικά. Κάθε χρόνο χάνουν τη 
ζωή τους εξαιτίας της γρίπης περί-
που 500.000 άνθρωποι διεθνώς 
και οι 40.000 από αυτούς είναι 
Ευρωπαίοι. Στην Ελλάδα φέτος θα 
διατεθούν περίπου 1,2 εκατομμύ-
ρια εμβόλια και τα πρώτα επιδημι-
ολογικά στοιχεία δείχνουν πως το 
στέλεχος που θα επικρατήσει φέτος 
είναι το Η3Ν2.

Με αρκετή καθυστέρηση, καθώς 
είμαστε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, 
το ΚΕΕΛΠΝΟ ξεκινά ενημερωτική 
καμπάνια κυρίως για το ιατρονοση-
λευτικό προσωπικό, που αντιδρά 
στον εμβολιασμό. Πέρυσι εμβολιά-
στηκε μόνο το 10,9% των γιατρών 
και νοσηλευτών και η επιθυμία του 
ΚΕΕΚΛΠΟ είναι το νούμερο αυτό 

να φτάσει τουλάχιστον στο 20%.Για 
τον λόγο αυτόν έχει ήδη δώσει στις 
υγειονομικές περιφέρειες, στα νο-
σοκομεία, στα κέντρα υγείας και στα 
παραρτήματα του ΠΕΔΥ 18.000 εμ-
βόλια, που τα προσέφεραν δωρεάν 
οι δύο εταιρείες που τα παράγουν. 

Η γρίπη έρχεται… 
Οι ΜΕΘ παραμένουν κλειστές
Κι ενώ η γρίπη πλησιάζει απει-

λητικά, οι 200 κλειστές κλίνες 
στις μονάδες εντατικής θεραπεί-
ας (ΜΕΘ) προκαλούν «έμφραγμα» 
στα δημόσια νοσοκομεία. Πέρυσι, 
το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάρι-
ος του 2016 υπήρχε λίστα αναμο-
νής για 40-80 άτομα τη μέρα που 
έπρεπε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ. 
Ο νυν πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, εκτιμά πως 
πρέπει να έχουν ανοίξει περίπου 
50 κλειστές κλίνες και πως ο δια-

γωνισμός για πρόσληψη προσωπι-
κού για τις ΜΕΘ μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ 
θα επαναπροκηρυχθεί.

Ανεμβολίαστοι και 
οι χρόνια πάσχοντες 
Οι χρόνια πάσχοντες αποτε-

λούν τη βασική κατηγορία ασθε-
νών που πρέπει οπωσδήποτε να 
εμβολιαστούν με το αντιγριπικό. 
Δυστυχώς, πέρυσι από τους αν-
θρώπους που μπήκαν στη ΜΕΘ 
και κατέληξαν, μόνο το 6% είχε 
εμβολιαστεί όταν η επιθυμία των 
υγειονομικών Αρχών είναι να εμ-
βολιαστεί το 75%. Οι ειδικοί συ-
νιστούν αντιγριπικό εμβολιασμό 
και σε άλλες ομάδες εκτός από τις 
ευπαθείς, όπως είναι οι εκπαιδευ-
τικοί, οι οδηγοί στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, οι εργαζόμενοι σε χώ-
ρους εστίασης και σε βρεφονηπια-
κούς σταθμούς.

Το πρώτο διαδραστικό σεμινάριο 
για τον διαβήτη είναι γεγονός! Αύριο, 
Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στις 11 το 
πρωί, επισκεφθείτε το Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών καθώς στην αίθουσα «Αλ. 
Μητρόπουλος», οι ειδικοί στον τομέα 
του σακχαρώδους διαβήτη, Νικόλαος 
Τεντολούρης, Χρήστος Ζούπας, Αση-
μίνα Μητράκου και Θεοδώρα Ψαλτο-
πούλου, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις 
του κοινού σχετικά με τον σακχαρώδη 
διαβήτη και θα παρουσιάσουν όλες τις 
σύγχρονες εξελίξεις για την αντιμετώ-
πισή του. Με σύνθημα συμφιλιωθείτε 
με το «γλυκύτατο μυστήριο της ζωής», οι 
ειδικοί θα εξηγήσουν ότι ο σακχαρώδης 
διαβήτης στις μέρες μας δεν είναι αρρώ-
στια, αλλά τρόπος ζωής, και οι πάσχο-
ντες θα πρέπει να ζουν μια φυσιολογική 
ζωή, χωρίς να αλλάζουν τις καθημερι-
νές τους συνήθειες.

Χωρίς αναλώσιμα υλικά είναι μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα 
με νέα έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια 
Νοσοκομεία. Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους αναγκάζονται να φέρνουν 
κουβέρτες και σεντόνια από τα σπίτια τους, ενώ αγοράζουν βαμβάκι, οινό-
πνευμα, σύριγγες ακόμα και το χαρτί τουαλέτας. Στο Νοσοκομείο «Αλεξάν-
δρα» λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων σταμάτησαν να γίνονται σημαντικές 
εργαστηριακές εξετάσεις. Το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα υπολειτουργεί 
και εξυπηρετούνται 5 καρκινοπαθείς την ημέρα αντί για 17. Τα φορεία 
έχουν χαλάσει και δανείζονται από το «Έλενα Βενιζέλου». Οι σύριγγες 5cc 
και 10cc τελείωσαν, ενώ οι εργολαβικοί εργαζόμενοι είναι 4 μήνες απλή-
ρωτοι. Στο νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», πάλι, υπάρχει κίνδυνος για δι-
ακοπή ρεύματος και αερίου, αφού χρωστάει 500.000 ευρώ. Το αναισθη-
σιολογικό μηχάνημα είναι χαλασμένο εδώ και τρεις μήνες. Αναβάλλονται 
χειρουργεία, ενώ εξαιτίας της έλλειψης υγειονομικού υλικού δανείζονται 
από άλλα νοσοκομεία. Οι εργολαβικού υπάλληλοι είναι απλήρωτοι εδώ 
και 5 μήνες.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, τα νοσοκομεία αδυνατούν 
να εξασφαλίσουν ποιοτικό φαγητό στους ασθενείς. Αναγκάζονται, λόγω 
έλλειψης προϊόντων διατροφής και ειδών παρασκευής του φαγητού, να 
σερβίρουν στους ασθενείς νερόβραστα φαγητά, παρά τις διαφωνίες των 
γιατρών, των νοσηλευτών και των διαιτολόγων.

Τον τελευταίο καιρό και με αφορμή τη σηψαιμία στο κάτω 
άκρο που υπέστη ένα 5χρονο κοριτσάκι από το Καματερό 
εξαιτίας της μηνιγγίτιδας Β΄, ήρθε και πάλι στο προσκή-
νιο το επίμαχο θέμα του εμβολίου για τον μηνιγγιτιδό-
κοκκο τύπου Β΄, που δεν αποζημιώνεται από τα Ταμεία.
Συνεχίζεται η κόντρα υπουργείου Υγείας - παιδιάτρων
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παι-
διάτρων Αττικής, Κώστας Νταλούκας, είναι κατηγορη-
ματικός. «Όσο το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν μπαίνει στο 
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, τα παιδιά θα χωρίζο-
νται σε μικρούς ασθενείς δύο ταχυτήτων. Σε αυτά που οι 
γονείς τους έχουν τα χρήματα να πληρώσουν την κάθε 
δόση που κοστίζει 105 ευρώ και σε εκείνα που οι γονείς 
τους θέλουν να τους κάνουν το εμβόλιο, αλλά δεν διαθέ-
τουν τα χρήματα».
Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, το περιβάλλον του παι-
διού που νόσησε από μηνιγγίτιδα Β΄ θα πρέπει να λάβει 
χημειοπροφύλαξη και ταυτόχρονα θα πρέπει να εμβολι-
αστούν όσοι ήρθαν σε πολύ κοντινή επαφή με το παιδί.
Το υπουργείο Υγείας πάντως επιμένει πως η Εθνική 
Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδότησε ότι στην παρούσα 
φάση δεν κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή του εν λόγω εμ-
βολίου στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, εκτιμώντας 
ότι η επιδημιολογική εικόνα της νόσου και οι επιπτώσεις 
της είναι σε χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας. Στην Αγγλία 
όμως το εμβόλιο αυτό αποζημιώνεται για βρέφη κάτω 
τους ενός έτους.
Ύπουλη ασθένεια
Η μηνιγγίτιδα, από το μικρόβιο του μηνιγγιτιδόκοκκου 
τύπου Β΄, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και ύπουλη. Εκδη-
λώνεται όπως μια απλή ίωση με πονόλαιμο, πονοκέφαλο 
και πυρετό και μέσα σε 24-48 ώρες προκαλεί αιμορραγι-
κό εξάνθημα, δυσκαμψία στον αυχένα, σηψαιμία ακόμα 
και θάνατο. Σύμφωνα με τους παιδιάτρους, αν το παιδί 
εμβολιαστεί, είναι καλυμμένο σε ποσοστό 80%. Η ασθέ-
νεια αυτή προσβάλλει κυρίως παιδιά μέχρι 5 ετών και 
εφήβους. Στη χώρα μας κάθε χρόνο καταγράφονται πε-
ρίπου 60 κρούσματα μηνιγγίτιδας Β΄ με θνητότητα 8%-
10%. Ένα ποσοστό 15%-20% θα υποστεί ανεπανόρθω-
τες μόνιμες επιπλοκές, όπως τύφλωση, απώλεια ακοής, 
επιληψία και ακρωτηριασμό.
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υγεια

Oι τρεις ένοχοι 
της παιδικής 
παχυσαρκίας

Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι το πρόχειρο
φαγητό και η έλλειψη σωματικής άσκησης ευ-
θύνονταν για την παχυσαρκία στα παιδιά.
Τρεις νέες έρευνες ξένων επιστημόνων έρ-
χονται να προσθέσουν νέους παράγοντες κιν-
δύνου για την παιδική παχυσαρκία. Σύμφω-
να με την πρώτη έρευνα που έρχεται από την
Καλιφόρνια, διαπιστώθηκε πως οι λοιμώξεις
που πέρασε ένα παιδί στη βρεφική του ηλικία
αυξάνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Οι λοι-
μώξεις από μικροοργανισμούς και τα αντιβιο-
τικά μεταβάλλουν τις μικροβιακές κοινότητες
στο έντερο των παιδιών και αυτό φέρνει αλυ-
σιδωτές επιδράσεις στον μεταβολισμό, στο
ανοσοποιητικό σύστημα και στην ανάπτυξή
τους. Η δεύτερη έρευνα από το Λονδίνο δεί-
χνει την επίπτωση του ύπνου στο βάρος των
παιδιών. Όσοι στερούνται τον αναγκαίο ύπνο
καταναλώνουν 385 περισσότερες θερμίδες
την ημέρα, ενώ όσοι πάσχουν από αϋπνία
τρώνε περισσότερα λιπαρά. Η τρίτη έρευνα
από το Τέξας δείχνει πως τα παιδιά παχαί-
νουν κατά την περίοδο των διακοπών, τότε
που τα σχολεία είναι κλειστά.

Σηψαιμία και
ακρωτηριασμός
παιδιών μετά από
μηνιγγίτιδα Β΄

Τον τελευταίο καιρό και με αφορμή τη ση-
ψαιμία στο κάτω άκρο που υπέστη ένα 5χρο-
νο κοριτσάκι από το Καματερό εξαιτίας της
μηνιγγίτιδας Β΄, ήρθε και πάλι στο προσκή-
νιο το επίμαχο θέμα του εμβολίου για τον μη-
νιγγιτιδόκοκκο τύπου Β΄, που δεν αποζημιώ-
νεται από τα Ταμεία.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγ-
γελματιών Παιδιάτρων Αττικής, Κώστας Ντα-
λούκας, είναι κατηγορηματικός. «Όσο το συγ-
κεκριμένο εμβόλιο δεν μπαίνει στο εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμών, τα παιδιά θα χωρί-
ζονται σε μικρούς ασθενείς δύο ταχυτήτων.
Σε αυτά που οι γονείς τους έχουν τα χρήματα
να πληρώσουν την κάθε δόση που κοστίζει
105 ευρώ και σε εκείνα που οι γονείς τους θέ-
λουν να τους κάνουν το εμβόλιο, αλλά δεν
διαθέτουν τα χρήματα».

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, το περι-
βάλλον του παιδιού που νόσησε από μηνιγγί-
τιδα Β΄ θα πρέπει να λάβει χημειοπροφύλαξη
και ταυτόχρονα θα πρέπει να εμβολιαστούν
όσοι ήρθαν σε πολύ κοντινή επαφή με το παι-
δί. Το υπουργείο Υγείας πάντως επιμένει πως
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδό-
τησε ότι στην παρούσα φάση δεν κρίνεται
σκόπιμη η εισαγωγή του εν λόγω εμβολίου
στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, εκτι-
μώντας ότι η επιδημιολογική εικόνα της νό-
σου και οι επιπτώσεις της είναι σε χαμηλά
επίπεδα στη χώρα μας. Στην Αγγλία όμως το
εμβόλιο αυτό αποζημιώνεται για βρέφη κάτω
τους ενός έτους.

Η μηνιγγίτιδα, από το μικρόβιο του μη-
νιγγιτιδόκοκκου τύπου Β΄, είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνη και ύπουλη. Εκδηλώνεται όπως
μια απλή ίωση με πονόλαιμο, πονοκέφαλο
και πυρετό και μέσα σε 24-48 ώρες προκαλεί
αιμορραγικό εξάνθημα, δυσκαμψία στον αυ-
χένα, σηψαιμία ακόμα και θάνατο. Σύμφωνα
με τους παιδιάτρους, αν το παιδί εμβολιαστεί,
είναι καλυμμένο σε ποσοστό 80%. Η ασθέ-
νεια αυτή προσβάλλει κυρίως παιδιά μέχρι 5
ετών και εφήβους. 

Στη χώρα μας κάθε χρόνο καταγράφονται
περίπου 60 κρούσματα μηνιγγίτιδας Β΄ με
θνητότητα 8%-10%. Ένα ποσοστό 15%-20%
θα υποστεί ανεπανόρθωτες μόνιμες επιπλο-
κές, όπως τύφλωση, απώλεια ακοής, επιλη-
ψία και ακρωτηριασμό.
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ΥΓΕΙΑ

Τα στοιχεία που έφεραν στο φως οι επι-
στήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την εποχική
γρίπη είναι αποκαρδιωτικά. Κάθε χρόνο
χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της γρίπης
περίπου 500.000 άνθρωποι διεθνώς και
οι 40.000 από αυτούς είναι Ευρωπαίοι.
Στην Ελλάδα φέτος θα διατεθούν περί-
που 1,2 εκατομμύρια εμβόλια και τα
πρώτα επιδημιολογικά στοιχεία δεί-
χνουν πως το στέλεχος που θα επικρατή-
σει φέτος είναι το Η3Ν2.

Με αρκετή καθυστέρηση, καθώς είμα-
στε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, το ΚΕΕΛΠΝΟ
ξεκινά ενημερωτική καμπάνια κυρίως για
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, που αντι-
δρά στον εμβολιασμό. Πέρυσι εμβολιάστη-
κε μόνο το 10,9% των γιατρών και νοση-
λευτών και η επιθυμία του ΚΕΕΚΛΠΟ είναι
το νούμερο αυτό να φτάσει τουλάχιστον στο
20%.Για τον λόγο αυτόν έχει ήδη δώσει στις
υγειονομικές περιφέρειες, στα νοσοκομεία,
στα κέντρα υγείας και στα παραρτήματα του

ΠΕΔΥ 18.000 εμβόλια, που τα προσέφεραν
δωρεάν οι δύο εταιρείες που τα παράγουν.

Οι ΜΕΘ παραμένουν κλειστές

Κι ενώ η γρίπη πλησιάζει απει-
λητικά, οι 200 κλειστές κλίνες
στις μονάδες εντατικής θε-
ραπείας (ΜΕΘ) προκα-
λούν «έμφραγμα» στα
δημόσια νοσοκομεία.
Πέρυσι, το δίμηνο Ια-
νουάριος-Φεβρουά-
ριος του 2016 υπήρχε
λίστα αναμονής για
40-80 άτομα τη μέρα
που έπρεπε να νοσηλευ-
τούν σε ΜΕΘ. Ο νυν πρό-
εδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεόφι-
λος Ρόζενμπεργκ, εκτιμά πως
πρέπει να έχουν ανοίξει περίπου 50 κλει-
στές κλίνες και πως ο διαγωνισμός για

πρόσληψη προσωπικού για τις ΜΕΘ μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ θα επαναπροκηρυχθεί.

Οι χρόνια πάσχοντες αποτε-
λούν τη βασική κατηγορία ασθε-
νών που πρέπει οπωσδήποτε να
εμβολιαστούν με το αντιγριπικό.

Δυστυχώς, πέρυσι από τους
ανθρώπους που μπήκαν

στη ΜΕΘ και κατέληξαν,
μόνο το 6% είχε εμβο-
λιαστεί όταν η επιθυμία
των υγειονομικών Αρ-
χών είναι να εμβολια-
στεί το 75%. Οι ειδικοί
συνιστούν αντιγριπικό

εμβολιασμό και σε άλ-
λες ομάδες εκτός από τις

ευπαθείς, όπως είναι οι εκ-
παιδευτικοί, οι οδηγοί στα μέ-

σα μαζικής μεταφοράς, οι εργαζό-
μενοι σε χώρους εστίασης και σε βρεφονη-
πιακούς σταθμούς.

Χωρίς αναλώσιμα υλικά είναι μεγάλα
νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα με νέα
έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ-
γαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι
ασθενείς και οι συγγενείς τους αναγκάζον-
ται να φέρνουν κουβέρτες και σεντόνια από
τα σπίτια τους, ενώ αγοράζουν βαμβάκι, οι-
νόπνευμα, σύριγγες ακόμα και το χαρτί
τουαλέτας. 

Στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» λόγω
έλλειψης αντιδραστηρίων σταμάτησαν να
γίνονται σημαντικές εργαστηριακές εξετά-
σεις. Το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα
υπολειτουργεί και εξυπηρετούνται 5 καρ-
κινοπαθείς την ημέρα αντί για 17. Τα φο-
ρεία έχουν χαλάσει και δανείζονται από το
«Έλενα Βενιζέλου». Οι σύριγγες 5cc και
10cc τελείωσαν, ενώ οι εργολαβικοί εργα-
ζόμενοι είναι 4 μήνες απλήρωτοι. Στο νο-

σοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», πάλι, υπάρ-
χει κίνδυνος για διακοπή ρεύματος και αε-
ρίου, αφού χρωστάει 500.000 ευρώ. Το
αναισθησιολογικό μηχάνημα είναι χαλα-
σμένο εδώ και τρεις μήνες. Αναβάλλονται
χειρουργεία, ενώ εξαιτίας της έλλειψης
υγειονομικού υλικού δανείζονται από άλ-
λα νοσοκομεία. Οι εργολαβικού υπάλλη-
λοι είναι απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ,
τα νοσοκομεία αδυνατούν να εξασφαλί-
σουν ποιοτικό φαγητό στους ασθενείς.
Αναγκάζονται, λόγω έλλειψης προϊόντων
διατροφής και ειδών παρασκευής του φα-
γητού, να σερβίρουν στους ασθενείς νερό-
βραστα φαγητά, παρά τις διαφωνίες των
γιατρών, των νοσηλευτών και των διαιτο-
λόγων.

Γρίπη-φονιάς!

Χωρίς αναλώσιμα μεγάλα 
νοσοκομεία της χώρας

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

!
Oι 200 κλειστές 

κλίνες στις μονάδες
εντατικής θεραπείας
(ΜΕΘ) προκαλούν
«έμφραγμα» στα 

δημόσια 
νοσοκομεία

250.000-500.000 άνθρωποι 
κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους

Το 1ο διαδραστικό
σεμινάριο για 
τον διαβήτη

Το πρώτο διαδραστικό σεμινάριο για τον
διαβήτη είναι γεγονός! Αύριο, Κυριακή 20 Νο-
εμβρίου, στις 11 το πρωί, επισκεφθείτε το Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών καθώς στην αίθουσα
«Αλ. Μητρόπουλος», οι ειδικοί στον τομέα του
σακχαρώδους διαβήτη, Νικόλαος Τεντολού-
ρης, Χρήστος Ζούπας, Ασημίνα Μητράκου και
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, θα απαντήσουν στις
ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τον σακχαρώ-
δη διαβήτη και θα παρουσιάσουν όλες τις σύγ-
χρονες εξελίξεις για την αντιμετώπισή του. 

Με σύνθημα συμφιλιωθείτε με το «γλυκύτα-
το μυστήριο της ζωής», οι ειδικοί θα εξηγήσουν
ότι ο σακχαρώδης διαβήτης στις μέρες μας δεν
είναι αρρώστια, αλλά τρόπος ζωής, και οι πά-
σχοντες θα πρέπει να ζουν μια φυσιολογική
ζωή, χωρίς να αλλάζουν τις καθημερινές τους
συνήθειες.
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του Βαγγέλη Στολάκη

Το ελληνικό e-bay 
είναι... γεγονός! 

Πολλοί το  χαρακτηρίζουν ως το… ελληνικό e-bay, 
αφού σύμφωνα με τους δημιουργούς του δεν 
υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Ο λόγος 

για το www.wildrobe.com, μια online πλατφόρμα όπου 
οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να πωλούν και να 
αγοράζουν αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια μάρκας ή χει-
ροποίητα, χρησιμοποιημένα σε καλή κατάσταση ή ακόμα 
και καινούρια. 

Δημιουργοί της καινοτομικής αυτής πλατφόρμας δυο 
νέοι, μόλις 29 ετών από την Αθήνα. Η Βάσια Πικρού και 
ο Κωνσταντίνος Παπαζαφειρόπουλος οι οποίοι στην Ελ-
λάδα της κρίσης σκέφτηκαν να… «ανοίξουν» τη ντουλάπα 
της μέσης Ελληνίδας και από αυτή την καινοτομία τους να 
βγάλουν λεφτά. Οι λόγοι για τη δημιουργία του wildrobe, 
πολλοί. Αρχικά, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του στην 
KARFITSA μια έρευνα πουν είχαν στα χέρια τους, σύμ-
φωνα με την οποία περίπου το 80% των ρούχων , των 
αντικειμένων και των αξεσουάρ που βρίσκονται σε μια 
γυναικεία ντουλάπα παραμένουν αχρησιμοποίητα. Ένας 
δεύτερος λόγος είναι πως και οι δυο τους επιδίωκαν να 
κάνουν κάτι καινούριο και δημιουργικό. Ο τρίτος λόγος 
που τους οδήγησε να κάνουν την ιδέα τους πράξη είναι να 
κάνουν τη σχέση των καταναλωτών ουσιαστικότερη με τον 
πλανήτη. Όπως άλλωστε αναφέρουν οι δυο νέοι: «Για να 
δημιουργηθεί 1 απλό βαμβακερό μπλουζάκι χρειάζονται 
2.700 λίτρα πόσιμου νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με 
το νερό που χρειάζεται να πιει ένας άνθρωπος για 900 
μέρες ή διαφορετικά 2.5 χρόνια. Γιατί τα παλιά ρούχα να 
παραμένουν αναξιοποίητα»; 

Κάνε τα ψώνια... διασκέδαση
«Είναι αλήθεια ότι οι ντουλάπες μας είναι γεμάτες με 

αντικείμενα που πλέον δεν αξιοποιούμε, είτε γιατί πλέον 
δεν εκφράζουν την προσωπικότητά μας είτε γιατί δεν είναι 
στο νούμερό μας είτε για διάφορους άλλους πολυάριθ-
μους λόγους. Η πραγματικότητα αυτή όχι μόνο δημιουργεί 
πρόβλημα χρόνου και διαχείρισης σε καθημερινή βάση 
αλλά αναδεικνύει το ζήτημα της γενικότερης φιλοσοφίας 
και κουλτούρας έκφρασης της προσωπικότητάς μας μέσα 
από τον τρόπο ένδυσής μας. Έτσι, σε μια περίοδο έντο-
νης αναζήτησης και δημιουργικότητας αποφασίσαμε να 
χτίσουμε κάτι από το μηδέν διαμορφώνοντας κάθε μικρή 
λεπτομέρεια του DNA του με απώτερο σκοπό να κάνουμε 
ένα κομμάτι της ζωής των χρηστών μας πιο όμορφο και 
ουσιαστικό με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο και 
φέραμε στη ζωή το wildrobe, μια πλατφόρμα που φιλοδο-
ξεί να αλλάξει τη σχέση μας με τη μόδα και να ενισχύσει 
την υιοθέτηση ενός σύγχρονου τρόπου ζωής» 

λένε στην KARFITSA.
Η Βάσια Πικρού 

είναι δικηγόρος 
και ο Κων-

σ τ α -

ντίνος Παπαζαφειρόπουλος οικονομολόγος. Οι σπουδές 
τους βέβαια δεν τους απέτρεψαν από το να ασχοληθούν 
με τον κόσμο της μόδας. «Στο Wildrobe ονειρευόμαστε να 
δημιουργήσουμε έναν συναρπαστικό κόσμο μόδας στον 
οποίο θα μοιραζόμαστε μοναδικά αντικείμενα από τις 
ντουλάπες μας που δεν εκφράζουν πλέον τους πραγματι-
κούς εαυτούς μας με ανθρώπους που θα ήταν ενθουσια-
σμένοι να τους δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε απίστευ-
τες εμπειρίες παρατείνοντας την αξία τους. Με πάθος και 
αφοσίωση θα κάνουμε αυτήν τη διαδικασία απολαυστική 
και αξέχαστη» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Η ιδέα ξεκίνη-
σε στις αρχές του 2015, ωστόσο πήρε σάρκα και οστά μό-
λις τον περασμένο Ιούλιο. Η καινοτόμα πλατφόρμα τους 
δε, έχει γίνει ανάρπαστη εάν αναλογιστεί κανείς ότι μέσα 
σε λίγους μήνες οι δυο νέοι έχουν δει μια αύξηση επισκε-
ψιμότητας της ιστοσελίδας τους αλλά και αγοραπωλησιών 
μέσω αυτής που αγγίζει το 60%. 

«Δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πάρουν 
πίσω ένα μέρος της επένδυσης που έκαναν για κάποιο 
αντικείμενο, ρούχο ή αξεσουάρ» λέει η Βάσια Πικρού. Αν 
και μέχρι σήμερα η εφαρμογή απευθύνεται σε γυναίκες, 
αφού αντικείμενα αγοραπωλησιών είναι… γένους θηλυ-
κού, στα άμεσα σχέδια των δυο νεαρών επιχειρηματιών 
είναι να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για παιδιά και για άνδρες. 

Η διαδικασία
Ποια είναι όμως η διαδικασία που ακολουθείται; Αρ-

χικά ο πωλητής θα πρέπει να κατοχυρώσει τα στοιχεία του 
στην πλατφόρμα. «Ανεβάζει» φωτογραφίες του προϊόντος 
που είναι προς πώληση, συμπληρώνει την περιγραφή του 

προϊόντος και ολοκληρώνει τη διαδικασία. Σε επόμενη 
φάση οι συνεργάτες του wildrobe δίνουν περιθώριο δυο 
ημερών στον πωλητή σε περίπτωση που αλλάξει άποψη. 
Μέσα σε αυτές τις 48ώρες μετατρέπουν σε… επαγγελματι-
κές τις φωτογραφίες που έχει «ανεβάσει» στην πλατφόρμα 
ο χρήστης. Μεταφορική εταιρία με την οποία συνεργά-
ζονται παραλαμβάνει το αντικείμενο, το ρούχο ή το αξε-
σουάρ και το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του wildrobe. 
Όταν κάποιος δει το αντικείμενο και θελήσει να το αγο-
ράσει, τότε γίνεται η αποστολή σε όλη την Ελλάδα ενώ η 
πληρωμή πραγματοποιείται είτε με αντικαταβολή είτε με 
κάρτα. 

Τι συμβαίνει όμως όταν ένα αντικείμενο δεν ανταπο-
κρίνεται στις φωτογραφίες του πωλητή; «Τότε το αντικείμε-
νο επιστρέφει πίσω στον κάτοχό του» δηλώνει νέτα σκέτα 
η κ. Πικρού. Έδρα της επιχείρησης των δυο νεαρών είναι 
το… σπίτι τους. Τόσο η Βάσια Πικρού όσο και ο Κωνστα-
ντίνος Παπαζαφειρόπουλος ασχολούνται αποκλειστικά 
με αυτό, ενώ συνεργάζονται με μια πλειάδα εξωτερικών 
συνεργατών, όπως γραφίστες, τεχνικούς και προγραμμα-
τιστές για τις όποιες ανάγκες μπορεί να προκύψουν. 

Όπως αναφέρουν στην KARFITSA οι δυο νεαροί επι-
χειρηματίες «αυτό που κάνουμε είναι να φιλοξενούμε 
στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα πολλά μικρά e-shops». 
Τι σημαίνει όμως αυτό; Ότι κάθε γυναίκα σε πρώτη φάση 
που επιθυμεί να αξιοποιήσει κάποια από τα πράγματα της 
ντουλάπας της που έχει χρησιμοποιήσει χρόνια μπορεί να 
τα «ανεβάσει» στο wildrobe και να δημιουργήσει το δικό 
της μικρό διαδικτυακό κατάστημα. 

Σημειώνεται πως οι αγοραπωλησίες μέχρι σήμερα 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός συνόρων.  
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Γρηγόρης Νιώρας: 

30 χρόνια
στα ράλι 

Η Michelin υποστηρίζει
την εκστρατεία «ECOMOBILITY»

Νέο Opel Mokka
με σύστημα OnStar

Αγώνας
ταχυτητας
στην Τρίπολη

Με το φθινοπωρινό Ράλι Αμαρύνθου 
ολοκλήρωσαν τη φετινή τους πορεία 
στους Ελληνικούς Αγώνες Ράλι οι Γρη-
γόρης Νιώρας και Κώστας Κακαλής, με 
τον πολύπειρο οδηγό να συμπληρώνει 
παράλληλα την 30ή του αγωνιστική χρο-
νιά. 
Πηγαίνοντας κόντρα στους δύσκολους 
οικονομικά καιρούς και πάντα με την 
πολύτιμη στήριξη των χορηγών τους, 
το πλήρωμα του Subaru Impreza WRX 
STi N12 συμμετείχε φέτος σε επιλεκτι-
κούς αγώνες, σημειώνοντας αξιοπρεπείς 
χρόνους σε χωμάτινες και ασφάλτινες 
ειδικές. Δίχως να έχουν χάσει την ταχύ-
τητά τους, κινήθηκαν ταχύτητα τόσο στο 
διήμερο Ευρωπαϊκό Seajets Ράλι Ακρό-
πολις όσο και στο Ράλι Αμαρύνθου και 
μόνο ατυχίες ήταν αυτές που τους στέρη-
σαν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. 
Φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς οι Γρη-
γόρης Νιώρας - Κώστας Κακαλής νιώ-
θουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν για 
μία ακόμα φορά τους χορηγούς τους, 
που συνεχίζουν να στηρίζουν εμπρά-
κτως κάθε τους προσπάθεια στους αγώ-
νες ράλι. 
Έτσι το Ι.ΚΤΕΟ «Κόμβος Κηφισίας» 
(www.ikteokifisias.gr), η Υδρόγειος 
Ασφαλιστική (www.ydrogios.gr), τα ελ-
ληνικά λιπαντικά Eldon’s (www.eldons.
gr), η εταιρεία ελαστικών Hankook, η 
Subaru Greece (subaru.net.gr) και η 
ομάδα του Αλέκου Σιαφαρίκα, που είχε 
την τεχνική υποστήριξη του αυτοκινή-
του, ήταν αυτοί που έτρεξαν μαζί με τους 
Νιώρα - Κακαλή στις ειδικές διαδρομές. 

Η Michelin υποστηρίζει ως χορηγός την εκστρατεία 
«ECOMOBILITY», που στοχεύει στην ευαισθητοποίη-
ση των μαθητών για τη βελτίωση των μετακινήσεων 
στις πόλεις. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2016-2017, η Michelin θα αναλάβει δράσεις ενημέ-
ρωσης των νέων για την οδική ασφάλεια και την προ-
στασία του περιβάλλοντος, δύο θέματα στα οποία τα 
ελαστικά μπορούν να συμβάλουν σημαντικά. 

Με τα επίσημα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών να 
δείχνουν ότι το 54% του πληθυσμού παγκοσμίως ζει 
στα αστικά κέντρα, με αυξανόμενη τάση, αντιλαμβά-
νεται κανείς ότι η μείωση του θορύβου, της μόλυνσης 
και των ατυχημάτων πρέπει να αποτελέσει προτεραι-

ότητα και ότι η αδράνεια έχει μεγάλο κόστος. Στην 
εκστρατεία «ECOMOBILITY» συμμετέχουν ομάδες μα-
θητών από 29 Γυμνάσια της χώρας, οι οποίοι μέσα 
από εργασίες, μακέτες, εικαστικές προτάσεις και δρώ-
μενα αναζητούν και παρουσιάζουν λύσεις, με στόχο 
την αλλαγή συνθηκών και συνηθειών κυκλοφορίας 
στην πόλη τους. Οι ομάδες των μαθητών στη διάρκεια 
του διμήνου Φεβρουαρίου - Μαρτίου θα καταθέσουν 
προτάσεις για λύσεις προβλημάτων μετακίνησης στην 
πόλη τους, ενώ τον Απρίλιο του 2017 θα ανακοινωθεί 
η καλύτερη εργασία, καθώς και οι τέσσερις πιο δημι-
ουργικές παρουσιάσεις, μέσα από ειδική εκδήλωση 
βράβευσης.

Πιο δυναμικό και με ανανεωμένες 
γραμμές κυκλοφορεί το νέο Mokka X 
της Opel. Το Opel Μokka ως αυτοκίνητο 
είναι γνωστό. Το ξέρουμε και το έχουμε 
παρουσιάσει. Αυτό που δεν είναι γνωστό 
είναι το Mokka με τα χαρακτηριστικά Χ. 
Και τι σημαίνει η προσθήκη του γράμμα-
τος «X»; Σημαίνει πιο δυναμικό, με άλλη 
μάσκα, επανασχεδιασμένα εμπρός φωτι-
στικά σώματα, αλλά και τεχνολογία που 
συναντάς μόνο σε πολύ ακριβά μοντέλα. 
Όσον αφορά τις διαστάσεις δεν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις. Οι διαστάσεις του γερ-
μανικού crossover εξακολουθούν να 
είναι συμπαγείς, με μήκος 4.275 χλστ., 
πλάτος 2.038 χλστ. και ύψος 1.658 χλστ. 

Από εκεί και πέρα, αυτά που κάνουν 
τη διαφορά είναι όσα έχουν σχέση με την 
τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα προη-
γούμενα BiXenon AFL+ αντικαταστάθη-
καν με τα AFL LED (Adaptive Forward 
Lighting). Προαιρετικά και τα πίσω φώτα 
μπορούν να είναι LED. Το σύστημα AFL 
LED έχει την ικανότητα να προσαρμόζει 
αυτόματα τον φωτισμό ανάλογα με τις 
συνθήκες οδήγησης, ώστε να επιτυγχά-
νεται διαρκώς ο καλύτερος φωτισμός. 
Για επιθετικότερη αμφίεση προσφέρεται 
το νέο προαιρετικό OPC Line Sport Pack 
με εμπρός και πίσω αλουμινένιες ποδιές 
και πλευρικά μαρσπιέ, αεροτομή οροφής 
OPC Line και 18 ιντσών δίχρωμες ζάντες 
αλουμινίου.

Οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζο-
νται στην κεντρική κονσόλα. Η υπερσυ-
γκέντρωση κουμπιών είναι παρελθόν. 
Τώρα, με το νέας γενιάς σύστημα πο-
λυμέσων R4 όλα γίνονται πιο απλά. Οι 
IntelliLink και Navi 900 IntelliLink είναι 
με έγχρωμη οθόνη αφής 7 ή 8 ιντσών. 
Το ανανεωμένο Mokka X βελτιώθηκε ση-
μαντικά στον τομέα της εργονομίας αλλά 
και της συνδεσιμότητας, χάρη στο Apple 
CarPlay και στο Android Auto. Στον πί-
νακα οργάνων τοποθετήθηκε LCD οθόνη 
πολλαπλών πληροφοριών και ενδείξε-
ων. Η ποιότητα των υλικών χαρακτηρί-
ζεται καλή, με το επάνω πλαστικό του τα-

μπλό και τα επάνω τμήματα στα πάνελ 
των εμπρός θυρών να είναι μαλακότερα. 

Μας άρεσε στον δρόμο το νέο Mokka 
X. Στον ανοιχτό δρόμο το Mokka X ταξι-
δεύει με αξιοπρέπεια και έχει καλά κρα-
τήματα. Ο αεροδυναμικός θόρυβος γίνε-
ται αντιληπτός μετά τα 130 χλμ./ώρα.

Τέσσερα άτομα ταξιδεύουν άνετα και 
βολεύονται στα εργονομικά καθίσματα. 
Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.555 χλστ. 
Ο χώρος αποσκευών φιλοξενεί από 356 
έως 1.372 λίτρα.

Στην γκάμα των πετρελαιοκινητή-
ρων εκδόσεων του ανανεωμένου Mokka 
X υπάρχει ο γνωστός από το Astra 1.6 
CDTI σε δύο επίπεδα ισχύος. Με το μη-
χανικό κιβώτιο 6 σχέσεων αποδίδει 110 
ίππους. Η ροπή ανέρχεται στα 300 Nm 
(1.750-2.000 σ.α.λ.).

Στην ισχυρότερη έκδοσή του απο-
δίδει 136 ίππους με πλουσιότερη ροπή 
320 Nm (2.000-2.250 σ.α.λ.). Μπορεί 
να γίνει παραγγελία με μηχανικό η και 
αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, με σύστη-
μα τετρακίνησης.

Υπάρχουν όμως και οι βενζινοκινη-
τήρες. Ο 1.4 ECOTEC των 152 ίππων 
με ροπή 245 Nm (2.200-4.400 σ.α.λ.) 
συνεργάζεται αποκλειστικά με 6τάχυτο 

αυτόματο κιβώτιο και με σύστημα τετρα-
κίνησης. 

Υπάρχει και ο 1.4 Turbo των 140 
ίππων και ροπής 245 Νm (1.850-4.900 
σ.α.λ). Εδώ μπορούν να γίνουν αρκετοί 
συνδυασμοί. Με μετάδοση της κίνησης 
στους εμπρός τροχούς, με 6τάχυτο μηχα-
νικό ή αυτόματο κιβώτιο, ενώ στην τετρα-
κίνητη έκδοσή του διατίθεται μόνο 6άρι 
μηχανικό κιβώτιο.

Στην παρουσίαση του νέου Opel 
Μokka X, που έγινε στη Μονεμβασιά, 
μάθαμε και για τη λειτουργικότητα της 
νέας υπηρεσίας OnStar. Για το πώς δου-
λεύει όμως αυτή η υπηρεσία θα τα πούμε 
σε άλλο άρθρο.

Το ανανεωμένο Opel Mokka X εί-
ναι ήδη διαθέσιμο, με αρχική τιμή στα 
20.000 ευρώ στην έκδοση με τον βενζι-
νοκινητήρα 1.4 Τurbo των 140 ίππων. 
Πρόκειται για την έκδοση Active με μη-
χανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και την κίνηση 
να μεταδίδεται στους μπροστινούς τρο-
χούς. Στην έκδοση με τους 152 ίππους με 
τον 1.4 Turbo (Innovation) η τιμή φτάνει 
τα 28.100 ευρώ. Ο 1.6 CDTI με τους 110 
ίππους ξεκινάει από τα 21.900 ευρώ και 
με τους 136 ίππους από τα 24.000 ευρώ, 
στην έκδοση Active αμφότεροι.

Αύριο θα 
π ρ α γ μ α -
τ ο π ο ι η θ ε ί 
αγώνας τα-
χύτητας στην 
Τρίπολη. Ο 
δ ή μ α ρ χ ο ς 
Τ ρ ί π ο λ η ς , 
κ. Δημήτρης 
Παυλής, και 
το Δημοτικό 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 
σ τ η ρ ί ζ ο υ ν 
την επιστροφή των αγώνων ταχύτητας 
στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο, καθώς ο 
Δήμος Τρίπολης θα συμβάλει με κάθε 
μέσο, διαθέτοντας έμψυχο δυναμικό και 
τεχνικό εξοπλισμό, με στόχο το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσμα ως προς τη διεξα-
γωγή του αγώνα.
Η τιμή του εισιτηρίου για τους θεατές 
ανέρχεται στα 7 ευρώ, ενώ η είσοδος 
για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών θα είναι 
δωρεάν.
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«Είμαι εδώ…»

 
 
 
 
 
 
 

Για κρασάκι και φαγητό συναντήθηκαν φίλοι και υποστηρικτές 
του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος Αγ. Παντελεήμων, «Είμαι εδώ» 
στην Κουζίνα, σε μια ευχάριστη βραδιά υπό τους ήχους live μου-
σικής. Οι θερμοκρασίες στα ύψη όπως και η διάθεση, άνοιξαν τις 
καρδιές και κυρίως τα πορτοφόλια ορισμένων γνωστών κυριών της  
πόλης που συνδράμουν όσο και οπου μπορούν.

Συλβάννα Καρασαββίδου Διευθ. Ιδρύμ. κοινωνικής πρόνοιας, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ Βενούλα Βαρδαλή

Νανά Καρανίκα, Μαρία Κονιόρδου,
Βίκυ Βογιατζόγλου, Πόλυ Βορεοπούλου, 

Κατερίνα Σοφιανού

Βενούλα Βαρδαλή, 
Φιλιώ Λουμάκου, 

Άννα Παπαβασιλείου,
Πόλυ Βορεοπούλου

Μαρία Στύλου, Αποστολία Ισαακίδου 
και η κ. Ισαακίδου

Ζωή Κούμπη, Στελλίνα Τρωϊανού
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Στους ρυθμούς του χορού της κοιλιάς…

Νικόλας Καζάκος 

Νικόλας Καζάκος, 
Νάνσυ Υφαντίδου, Λία Βέρρα 

Νικόλας Καζάκος, Πόλυ Δεδέογλου, 
Παναγιώτης Ζελελίδης, Λία Βέρρα 

Daria Danilkina, Orit 
Maftsir, Νικόλας 
Καζάκος, Λία Βερ-
ρα, Μίκα Παυλάκη, 
Ozgen Ozcec

Ozgen Ozcec, Sara 
Richard, Λία Βέρ-
ρα, Aziza, Galina 

Tlacheva, Valentina 
Antonova, Marina 

Shichkova, Νικόλας 
Καζάκος

Νικόλας Καζάκος, Prf. Dr. Hassan 
Khalil, Λία Βέρρα 

Λία Βέρρα, Στελλίνα Τρωϊανού 

Λία Βέρρα 

Νικόλας Καζάκος, Στελλίνα Τρωϊανού, Ζωή Κού-
μπη, Ευαγγελία Μίχου, Φιλιώ Λουμάκου, 
Λία Βέρρα, Εύη Παπαδημητρίου

Νικόλας Καζάκος, Bantali Antar (Πρόξενος του 
Μαρόκου στη Θεσσαλονίκη), Λία Βέρρα

Χοροί και ατμόσφαιρα άλλης εποχής κι άλλης ηπείρου! Για 6η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Ανατολίτικης Κουλτούρας και Τέχνης στη 
Θεσσαλονίκη.  Μετά από ένα τριήμερο ταξίδι σε ρυθμούς ανατολής, το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με το Closing Teachers Gala Show – Red Carpet, όπου ανάμεσα στο πολυά-

ριθμο κοινό της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και καταξιωμένοι δάσκαλοι του είδους από 22 χώρες.



Ασχολείται με την μόδα εδώ και λίγα 
χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Βο-
ρείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονί-
κη. Έχει λάβει μέρος σε διαγωνισμούς 
ομορφιάς και έχει αρκετές διακρίσεις 
σε αυτούς. Αυτό ήταν και το κλειδί για 
να ανοίξει ο χώρος αυτός επαγγελματι-
κά για εκείνη. Συμμετέχει σε διάφορα 
fashions show και προωθητικές ενέρ-
γειες διαφόρων εταιριών που χρειάζο-
νται για να προωθήσουν τα προϊόντας 
τους, όμορφες παρουσίες, με αυτή την 
ιδιότητα της ήταν στο περίπτερο της 
εφημερίδας Παρασκήνιο και Karfitsa 
στην ΔΕΘ. Αυτός είναι και ο κλάδος 
που δραστηριοποιείται τον περισσότερο 
καιρό επαγγελματικά.

Της αρέσει η ηρεμία, οι βόλτες με πα-
ρέα της στην παραλία και οι ωραίες 
συζητήσεις που κάνουν την ψυχή της 
να ηρεμεί. Ασχολείται με θεραπευτικό 
μασάζ και έχει εργαστεί γνωστά κέντρα 
αποκατάστασης τραυματιών της πόλης. 

Τις ελεύθερες ώρες της της αρέσει να 
κάνει yoga γιατί την βοηθάει σωματικά 
και ψυχικά όπως λέει.   

Λουίζα
Μελανζέ

ΣΤΕΚΙ: Δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο 
από τα μαγαζιά της αγαπημένης της Θεσσα-
λονίκης όλα έχουν το στιλ του. 

Ζώδιο: Ιχθύς 

Αγαπημένος Προορισμός: Όπου την 
πάνε τα όνειρα της και έχει ανάγκη να βρε-
θεί ανάλογα με την περίοδο που διανεύει.  

Τρεις Ευχές: Φυσικά υγεία γιατί χωρίς 
αυτή δεν κάνουμε τίποτα,  να τελειώσουν 
τα προβλήματα στην χώρα για να γυρίσει 
το χαμόγελο στα χείλι όλων και αγάπη με-
ταξύ των ανθρώπων για να γίνει ο κόσμος 
μας καλύτερος.  
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Τέτοιες μέρες ήταν, καμία βδομάδα μετά 
την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμ-
βρίου 1973, που ο δικτάτορας Ιωαννίδης 
ανέτρεπε με πραξικόπημα τον δικτάτορα 
Παπαδόπουλο και το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο προσπαθούσε να βγάλει από πάνω του 
τα θραύσματα από τις εξοστρακισμένες 
σφαίρες. Ποιος θ’ αποφάσιζε για την τύχη 
του, όταν το χάος εγκαταστάθηκε πάνω 
από την Αθήνα; Ήδη, η περασμένη αγωνι-
στική, που επρόκειτο να γίνει στις 18 Νο-
εμβρίου, αναβλήθηκε και η επόμενη ήταν 
προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 
του μήνα, αλλά ο μέχρι τότε υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ Ζουρνατζής είχε 
απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις περισσοτέ-
ρων των τριών ατόμων. Μα, για να γίνει 
ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, χρειάζονται 
τουλάχιστον δύο 11άδες, άρα 22 παίκτες, 
συν τους αναπληρωματικούς, τους προπο-
νητές και τους γυμναστές, τον γιατρό κ.λπ., 
οι οποίοι υπερέβαιναν το νούμερο. Άρα; 
«Απαγορεύονται και οι προπονήσεις», ήταν 
το μήνυμα του Ζουρνατζή στον τότε πρό-
εδρο της ΕΠΟ και μετέπειτα πρόεδρο της 
ΕΠΑΕ στα χρόνια του επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου (μακαρίτη, πια), Γιώργο Δέδε. 
Οι ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονί-
κης αποφάσισαν να κάνουν προπονήσεις. 
Πώς; Κεκλεισμένων των θυρών. Ήταν η 
πρώτη μορφή αντίστασης του ποδοσφαί-
ρου στη χούντα, που έπεφτε. Γιατί μέχρι 
τότε, η χούντα, όπως και κάθε χούντα που 
σέβεται τον εαυτό της, «τάιζε» άρτον και θε-
άματα τον λαό. 

Μπάλα και πάλι μπάλα και ξανά μπάλα 
από την ΥΕΝΕΔ. Φυσικά, για να μην ξε-
χνιόμαστε, οι ευνοημένοι ήταν και πάλι οι 
«μεγάλοι», Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, 
και λιγότερο η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Μόλις 
την περασμένη αγωνιστική, 11 Νοεμβρίου 
του 1973, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει 
τον Εθνικό με γκολ οφσάιντ του αείμνη-
στου Μιχάλη Κρητικόπουλου. Η χούντα 
όμως… απαγόρευσε τις ανακοινώσεις 
και τις διαμαρτυρίες. Εκείνη την περίοδο 
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κατηγο-
ρούσαν… μυστικά ο ένας τον άλλον για 
το ποιος είχε τη μεγαλύτερη εύνοια από τη 
χούντα, οι μεν για το «Γουέμπλεϊ», οι άλλοι 
για κάτι δάνεια που πήραν οι «κόκκινοι» 
κ.λπ. Τα συνηθισμένα… αγιάτρευτα.
Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου θα γινόταν το 
μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ -ΑΕΚ στην Τούμπα. 
Δεν έγινε ποτέ, γιατί γενικώς… απαγορευ-
όταν και οι μετακινήσεις, αλλά και πώς θα 
γίνει ματς, όταν το αίμα έρρεε άφθονο στα 
σκαλιά του Πολυτεχνείου αλλά και στις 
γύρω περιοχές της Αθήνας; Τότε ήταν που 
ένας πολύ μεγάλος  σέντερ φορ που πέρα-

σε από τονΟλυμπιακό, ο Ελληνογάλλος 
ΥβΤριαντάφυλλος, παρουσιάστηκε ενώπι-
ον του προέδρου Νίκου Γουλανδρή.

«Φεύγω, δεν αντέχω άλλο την κατάσταση 
στην Ελλάδα». Πήγε στη Γαλλία για να δι-
απραγματευτεί τη μεταγραφή του στη Σεντ 
Ετιέν. Έναν χρόνο νωρίτερα, ένας άλλο με-
γάλος άσος, επίσης Ελληνογάλλος, ο Ρο-
μαίν Αργυρούδης, είχε φύγει νύχτα από 
τον Ολυμπιακό. Ήταν «αριστερός»... Λέγε-
ται, μάλιστα, ότι κάποιοι «υπερπατριώτες» 
της χούντας είχαν γράψει στον τοίχο του 
σπιτιού του «όξω οι κομμονιστέ». Ακριβώς 
η ίδια επιγραφή υπήρχε και στον τοίχο του 
άλλοτε Ούγγρου προπονητή του Ολυμπια-
κού, Μάρτον Μπούκοβι. Και τότε ο τοίχος 
είχε την δική του ιστορία… Την Τετάρτη 21 
Νοεμβρίου 1973, ήταν προγραμματισμέ-
νο φιλικό ματς Ελλάδα - Ελβετία. Φυσικά, 
αναβλήθηκε, γιατί απλώς δεν υπήρχε κρά-
τος. Όμως, ο Ζουρνατζής, θέλοντας ν’απο-
προσανατολίσει τη σκέψη των Ελλήνων, 
με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι τα ευρω-
παϊκά ματς των ομάδων θα γίνουν κανο-
νικά και ότι οι ομάδες που θα ταξίδευαν 
στο εξωτερικό θα έπρεπε να δηλώσουν τα 
ονόματα της αποστολής. Την Κυριακή 25 
Νοεμβρίου, όταν ο ελληνικός λαός ζούσε 
την αβεβαιότητα, φυσικά και δεν έγιναν 
παιχνίδια. Ουδείς, βέβαια, γνώριζε για το 
νέο πραξικόπημα του Ιωαννίδη, αλλά δεν 
υπήρχε άνθρωπος να πάρει αποφάσεις. 
Έτσι, οι ομάδες ξανάκλεισαν τις πόρτες 
τους κι έπαιζαν οικογενειακό διπλό.
Όμως, ενώ το ποδόσφαιρο λίμναζε, το 
μπάσκετ έκανε τη δική του «επανάστα-
ση» εκείνες τις μέρες. Όπως γράφει το 
«Retrosport», δύο μέρες μετά την πτώση 
του Παπαδόπουλου: «Στο Παλέ στη Θεσ-
σαλονίκηη ΧΑΝΘ υποδέχεται την Παρτι-
ζάν για το Κύπελλο Κόρατς. Οι Σέρβοι νι-
κούν 79-77. Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, 
ο ΠΑΟΚ παίζει φιλικό (κεκλεισμένων των 
θυρών) με τον Μακεδονικό, τον οποίο και 
νικά με 6-0, ενώ την ίδια μέρα στο Παπα-
στράτειο ο Ολυμπιακός νικά τον Ερυθρό 
Αστέρα με 67-59 και την επομένη ο Πα-
ναθηναϊκός επικρατεί της Μπεργκ με 99-
80 για το πρωταθλητριών στο μπάσκετ, 
περιμένοντας τη ρεβάνς στη Γαλλία». Τελι-
κά, εκείνη η αγωνιστική στο ποδόσφαιρο 
έγινε στις 2 Δεκεμβρίου. Στη «Λεωφόρο» ο 
Παναθηναϊκός νίκησε τη Λά ρισα 2-1. Οι 
Θεσσαλοί έβγαλαν ανακοίνωση: «Ελπίζου-
με η νέα κυβέρνηση να βλέπει εξίσου όλες 
τις ομάδες». Κατηγορούσαν τον διαιτητή 
Ξάνθο ότι ο Αντώνης Αντωνιάδης ήταν 
σε θέση οφσάιντ όταν ισοφάρισε το γκολ 
του Μαντζουράκη. Ποιος ξέρει… Τότε δεν 
υπήρχε ριπλέι.

Η διγλωσσία του… 
ποδοσφαίρου

Το ποδοσφαιρικό… Πολυτεχνείο

Έγινε άνω-κάτω το ελληνικό ποδόσφαιρο με την ελπί-
δα ότι ο άνεμος της εξυγίανσης θα τα σαρώσει όλα. 
«Ας πάει και το παλιάμπελο» που θα ΄λεγε και ο 
παππούς μου, προκειμένου να δει το ποδόσφαιρο 
μία άσπρη ημέρα. 

Η FIFA/UEFA άναψαν «κόκκινο» στις εκλογές της ΕΠΟ, 
πήραν την ιστορία του ποδοσφαίρου στα χέρια τους 
και δημιούργησαν την «Επιτροπή Εξομάλυνσης» με 
στόχο να βάλει τους νέους κανόνες. Εφτασαν μά-
λιστα και στην επιλογή των τριών προσώπων που 
θα αποτελούσαν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, 
αλλά εκεί ανάλαβε δράση η μαφία του ποδοσφαί-
ρου. Αρχικώς απειλήθηκε ο κ. Τσαχειλίδης, ένα από 
τα μέλη της ΚΕΔ και στη συνέχεια άγνωστοι έβαλαν 
φωτιά στην εξοχική κατοικία του κ. Μπίκα, αρχιδι-
αιτητή της επιτροπής! Η λογική λέει ότι κάποιος που 
φτάνει σε τόσο ακραίες εκδηλώσεις βίας δεν θέλει 
να προστατεύσει μόνο τα αγωνιστικά συμφέροντα 
της ομάδας του. Προφανώς και είναι πολύ ισχυρό-
τερα τα κίνητρα, τα οποία ίσως να γίνουν γνωστά 
μόνο όταν συλληφθούν οι δράστες και αποκαλυ-
φθούν οι ηθικοί αυτουργοί των θλιβερών πράξεων.

Μεγαλύτερη αξία όμως έχει η διγλωσσία του κ. Κουτσο-
κούμνη, εκπροσώπου της FIFA και υπευθύνου για 
την εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Μετά τον εμπρησμό του σπιτιού του κ. Μπίκα σε δη-
λώσεις του είχε υποστηρίξει ότι θα πρέπει να συ-
ντρέξουν οκτώ προϋποθέσεις προκειμένου να επα-
ναρχίσει το Πρωτάθλημα. Απ’ αυτές μόνο η μία 
υλοποιήθηκε που είναι η έκδοση του πορίσματος 
για τα αίτια της φωτιάς στο σπίτι του κ. Μπίκα.  

Μεταξύ των άλλων όμως υποσχέθηκε και «ειδική σύ-
σκεψη μεταξύ της FIFA και της UEFA για την Ελλά-
δα», « αυστηροποίηση του υπάρχοντος  πειθαρχι-
κού κανονισμού αναφορικά με τη συμπεριφορά των 
παραγόντων σε θέματα διαιτησίας» και ότι «η δια-
κοπή δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά τα Πρωταθλήμα-
τα θα ξεκινήσουν μόνον υπό συνθήκες ασφάλειας 
για όλους, άποψη που συμμερίζονται και οι FIFA/
UEFA». Απ’ όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές δεν έγινε τίποτε.

Μάλιστα μετά τις απειλές κατά του κ. Τσαχειλίδη είχε 
δηλώσει η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ότι «εάν 
συμβούν παρόμοια γεγονότα εκτροπής θα διακοπεί 
επ’ αόριστον το Πρωτάθλημα». Ποιό; Αυτό που θα 
ξαναρχίσει την επόμενη εβδομάδα! Τελικά το άλλο 
με τον… Τοττό το ξέρετε;

του Βασίλη
Μάστορα

του Άλκη Φιτσόπουλου



Aυτό το  Σά β βα το 19 Νοεμβρίου μαζί  με το

Μαζί μία έκδοση για να επιλέξετε...

Ακόμη:

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΕΡδΙΣτΕ ΚΑΙ ζΕΣτΑθΕΙτΕ!

Βρείτε στο φύλλο την τυχερή σφραγίδα!

300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης

μυϊκοί πονοί
θεραπευτικές ασκήσεις  
και βότανα
ΑυΧΕνίκο ΣυνΔΡομο • πονοί ΣΤουΣ ΩμουΣ,  
ΣΤΗ μΕΣΗ κΑί ΤΗν πΛΑΤΗ • κΡΑμπΕΣ

Οι μυϊκοί πόνοι –χρόνιοι ή περιστασιακοί– 
ταλαιπωρούν ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού. Είτε πρόκειται για χειρωνάκτες 
είτε για εργαζομένους με καθιστική ζωή και 
έλλειψη άσκησης, οι μυϊκοί πόνοι αποτελούν ένα 
δυσάρεστο και ενοχλητικό σύμπτωμα. Πολλοί 
από αυτούς τους πόνους εξελίσσονται σε χρόνιες 
παθήσεις. Στην έκδοση αυτή συγκεντρώσαμε 
παραδοσιακές θεραπείες από Ανατολή και Δύση, 
με θεραπευτικά βότανα, έλαια και καταπλάσματα. 
Ακόμη, συμπεριλάβαμε χρήσιμες ασκήσεις καθώς 
και διατροφικές συμβουλές που ανακουφίζουν 
αποτελεσματικά από τους πόνους.

Θ α ύ μ α τ α  
Σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν  Γε ρ ό ν τ ω ν

Θαύματα που μας γεμίζουν δέος και συγκίνηση. Βιώματα και μαρτυρίες ανθρώπων  
που συγκλονίζουν για τα θαύματα που τους άλλαξαν τη ζωή. 

Τα θαύματα του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού και θαυματουργού,  
του Αγίου Νικολάου Πλανά του απλού και προστάτη των εγγάμων και του νεοφανούς  

Αγίου της Ρωσίας Σεραφείμ της Βίριτσα.

3     ΜΟΝΑδΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

Οι Υπερτροφες 
των Αρχαιων Ελληνων

Γνωστές για πάνω από 2.500 
χρόνια, από την εποχή του 
Ιπποκράτη, οι απόλυτες 
υπερτροφές. Καρποί, βλαστοί 
και βολβοί της ελληνικής γης,  
με θαυματουργές ιδιότητες. 
Από τη θεόσταλτη ελιά 
της Αθηνάς, στο ρόδι της 
Περσεφόνης και της Δήμητρας, 
στην κράνα της πλανεύτρας 
Κίρκης και από εκεί στο 
ιπποφαές του στρατού του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου... 
Η σύγχρονη Διαιτητική 
και Φαρμακολογία τα 
«ανακαλύπτει» εκ νέου και 
μας προτείνει τα σημερινά 
superfoods.

αναγνώστες  κερδίζουν από...15
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