
Η εφηµερίδα 
που διαβάζεται
από 100.000 

αναγνώστες στην 
Κ. Μακεδονία

 Karfitsa

ΜΕ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙ

Επί ποδός κάτοικοι για τον «ξενώνα» Μ.Κ.Ο. που θα φιλοξενήσει ασυνόδευτα 
παιδά από Συρία, Αφγανιστάν και Πακιστάν. Τι απαντά η «ΑΡΣΙΣ»;

ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ... ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΕΡΕΥΝΑ KARFITSA � A’ ΜΕΡΟΣΗ ΑΓΟΡΑ... ΚΙΝΗΘΗΚΕ

Η KARFITSA ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Αµέτρητοι βορειοελλαδίτες δίνουν 
παράβολο... 100 ευρώ για να φύγουν

Χώµατα, µπάζα του µετρό 
και... εισαγγελείς σε χωράφια

Ουρές σε πολυκαταστήµατα της
Θεσσαλονίκης λόγω «Black Friday»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ
ΑΝΕΞ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Β. ΕΛΛΑ∆Α

«Το ΠΟΤΑΜΙ 
έγινε... ∆ΡΑΣΗ 

κι εγώ δεν είµαι 
φιλελεύθερη»

Σε έλλειψη 
τα αντιγριπικά 

εµβόλια

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

 26.11.2016 • Αρ. Φύλλου #640

Αµέτρητοι βορειοελλαδίτες δίνουν 
παράβολο... 100 ευρώ για να φύγουν

και... εισαγγελείς σε χωράφιαΘεσσαλονίκης λόγω «Black Friday»
Των δήµων... τα αφανέρωτα

Πρόσφυγες και σε 
βίλα στο Πανόραµα

#ΜΑΞΙΜΟΥ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η 28χρονη Κ. Νοτοπούλου, 
από το «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»

στο πρωθυπουργικό γραφείο

ΣΙΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
«Ο Π. Καµµένος είναι 
ο Έλληνας... Τραµπ»



«Είμαστε ένας από τους παράγοντες
που προστατεύουν την Ευρώπη. Αν οι
πρόσφυγες διασχίσουν τα σύνορά μας,
θα πλημμυρίσουν και θα κατακλύσουν
την Ευρώπη και η Τουρκία αποτρέπει
αυτό να συμβεί». Η δήλωση αυτή του Ρε-
τσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης
Ιουλίου απομακρύνεται συνεχώς από
την έννοια και τις αρχές της Δημοκρα-
τίας, δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια δύ-

σκολη και επικίνδυνη περίοδο στις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα.
Γιατί, ακόμη κι αν κανείς εκλάβει ως λεονταρισμούς τα όσα λέει –όλο
και πιο συχνά, όλο και πιο βροντερά πλέον– ο αφηνιασμένος «σουλ-
τάνος» για τη Συνθήκη της Λωζάννης, δεν μπορεί να παραγνωρίσει
την απειλή των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών
που βρίσκονται στα μικρασιατικά παράλια και προσδοκούν να πατή-
σουν σε ευρωπαϊκό (άρα σε ελληνικό πρώτα) έδαφος. 

Η απειλή κατάρρευσης της συμφωνίας Βρυξελλών - Άγκυρας για
το Προσφυγικό πρέπει να αποτελέσει
καμπανάκι κινδύνου για την ελ-
ληνική κυβέρνηση. Δυστυχώς,
η Κομισιόν, παρά τα μεγάλα
λόγια και κάποια εκατομ-
μύρια ευρώ, έχει αφήσει
παντελώς μόνη της την
Ελλάδα να διαχειριστεί
μία κρίση που είναι
πολύ πάνω από τις δυ-
νάμεις της. Δεν πρέπει,
μάλιστα, κανείς να πα-
ραγνωρίζει ότι, εάν ο
Ερντογάν αποφασίσει
να... εκτονώσει την οργή
του με καραβιές προσφύ-
γων και μεταναστών, η χώρα
μας είναι η πρώτη που θα νιώσει
τις επιπτώσεις. Και, δυστυχώς, είναι
παντελώς απροετοίμαστη για κάτι τέτοιο. Το τραγικό συμβάν στη Μό-
ρια της Λέσβου και κυρίως τα επεισόδια που ακολούθησαν μετά την
είδηση του θανάτου γιαγιάς και εγγονιού από έκρηξη φιάλης υγραερί-
ου, ήρθαν να μας δείξουν ότι η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από τον έλεγχο – κάτι που επι-
βάλλει λύσεις και όχι θεωρητικές και ακτιβιστικές προσεγγίσεις, ανέ-
ξοδες διαπιστώσεις και ευχολόγια.

Ταυτόχρονα, παρά τα όσα διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου για τηλε-
φωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ - Αλέξη Τσίπρα με πρωτοβου-
λία του επόμενου προέδρου των ΗΠΑ, είναι λάθος να περιμένουμε
αμερικανική χείρα βοηθείας. Η Ουάσινγκτον διανύει μεταβατική πε-
ρίοδο και δεν θα παρέμβει, παρά μόνο υπάρξει κίνδυνος θερμού επει-
σοδίου. 

Η απόφαση του πρωθυπουργού να πραγματοποιήσει επίσημη επί-
σκεψη στη Θράκη ενέχει ισχυρούς συμβολισμούς –καθώς γίνεται σε
χρόνο που οι αναθεωρητικές τάσεις της Τουρκίας χτυπάνε κόκκινο–,
στέλνει, όμως, και λάθος μηνύματα. Διότι είναι τουλάχιστον απαρά-
δεκτο οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας να θυμούνται τους ακρίτες και τη
μουσουλμανική μειονότητα σε περιόδους κρίσης ή εθνικών εκλογών.
«Μιλώ σε έναν δήμο από τους πιο φτωχούς της Ευρώπης», είπε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας σε συγκέντρωση στη Φίλλυρα Ροδόπης. Δεν είπε, όμως,
τι έκανε τα χρόνια που κυβερνά τον τόπο για να αντιμετωπιστεί αυτή η
φτώχεια. Μήπως το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων οφείλει να επα-
νεξετάσει και να επαναπροσεγγίσει τα ζητήματα της ευαίσθητης αυτής
περιοχής πιο ουσιαστικά;
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440
Δωδεκανήσου 21, Θεσσαλονίκηpress@karfitsa.gr

Karfitsa

Ο αφηνιασμένος «σουλτάνος»
και η απροετοίμαστη Ελλάδα

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

Οι πολιτικοί ηγέτες του
τόπου θα πρέπει να επανεξε-
τάσουν τη στάση τους απέ-
ναντι στη Θράκη και να μη
θυμούνται τους ακρίτες και
τη μειονότητα μόνο σε πε-
ριόδους κρίσης ή εθνικών

εκλογών…

Ουρές για το νέο γραφείο του πρωθυπουργού στο
υπουργείο Τσαρουχά-Κόλλια των ΑΝΕΛ. Ουπς, γράψε
λάθος, μπέρδεψα τις… ουρές #διορισμοι 
#θεσεις_εργασιας

Φθηνά τη γλίτωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Αν έκανε το… εγ-
καίνιο του περιφερειακού του γραφείου χθες – βλ «Black
Friday» - θα το συνέδεε με κάτι πολύ φθηνό…#πολυκα-
ταστηματα_μαυρης_παρασκευής_«Black Friday»

«Δήθεν το Μαξίμου Θεσσαλονίκης», σχολίασε ο Γιάννης
Μπουτάρης. Ας αλλάξει πρώτα τη νομοθεσία η οποία
απαιτεί κάθε φορά που κατεβαίνει δήμαρχος στην Αθή-
να, σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με-
τά τα λέμε…»

Οι… περιπέτειες και τα βάσανα σ΄ αυτό το υπουργείο –
βλ πρώην Μακεδονίας Θράκης – δεν τελειώνουν. Όμως
μόνο επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πραγματική αναβάθ-
μιση με κοτζάμ γραφείο πρωθυπουργού! Να τα λέμε κι
αυτά…

Ω ρε μάνα μου… Έτσι και μάθει ο πρωθυπουργός πόσα
άδεια γραφεία έχει το Διοικητήριο, να δεις που θα κάνει
περιφερειακά γραφεία και συνεργατών #παππας
#φλαμπουραρης #καρανικας

Από το «δεν πληρώνω» τα διόδια, στο «δεν επιτρέπεται η
είσοδος» στο πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσαλονίκης
άνευ αδείας… 

Το έργο που θα επιτελείται στο Μαξίμου Θεσσαλονίκης,
λογικά θα αφορά στη ψυχολογία και στο θέατρο, αφού η
επικεφαλής απ αυτά γνωρίζει… αφού… 
#με_το_αριστερο #τεστ_κυβερνητικων 
#προφιλ_ψηφοφορων 

Σημείωση: Ψάχνω το ΦΕΚ για το διορισμό της 28χρο-
νης  διευθύντριας και δεν το βρίσκω… 
#κατω_η_γραφειοκρατια 
#ουτε_τσιπρας_τρεχει_το_δημοσιο

Υπενθύμιση: Η αδελφή του στρατηγικού συμβούλου του
πρωθυπουργού είναι το δεξί χέρι του προέδρου του λι-
μανιού #καλα_που_ειναι_η_θεσσαλονικη 
#το_καλυτερο_πολιτικο_προσωπικο_εχουμε

Απουσία δημάρχου τα εγκαίνια του πρωθυπουργικού
γραφείου στο διοικητήριο #ειπαμε_κυριακο_μητσοτα-
κη_στηριζει_ο_κυρ_γιαννης

Δεν έχει γίνει γνωστό αν θα αναβαθμιστεί και το παλατά-
κι της Αρετσούς με ανάλογο γραφείο-διαμέρισμα για
πρωθυπουργό και προεδρο Αλέξη Τσίπρα
#οχι_μονο_γαμοι_και_χαρες
#να_το_κανει_θερινο_γραφεο

«Το σπίτι των αριστερών του λαού, το... παλατάκι στην
Αρετσού». Ακόμη μια πρόταση που κερδίζει έδαφος για
τη βιλα που βρισκεται στην ακρη της θαλασσας 
#οικονομια_με_συριζα 
#οχι_αλλα_εξοδα_ξενοδοχειων

«Κανονικά θα είχαμε τόνους δακρύων οργής για τους
νεκρούς της Μόριας αλλά οι ευαίσθητοι συμπολίτες διο-
ρίστηκαν και δεν προλαβαίνουν να κλάψουν...» όπως
έγραψε ο ποιητής @ManosVoularinos

Χρόνο για εγκαίνια και φωτογραφικά στιγμιότυπα βρί-
σκεις, για hot spot… δύσκολα #Μορια #Θρακη #οι_φι-
λοι_μας_οι_Τουρκοι #ΤΑP #λιμάνι_Αλεξανδρουπολης
#εργα #Μουζάλας #ΜΚΟ #νησια_το_χειμ      ωνα

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#Μαξίμου_Θεσσαλονίκης)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Βαγγέλης Στολάκης  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού, 

Φιλία Νομικού  

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Τρ. Μηταφίδης, Δημ. Βασιλειάδης, Σ. Αναστασιάδης, 
Αλ. Παπουτσής, Ντ. Κωστόπουλος, Βασ. Μάστορας

Σελιδοποίηση:
Χρήστος Ρέτσης 

Φωτορεπορταζ:
e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ

ΕΚΔΟΤHΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

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

Θερινό
πρωθυπουργικό
γραφείο; #παλα-

τάκι_αρετσού
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Ένα σημαντικό έργο 
στην Ελλάδα για την Ελλάδα 
με μακροχρόνια οφέλη 
για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.

Η αποκατάσταση του εδάφους
Με την ολοκλήρωση των εργασιών το έδαφος επανέρχεται στην αρχική 
του κατάσταση και τοποθετούνται  σημάνσεις ενημέρωσης για την 
ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. 

Η τοποθέτηση και η επιχωμάτωση
Οι σωλήνες τοποθετούνται στην τάφρο, γίνονται οι απαραίτητες εργασίες 
προστασίας και ελέγχου και η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εκσκαφής.

Το άνοιγμα της τάφρου
Το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα και γίνεται το άνοιγμα της 
τάφρου. Το χώμα από την εκσκαφή φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί 
αργότερα στην αποκατάσταση του εδάφους.

Η προετοιμασία
Οι 48 ιντσών χαλύβδινοι σωλήνες μεταφέρονται με ασφάλεια, από τα λιμάνια 
της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης στη Ζώνη 
Εργασίας, τοποθετούνται σε σειρά και συγκολλούνται μεταξύ τους.

Οι εργασίες κατασκευής 
του ΤΑΡ ξεκίνησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.tap-ag.gr
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#κοινωνία

Δεν είναι εφικτό λοιπόν να γνωρίζει εκ 
των προτέρων ο φαρμακοποιός ποια θα 
είναι η κίνηση και το υγειονομικό περι-
βάλλον ένα χρόνο μετά. Αν για παράδειγ-
μα προκύψει μία γρίπη, ή μία παραπάνω 
προτροπή από τα μέσα ενημέρωσης, αυτό 
αμέσως αυξάνει τη ζήτηση». Μάλιστα ο 
πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης περιγράφει πως: «υπάρ-
χουν χρονιές που αναγκαζόμαστε να πε-
τάξουμε τα εμβόλια και υπάρχουν χρονιές 
που εξαντλούνται πρόωρα και μετά δεν 
έχουμε να καλύψουμε. Κάθε φαρμακοποι-
ός παρέλαβε την ποσότητα των εμβολίων 
που παρήγγειλε και συνήθως οι ποσότη-
τες είναι αντίστοιχες της περασμένης χρο-
νιάς. Σε αυτή την περίπτωση αν ενδιαφερ-
θεί ένα 5% επιπλέον, καταλαβαίνετε ότι 
ο προϋπολογισμός τινάζεται στον αέρα. 
Όμως, από τη φύση της παρασκευή τους, 
τα εμβόλια δεν παράγονται διαρκώς και 
αενάως όπως τα χάπια για παράδειγμα». 
Εξηγώντας τη διαδικασία παρασκευής 
των αντιγριπικών εμβολίων, ο κ. Θεο-
δοσιάδης αναφέρει πως απομονώνονται 
στελέχη από τη φετινή γρίπη προκειμένου 
να μπούνε στα εμβόλια της επόμενης χρο-
νιάς. «Είναι μία μακρόχρονη ιστορία και 
έτσι αργούν να παρασκευαστούν». 

«Ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο»

Να σημειώσουμε ότι, επισήμως ο αντι-
γριπικός εμβολιασμός γίνεται από τις αρ-
χές Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, 
ώστε τα εμβόλια να μπορέσουν να δρά-
σουν τους μήνες κατά τους οποίους συ-
νήθως εμφανίζεται η γρίπη. Σύμφωνα με 
τους γιατρούς η περίοδος της εποχικής 
γρίπης είναι από τον Οκτώβριο έως και 
τον Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ 
Δεκεμβρίου και Μαρτίου. Επιπλέον απαι-
τούνται περίπου δύο εβδομάδες μέχρι να 
δράσει το εμβόλιο και να δημιουργήσει 
αντισώματα στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ο κ. Θεοδοσιάδης εξηγεί ότι οι παραγ-
γελίες που ήρθαν εξαντλήθηκαν, καθώς 
η ζήτηση ήταν μεγαλύτερη από την προ-
βλεπόμενη. «Βέβαια, εμείς από τις αρχές 
Οκτωβρίου τέλη Σεπτεμβρίου που ξεκί-
νησαν οι εμβολιασμοί, ενημερώναμε και 
προτρέπαμε τον κόσμο να κάνει το συγκε-
κριμένο εμβόλιο. Όταν λοιπόν κάποιος το 
αφήνει για τελευταία στιγμή… είναι πιθα-
νό να μη βρει, όπως συμβαίνει για παρά-
δειγμα αυτή την περίοδο. Επίσης η αντί-
ληψη που έχουν μερικοί να εμβολιαστούν 
όσο το δυνατόν πιο αργά προκειμένου να 
έχουν κάλυψη για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, είναι λανθασμένη. Ο εμβολια-

σμός είναι μία προληπτική διαδικασία και 

όχι κατασταλτική. Αν λοιπόν προγραμμα-

τίζουν σωστά τον εμβολιασμό τους δε θα 

αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα», κα-

ταλήγει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση του καθηγητή Γιώργου 
Γιαχνίογλου, που όπως ανέ-
φερε στην εφημερίδα Karfitsa, 
«έψαξα όλα τα φαρμακεία της 
Νεάπολης για να βρω αντιγρι-
πικό εμβόλιο και δε βρήκα σε 
κανένα φαρμακείο». Όπως εξή-
γησε, ψάχνει το συγκεκριμέ-
νο εμβόλιο για την υπερήλικη 
αδερφή του που είναι ανασφά-
λιστη και πρέπει να το κάνει 
μετά από προτροπή του για-
τρού της. «Η ιατρική συνταγή 
θα είναι σε ισχύ έως και τις 5 
Δεκεμβρίου. Ελπίζω μέχρι τότε 
να έχω καταφέρει να βρω το 
εμβόλιο, διότι σε όσα φαρμα-
κεία πήγα μου είπαν πως έχουν 
έλλειψη και δε θα κάνουν επα-
ναληπτικές παραγγελίες», τόνι-
σε ο κ. Γιαχνίογλου. 

Επιστροφή 
στην παράδοση 

Όταν ο  Σεφέρης παρέλαβε το βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδι-
κή Ακαδημία (10.12.1963), είχε πει: 
« είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η πα-
ράδοσή του είναι τεράστια και το πράγ-
μα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας 
παραδόθηκε χωρίς διακοπή». Αυτή η 
τεράστια παράδοση διασώθηκε μέχρι 
σήμερα από στόμα σε στόμα. Πέρασε 
μέσα από τους δρόμους της ζωής, της 
τέχνης και της καθημερινότητας. Έτσι 
μεταλαμπαδεύτηκαν από γενιά σε γε-
νιά, διδάγματα και συνήθειες για κάθε 
πτυχή του ανθρώπινου βίου.

Πατρίδα μας δεν είναι μόνο ο τόπος 
που γεννηθήκαμε, τα βουνά, τα πο-
τάμια και οι άνθρωποι. Πατρίδα μας 
είναι και οι εμπειρίες, τα έθιμα, οι 
συνήθειες, τα ιστορικά γεγονότα, η 
θρησκεία, τα συναισθήματα που έχουν 
ριζώσει μέσα μας και αποτελούν την  
Εθνική μας ταυτότητα.

Στις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι 
επιστρέφουν στις ρίζες τους, στον τόπο 
τους, στους οικείους τους, στους γονείς 
τους, για να αντλήσουν δύναμη και 
ανακούφιση. Αυτόν τον ρόλο παίζει η 
παράδοση για το έθνος μας. Παρ’ ότι τα 
τελευταία χρόνια,  τα φερέφωνα εκεί-
νων που προσπαθούν να μετατρέψουν 
την ανθρωπότητα σε μία παγκόσμια 
μάζα, για να την διαφεντεύουν καλύ-
τερα. Παρ’ ότι ο ψευδοπροοδευτισμός 
με παραπλανητικούς όρους προσπαθεί 
να ξεθεμελιώσει κάθε τι πατριωτικό 
και να περάσει την δική του πραγματι-
κότητα. Παρ’ ότι η ψευτοκουλτούρα θε-
ωρεί συντηρητικό κάθε έναν που μένει 
πιστός σε αξίες, ιδανικά, πολιτισμό και  
παράδοση.

Τα τελευταία χρόνια σε πείσμα όλων 
αυτών  μικροί και μεγάλοι αντιστέκο-
νται  και κρατούν ζωντανά όλα εκείνα 
τα στοιχεία που συνθέτουν τον θησαυ-
ρό της  πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
της παράδοσης και της ταυτότητας του 
Έθνους. Και είναι πολύ αισιόδοξο που 
η ανάγκη του λαού μας να συνδεθεί 
στενότερα με τις ρίζες του, εκφράζεται 
σήμερα πιο έντονα από ποτέ.Γιατί δεν 
είναι πρόοδος να προσπαθείς να απο-
δομήσεις ότι συνθέτει την Πατρίδα και 
το Έθνος. Ούτε εξέλιξη όσα πρεσβεύ-
ουν και επιδιώκουν οι σκληροπυρηνι-
κοί της νέας τάξης πραγμάτων.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημο-
κρατίας

του Σάββα 
Αναστασιάδη*

Σε έλλειψη τα αντιγριπικά 
εμβόλια στη Θεσσαλονίκη

«Ψάξαμε σε όλη 
τη Νεάπολη» 

Έλλειψη παρουσιάζουν εδώ και 15 μέρες τα αντιγριπικά εμβό-
λια, από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον 

πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Κυριάκο 
Θεοδοσιάδη. Όπως περιγράφει στην εφημερίδα KARFITSA, «γίνε-
ται προπαραγγελία των εμβολίων από τον προηγούμενο χρόνο. 

Της Έλενας Καραβασίλη 
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«Ευχαριστώ πολύ αλλά όπως καταλα-
βαίνετε δεν µπορώ να µιλήσω. Καταλα-
βαίνετε…» φέρεται να δήλωσε σε δηµο-
σιογράφο τοπικού καναλιού η 28χρονη 
ψυχολόγος µε θεατρικές σπουδές, η 
οποία ήταν… «σφίγγα». Η κ. Νοτοπού-
λου µάλιστα, την περασµένη ∆ευτέρα 
οπότε και έγινε γνωστή η είδηση πως 
αναλαµβάνει συντονίστρια του… Μαξί-
µου Θεσσαλονίκης εµφανίστηκε σε εκ-
δήλωση µε κεντρικό οµιλητή τον υπουρ-
γό Επικρατείας και στενό συνεργάτη του 
πρωθυπουργού, Χριστόφορο Βερναρ-
δάκη µόλις εγκατέλειψαν τον χώρο της 
εκδήλωσης οι… δηµοσιογράφοι.

Σύµφωνα µε πληροφορίες η κ. Νοτο-
πούλου είναι προσωπική επιλογή του 
Αλέξη Τσίπρα και αξιοποιείται στην εν 
λόγω θέση στο σκεπτικό «διακυβέρνη-
σης µε την γενιά του», όπως άλλωστε 
δήλωσε ο ίδιος πριν από τον πρόσφατο 
ανασχηµατισµό. Η κ. Νοτοπούλου είναι 
ένας άνθρωπος «δραστήριος» όπως λένε 
στην KARFITSA µε έντονη κοινωνική 
δράση. Σηµειώνεται πως η ίδια αµέσως 
µετά την παραίτησή της από τη θέση της 
εκπροσώπου τύπου της δηµοτικής πα-
ράταξης «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη» 
ασχολήθηκε µε την οργάνωση «Καλαθά-
κι» που προσφέρει βοήθεια σε απόρους 

συνανθρώπους µας, δραστηριοποιή-
θηκε όµως έντονα και στο προσφυγικό 
ζήτηµα. Εκτός από καλούς φίλους δι-
αθέτει και πολιτικούς αντιπάλους που 
στο άκουσµα της είδησης καταφέρθηκαν 
εναντίον της. 

Πολιτική ενασχόληση

Η νεαρή ψυχολόγος που θα είναι από 
εδώ και στο εξής τα αυτιά και τα… µάτια 
του Αλέξη Τσίπρα στην Βόρεια Ελλάδα 
ασχολήθηκε µε τον ΣΥΡΙΖΑ µόλις το 
2010. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως 
µας αναφέρουν άνθρωποι που την γνω-
ρίζουν καλά «δεν την θυµούνται από την 
συµµετοχή της στο νεολαιΐστικο Κίνη-
µα». Η ενασχόλησή της µε την πολιτική 
ξεκίνησε το 2010 όταν συµµετείχε στις 
εκλογές µε το ψηφοδέλτιο του Τάσου 
Κουράκη ως υποψήφια Περιφερειακή 
Σύµβουλος Κεντρικής Μακεδονίας. Τότε 
την επαφή, σύµφωνα µε όσα γνωρίζου-
µε, την είχε κάνει ο νυν περιφερειακός 
σύµβουλος και ένας εκ των πρωτεργα-
τών του Κινήµατος «Ακρίβεια STOP» 
και «∆εν πληρώνω ∆ιόδια», Γιώργος 
Θεοδωρόπουλος, ο οποίος τυγχάνει να 
είναι θείος της. Μάλιστα, σύµφωνα µε 

πληροφορίες συµµετείχε και οι ίδια στις 
κινητοποιήσεις εναντίον των διοδίων. 
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μα-
ΐου 2014 υπήρξε εκπρόσωπος τύπου 
της δηµοτικής παράταξης «Θεσσαλονί-
κη: Ανοιχτή Πόλη» µε επικεφαλής τον 
Τριανατάφυλλο Μηταφίδη, ενώ ρίχτηκε 
στη µάχη του σταυρού και στις εθνικές 
εκλογές. 

Το µόνο που έχει γίνει γνωστό µέχρι 
στιγµής, αφού ο αριθµός αλλά και οι άν-
θρωποι που θα συνεργαστούν µε την κ. 
Νοτοπούλου όπως και οι αρµοδιότητές 
της κρατούνται… επτασφράγιστο µυστι-
κό – είναι ορισµένες πληροφορίες για 
το γραφείο της. Τον χώρο επισκέφτηκε 
η KARFITSA την περασµένη Τετάρτη. 
Εκεί εντοπίσαµε την κ. Νοτοπούλου η 
οποία δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. 
Όπως φαινόταν η ίδια έχει αναλάβει την 
εποπτεία των εργασιών προκειµένου 
να διαµορφωθεί ο χώρος σε… πρωθυ-
πουργικό γραφείο. Το γραφείο βρίσκε-
ται στον πρώτο όροφο του ∆ιοικητηρίου 
και είναι ο χώρος που χρησιµοποιούσε 
στο παρελθόν ο Γενικός Γραµµατέας 
του υπουργείου µε τελευταίο ένοικό του 
τον… Λουκά Ανανίκα. Σηµειώνεται ότι 
ο χώρος του πρωθυπουργού είναι ο… 
µισός από το γραφείο της υφυπουργού 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά. 

Αντιδράσεις

«Επικοινωνιακή φούσκα» χαρακτήρι-
σαν τη λειτουργία Γραφείου του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονί-
κη οι βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης 
της Νέας ∆ηµοκρατίας Κώστας Γκιου-
λέκας και Θεόδωρος Καράογλου αντί-
στοιχα. «Θα ήταν πιο χρήσιµο και ωφέ-
λιµο για τη Μακεδονία και τη Θράκη ο 
πρωθυπουργός να αφήσει στην άκρη 
τα εγκαίνια γραφείων άνευ αρµοδιο-
τήτων και να επανασυστήσει αυτόνοµο 
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, 
ενισχύοντάς το µε αποκλειστικές ανα-
πτυξιακές αρµοδιότητες, όπως εκείνες 
που απέκτησε τον Ιούνιο του 2012» 
υπογράµµισαν σε κοινή δήλωση τους οι 
βουλευτές και συµπλήρωσαν: «Αρµοδι-
ότητες οι οποίες όχι µόνο του έδωσαν 
έναν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική 
πολιτική της χώρας, αλλά έδωσαν και 
στους βορειοελλαδίτες χειροπιαστές 
αποδείξεις ότι ο βόρειος ελληνικός χώ-
ρος µπορεί να εξελιχθεί σε ατµοµηχανή 
ανάπτυξης για το σύνολο της πατρίδας 
µας. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, 
µόνο και µόνο για να… αποκαταστήσει 
επαγγελµατικά και άλλους κοµµατικούς 
«συντρόφους» του, οι οποίοι βρίσκονται 
ψηλά στην επετηρίδα του ΣΥΡΙΖΑ και 
περιµένουν να «κολλήσουν» τα πρώτα 
τους ένσηµα στον κρατικό µηχανισµό».

Η «µαύρη Παρασκευή», εµφανίστηκε 
και στη χώρα µας. Η «black Friday»,  η 
οποία καθιερώθηκε σ την αµερικανική 
αγορά είναι µια ηµέρα κατά την οποία τα 
καταστήµατα προσφέρουν στο αγοραστι-
κό τους κοινό εκπτώσεις στις τιµές των 
προϊόντων που φθάνουν ακόµη και το 
80%.

Στην Θεσσαλονίκη, νεαρόκοσµος από 
πολύ νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκε έξω 
από καταστήµατα για να επωφεληθεί από 
τις χαµηλές τιµές. Το κέντρο της πόλης 
σχεδόν, κατακλύστηκε από νεαρούς και 
νεαρές, καταναλωτές, δηµιουργώντας 
και κυκλοφοριακό κοµφούζιο. Ακόµη 
και τα αστικά λεωφορεία ήταν ασφυκτι-
κά γεµάτα. Το καταναλωτικό κοινό της 
Θεσσαλονίκης έσπευσε να επωφεληθεί 
από τις µεγάλες εκπτώσεις των προϊό-
ντων. 

Τα ηλεκτρονικά είδη, τελευταίας τε-
χνολογίας αλλά και πολυκαταστήµατα 
και εµπορικά κέντρα µε είδη ένδυσης 
και υπόδησης γέµισαν. Σχηµατίστηκαν 
τεράστιες ουρές από κόσµο που έψαχνε  
τις µεγάλες εκπτώσεις. 

Η black Friday, προσέλκυσε τους Θεσ-
σαλονικείς, οι εκπτώσεις στις τιµές όµως 
δεν ήταν και τόσο δελεαστικές, ανάλογες 
µε αυτές που γίνονται στην αµερικανική 
αγορά.  

Κυµάνθηκαν γύρω στο 30% µε 40% 
και κάτω. Ωστόσο, µέλη της διοίκησης 
του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν κα κατά 
πόσο µπορούν οι τοπικοί επιχειρηµατί-
ες να κάνουν µεγάλες προσφορές σε µια 
περίοδο απόλυτης οικονοµικής ύφεσης.  
Έστω και υπερβολικά, χαρακτηρίστηκε 
ακόµη κα ως «τραγική Παρασκευή».

Η «Black Friday» έχει θεσπιστεί στις 
ΗΠΑ και είναι πάντα η επόµενη ηµέρα 
από την Ηµέρα των Ευχαριστιών. Τα 
καταστήµατα εκεί προχωρούν σε δρα-
µατικές εκπτώσεις που φθάνουν έως 
και 80%. Το όνοµα της «µαύρης Πα-
ρασκευής», προέκυψε όταν  στις ΗΠΑ 
τη δεκαετία του ‘60 τα λογιστικά φύλλα 
ήταν µε µελάνη δύο χρωµάτων, κόκκι-
νη για τις µέρες µε αρνητικό αποτέλεσµα 
(τζίρο) και µαύρη για τις µέρες µε θετικό 
αποτέλεσµα. Οπότε, δεδοµένου ότι όλοι 
έσπευδαν να επωφεληθούν από τις µε-
γάλες εκπτώσεις,  γινόταν µεγάλος τζί-
ρος. Έτσι προέκυψε και ο όρος Black για 
αυτή την Παρασκευή. 

Κοσμοσυρροή  
καταναλωτών, 
επιφυλακτικοί 
οι έμποροι

Η 28χρονη καλλονή που μπαίνει 
στο... πρωθυπουργικό γραφείο
Την περασµένη εβδοµάδα η Κατερίνα Νοτοπούλου ήταν το πιο… 

περιζήτητο άτοµο στην Θεσσαλονίκη. Το 28χρονο στέλεχος 
του ΣΥΡΙΖΑ που από σήµερα αναλαµβάνει επικεφαλής του πρω-
θυπουργικού γραφείου στην Θεσσαλονίκη µπορεί να… κυκλοφο-
ρούσε, ωστόσο δεν… µιλούσε. Μάλιστα σύµφωνα µε πληροφορίες 
της KARFITSA η ίδια απέφευγε να απαντήσει στα µηνύµατα και τις 
κλήσεις ακόµα και των δικών της ανθρώπων που στο άκουσµα 
της είδησης πως αναλαµβάνει θέση στενής συνεργάτιδας του Αλέξη 
Τσίπρα έσπευσαν να την συγχαρούν. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Της Όλγας Γκάλη
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SMS:Την… µαµά πατρίδα µα-θαίνουµε πως υπηρετεί εδώ και λίγο καιρό ο γιος του δηµάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτε-ζίδη. Την είδηση… έκανε γνωστή ο ίδιος ο περήφανος πατέρας, ο οποίος σε πρόσφατη εκδήλωση στο δηµαρ-χείο του µιλώντας σε φίλους είπε: «Το καµάρι µου υπηρετεί στα Γρεβενά. Μόλις κατατά-χθηκε…»

Με... σήµα τη γοργόνα κυκλοφο-
ρεί σε συλλεκτική έκδοση το πρώτο 
κρασί made in Thessaloniki. Πρό-
κειται για την παραγωγή που προέ-
κυψε από τον αστικό αµπελώνα που 
υπάρχει στην πόλη. Το κρασί δεν 
διατίθεται στο εµπόριο παρά µπο-
ρούν να το γευτούν µόνο όσοι τα 
πάνε καλά µε τον δήµαρχο Μπου-
τάρη και τους αντιδηµάρχους του. 
Άντε και σε κάποιο φιλανθρωπινό 
event µπορεί κάποιος να σεβιριστεί 
εάν το κρασί προσφέρεται!

Τρίτη και... καταϊδρωµένη τερµάτισε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του ΤΕΕ. Μάλλον ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Θεσσαλονικιός Σωκράτης Φάµελλος και ο υπουργός υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης που έσπευσαν στις... 
κάλπες δεν ήταν και πολύ... γουρλήδες για τους πολιτικούς µηχανικούς, συναδέλφους και... συντρόφους τους!

Να παραδώσει την έδρα της ζήτησε µέσω facebook 
από την Κατερίνα Μάρκου ο Νίκος Νυφούδης. Σε σχό-
λιό του ο επιλαχών βουλευτής του «Ποταµιού» έγραψε: 
«Να παραδώσει την έδρα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν 
έχει λίγη αξιοπρέπεια. Αν και δεν το πιστεύω. Η έδρα 
ανήκει στους 10 χιλιάδες και πλέον ανθρώπους που 
ψηφίσανε το Ποτάµι στις εκλογές του Γενάρη». Υπεν-
θυµίζεται πως ο κ. Νυφούδης είχε χάσει από την Κα-
τερίνα Μάρκου την µια και µοναδική βουλευτική έδρα 
του «Ποταµιού» στην περιοχή για λιγότερες από σαρά-
ντα ψήφους. Όπως είναι λογικό τώρα, ζητά την παραί-
τησή της προκειµένου να γίνει βουλευτής. Λέτε και η 
ανεξάρτητη πλέον βουλευτίνα να απαντήσει στον πο-
λιτευτή του «Ποταµιού» µέσω της... δικαστικής οδού, 
όπως είχε κάνει στο παρελθόν ο πρώτος;

■ «Σχέδιο… αποδιάρθρωσης 
της ΕΛ.ΑΣ. εφαρµόζει η κυβέρνη-
ση στη Θεσσαλονίκης» υποστη-
ρίζει ο βουλευτής της Ν∆ Σταύ-
ρος Καλαφάτης! Όπως σηµειώνει 
«προεδρικό διάταγµα φέρνει εκ-
πτώσεις στην ασφάλεια των πο-
λιτών, µε συγχωνεύσεις τµηµά-
των, δηµιουργία νέων -χωρίς 
ενίσχυση της Γενικής Αστυνο-
µικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονί-
κης µε το ανάλογο προσωπικό- 
και παράλληλη κατάργηση… 27 
Τµηµάτων ∆ίωξης Ναρκωτικών» 
Την ίδια ώρα παραµένουν κενές 
300 οργανικές θέσεις στη ΓΑ∆Θ!

■ Τρέχει και δεν... φτάνει η 
Βίκυ Ευταξά. Η πρόεδρος της 
∆ιοικούσας Επιτροπής της Νέας 
∆ηµοκρατίας Θεσσαλονίκης µετά 
τις εκλογές στο ΤΕΕ οργανώνεται 
για τις... κάλπες στα επιµελητή-
ρια και τις άλλες κλαδικές συλ-
λογικότητες. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες τα τηλέφωνα για τις 
εκλογές του ΤΕΕ που έγιναν από 
το γραφείο της κ. Ευταξά άγγι-
ξαν τα 1679. Αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι αυτή την περίοδο η ίδια 
«τρέχει» και µε την µετακόµισή 
της γιατί δεν θα έχει να κοιµη-
θεί πουθενά σε δέκα µέρες, αντι-
λαµβάνεται πως πρόκειται για... 
σπουδαίο κατόρθωµα. 

■ Την έξαρση των κρουσµά-
των ηπατίτιδας Α’ στο Κέντρο 
Φιλοξενίας Προσφύγων (ΚΦΠ) 
Νέας Καβάλας στο Νοµό Κιλκίς 
καταγγέλλει µε ερώτηση του στη 
Βουλή ο βουλευτής της Ένωσης 
Κεντρώων στη Β΄ Θεσσαλονίκης 
Αριστείδης Φωκάς. Ο κ. Φωκάς 
επισηµαίνει, πως τα κρούσµατα 
έφτασαν µέσα σε τρεις µόλις µή-
νες τα… 47 σε ένα Κέντρο Φιλο-
ξενίας (!) την ώρα που το 2015 
σε όλη τη χώρα είχαν δηλωθεί 
µόλις 62 περιστατικά! Μάλιστα 
στον κατάλογο των νοσούντων 
έχουν προστεθεί και εργαζόµενοι 
που δούλευαν σε ΚΦΠ, όπως και 
ένας υπάλληλος της καθαριότη-
τας του δήµου Παιονίας. Σηµει-
ώνει ακόµη, πως ο εµβολιασµός 
που είχε ζητήσει ένα χρόνο πριν, 
δεν προχώρησε, καθώς οι εµβο-
λιασµοί ξεκίνησαν τον Αύγουστο 
και περιορίστηκε µόνο σε αυτούς 
που ήρθαν σε επαφή µε τα άτοµα 
που νόσησαν.

#ιστορίες_για_Βορείους

❰
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Ποιος πρόεδρος φο-

ρέα της Θεσσαλονίκης έλεγε 

πρόσφατα σε «πηγαδάκι» ότι: 

«για να µετεξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε 

ένα σύγχρονο κεντρώο προοδευ-

τικό κόµµα που θα πάρει τη θέση 

του… ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 

αποµακρυνθεί ο Αλέξης Τσί-

πρας»; ∆ιόριζε πρόεδρους 

να δεις καλό…

#ιστορίες_για_Βορείους

■ Την περασµένη Τετάρτη η 
Άννα Ευθυµίου, γνωστή δικηγό-
ρος στη Βόρεια Ελλάδα και πο-
λιτεύτρια Α’ Θεσσαλονίκης έκα-
νε το… τραπέζι σε συντάκτες του 
πολιτικού ρεπορτάζ. Η συνάντη-
ση πραγµατοποιήθηκε στα Λαδά-
δικα σε µαγαζί που στο παρελ-
θόν θεωρούνταν το «στέκι» του… 
Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. Η 
κ. Ευθυµίου κέρασε τους δηµο-
σιογράφους ένα ποτήρι κρασί 
µε αφορµή την ονοµαστική της 
εορτή (που είναι… στου ∆εκέµ-
βρη τις 9, όπως λέει και ο λαϊκός 
τροβαδούρος). Βέβαια, οι περισ-
σότεροι καλεσµένοι σχολίασαν 
µεταξύ άλλων: «Ξεκίνησαν τα 
τραπεζώµατα, εκλογές έρχονται»

❰

■ «Μετρούν και ξαναµετρούν»  
υποψηφίους… υποψηφίους στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης εταιρείες δη-
µοσκοπήσεων για λογαριασµό- 
µάλλον- πολιτευτών της Ν∆. 
Μάλιστα µία απ αυτές επέλεξε 
να βάλει στην ίδια λίστα, τους 
ήδη εκλεγµένους βουλευτές, µε 
τους πολιτευτές και την… ευρω-
βουλευτή του κόµµατος Μαρία 
Σπυράκη! Να σηµειωθεί ότι  το 
όνοµα της κας Σπυράκη παίζει 
για… υπουργός σε κυβέρνηση 
Μητσοτάκη αλλά και για υπο-
ψήφια δήµαρχος Θεσσαλονίκης! 
Πρόσφατα άλλη εταιρεία – σε 
πανελλαδική έρευνα – την ανέ-
δειξε µέσα στις πρώτες θέσεις, 
ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες 
έχει ανοίξει ήδη πολιτικό γρα-
φείο στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης! Την ίδια ώρα, συνεργάτες 
του προέδρου της Ν∆ θυµίζουν 
ότι η ηγεσία του  κόµµατος της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης έχει 
δεσµευτεί… µόνο για τους ήδη 
εκλεγµένους εκπροσώπους και  
οι υπόλοιποι θα είναι νέα πρό-
σωπα και της δικής του επιλογής 
«οπότε ό,τι δηµοσκοπήσεις κι αν 
κάνουν ορισµένοι δεν µπορούν 
να πιέσουν για την κάθοδο τους 
στην Α Θεσσαλονίκη  αν δεν συ-
µπεριλαµβάνονται στα σχέδια 
του αρχηγού της Ν∆» 

■ ∆ίπλα- δίπλα και όλο χα-
µόγελο φωτογραφήθηκαν οι… 
αντίπαλοι του δηµοτικού συµ-
βουλίου Πυλαίας- Χορτιάτη. Ο 
λόγος για τον δήµαρχο Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη και τον επικεφαλής 
της µείζονος αντιπολίτευσης και 
πρόεδρο της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.» Απόστολο Αντωνού-
δη. Οι δυο άνδρες βρέθηκαν από 
κοινού πρόσφατα σε εκδήλωση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Μάλιστα 
προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπω-
ση το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑίος 
Αντωνούδης κάθισε στις πρώτες 
θέσεις του «γαλάζιου» ακροατη-
ρίου

■ Αγκαζέ µε τον πρώην γενικό γραµµατέα του υπουργείου 
Εθνικής Άµυνας, Αντώνη Οικονόµου στην συγκυβέρνηση Σαµα-
ρά-Βενιζέλου εµφανίστηκε το περασµένο Σάββατο το απόγευµα 
στην εκδήλωση του Θεόδωρου Καράογλου στο δηµαρχείο Πα-
νοράµατος η ευρωβουλευτής της Ν∆, Μαρία Σπυράκη, η οποία 
µίλησε µάλιστα µε τα καλύτερα λόγια για το βιβλίο του βουλευτή 
Β’ Θεσσαλονίκης µε τίτλο: «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ». Μάλιστα, ακούσαµε 
τη Σπυράκη να κάνει παράπονα στον Οικονόµου γιατί όπως 
έλεγε: «δεν την προειδοποίησε να µην βάλει τακούνια για να 
µπορεί να περπατά στους δρόµους του δήµου του Ιγνάτιου Κα-
ϊτεζίδη... άνετα».

Τον «χρυσό» Ολυµπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια βράβευ-
σε πρόσφατα ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αµα-
νατίδης. Ο κ. Αµανατίδης απηύθυνε ένα σύντοµο χαιρε-
τισµό, ενώ αναφέρθηκε στη βράβευση του κ. Πετρούνια 
ως παράδειγµα ήθους  για τα παιδιά και τους νέους  στην 
Ελλάδα, αλλά  και στον κόσµο. Στο πρόσωπο του κ. Πε-
τρούνια προάγεται το Ευ Αγωνίζεσθαι και το Ολυµπια-
κό ιδεώδες υπογράµµισε -µεταξύ άλλων- ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών και κατέληξε: «Η προστασία και αρωγή των 
πιο αδύναµων και ταυτόχρονα των πιο πολύτιµων µελών 
της ανθρώπινης κοινότητας αποτελεί βαρόµετρο, αξιακό 
και πολιτισµικό δείκτη για τις  κοινωνίες µας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Ελληνική Πολιτεία δεν µπορεί παρά να επι-
κροτεί, να υποστηρίζει και να ενισχύει κάθε προσπάθεια 
στην κατεύθυνση αυτή».

■ Μπορεί στην Θεσσαλονίκη 
να µην τα… λένε συχνά, αφού οι 
αρµοδιότητες του Γιώργου ∆ηµα-
ρέλου δεν σχετίζονται µε την Μη-
τρόπολη Θεσσαλονίκης, ωστόσο 
ο δηµοτικός σύµβουλος της πα-
ράταξης Μπουτάρη πέταξε παρέα 
µε τον Μητροπολίτη Θεσσαλο-
νίκης. Οι δυο άνδρες βρέθηκαν 
στην ίδια πτήση µε προορισµό 
την Αθήνα. Ο κκ. Άνθιµος «κα-
τέβαινε» στην πρωτεύουσα ενώ 
ο εντεταλµένος σύµβουλος για 
κυκλοφοριακά ζητήµατα και 
µέλος της διοίκησης της ΟΛΘ 
Α.Ε. είχε τελικό προορισµό της 
Βρυξέλλες.

Η πτήση φυσικά και δεν αντι-
µετώπισε κανένα πρόβληµα αφού 
είχε την… ευλογία του Θεού και 
του εκπροσώπου του! 

ΚΟΥΙΖ

❰
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Εικάζεται ότι υπάρχει δεύτερο μνημείο στον Λόφο Καστά!

Μέχρι το... CERN έφτασε ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, συµφωνήθηκε να συναφθεί 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάµεσα 
στην Περιφέρεια και τον ευρωπα-
ϊκό οργανισµό CERN, µε τρία συ-
γκεκριµένα πρακτικά βήµατα, που 
θα υπογραφεί στα τέλη του Ιανου-
αρίου του 2017. «Το µεγάλο βήµα, 
που προβλέπει πολύ συγκεκριµένες 
πρακτικές ενέργειες και δράσεις για 
την πραγµατική οικονοµία και την 
επιχειρηµατικότητα, θα γίνει στα 
τέλη του ερχόµενου Ιανουαρίου, µε 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρει-
ας και του CERN στην έδρα του ευ-
ρωπαϊκού οργανισµού, στη Γενεύη. 
Αυτό το νόηµα έχει εξάλλου και 
η πίεση στην πολιτεία  που ασκώ 
για την υιοθέτηση ενός µειωµένου 
σταθερού φορολογικού συντελεστή 
(flat tax rate) 10% για όλες αυτές 
τις επιχειρήσεις, που θα αποφασί-
σουν να έχουν την έδρα τους στην 
Κεντρική Μακεδονία», επισήµανε ο 
κ. Τζιτζικώστας» δήλωσε µεταξύ άλ-
λων ο κ. Τζιτζικώστας. 
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Την… φοιτητική της ταυτότητα αποκάλυψε όλο περηφάνια στο 
facebook η πρόεδρος της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
του δήµου Θεσσαλονίκης, Μαρία Πασχαλίδου. Η πολυπράγµων 
και πολυµήχανη Θεσσαλονικιά στις περασµένες πανελλαδικές 
εξετάσεις µπήκε στη σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και ετοιµάζεται να σκίσει 
και σ΄αυτόν τον τόπο…

Στον... Θέµο Αναστασιάδη εµφανίστηκε η Όλγα 
Γιάννη. Η Θεσσαλονικιά παρουσιάστρια και στέλε-
χος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη, 
µετά την ανακοίνωση της είδησης πως γλίτωσε στο 
παρά πέντε από επίθεση αλλοδαπών στην Αθήνα, 
όπου βρέθηκε για το συνέδριο των ΑΝΕΛ, έχει δει 
τις µετοχές της να ανεβαίνουν. Αν τελικά παραµείνει 
στο κόµµα του Πάνου Καµµένου, γιατί πολλοί λένε 
ότι θα ανακοινώσει την αποµάκρυνσή της από αυτό, 
θεωρείται πως στις επόµενες εκλογές θα είναι... 
ανεβασµένη σε σταυρούς!

Ένα δεύτερο µνηµείο, κατά πολύ µικρότερο απ’ 
αυτό που ήδη έχει βρεθεί στον Λόφο Καστά στην 

Αµφίπολη, εικάζεται ότι υπάρχει δυτικά, σε 
βάθος περίπου δύο µέτρων όπως προέκυψε 
από τη γεωφυσική διασκόπηση που διενερ-
γεί το Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Γεωφυσι-
κής του ΑΠΘ. Όπως αποκάλυψε ο διευθυ-
ντής του Εργαστηρίου, καθηγητής Γρηγόρης 
Τσόκας, στο περιθώριο οµιλίας του µε θέµα 

«Πώς εντοπίζονται θαµµένες αρχαιότητες: τα 
µυστικά του λόφου Καστά στην Αµφίπολη», έχουν εντοπιστεί «στόχοι» δυτικά του 

µνηµείου που χρήζουν ανασκαφικής πιστοποίησης. «Έχουµε, σε τρισδιάστατη απει-
κόνιση, την κατανοµή της αντίστασης και βλέπουµε ότι κάτι υπάρχει εκεί. Εικάζουµε 

ότι είναι ένα δεύτερο µνηµείο, κατά πολύ µικρότερο (απ’ αυτό που έχει βρεθεί), σε 
βάθος περίπου δυο µέτρων, το οποίο πρέπει να ερευνηθεί» εξήγησε ο Γρηγόρης Τσόκας. 

■ Αληθεύει πως η θέση του… 
υπευθύνου τύπου υπουργού από 
τη Βόρεια Ελλάδα πρόσφατα… 
χήρεψε και δηµοσιογράφοι σφά-
ζονται στην ποδιά του εν λόγω 
εκπροσώπου των πολιτών; Όπως 
µαθαίνουµε η επιλογή του δη-
µοσιογράφου που θα χειρίζεται 
την… επικοινωνιακή πολιτική 
του Βορειοελλαδίτη υπουργού θα 
έχει χρώµα… κόκκινο!

■ «Αγωνιζόµαστε ενάντια σε 
έναν εχθρό που τον νικάµε συ-
νεχώς και αυτός ξαναγεννιέται... 
βαλώµενοι από τις ύπουλες προ-
σφορές µιας ξένης προστασίας 
που ο λαός µας δε την ζητά...». 
Με φράσεις του Ανδρέα Κάλβου, 
στην επιστολή που έστειλε στον 
στρατηγό Λαφαγιέτ το 1826, ξε-
κίνησε την οµιλία της η Αντι-
περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης 
Βούλα Πατουλίδου, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων εορτασµού της 
ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων 
από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Στην επιστολή του 
ο Ανδρέας Κάλβος, µε δραµατι-
κό και καταγγελτικό λόγο, περιέ-
γραφε την δεινή κατάσταση στην 
οποία βρισκόταν ο ελληνικός 
στρατός, λίγα χρόνια µετά την 
επανάσταση του 1821… Η κ. Πα-
τουλίδου απευθυνόµενη στους 
εκπροσώπους της στρατιωτικής 
ηγεσίας τόνισε χαρακτηριστικά: 
«αυτή είναι διαχρονικά η ψυχο-
σύνθεση των Ελληνικών Ενό-
πλων ∆υνάµεων. Τότε, τώρα και 
αύριο έτσι θα µας προστατεύουν, 
γιατί γνωρίζουν ποιον και για τι 
πολεµούν».

#ιστορίες_για_Βορείους

❰

Ακούµε πως το τελευ-

ταίο διάστηµα επικρατεί 

αναταραχή στα γραφεία του 

ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Ο λόγος δεν 

είναι άλλος από τον πρόσφατο ανα-

σχηµατισµό. Πολλοί συνεργάτες πρώην 

υπουργών (Μάρδα, Μπόλαρη και Πα-

ρασκευόπουλου)... µετακοµίζουν είτε σε 

άλλους βουλευτές είτε σε άλλους... ορό-

φους, αφήνουν δηλαδή τους πολιτι-

κούς και πηγαίνουν στο κόµµα. 

Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως κανείς 

καλός δεν χάνεται...
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■ Εν µέσω τριήµερης περιοδείας σε όλη την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βρήκαν το 
Γραµµατέα της Ν∆, Λευτέρη Αυγενάκη τα ευχά-
ριστα, γαι τους «γαλάζιους»  αποτελέσµατα των 
εκλογών του ΤΕΕ και τη νίκη της ∆ΚΜ, της πα-
ράταξης που πρόσκειται στη Ν∆. «Τα αποτελέ-
σµατα δικαίωσαν την προσπάθειά του κόµµατος 
και των νέων στελεχών που συµµετείχαν στα 
ψηφοδέλτια της ∆ΚΜ  και είναι πολλοί οι µηχα-
νικοί τις τελευταίες ώρες που σπεύδουν να τον 
ευχαριστήσουν για την βοήθειά του» αναφέρουν 
χαραακτηριστικά οι συνεργάτες του. Ο ίδιος 
σχολίασε: «Με διαφορά µπροστά η ∆ΚΜ...»,  και 
πλέον στρέφει  το ενδιαφέρον του στις εκλογές 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου αλλά και του Οικο-
νοµικού Επιµελητηρίου που ακολουθούν. Συνε-
πώς, τα κιάλια του χρειάζονται γιατί προφανώς 
ψάχνει τον δεύτερο...

Ανακύκλωση υλικών, 
όχι ανθρώπων

Όταν στις 14 Νοεµβρίου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλο-
νίκης δύο απολυµένοι εργάτες από το Κ∆ΑΥ Σίνδου ήρθαν 
να καταγγείλουν τα λίαν επιεικώς απαράδεκτα που συµβαί-
νουν στην επιχείριση, ο πρόεδρος αρνήθηκε να τους δώσει 
το λόγο. Ούτε η καταγγελία των εργατών ότι ο ιδιοκτήτης 
του Κ∆ΑΥ κ. Οικονοµάκης συνόδευσε την απόλυσή τους µε 
την εφιαλτική υπενθύµιση της εγκληµατικής επίθεσης στην 
Κούνεβα, κατάφερε να διακόψει τη ρουτίνα της ηµερήσιας 
διάταξης  του ∆.Σ.

Ακαριαία αντέδρασε το Υπουργείο Εργασίας στις καταγ-
γελίες των εργαζοµένων και στη δηµοσιοποίησή τους. Με 
εντολή του Γ.Γ Ανδρέα Νεφελούδη οι επιθεωρητές Υγείας 
και Εργασίας έλεγξαν το εργοστάσιο και εντόπισαν σωρεία 
παραβάσεων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των ερ-
γαζοµένων αλλά και επικίνδυνες ελλείψεις στις υποδοµές 
του Κ∆ΑΥ:

Οι εργάτες δεν φορούσαν τα κατάλληλα γάντια, δεν υπήρχε 
σταθµός πρώτων βοηθειών, ο εργοδότης δεν είχε υπογρά-
ψει τις αναφορές του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού ερ-
γασίας. ∆ιαπιστώθηκαν επικίνδυνα ανοίγµατα στην αλυσί-
δα διαλογής, Η µελέτη επαγγελµατικών κινδύνων δεν ήταν 
υπογεγραµµένη και θεωρηµένη, δεν υπήρχε πρωτόκολλο 
ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ένα κλαρκ και 
τρία ανυψωτικά µηχανήµατα δεν είχαν πιστοποιητικά ελέγ-
χου, τα αποδυτήρια ήταν κοινά για άντρες και γυναίκες. Οι 
εργαζόµενοι µεταφέρονταν από εταιρεία σε εταιρεία για την 
εκτέλεση του ίδιου έργου, χωρίς όµως να τηρούνται οι  όροι 
και τα δικαιώµατα που είχαν κατά την προηγούµενη σύµ-
βασή τους. Απολύθηκαν όσοι/ες εργάτες/τριες αντέδρασαν 
στη µετατροπή των συµβάσεών τους από αορίστου χρόνου 
σε δίµηνες.

Παρόµοιες συνθήκες επικρατούν και σε άλλα τρία Κ∆ΑΥ 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα σε ένα από αυτά 
εργαζόµενος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία.

Παρά τις αποκαλύψεις, τόσο ο δήµος Θεσσαλονίκης όσο και 
οι δήµοι που παραδίδουν  απορρίµµατα στο Κ∆ΑΥ Σίνδου, 
λόγω της σύµβασής τους µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποί-
ησης Ανακύκλωσης, τηρούν σιγή ιχθύος. Αντίθετα, όπως 
τόνισε  ο Α. Νεφελούδης, «η Αυτοδιοίκηση έχει ηθική και 
πολιτική υποχρέωση να ελέγχει αυτούς µε τους οποίους συ-
νεργάζεται» και ότι «τώρα πρέπει να ελεγχθούν οι συµβά-
σεις από την Οικονοµική Αστυνοµία, καθώς πρέπει να γίνει 
γνωστό πώς γίνεται να αναθέτουν κάποιοι έργο το οποίο 
αυτός που αναλαµβάνει αναθέτει µε τη σειρά του σε υπεργο-
λάβο», διότι «έτσι φτάνουµε σε φαινόµενα τύπου Κούνεβα». 

Άµεση ήταν η αντίδραση της δηµοτικής κίνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ «Θεσσαλονίκη-Ανοιχτή Πόλη» που κατήγγειλε τη 
διοίκηση Μπουτάρη ότι απέκλεισε ουσιαστικά την παρέµ-
βαση των εργαζόµενων στο δηµοτικό συµβούλιο, σηµειώ-
νοντας ότι «οι «σκοτεινές µέρες που επέτρεπαν σε ασύδο-
τους εργοδότες-εργολάβους συµπεριφορές και εγκληµατικές 
πράξεις όπως αυτές σε βάρος της Κωνσταντίνας Κούνεβα 
πέρασαν ανεπιστρεπτί». Άλλωστε ήδη από το 2011, είχαµε 
αποκαλύψει ότι το Κ∆ΑΥ Σίνδου ανήκει στην ΟΙΚΟΜΕΤ, 
όπου εργαζόταν η Κούνεβα.

Ο κ. Μηταφίδης είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Θεσσαλονί-
κης

του Τριαντάφυλλου 
Μηταφίδη*
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Στις επόµενες εκλογές σε ποιο ψηφοδέλτιο θα σας 
δούµε; Σκέφτεστε µήπως να ΜΗΝ είστε υποψήφια;

Ξέρετε πως έχω στενή και συνεχή επαφή µε τους πολίτες 
τη Β’ Θεσσαλονίκης που εδώ και πέντε χρόνια µε εµπιστεύ-
ονται µε τη ψήφο τους. Θα εκτιµήσω λοιπόν την κατάσταση 
όταν έρθει η ώρα. Όσο για το ψηφοδέλτιο, ισχύει και εδώ το 
ίδιο. Μεγαλύτερη όµως σηµασία έχει την επόµενη φορά να 
υπάρχει µια ευρεία κυβέρνηση όλων των δηµοκρατικών δυ-
νάµεων που εκφράζουν τον δυτικό, ευρωπαϊκό προσανατολι-
σµό της χώρας. Πέρασαν οι εποχές που µια µονοκοµµατική 
κυβέρνηση µπορούσε να είναι µόνη της σταθερή. Στο σηµε-
ρινό ρευστό και δύσκολο περιβάλλον, χρειάζονται ευρύτερες 
συµµαχίες. Σε κάθε περίπτωση εγώ παραµένω σταθερή στο 
προοδευτικό κέντρο, από πάντα και από την αρχή. 

Έχετε κάνει συζητήσεις µε το ΠΑΣΟΚ; Πολλοί θέλουν 
να εντάσσεστε σε αυτό. Κάτι τέτοιο αντιλαµβάνοµαι κι 
εγώ από την τελευταία φράση της επιστολής σας στον 
κ. Θεοδωράκη. Μήπως στην πρόσφατη συνάντησή σας 
µε την κ. Γεννηµατά στη Θεσσαλονίκη έγινε ο αρρα-
βώνας; 

Είµαι κατά των αρραβώνων. Πιστεύω στις καθαρές κου-
βέντες. Μιλάω κι έχω µιλήσει κατά καιρούς ανταλλάσσοντας 
απόψεις µε όλους όσοι βρίσκονται στο τόξο της κανονικό-
τητας και της ευπρέπειας. Ναι, και µε τη ∆ηµοκρατική Συ-
µπαράταξη, αλλά διατηρώ πραγµατικά πολύ καλές σχέσεις, 
προσωπικά και πολιτικά, µε στελέχη, µε ηγετικά στελέχη και 
της Ν.∆. που η πολιτεία τους και οι απόψεις τους τοποθετού-
νται στο κέντρο.

Γιατί δεν παραδώσατε την έδρα σας; Τι απαντάτε 
στον κ. Θεοδωράκη που δήλωσε πως σας ενδιαφέρει 
«µόνο η καρέκλα και ο µισθός σας»;

Χαµηλό επίπεδο. Ας αφήσουµε να αποφασίσει ο λαός σε 
ποιον πραγµατικά συνάδουν οι χαρακτηρισµοί αυτοί. Τα 
πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αλλά, για µια στιγµή, για να θυ-
µίσω κάτι. Τον ∆εκέµβριο του 2014, αποφάσισα να ψηφίσω  
τον προϋπολογισµό της τότε συγκυβέρνησης και να στηρίξω 
µε την ψήφο µου την πρόταση για Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
τον Σταύρο ∆ήµα. Η γνώµη µου ήταν ότι έπρεπε να τηρηθεί 
το πνεύµα το Συντάγµατος και να αποτραπεί µια κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ µε έναν σαλτιµπάγκο υπουργό οικονοµικών ονόµατι 
Βαρουφάκη, όπως τον είχα χαρακτηρίσει µόλις δύο µήνες 
µετά τις εκλογές. Εάν µε ενδιέφερε η καρέκλα, νοµίζω κ. Στο-
λάκη θα συµφωνείτε, θα είχα ενεργήσει σύµφωνα µε το ρεύ-
µα της τότε εποχής ε; Τουναντίον, πήγα ανάποδα στο ρεύµα 

ενώ άλλοι τότε έγλυφαν τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί δηλαδή που τώρα 
φτύνουν. Να σας θυµίσω επίσης ότι είµαι µια ζωή σκληρά 
εργαζόµενη στον ιδιωτικό τοµέα όταν άλλοι ήταν παχυλοί 
τρόφιµοι του λεγόµενου παλαιοκοµµατικού συστήµατος. Και 
πάλι εδώ ισχύει το ότι τώρα οψίµως φτύνουν εκεί που τότε 
έγλυφαν. Αυτά είναι γεγονότα ε;

Παρόµοια άποψη µε αυτή που εκφράσατε εσείς στην 
επιστολή σας στον κ. Θεοδωράκη έχουν και άλλοι εν 
ενεργεία βουλευτές του Ποταµιού. Γνωρίζετε εάν θα τε-
θούν εκτός κόµµατος και άλλοι συνάδελφοί σας; Έχετε 
κάνει συζητήσεις για παράδειγµα µε τον κ. Λυκούδη 
και τον Γρηγόρη Ψαριανό;

Ο κ. Λυκούδης προς τιµή του, έκανε µια δήλωση για το πε-
ριεχόµενο της αντίδρασης του κ. Θεοδωράκη απέναντί µου. 
Επί τη ευκαιρία, επιστρέφω στον κ. Θεοδωράκη τη λαϊκίστι-
κη και δηµαγωγική αντίδρασή του απέναντί µου, η οποία, γι’ 
αυτούς που γνωρίζουν, πρόσωπα και καταστάσεις, τον χαρα-
κτηρίζει και απόλυτα.

Στο «Ποτάµι» συναντήσατε εχθρικές προς εσάς συ-
µπεριφορές από στελέχη;

Καθόλου. Ευγενικοί οι βουλευτές, αξιοπρεπείς.  

Στην αρχή της επιστολής σας αναφέρετε ότι ο κ. Θεο-
δωράκης είχε αποφασίσει εδώ και καιρό την αυτόνοµη 

κάθοδο του Ποταµιού. Κυριά Μάρκου πως λειτουργεί 
το κόµµα; Γράψατε ότι «ασφυκτιούσατε»; Συζητούσα-
τε τα στελέχη και οι βουλευτές µε τον αρχηγό ή αυτός 
απλά αποφάσιζε και διέταζε; 

Αφήστε  να τα δείξει αυτά ο καιρός και οι επερχόµενες 
εξελίξεις.

Ποια στάση θα κρατήσετε ως ανεξάρτητη πλέον στην 
Βουλή και σ τα νοµοσχέδια της κυβέρνησης; Θα κατα-
ψηφίζετε πάντα; 

Τα νοµοσχέδια είναι της  Τρόικα κ. Στολάκη. Θα µου πείτε 
ότι καµιά φορά γράφει και η κυβέρνηση µερικά. Αν συνε-
χίσουν όµως  να είναι σαν αυτά που έχουν φέρει για την 
Παιδεία για παράδειγµα, ε, τότε καλύτερα είναι να αφήσουµε 
τους ανθρώπους να φτιάξουν τα γεµιστά µόνοι τους. 

Θα µπορούσατε να συνεργαστείτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ;
Μπορεί ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει «κανονικός»; Αµφιβάλω. 

Θα σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε µε την τοπική αυ-
τοδιοίκηση;

Είµαι τοπικός βουλευτής που οργώνει τα χωριά της β. Θεσ-
σαλονίκης, των οποίων οι κάτοικοι µε τιµούν µε την ψήφο 
τους.  Μου ζητάτε να τους εγκαταλείψω; Σας είπα, θα κάνω 
αυτό που θα συναποφασίσουµε µαζί.

«Το ΠΟΤΑΜΙ έγινε… ‘∆ράση’ 
κι εγώ δεν είμαι φιλελεύθερη»

Το γάντι στον επικεφαλής του «Ποταµιού» 
Σταύρο Θεοδωράκη σηκώνει η ανεξάρ-

τητη πλέον Κατερίνα Μάρκου. Η βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης στην πρώτη της συνέντευ-
ξη µετά την ανεξαρτητοποίησή της λέει στην 
KARFITSA ότι θα εκτιµήσει στην πορεία του 
χρόνου µε ποιο ψηφοδέλτιο θα «κατέβει» 
στις επόµενες εθνικές εκλογές. Υπογραµµίζει 
ότι µιλά µε το ΠΑΣΟΚ και τη ∆ηµοκρατική 
Συµπαράταξη αλλά διατηρεί καλές σχέσεις 
µε ηγετικά στελέχη της Ν∆. Απαντά επίσης 
σε εκείνους που την κατακρίνουν επειδή 
έχει αλλάξει µέχρι σήµερα δυο κόµµατα και 
αναφέρεται στις µελλοντικές προθέσεις της 
εντός Βουλής σε ό,τι αφορά νοµοσχέδια που 
θα καταθέσει η κυβέρνηση. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

#συνέντευξη

Η Κατερί-
να Μάρκου 
µιλά στην 

KARFITSA για 
πρώτη φορά 
µετά την ανε-
ξαρτητοποίη-

σή της! 

Μπήκατε στη Βουλή µε τη ∆ΗΜΑΡ και ανεξαρ-
τητοποιηθήκατε. Μετά ξαναµπήκατε µε το Ποτά-
µι και τώρα πάλι ανεξάρτητη. Ξέρετε κάποιος θα 
µπορούσε να πει ότι θα... τριτώσει «το κακό» προ-
κειµένου να εξασφαλίσετε νέα εκλογή σας στο Κοι-
νοβούλιο.

Α, µην υποτιµάτε κανέναν άνθρωπο κ. Στολάκη. 
Εσείς οι δηµοσιογράφοι είστε πάντα πρόθυµοι να κατη-
γορήσετε τους πολιτικούς µε τη χειρότερη εκδοχή των 
προθέσεων και των γεγονότων. Τη ∆ΗΜΑΡ  τη διέλυσε  
ο κ. Κουβέλης µε τα καµώµατά και τα ζιγκ ζαγκ του. Εγώ 

ήθελα πάντα ειλικρινώς να πετύχει η τότε κυβέρνηση 
και να βγει η χώρα από το µνηµόνιο. Ο κ. Κουβέλης 
αποχώρησε και η ∆ΗΜΑΡ διαλύθηκε. Όσο για το Ποτά-
µι, εξηγώ στην επιστολή µου τι συνέβη µε ειλικρίνεια. 
Το Ποτάµι, το αποστεωµένο πια Ποτάµι, έχει γίνει 
∆ράση+. Σέβοµαι τη ∆ράση, αλλά εγώ δεν είµαι 
ακριβώς φιλελεύθερη. ∆ιαβάστε όµως ξανά την 
επιστολή µου.  Τελικά, δεν έχω καταλάβει. Τι θέλε-
τε πραγµατικά, ο βουλευτής του λαού να είναι πραγµα-
τικά ελεύθερος και ανεξάρτητος όπως λέει το Σύνταγµα 
ή να είναι υπάλληλος του κόµµατος;
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Είτε πρόκειται για ανανέωση είτε για 
αντικατάσταση διαβατηρίου το κόστος 
φτάνει περίπου στα 100 ευρώ, αν αναλο-
γιστεί κανείς πως το παράβολο στοιχίζει 
84,40 ευρώ και οι εξειδικευµένες φω-
τογραφίες διαβατηρίου που είναι απα-
ραίτητες κοστίζουν περίπου 10 ευρώ. Σε 
περίπτωση που πρόκειται για άτοµα κάτω 
των 14 ετών, το παράβολο κοστίζει 73,60 
ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 
πολίτες αναγκάζονται να ξοδέψουν περισ-
σότερα από 100 ευρώ για το πολυπόθη-
το διαβατήριο καθώς σε περίπτωση που 
χρειαστεί η επανυποβολή του αιτήµατος, 
τα έξοδα ταχυδροµικής αποστολής ανέρ-
χονται στα 5,00 ευρώ. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, οι περισσότερες περιπτώσεις 
όπου η επανυποβολή κρίνεται απαραίτητη 
σχετίζονται  µε τις… λάθος φωτογραφίες 
που συνεπάγεται µε 10 ευρώ επιπλέον 
για καινούριες φωτογραφίες. Σύµφωνα 
µε καταγεγραµµένα στοιχεία, στο Αστυ-
νοµικό Τµήµα της Τούµπας που εξυπη-
ρετεί ολόκληρο το δήµο Θεσσαλονίκης 
(πλην της περιοχής που αστυνοµεύεται 
από το Α.Τ. Πλατείας ∆ηµοκρατίας), από 
1/1/2015 έως και τα τέλη Νοεµβρίου οι 

αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίου είχαν φτά-
σει τις 8.210. Για την αντίστοιχη περίοδο 
το 2016, οι αιτήσεις έφτασαν τις 11.600! 
Όπως λένε αστυνοµικές πηγές στην εφη-
µερίδα KARFITSA «παρά το κόστος, η αύ-
ξηση είναι πολύ µεγάλη. Συνήθως έρχο-
νται να ανανεώσουν το διαβατήριό τους 
νέοι άνθρωποι, που όπως µας λένε ετοι-
µάζονται να βγάλουν εισιτήριο… χωρίς 
επιστροφή. Είτε για σπουδές είτε για δου-
λειά, µε τους περισσότερους να επιλέγουν 
την Αγγλία». Όπως σηµειώνουν, το Brexit 
είναι ακόµη ένας παράγοντας που οδήγη-
σε αρκετό κόσµο στα αστυνοµικά τµήµατα. 
Παρά το γεγονός ότι µπορούν να ταξιδέ-
ψουν µε την ταυτότητά τους, επιλέγουν 
να βγάλουν διαβατήριο «για να νιώθουν 
πιο σίγουροι πως δε θα αντιµετωπίσουν 
κάποιο πρόβληµα, αλλά και για να απο-
φύγουν τις πολύωρες καθυστερήσεις στον 
έλεγχο των αεροδροµίων της Ευρώπης».

Φεύγουν για βιοποριστικούς
και… ψυχαγωγικούς λόγους

Βέβαια, αυτή η αύξηση των αιτήσεων 
µπορεί να είναι και συγκυριακή. «Είναι 
γεγονός πως µπορεί το αυξηµένο ποσο-
στό να οφείλεται και στο γεγονός ότι έχει 
περάσει η πενταετία όσων είχαν βγάλει 
διαβατήρια. Φυσικά αυτό το ποσοστό 
δε µπορεί να προκύπτει µόνο από απλή 
ανανέωση. Έχουµε πολλές αρχικές εκδό-
σεις. Σκεφτείτε πως έχει έρθει κόσµος να 
βγάλει διαβατήριο για µωρό που ακόµη 
δεν είχε σαραντίσει. Μην ξεχνάτε πως τα 
µωρά µπορούν να ταξιδέψουν εκτός χώ-
ρας, µόνο εφόσον έχουν διαβατήριο. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως πρόκειται 
για γονείς που ετοιµάζονται να φύγουν µό-
νιµα από την Ελλάδα. Μάλιστα, έχει έρθει 
πενταµελής οικογένεια για να βγάλει δια-
βατήρια, όπου πρόκειται για ένα κόστος 

Μάλιστα, όπως παρατηρούν, 
σηµαντική αύξηση στις αιτήσεις 
σηµειώθηκε φέτος και σε πε-
ριφερειακούς δήµους. «Από το 
Λαγκαδά, µέχρι την Ασπροβάλτα 
και το Ζαγκλιβέρι είχαµε µεγάλη 
αύξηση στις αιτήσεις. Αυτός είναι 
και ένας λόγος που µας κάνει να 
εκτιµούµε πως πρόκειται για συ-
γκυρία, καθώς πλησιάζει η λήξη 
των συγκεκριµένων διαβατηρί-
ων. Βέβαια σε µία τέτοια δύσκο-
λη οικονοµική περίοδο, πιστεύ-
ουµε πως δε θα έδινε κάποιος 
τα 100 ευρώ που χρειάζονται για 
την έκδοση αν δεν πρόκειται να 
το χρησιµοποιήσει άµεσα». Αρ-
κετοί είναι βέβαια και οι πολί-
τες που συγκεντρώνουν τα χρή-
µατα… ευρώ ευρώ. «Υπάρχουν 
περιπτώσεις που δυσκολεύονται 
να συγκεντρώσουν τα χρήµατα, 
ιδίως σε περίπτωση που απορ-
ριφτεί η αίτηση λόγω της φωτο-
γραφίας. Μπορεί να είναι λάθος 
ο φωτισµός, ή να µη φαίνονται 
σωστά τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου, διότι ο φωτογράφος 
δεν έχει ακολουθήσει τις τεχνικές 
προδιαγραφές που απαιτούντα. 
Σε αυτή την περίπτωση η επιπλέ-
ον οικονοµική επιβάρυνση φτά-
νει στα 15 ευρώ», αναφέρουν. 

Οι Θεσσαλονικείς «τρέχουν» 
να βγάλουν… διαβατήρια! 

Αύξηση και σε 
περιφερειακούς δήμους! 

Με το… διαβατήριο στο χέρι 
φαίνεται πως είναι πλέον 

η πλειοψηφία των Θεσσαλονι-
κέων, αφού από πέρυσι µέχρι 
φέτος οι αιτήσεις έκδοσης δι-
αβατηρίων έχουν αυξηθεί ση-
µαντικά. Παρά το γεγονός ότι 
το κόστος για να ανανεώσει ή 
για να εκδώσει κανείς εκ νέου 
το διαβατήριό του είναι σηµα-
ντικό, άνθρωποι κάθε ηλικίας 
σπεύδουν στα αστυνοµικά τµή-
µατα της περιοχής τους προκει-
µένου να είναι έτοιµοι για τη 
µικρή ή… µεγάλη φυγή. 

Της Έλενας Καραβασίλη 

Μάλιστα, όπως παρατηρούν, 
σηµαντική αύξηση στις αιτήσεις 
σηµειώθηκε φέτος και σε πε-
ριφερειακούς δήµους. «Από το 
Λαγκαδά, µέχρι την Ασπροβάλτα 
και το Ζαγκλιβέρι είχαµε µεγάλη 
αύξηση στις αιτήσεις. Αυτός είναι 
και ένας λόγος που µας κάνει να 
εκτιµούµε πως πρόκειται για συ-
γκυρία, καθώς πλησιάζει η λήξη 
των συγκεκριµένων διαβατηρί-
ων. Βέβαια σε µία τέτοια δύσκο-
λη οικονοµική περίοδο, πιστεύ-
ουµε πως δε θα έδινε κάποιος 
τα 100 ευρώ που χρειάζονται για 
την έκδοση αν δεν πρόκειται να 
το χρησιµοποιήσει άµεσα». Αρ-
κετοί είναι βέβαια και οι πολί-
τες που συγκεντρώνουν τα χρή-
µατα… ευρώ ευρώ. «Υπάρχουν 
περιπτώσεις που δυσκολεύονται 
να συγκεντρώσουν τα χρήµατα, 
ιδίως σε περίπτωση που απορ-
ριφτεί η αίτηση λόγω της φωτο-
γραφίας. Μπορεί να είναι λάθος 
ο φωτισµός, ή να µη φαίνονται 
σωστά τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου, διότι ο φωτογράφος 
δεν έχει ακολουθήσει τις τεχνικές 
προδιαγραφές που απαιτούντα. 
Σε αυτή την περίπτωση η επιπλέ-
ον οικονοµική επιβάρυνση φτά-
νει στα 15 ευρώ», αναφέρουν. 

Αύξηση και σε 
περιφερειακούς δήμους! 

#ρεπορτάζ

που φτάνει τα 500 ευρώ», σηµειώνουν πη-
γές της αστυνοµίας. Σύµφωνα µε τις ίδιες 
πηγές, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις- σε 
αστυνοµικά τµήµατα που βρίσκονται κυρί-
ως στην ανατολική Θεσσαλονίκη- όπου οι 
αιτήσεις αυξάνονται κατά τις εορταστικές 
περιόδους. «Υπάρχει µία κατηγορία που 
αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα για 
βιοποριστικούς λόγους και µία άλλη κατη-
γορία που βγάζει διαβατήριο για να πραγ-
µατοποιήσει κάποιο ταξίδι αναψυχής. Για 
παράδειγµα στις αρχές ∆εκεµβρίου πι-
στεύουµε πως θα υπάρχει µία µεγαλύτερη 
αύξηση στις αιτήσεις- ιδίως στο Α.Τ. Κα-
λαµαριάς που καλύπτει τους δήµους Κα-
λαµαριάς, Πυλαίας, Πανοράµατος- ενόψει 
και των Χριστουγέννων», αναφέρουν. 
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Καλά λένε ότι όποιος ασχολείται µε 
την πολιτική τα... παίρνει τα κιλάκια 
του! Όλο junk και fast food είναι 
οι αιρετοί, αφού όπως οι ίδιοι µαρ-
τυρούν δεν προλαβαίνουν να πάνε 
σπίτι για να φάνε κολατσιό. Στο δη-
µαρχείο Θεσσαλονίκης τα delivery 
πηγαίνουν κι έρχονται κάθε ∆ευτέρα 
που συνεδριάζει το δηµοτικό συµ-
βούλιο Θεσσαλονίκης…

■ Στo 2o ∆ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκά-
στρου βρέθηκε η βουλευτής της Ν∆ Έλε-
να Ράπτη για την καµπάνια «ΕΝΑ στα 
ΠΕΝΤΕ» του Συµβουλίου της Ευρώπης 
στην Ελλάδα για τον τερµατισµό της παι-
δικής σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως 
σηµείωναν εσωκοµµατικοί αντίπαλοι 
της βουλευτίνας, «µ’ αυτή την εκστρα-
τεία που κρατάει πια… χρόνια θα βγάλει 
παλι εκλογες».

■ Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος της ∆η-
µοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης δήµου 
∆έλτα Πασχάλης Σάκας. Πληροφορίες 
ήθελαν τον κ. Σάκα να έχει υποβάλει 
αρκετές φορές, την παραίτηση του στον 
∆ήµαρχο, µα αυτή την φορά η παραίτη-
ση έγινε πράξη. Tην ∆ΕΥΑ∆∆ βαραί-
νει…  αστρονοµικό ποσό σε χρέη που 
έχουν ξεκινήσει από την εποχή που δεν 
ήταν πρόεδρος ο ίδιος όπως γράφει το 
deltanews.gr

■ Στο τελικό στάδιο βρίσκονται πλέον 
οι εργασίες ανακατασκευής του αγωνι-
στικού χώρου του ∆ηµοτικού Σταδίου 
Νεάπολης στην περιοχή Στρεµπενιώτη. 
Mε την ολοκλήρωση της αντικατάστα-
σης των «κουλουάρ» στίβου γύρω από 
τον αγωνιστικό χώρο µε νέους πλαστι-
κούς διαδρόµους ( έργο που ξεκίνη-
σε πριν λίγες ηµέρες µε την αφαίρεση 
του παλιού και ακατάλληλου ταρτάν) ο 
χώρος αναµένεται να παραδοθεί στους 
πολίτες και τους αθλητικούς συλλόγους 
πριν το τέλος του έτους…

Ποιος είδε το δήµαρχο Θεσσαλονί-
κης και δεν τον φοβήθηκε! Πρόσφατα 
ο Γιάννης Μπουτάρης στο φουαγιέ του 
δηµαρχιακού µεγάρου Θεσσαλονίκης 
δέχτηκε λεκτική επίθεση από κάτοικο 
της Μαλακοπής που αντιδρούσε µε τη 
διακοπή της λειτουργίας του κοιµητηρί-
ου. Μάλιστα ο εν λόγω κάτοικος φρό-
ντισε να… προειδοποιήσει  τον Μπου-
τάρη πως εάν προχωρήσει σε αυτή την 
ενέργεια τότε θα χάσει τις… ψήφους της 
περιοχής. Όµως ο Μπουτάρης έδειξε ότι 
δεν  «σκαµπάζει» από τέτοια… κι έγι-
νε έξαλλος. Μάλιστα ακούσαµε να λέει 
πως: «δεν θα υπολογίσουµε κανένα 
πολιτικό κόστος και καµία απειλή από 
όπου κι αν προέρχεται προκειµένου να 
διευθετηθεί ένα χρόνιο πρόβληµα. Και 
εάν πρέπει να κλείσουν τα κοιµητήρια 
για την καλύτερη ποιότητα ζωής των δη-
µοτών, τότε θα κλείσουν».

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων, ύστερα από πρωτοβουλία του 
προέδρου του ΦΟ∆ΣΑ Μιχάλη Γεράνη, 
συµµετείχε στο 3ο ποδοσφαιρικό τουρ-
νουά του εθελοντικού οργανισµού «Το 
Χαµόγελο του Παιδιού» στο Καυταν-
ζόγλειο. Όπως είπε ο κ. Γεράνης «τα 
παιδιά είναι το µέλλον του τόπου µας, 
οφείλουµε να σταθούµε δίπλα τους και 
να διδάξουµε αλλά και να διδαχθούµε 
αντιλήψεις που προωθούν την αλλη-
λεγγύη και την προσφορά. Άλλωστε η 
περιβαλλοντική µας πολιτική δεν θα 
µπορούσε να προχωρήσει χωρίς τη συν-
δροµή και τη συµµετοχή παιδιών. Τα 
παιδιά µαθαίνουν σωστά όσα εµείς οι 
µεγαλύτεροι δεν µάθαµε γιατί δεν µας 
τα δίδαξαν... Αυτό προσπαθούµε να αλ-
λάξουµε  όχι µόνο σε θέµατα περιβάλ-
λοντος και ανακύκλωσης αλλά και σε 
θέµατα αξιών και ιδεών».

Συγκεντρώσεις, προεκλογικού… 
τύπου, για τον πρ. υπουργό και 
νυν βουλευτή της Ν∆ στη Β΄ Θεσ-
σαλονίκης Θόδωρο Καράογλου µε 
αφορµή την παρουσίαση του βιβλί-
ου του ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ. Στο δήµο Πυ-
λαίας Χορτιάτη, στο υπερσύχρονο 
αµφιθέατρο του Πανοράµατος και 
του δηµαρχείου, ο κ Καράογλου 
κατόρθωσε και συγκέντρωσε δεκά-
δες … ψηφοφόρους στους οποίους 
και µίλησε για ∆ηµοκρατία, Σύ-
νταγµα, νόµους και  πολιτικές τον 
καιρό των µνηµονίων. Στο πάνελ 
µαζί του ήταν ο δήµαρχος Ιγνάτι-
ος Καϊτεζίδης Να θυµίσουµε ότι ο κ 
Καράογλου σε πρόσφατη συνέντευ-
ξη του στην εφηµερίδα karfitsa και 
στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου 
δεν έκρυψε – για µία ακόµη φορά 
-την επιθυµία του να κλείσει την 
πολιτική του καριέρα στην τοπική 
αυτοδιοίκηση (BΛ περιφέρεια κ. 
Μακεδονίας). 

#των_δήμων_τα_αφανέρωτα

Μέσα στο κατάµεστο 
Αµφιθέατρο Σταύρος Κουγι-

ουµτζής στο Πανόραµα τίµησε ο 
δήµος Πυλαίας Χορτιάτη τον ∆ιονύση 

Σαββόπουλο. Όπως επεσήµανε ο δήµαρ-
χος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης «σε µια εποχή όπου 
όλα γύρω µας αµφισβητούνται , ο Σαββό-
πουλος εξακολουθεί να µας δίνει “λόγια” 
για να µην αισθανόµαστε µοναξιά και να 
συνεχίζουµε να ελπίζουµε, τον ευχαρι-

στούµε πολύ για την τιµή που µας έκανε 
και ευχόµαστε από καρδιάς «Να µας 

έχει ο Θεός γερούς πάντα να 
ανταµώνουµε...»
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Αθώο έκρινε το Τριµελές Πληµµε-
λειοδικείο Κατερίνης τον δήµαρχο 
της πόλης Σάββα Χιονίδη, ο οποίος 
δικάστηκε µε τις κατηγορίες παρά-
βασης  καθήκοντος και ψευδής βε-
βαίωσης, σχετικά µε την ανέγερση 
του Πολιτιστικού Κέντρου. Μαζί µε 
τον δήµαρχο, κατηγορούµενοι ήταν 
και τρεις υπάλληλοι του δήµου. Η 
δίκη έγινε την Τετάρτη και το δι-
καστήριο αθώωσε οµόφωνα όλους 
τους κατηγορούµενους.  

Ο τέως Νοµάρχης Πιερίας Γιώργος 
Παπαστεργίου δεν τα πάει και πολύ 
καλά µε τα social media, καθώς επι-
λέγει την άµεση επαφή µε τους πο-
λίτες, λένε άνθρωποι του περιβάλλο-
ντός του. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 
2015 ως υποψήφιος βουλευτής που 
ήταν µε τη Ν.∆., έπειτα από προτρο-
πή των συνεργατών του, άνοιξε λο-
γαριασµό στο facebook. Ο συγκεκρι-
µένος λογαριασµός µετά τις εκλογές 
παρέµεινε ανενεργός, µέχρι το από-
γευµα της Τετάρτης, όταν ο πρώην 
Νοµάρχης Πιερίας ανάρτησε νέα φω-
τογραφία. Κίνηση που από πολλούς 
ερµηνεύτηκε ως έναρξη… προεκλογι-
κού  αγώνα, καθώς το όνοµά του φι-
γουράρει στη λίστα των υποψηφίων 
βουλευτών της Ν.∆. Ο ίδιος, πάντως, 
αποφεύγει δηµοσίως να µιλήσει για 
το συγκεκριµένο θέµα, περιµένοντας 
τις εξελίξεις από το κέντρο των… 
αποφάσεων! Τα σχόλια πάντως, των 
διαδικτυακών φίλων του κ. Παπα-
στεργίου, έπεφταν βροχή. 

Νέους συγγενείς στην Πιερία 
απέκτησε ο πρώην Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Πα-
ναγιώτης Ψωµιάδης. Πριν µερι-
κούς µήνες, ο ανιψιός του  (σ.σ. 
Παναγιώτης Ψωµιάδης, λέγεται) 
αρραβωνιάστηκε την  Μαρία Να-
βροζίδου από τον Μακρύγιαλο. Η 
νέα νύφη του Π. Ψωµιάδη είναι 
στέλεχος της Ν.∆. στην Πιερία, 
ενώ στις Περιφερειακές Εκλογές 
του 2010   ήταν υποψήφια Περι-
φερειακή Σύµβουλος στο συνδυ-
ασµό του «Μακεδόνα της καρδιά 
µας»!

Στη Βόρειο Ελλάδα θα βρίσκεται αρχές ∆εκεµβρίου ο Αντιπρόεδρος 
της Νέας ∆ηµοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης. Ένας από τους σταθµούς της 
επισκέψεως του θα είναι η Κατερίνη. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην 
πρωτεύουσα της Πιερίας θα βρεθεί, την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου, για 
να εγκαινιάσει τα νέα γραφεία της ∆ηµοτικής Τοπικής Οργάνωσης του 
κόµµατος στην Κατερίνη. Στην Πιερία κυκλοφορούν… φήµες  πως µαζί 
του θα είναι και η Ευγενία Μανωλίδου! 

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο βόρειος κόµβος της Κατερίνης. Πλέον, η 
πρόσβαση προς τα παράλια της περιοχής θα γίνεται µε µεγαλύτερη ευ-
κολία, καθώς κάποιος που θα πηγαίνει από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη 
δεν θα χρειάζεται να εισέρχεται στην  πόλη. Μαθαίνουµε πως δεν θα 
υπάρχουν κάποιες επίσηµες κυβερνητικές φιέστες για την παράδοση του 
έργου, το οποίο κατασκευάστηκε από τους… ιδιώτες που εκµεταλλεύονται 
τα διόδια. Άλλωστε, οι συγκεκριµένοι κυβερνόντες πρέπει να κρατάνε τα 
προσχήµατα σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς µέχρι και πριν  δύο χρόνια 
µας λέγανε πως θα γκρεµίσουν τα διόδια και  φυσικά παρακινούσαν τους 
διερχόµενους οδηγούς να µην πληρώνουν το αντίτιµο των διοδίων και 
σήµερα καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασµό της… «επανάστασης»! 

Στην Κατερίνη βρέθηκε, την περασµένη εβδοµά-
δα, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Καραµαν-
λή, Θόδωρος Ρουσόπουλος, προσκεκληµένος του 
Ανοιχτού Πανεπιστηµίου της πόλης. Την οµιλία 
του κ. Ρουσόπουλου, µε θέµα τις «Εθνικές  Ταυ-
τότητες  – ∆ιλήµµατα και προοπτικές» την παρα-
κολούθησε πλήθος κόσµου, αλλά και πολλά κοµ-
µατικά στελέχη της Ν.∆. Από τους πρώτους που 
έσπευσε στο χώρο της εκδήλωσης για να δει τον 
Θ. Ρουσόπουλο, ήταν ο πρώην Υφυπουργός Υγεί-
ας και πρ. Βουλευτής Πιερίας Γιώργος Κωνστα-
ντόπουλος. Ένας φίλος  ήρθε απ τα παλιά φορ-
τωµένος µε χιλιάδες αναµνήσεις...», έγραψα στον 
προσωπικό του λογαριασµό στο facebook ο κ. 
Κωνσταντόπουλος, αναρτώντας και σχετική φω-
τογραφία. Καθόταν µαζί στα κυβερνητικά έδρανα 
για πολλά χρόνια και σίγουρα είχαν να πουν πολ-
λά…  Όπως πληροφορηθήκαµε,  η συζήτηση που 
είχαν δεν αφορούσε µόνον πολιτικά θέµατα. 

Αδειάζει το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον 
Όλυµπο (περιοχή Πέτρα), καθώς οι καιρικές συν-
θήκες   δεν επιτρέπουν τη διαµονή αυτών των αν-
θρώπων σε υψόµετρο 600 µέτρων! Οι πρόσφυγες 
µεταφέρονται, µε πρωτοβουλία της Ύπατης Αρµο-
στείας του  ΟΗΕ, σε ξενοδοχεία της Χαλκηδόνας 
και της Βόλβης.  Πάντως, οι τοπικοί παράγοντες 
τα έχουν «πάρει άσχηµα» µε τους ανθρώπους του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς 
δεν µπορεί να υπάρξει συνεργασία για τη διευ-
κόλυνση όλων αυτών των ανθρώπων. Εκεί, τα 
βράδια, σε υψόµετρο 600 µέτρων, η θερµοκρασία 
κατεβαίνει κάτω από το µηδέν µε αποτέλεσµα η 
παραµονή µέσα στις σκηνές να γίνεται αφόρητη. 
Ο µισός πληθυσµός του σταθµού φιλοξενίας έχει 
αρρωστήσει, ενώ τα περιστατικά που διακοµίζο-
νται καθηµερινά στο κρατικό Νοσοκοµείο Κατερί-
νης έχουν αυξηθεί κατά 500% σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο διάστηµα.   Μάλιστα, υπάρχουν κα-
ταγγελίες πως στο συγκεκριµένο χώρο υπάρχουν 
σε αποθήκες χαρτοκιβώτια µε είδη ενδυµασίας, τα 
οποία δεν δίνονται στους πρόσφυγες…

Θετικές εντυπώσεις άφησε στην Πιερία ο βουλευτής Επικρατείας της Ν.∆. Θόδωρος 
Φορτσάκης, κατά τη διήµερη επίσκεψή του στην Πιερία, την περασµένη εβδοµάδα. Ο 
πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ ήταν καλεσµένος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης 
στην εκδήλωση που διοργάνωσε για τη Συνταγµατική Αναθεώρηση. Στην οµιλία του, 
ο κ. Φορτσάκης, έκανε µια πολύ ενδιαφέρουσα επισήµανση αναφορικά µε τον δια-
χωρισµό Κράτους- Εκκλησίας.  «Η διακήρυξη του χωρισµού Κράτους – Εκκλησίας θα 
ήταν απλώς µια ιδεοληπτική πράξη η οποία θα ικανοποιούσε ένα αίτηµα το οποίο 
στην πραγµατικότητα δεν έχει κανένα νόηµα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η 
Εκκλησία λειτουργεί κατά τρόπο απολύτως χωρισµένο από το κράτος. ∆εν ανακατεύε-
ται στα κρατικά ζητήµατα και το Κράτος δεν ανακατεύεται στα εκκλησιαστικά. Επιπλέ-
ον δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ο χαρακτήρας της θρησκείας µας ως θρησκείας 
επικρατούσας στην Ελλάδα είναι αναµφισβήτητος… Εποµένως, αυτή η συζήτηση πρέ-
πει να ξεφύγει από τον ιδεοληπτικό χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το τελευταίο καιρό 
και να δούµε τα πράγµατα πιο ψύχραιµα», είπε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής Επικρα-
τείας της Ν.∆. Ο κ. Φορτσάκης έµεινε στην Πιερία δύο µέρες. Επισκέφθηκε σχολεία 
της Πιερίας, τον Μητροπολίτη Κίτρους, τον ∆ήµαρχο ∆ίου Ολύµπου Κ. ∆ηµόπουλο 
και άλλους φορείς της περιοχής. 

#Πιερία

Αθώος ο ∆ήμαρχος 
Κατερίνης

Απομακρύνονται οι πρόσφυγες 
από τον Όλυμπο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης  στην Κατερίνη

Θ. Φορτσάκης: «Η διακήρυξη του χωρισμού Κράτους 
– Εκκλησίας θα ήταν  μια ιδεοληπτική πράξη»

Χωρίς… φιέστες η παράδοση οδικού έργου

Επανεμφάνιση 
Παπαστεργίου 
στα… social media!

Μεγαλώνει το… σόι!

Του Βαγγέλη Μπαντέ

∆υο φίλοι από τα παλιά…
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#Σέρρες

Από την πλευρά του ο δικηγό-
ρος Αλέξης Κούγιας αναφέρει στο 
Karfitsa.gr ότι: «είµαι βέβαιος 
πως δεν υπάρχει δικαστήριο που 
να καταδικάσει αυτούς τους αν-
θρώπους. Για νοµικούς αλλά και 
ουσιαστικούς λόγους. Υπάρχει 
νοµολογία που τόσα χρόνια έχει 
απαλλάξει τους αγρότες που κα-
τηγορούνται για αντίστοιχες ενέρ-
γειες, υπάρχει δεδικασµένο». Ο κ. 
Κούγιας σηµειώνει ότι δε σκοπεύει 
να καταθέσει µήνυση. «Σέβοµαι το 
έργο της κυβέρνησης και της αστυ-
νοµίας, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι 
είναι αλάνθαστοι. Όµως το να θε-
ωρείς πως κάνουν λάθος είναι τε-
λείως διαφορετικό από τα να τους 
µηνύσεις για ποινικά αδικήµατα», 
καταλήγει ο κ. Κούγιας.  

Μάλιστα, καλούνται να παρουσια-
στούν στο µονοµελές Πληµµελειοδικείο 
Σερρών στις 24 Μαΐου 2017. Οι κα-
τηγορούµενοι αγρότες τονίζουν πως οι 
κατηγορίες δεν ευσταθούν και θα απα-
ντήσουν και αυτοί µε µηνύσεις και… 
κινητοποιήσεις. Ο δικηγόρος που τους 
εκπροσωπεί, Αλέξης Κούγιας, ξεκαθαρί-
ζει στην εφηµερίδα KARFITSA πως δε 
θα χρειαστεί να φτάσουνε µέχρι εκεί κα-
θώς, «είναι βέβαιο πως θα αθωωθούν». 

Μιλώντας στην εφηµερίδα 
Karfitsa, το µέλος της συντονι-
στικής επιτροπής του µπλόκου 
των αγροτών στον Προµαχώ-
να, Στέργιος Λίτος δήλωσε 
ότι: «ο Τσίπρας είχε πει πως 
δε θα γινόταν αγροτοδικία, οι 
αγρότες δε θα είχαν ποινικές 
διώξεις και να που λάβαµε το 

κλητήριο. Έτσι κι εµείς θα κάνουµε µή-
νυση κατά της κυβέρνησης αλλά και κατά 
της αστυνοµίας. Αυτά για τα οποία µας 
κατηγορούν δε στέκουν. Θα απαντήσου-
µε µέσω του δικηγόρου µας Αλέξη Κού-
για». Ο Παύλος Αραµπατζής, µέλος της 
συντονιστικής επιτροπής του µπλόκου 
των αγροτών στον Προµαχώνα, καλεί-
ται επίσης να εµφανιστεί στο δικαστήριο 
στις 24 Μαΐου 2017. Υποστηρίζει πως: 
«όλοι οι αγρότες είµαστε εξοργισµένοι 
µε τις πολιτικές της κυβέρνησης και θα 
απαντήσουµε µε µηνύσεις. Αυτά για τα 
οποία µας κατηγορούν δεν ισχύουν. 
Είµαστε αποφασισµένοι να προβούµε 
µέσα στις επόµενες ηµέρες σε δυναµικές 
κινητοποιήσεις στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ 
και των ΑΝΕΛ στις Σέρρες. Θεωρούµε 
πως οι κατηγορίες είναι µεθοδευµένες 

προς τους επικεφαλής των 
µ π λ ό κ ω ν . 
Οι κινητο-
π ο ι ή σ ε ι ς 
διήρκησαν 
από τις 15 
Ιανουαρίου 
έως και τις 3 
Μαρτίου, άρα 
λοιπόν στο 
βαθµό που 
γνωρίζουµε… 
αναµένεται να 
µας έρθουν 
και άλλες µη-
νύσεις».

 Ο κ. Αρα-

µπατζής τονίζει πως: «είναι ανεπίτρε-
πτο να µας συµπεριφέρονται µε αυτόν 
τον τρόπο. Η κυβέρνηση να είναι σί-
γουρη πως οι περσινές κινητοποιήσεις 
δεν ήταν τίποτα µπροστά σε αυτές που 
θα ακολουθήσουν. Η δυσαρέσκεια των 
αγροτών είναι τόσο µεγάλη και είµαστε 
αποφασισµένοι να το δείξουµε αυτό. 
Νιώθουµε πως έχουµε εξαπατηθεί. ∆ε 
γίνεται να καλούµαστε να πληρώνουµε 
κάθε χρόνο εισφορές των 15.000 ευρώ 
στον ΟΓΑ, να φορολογούµαστε από τα 
0 ευρώ και να πληρώνουµε µία εφορία 
που δεν πληρώνουν ούτε οι εργοστασι-
άρχες! Οι αγρότες των 500 στρεµµάτων 
φορολογούνται στο τριπλάσιο, συγκρι-
τικά µε πέρυσι. Αν τελειώσουν κι εµάς 
τους αγρότες τότε θα έχει τελειώσει ολό-
κληρη η ελληνική κοινωνία. Εµείς θα 
αντισταθούµε σε αυτές τις µεθοδεύσεις 
της κυβέρνησης, άλλωστε δεν έχουµε 
κάτι να χάσουµε», λέει χαρακτηριστικά.  

■  ∆ύο χειροβοµβίδες εντόπισε κλιµά-
κιο πυροτεχνουργών του στρατού (από τη 
∆ράµα) σε εγκαταλελειµµένο οικόπεδο 
στην Τερπνή, κοντά στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο. Η γειτονιά, πάντως, λέει πως γνώ-
ριζε από παλιά τι υπήρχε στο οικόπεδο, 
το οποίο είναι εγκαταλελειµµένο από τη 
δεκαετία του 1950 και αισθάνεται ανα-
κούφιση από το γεγονός πως «καθάρισε» 
πλέον η περιοχή (βλ φωτο)

■ Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οι-
κονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κατέθεσε ο 
βουλευτής Σερρών κα Τοµεάρχης Υποδο-
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων της Ν.∆., 
Κώστας Καραµανλής, µαζί µε άλλους 
33 Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε 
αφορµή την κυοφορούµενη εξαίρεση των 
ελεύθερων επαγγελµατιών από τη δυνα-
τότητα ένταξης στη διαδικασία εξωδικα-
στικού συµβιβασµού για χρέη προς την 
εφορία, τα ασφαλιστικά ταµεία και τις 
τράπεζες. 

■ Σερραϊκό άρωµα και αυτή τη χρόνια 
στη FILOXENIA 2016, τη µεγαλύτερη του-
ριστική έκθεση που πραγµατοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης... Ο δήµος Σερρών εκπρο-
σωπήθηκε από τον αρµόδιο αντιδήµαρ-
χο Ανάπτυξης – Αγροτικής Οικονοµίας & 
Τουρισµού  Παναγιώτη Γρηγοριάδη τόνι-
σε ότι τα οφέλη από συµµετοχές σε του-
ριστικές εκθέσεις έως σήµερα είναι πράγ-
µατι εντυπωσιακά, αφού παρουσιάζεται 
σηµαντική αύξηση στις επισκέψεις και 
διανυκτερεύσεις κυρίως αλλοδαπών στις 
Σέρρες και στην ευρύτερη περιοχή.

■ Συµπολίτης µας ένιωσε την ανάγκη 
ν’ ανάψει ένα κεράκι στο εκκλησάκι που 
βρίσκεται στο χώρο του… ΙΚΑ και µάλιστα 
αγόρασε και πολλά άλλα για να έχουν οι 
πιστοί. Την εποµένη όµως διαπίστωσε ότι 
τα κεράκια έγιναν καπνός… Να σηµειώ-
σουµε ότι η πόρτα από το εκκλησάκι το 
βράδυ κλειδώνεται…

■ Ο Αντώνης Ρέµος -Παρασκευή και 
Σάββατο- εµφανίζεται στο στέκι του Σερ-
ραίου επιχειρηµατία Βασίλη Γκόγκου στη 
Θεσσαλονίκη ενώ όταν δεν τραγουδά πη-
γαίνει σε γνωστό καφέ στο κέντρο και κά-
νει παρέα µε τα φιλαράκια του.

Η κυβέρνηση στέλνει 
τους αγρότες στα δικαστήρια!

∆ικηγόρος ο Κούγιας

Ειδήσεις από  
www.serraikanea.gr

Κλητήριο θέσπισµα από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, 
έλαβαν το πρωί της περασµένης Τρίτης 170 αγρότες που συµ-

µετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου. Κατηγο-
ρούνται για παρεµπόδιση συγκοινωνίας και συγκεκριµένα για τους 
12ωρους αποκλεισµούς των συνόρων (διακοπή της οδικής κυκλο-
φορίας από και προς τη χώρα). 

Της Έλενας Καραβασίλη 

Έτοιµα για 
δυναµικές 

κινητοποιή- 
σεις τα 
µπλόκα 
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#ρεπορτάζ

Η ρίψη περίπου 80.000 τόνων χωµάτων 
«αµφιβόλου ποιότητας» όπως ισχυρίζεται η 
αντιπολίτευση σε χώρο όπου αναµένεται να 
κατασκευαστεί αθλητικό κέντρο έχει προκα-
λέσει ανησυχία σε κατοίκους και… αντιδρά-
σεις στο δηµοτικό συµβούλιο της περιοχής 
µε τους «τοπικούς άρχοντες» να βάλλουν ο 
ένας εναντίον του άλλου. Την ίδια ώρα, όπως 
αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της KARFITSA σε 
περιοχές των δήµων ∆έλτα και Χαλκηδόνας 
βρίσκονται σε αυλές σπιτιών µπάζα και χώ-
µατα του… ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης! Τις επό-
µενες ηµέρες αναµένεται να δοθούν στη δη-
µοσιότητα τόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας 
που πραγµατοποιεί το Αστυνοµικό Τµήµα 
Σίνδου όσο και τα αποτελέσµατα των ερευ-
νών από τα δείγµατα των χωµάτων στα «Πέ-
τρινα» που πήραν οι αρµόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε εντο-
λή της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης 
Βούλας Πατουλίδου. Αυτό που φοβούνται 
οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι της αντιπο-
λίτευσης είναι µήπως βρεθούν στα δείγµατα 
στοιχεία ξένα προς αυτά και επικίνδυνα για 
την υγεία των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό 
µάλιστα οι δειγµατοληψίες έγιναν σε διαφο-
ρετικά βάθη.

Η ιστορία

Όλα ξεκίνησαν σε µια συνεδρίαση της οικο-
νοµικής επιτροπής του δήµου Χαλκηδόνας το 
2015 όπου οµόφωνα αποφασίστηκε η αποδοχή 
δωρεάς πολλών κυβικών µέτρων χωµάτων, η 
εναπόθεση των οποίων έγινε σε δηµοτική έκτα-
ση. Αυτόπτες µάρτυρες µάλιστα αναφέρουν στην 
KARFITSA πως «τα φορτηγά δεν σταµάτησαν να 
δουλεύουν. Περίπου 2000 φορτηγά µε χώµα 
τοποθετήθηκαν στην συγκεκριµένη περιοχή, 
ενώ η επιχωµάτωση πραγµατοποιούνταν από 
υπάλληλο που πλήρωνε ο δήµος». Στην πορεία, 
και κατόπιν καταγγελιών κατοίκων, όπως υπο-
στηρίζουν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, 
οι τελευταίοι προχώρησαν σε καταγγελίες στο 
δηµοτικό συµβούλιο ζητώντας τον λόγο από τον 
δήµαρχο Γιάννη Τσουκνιδά και σε ό,τι αφορά τη 

διαδικασία αλλά και τον λόγο για τον οποίο έγινε 
δεκτή η συγκεκριµένη δωρεά, χωρίς «να υπάρ-
χουν άδειες από την επιτροπή ποιότητας ζωής 
που είναι αρµόδια αλλά και χωρίς να ελεγχθούν 
τα χώµατα που ήρθαν στο δήµο». «Υπάρχουν 
υπόνοιες ότι το υλικό αυτό, τα χώµατα δηλαδή 
έχουν ανακατευτεί µε αδρανή υλικά» σχολιάζει 
αυτοδιοικητικός της περιοχής που θέλει ωστόσο 
να διατηρήσει την ανωνυµία του. 

Στην Περιφέρεια και τον Εισαγγελέα

Μετά την καταγγελία στο δηµοτικό συµβού-
λιο, στελέχη της αντιπολίτευσης και µέλη της 
παράταξης «Ενωµένοι ∆ηµιουργούµε» προ-
χώρησαν σε καταγγελία στον αρµόδιο αντιπε-
ριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Κωνσταντίνο Γιουτίκα ο οποίος έγινε παραλή-
πτης των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών 
ελέγχων που πραγµατοποίησαν τα στελέχη 
της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο στην αρχή 
να ζητήσει από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
να πραγµατοποιήσουν αυτοψία και να λάβουν 
δείγµατα για εξέταση. Στο σχετικό δελτίο τύπου 
µάλιστα που εκδόθηκε από τον πρώην δήµαρ-
χο και επικεφαλής της παράταξης της αντιπο-
λίτευσης Αριστείδη Αραµπατζή αναφέρεται ότι: 
«η παράταξη προχώρησε σε καταγγελία στην 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, στην Εισαγγελία Θεσσα-
λονίκης, την ΓΓ Αποκεντρωµένης Περιφέρειας 
και στην ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Ευόσµου 
Κορδελιού. Η ενέργειά µας αυτή κρίθηκε ανα-
γκαία, λόγω αδυναµίας της διοίκησης του δή-
µου να µας δώσει επαρκείς και καθησυχαστι-
κές εξηγήσεις».  Μιλώντας στην KARFITSA ο 
κ. Γιουτίκας σχολιάζει ότι τα αποτελέσµατα των 
δειγµατοληψιών στις οποίες προχώρησε η Πε-
ριφέρεια θα είναι γνωστά τις επόµενες ηµέρες. 
Λέει, ωστόσο ότι «από τα αποτελέσµατα εργα-
στηριακών µελετών που προσκόµισαν και η δη-
µοτική αρχή Χαλκηδόνας και η αντιπολίτευσης 
το χώµα φαίνεται να είναι κανονικό. Είναι µιας 
µέτριας ποσότητας κοµπόστ. ∆εν υπάρχει κανέ-
νας κίνδυνος».   

«∆εν υπάρχει κίνδυνος» 
λέει ο δήµαρχος

Από την πλευρά του, ο δήµαρχος της περι-

οχής Γιάννης Τσουκνιδάς υποστηρίζει στην 

KARFITSA ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 

«Υπήρχε απόφαση να πάρουµε τα χώµατα. Λά-

βαµε δείγµατα και τα εξετάσαµε πριν κάνουµε 

αποδοχή της δωρεάς. Απάντηση δόθηκε στην 

αντιπολίτευση και τις καταγγελίες της» λέει ο κ. 

Τσουκνιδάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι εκείνη 

που έλαβε την απόφαση, δηλαδή η Οικονοµική 

Επιτροπή του δήµου ήταν η αρµόδια να το κάνει. 

Σηµειώνεται ότι η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως 

µια τέτοια απόφαση και έκδοση σχετικής άδειας 

θα έπρεπε να ληφθεί από την επιτροπή Ποιότη-

τας ζωής και την υπηρεσία Πολεοδοµίας, «αφού 

τα χώµατα δηµιούργησαν ένα βουνό ύψους τρι-

ών µέτρων» όπως ισχυρίζονται οι συνεργάτες 

του κ. Αραµπατζή. Μάλιστα ο κ. Τσουκνιδάς 

απέστειλε στην KARFITSA σχετικά έγγραφα 

στα οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

απαντά ότι τα χώµατα είναι προϊόν εκσκαφής και 

όχι απόβλητα. Κάτι αντίστοιχο σηµειώνει και στο 

έγγραφά του το Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων συνεδριάσεων του δηµοτικού συµ-

βουλίου Χαλκηδόνας τα µέλη της αντιπολίτευσης 

και πιο συγκεκριµένα ο κ. Ζήσης Βαϊνάς επιµένει 

ότι «αυτά τα χώµατα δεν είναι χώµατα». Μιλώ-

ντας ο ίδιος στην KARFITSA τονίζει ότι: «∆εν 

µας έχουν δώσει απαντήσεις οι άνθρωποι του 

δήµου. Στα χώµατα υπάρχουν µέσα ξένα στοι-

χεία. Ο δήµος λειτούργησε σαν να µην χρειάζε-

ται να λάβει άδεια». Ο κ. Βαϊνάς συµπληρώνει 

πως: «∆εν έγιναν οι προβλεπόµενες διαδικασίες. 

Η Περιφέρεια πήρε τα δικά µας και τα δικά τους 

δείγµατα. ∆εν προχώρησε σε νέα δειγµατοληψία 

µετά τις καταγγελίες».

Στο µεταξύ, σύµφωνα µε όσα 
ισχυρίζονται στην KARFITSA τόσο ο 
κ. Τσουκνιδάς όσο και ο κ. Γιουτί-
κας σε περιοχές της Β’ Θεσσαλονί-
κης όπως είναι ο δήµος Χαλκηδό-
νας και ο δήµος ∆έλτα υπάρχουν 
χώµατα από τα… µπάζα του ΜΕΤΡΟ 
Θεσσαλονίκης. «Μας έγινε στο πα-
ρελθόν µια δωρεά από έναν εργο-
λάβο και όταν τον ρώτησα από πού 
προέρχονται τα εν λόγω χώµατα 
µου είπε από το ΜΕΤΡΟ».  Από την 
πλευρά του, ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Γιάννης Μυλόπουλος 
λέει ότι τα χώµατα και τα µπάζα των 
εργασιών του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης 
πηγαίνουν σε εξουσιοδοτηµένους 
και αδειοδοτηµένους χώρους, τους 
οποίους µάλιστα η εταιρία πληρώνει 
αδρά. 

Χώματα, μπάζα του ΜΕΤΡΟ και… Εισαγγελείς 
στα χωράφια της Θεσσαλονίκης
Ανησυχία… τέλος, όπως φαίνε-

ται για τους κατοίκους του Αγί-
ου Αθανασίου και πιο συγκεκριµέ-
να για τους δηµότες της περιοχής 
«Πέτρινα» του δήµου Βόλβης, κα-
θώς σύµφωνα µε πληροφορίες της 
KARFITSA, εντός των επόµενων 
εβδοµάδων οι εισαγγελικές αρχές 
αναµένεται να ολοκληρώσουν την 
προανάκριση που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη και οι υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν 
στα χέρια τους τα αποτελέσµατα των 
ερευνών που θα αποδεικνύουν εάν 
τα χώµατα που «ρίχτηκαν» σε δη-
µοτικό χώρο είναι επιβλαβή ή όχι 
για τον ανθρώπινο οργανισµό. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Το ΜΕΤΡΟ στις… αυλές
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#θέμα

Οι εργασίες για την διαµόρφωση του χώρου έχουν 
ξεκινήσει από το καλοκαίρι, ωστόσο διακόπηκαν εξαιτί-
ας της απουσίας άδειας από την Πολεοδοµία του δήµου 
Πυλαίας- Χορτιάτη.

∆ιαθέτει και αµπέλι… 

Το συγκεκριµένο ακίνητο, ιδιοκτησίας γνωστού Βο-
ρειοελλαδίτη εργολάβου, όπως αποκαλύπτει κατ’ απο-
κλειστικότητα η εφηµερίδα KARFITSA, βρίσκεται στην 
ακριβότερη ίσως περιοχή του νοµού Θεσσαλονίκης, το 
Πουρνάρι. Περιοχή στην οποία ζουν εκπρόσωποι αρχών 
και φορέων, µεγαλοεπιχειρηµατίες, γιατροί, ο Αµερικα-
νός Πρόξενος και άλλοι πολλοί. Το σπίτι, που σύµφωνα 
µε πολλούς είναι µια πολυτελής µεζονέτα, διαθέτει εσω-
τερική πισίνα, µεγάλη αυλή, γήπεδο µπάσκετ µέχρι και 
αµπέλι. Σηµειώνεται πως σε κοντινή απόσταση βρίσκο-
νται οι εγκαταστάσεις γνωστού ιδιωτικού εκπαιδευτηρί-
ου της Βόρειας Ελλάδας. Όπως φαίνεται µάλιστα και στις 
σχετικές φωτογραφίες που δηµοσιεύει η εφηµερίδα µας 
οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. 

Το σπίτι που µισθώθηκε (και πληρώνεται από Γερµα-
νική ΜΚΟ, σύµφωνα µε πληροφορίες) προορίζεται για 
να µετατραπεί σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων προ-
σφύγων από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. 
Οι άδειες που προσκοµίστηκαν στις υπηρεσίες του δή-
µου Πυλαίας- Χορτιάτη ήταν άδειες για εργασίες µικρής 
κλίµακας παρουσιάζοντας το όλο εγχείρηµα ως εγκατά-
σταση κατοικίας. Ωστόσο, σύµφωνα µε το µισθωτήριο 
συµβόλαιο, που προσκοµίστηκε και στον δήµο Πυλαίας 
Χορτιάτη, ο χώρος προορίζεται για να γίνει «ξενώνας 
ασυνόδευτων παιδιών». Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η 
Πολεοδοµία Πυλαίας Χορτιάτη έχοντας γραπτές καταγ-
γελίες κατοίκων ερεύνησε τα έγγραφα που προσκόµισε 
η ΜΚΟ και διαπίστωσε ότι προορίζεται για ξενώνα και 
κατοικία. Στη συνέχεια, ζήτησε όλα τα απαιτούµενα από 
την νοµοθεσία έγγραφα κα εξέδωσε σήµα αναστολής των 
εργασιών που παραµένει σε ισχύ. Κύκλοι της διοίκησης 
του δήµου Πυλαίας- Χορτιάτη σχολιάζοντας το ζήτηµα 
στην KARFITSA αναφέρουν ότι: «δεν τίθεται κάποιο ζή-
τηµα, καθώς δεν υπάρχουν νόµιµες αδειοδοτήσεις των 
χρήσεων αυτών». 

Το σπίτι ανήκε σε γνωστό Θεσσαλονικιό, ο οποίος 
«έφυγε» από τη ζωή πριν λίγους µήνες, ενώ το τελευ-
ταίο διάστηµα κατοικούσαν σε αυτό τα παιδιά του. Οι 
κληρονόµοι του το πουλούσαν στο παρελθόν έναντι 1,5 
εκ. ευρώ, ωστόσο επειδή δεν βρέθηκε κάποιος αγορα-
στής αποφάσισαν να το νοικιάσουν.  Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες το περασµένο διάστηµα οι κληρονόµοι του 
σπιτιού επιχείρησαν µέσω µεσιτικού γραφείου να το 
µισθώσουν σε ιδιώτη, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη 
εφικτό. «Έµαθα ότι το ενοίκιο είχε πέσει κάτω από χί-
λια ευρώ το µήνα. Το σπίτι ωστόσο παρέµενε ανοίκιαστο 
για πολλούς µήνες» υποστηρίζει στην KARFITSA κάτοι-
κος της περιοχής. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές το οίκηµα 
µισθώθηκε από την ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ», έναντι 3.500 ευρώ 
το µήνα, κάτι που ωστόσο διαψεύδει στην KARFITSA ο 
Νίκος Γαβαλάς, εκ των ιδρυτικών στελεχών της γνωστής 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. 

Αντιδράσεις στους κατοίκους του Πανοράµατος έχει προκαλέσει η απόφαση συγκε-
κριµένης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης να δηµιουργήσει κέντρο φιλοξενίας, «ξενώ-

νας», ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στην περιοχή Πουρνάρι, σε πολυτελή κατοικία 
µάλιστα, που βρίσκεται κοντά σε γνωστό ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Βόρειας Ελλάδας. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

#θέμα
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Η αξιολόγηση ως 
αφορμή για εκλογές

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ τι;

Το κλείσιµο της αξιολόγησης δεν µπορεί από 
µόνο του να φέρει αλλαγή κλίµατος στην οι-
κονοµία. Μέχρι τώρα και από το πρώτο µνη-
µόνιο, έχουµε κλείσει πολλές αξιολογήσεις, 
η οικονοµία όµως πήγαινε χειρότερα αντί να 
ανακάµπτει και να αναπτύσσεται. Οι αξιολογή-
σεις έχουν να κάνουν µε την παρακολούθηση 
του ρυθµού εφαρµογής των µέτρων από την 
κυβέρνηση και δεν έχουν κάτι που θα µπορού-
σε να θεωρηθεί ως αναπτυξιακό. Το αντίθετο 
µάλιστα. Πολλά µέτρα εξακολουθούν να είναι 
υφεσιακά και µέτρα λιτότητας. Άρα ουδείς δεν 
µπορεί να χαίρεται για το κλείσιµο της όποιας 
αξιολόγησης, εκτός από εκείνους που µε τα 
λεφτά της δόσης  πληρώνονται -κυρίως οι δα-
νειστές. ∆εν αξιολογούν τη οικονοµία δηλαδή, 
αλλά το κυβερνητικό έργο.

Αυτό που προσπαθεί να «πουλήσει» η κυβέρ-
νηση είναι ότι µε το κλείσιµο της αξιολόγησης 
θα αρχίσει η συζήτηση για την ελάφρυνση του 
χρέους, που βεβαίως δεν πρόκειται για κούρε-
µα αλλά για διευθέτηση στον χρόνο αποπλη-
ρωµής και στο επιτόκιο. ∆εν υπάρχει όµως 
περίπτωση να συµβεί ελάφρυνση του χρέους 
και µετά να πάµε σε εκλογές µε το επιχείρηµα 
ότι η κυβέρνηση τα κατάφερε και άρα της αξίζει 
µια ακόµα ευκαιρία. Η συζήτηση για το χρέος 
θα χρησιµοποιηθεί προεκλογικά. ∆εν λύνεις το 
πρόβληµα και πας σε εκλογές. Υπόσχεσαι λύση 
του προβλήµατος και µετά πας σε εκλογές. Γιατί 
αν το λύσεις διατρέχεις τον κίνδυνο να χάσεις 
τις εκλογές και να καρπωθεί το αποτέλεσµα ο 
βασικός σου αντίπαλος. Ο πρωθυπουργός το 
γνωρίζει αυτό και για αυτό δεν θα ρισκάρει 
εκλογές µε λυµένο το θέµα τους χρέους (λυµένο 
δηλαδή να χαµε να λέγαµε… µε τον νου µας!).

Με το σκεπτικό αυτό επανέρχεται στον δηµόσιο 
διάλογο η συζήτηση για πρόωρες εκλογές. 
Εκλογές µπορεί να προκαλέσει µόνο η κυβερ-
νητική πλειοψηφία και θα το κάνει αφού κά-
νει µια ανάλυση των πιθανών σεναρίων και 
αφού δει και τις δηµοσκοπήσεις της περιόδου. 
Μπορεί δηµόσια οι ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ να τις αµ-
φισβητούν, να είστε όµως σίγουροι πως στο 
παρασκήνιο ισχύει το εντελώς αντίθετο: τις δια-
βάζουν καλά, τις αναλύουν σε βάθος.

Και πράγµατι ισχύει ότι είναι «κολληµένοι» 
στις καρέκλες τους και ότι θα υπογράψουν τα 
πάντα και θα κάνουν τα πάντα για να µην απο-
κολληθούν. Υπάρχει όµως  και ένα σηµείο που 
είναι αυτό του µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα. 
Το σηµείο που λέει ότι χάνω µε 4-5 µονάδες 
διαφορά και κάνω µια διαχείριση και το σηµείο 
που είναι χάνω µε 15 µονάδες διαφορά, δια-
λύοµαι, ρεζιλεύοµαι τελείως και πάω σπίτι µου 
για πάντα.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής 
της εταιρίας «Interview»

Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη πλην µιας µεγάλης σε έκταση πολιτικής 
ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικής αποδοκιµασίας της διακυβέρνησής 
του, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο και αν λάβουν χώρα εθνικές 
εκλογές, θα συνιστά έκπληξη µεγατόνων. Είναι τέτοια η ζηµία στη 
χώρα από την διακυβέρνησή του που δεν αφήνει περιθώρια ανάκαµ-
ψης και αντιστροφής του κλίµατος. 

Παραµένουν βέβαια αρκετά ερωτήµατα στο τραπέζι µε βασικότερο την 
κατάσταση στην οποία θα παραδώσει τη χώρα στην όποια επόµενη 
κυβέρνηση. Μία καλή εξέλιξη θα ήταν να µην έχει επέλθει κάποια 
µείζονος σηµασίας µη αναστρέψιµη καταστροφή, όπως Grexit – 
δραχµή ή υποχώρηση στα εθνικά ζητήµατα ( βλ. υπόθεση Κύπρου, 
αναθεωρητισµό Τουρκίας, διεθνή αποµόνωση). Το κόστος ΣΥΡΙΖΑ 
στα της οικονοµίας είναι δυσθεώρητο – ιδιαίτερα στη δυναµική του 
χρέους αλλά για την οικονοµία του άρθρου ας δεχθούµε ότι υπό συ-
γκεκριµένες συνθήκες είναι αναστρέψιµο.

∆εν είναι όµως µόνον αυτό το ερώτηµα στο τραπέζι της επόµενης 
µέρας. Η επόµενη µέρα µετά τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι µία δύσκολη µέρα 
όπου η νέα κυβέρνηση θα αναγκαστεί να λάβει δύσκολες αποφάσεις 
σε έκτακτο καθεστώς, χωρίς κοινωνική ανοχή και πίστωση χρόνου. 
Ένα τιτάνιο έργο στοιχειώδους ανόρθωσης της χώρας και επιστροφής 
σε µία αναπτυξιακή κανονικότητα είναι ο βασικός στόχος. ∆εν γνωρί-
ζουµε όµως αν είναι αρκετός και επαρκής.

Το να αποµακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ µε την παρούσα ηγεσία του και τις πο-
λιτικές ιδεοληψίες, τις καθυστερήσεις, τις αδυναµίες και τον δοµικό 
κυνισµό του από την εξουσία σίγουρα είναι κέρδος. Οµιλούµε πάντα 
για το κόµµα- ηγετική οµάδα ΣΥΡΙΖΑ και όχι κατ’ ανάγκη για τις κοι-
νωνικές οµάδες που τον ακολούθησαν πιστεύοντας τις υποσχέσεις  
του. Είναι η απαραίτητη αλλά όχι ικανή προϋπόθεση ανάκαµψης της 
χώρας. 

Ικανές προϋποθέσεις ανάκαµψης της χώρας θα δηµιουργηθούν µό-
νον εάν η επόµενη κυβέρνηση που θα αναλάβει τις τύχες τις χώρας 
καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό της. Μόνον εάν έχει σχέδιο, µόνον 
εάν έχει εξασφαλίσει τη στήριξη µιας κρίσιµης µερίδας του εκλογικού 
σώµατος αλλά και της κοινωνίας. Μόνον εάν είναι αποφασισµένη 
να αλλάξει τα κακώς κείµενα, µόνον εάν έχει το απαραίτητο πολιτικό 
και στελεχιακό δυναµικό να στηρίξει µία τέτοια προσπάθεια χωρίς 
υπαναχωρήσεις, κωλυσιεργίες και δισταγµούς.

Μια κυβέρνηση πραγµατικών και αυθεντικών φιλοευρωπαϊκών 
και µεταρρυθµιστικών δυνάµεων ( χωρίς επί της αρχής αποκλεισµό 
του ηττηµένου πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ) που θα πρέπει εντός τεσσάρων ετών 
να βελτιώσει σε όλα τα επίπεδα τη χώρα, οφείλει να ξεπεράσει τον 
κατεστηµένο τρόπο διακυβέρνησης. Να απαρνηθεί όλες τις δεδοµέ-
νες έξεις του ελληνικού µεταπολιτευτικού κυβερνάν που σχετίζονται 
µε πελατειασµό, εσωκοµµατικές ισορροπίες, ικανοποίηση αιτηµάτων 
οµάδων πίεσης και συντεχνιών. Οφείλει στην Ιστορία και στον ελ-
ληνικό λαό να κάνει κτήµα της και «ιδιοκτησία» της το πρόγραµµα 
ανασυγκρότησης και όχι ράθυµα και αµυντικά να παρουσιάζεται ως 
απλός εφαρµοστής ενός ξενόφερτου µνηµονίου. Εάν θέλει αλλαγές, 
επαναδιαπραγµάτευση όρων, εναλλακτική παραµετροποίηση οφείλει 
να υπερβεί το µνηµόνιο θετικά. 

Στην πιθανότητα δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές 
– έστω περιορισµένων και ακριβών – εν τοις πράγµασι θα κληθεί να 
αποδείξει τις προθέσεις της µε τον τρόπο µε τον οποίο θα τα χρησι-
µοποιήσει. Εάν κινηθεί προς αύξηση του µισθολογικού κόστους του 
δηµοσίου, του ασφαλιστικού και µονοπλεύρως σε κατασκευές, θα 
σηµαίνει πως οι ανεπάρκειες της περιόδου 2010-2015 δεν έγιναν 
µάθηµα.

Κλείνοντας, µια τέτοια κυβέρνηση καλό θα είναι να είναι κυβέρνηση 
συνεργασίας, µε επεξεργασµένη προγραµµατική συµφωνία, µε συµ-
µετοχή των µεταρρυθµιστών των κοµµάτων που θα την συναποτε-
λούν και µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και στοχοθεσίες που θα 
διευκολύνουν την αξιολόγησή της από τους πολίτες έναντι της εντο-
λής που θα τους παρέχουν οι τελευταίοι.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός επιστήµονας

του ∆ημήτρη 
Βασιλειάδη*

του Αλέξανδρου 
Παπουτσή*

Τι λέει η ΜΚΟ

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η KARFITSA 
οι εργασίες για την µετατροπή του χώρου σε τέτοιο ώστε 
να µπορούν να διαµείνουν σε αυτό 25-30 προσφυγό-
πουλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι ωστόσο, διακόπηκαν 
καθώς οι άνθρωποι της ΜΚΟ είχαν στην κατοχή τους 
σχετική άδεια για τις κατασκευές και την αναδιαµόρφω-
ση του χώρου από την Πολεοδοµία Θεσσαλονίκης και 
όχι από την Πολεοδοµία του δήµου Πυλαίας-Χορτιά-
τη. Μιλώντας στην KARFITSA ο κ. Γαβαλάς αναφέρει: 
«Υπάρχουν ζητήµατα πολεοδοµικά τα οποία εξετάζουµε 
για το πώς θα διευθετηθούν». Ο ίδιος συµπληρώνει: 
«Έχουµε ενηµερώσει επίσηµα το δήµο ότι πρόθεσή µας 
είναι να δηµιουργήσουµε ένα χώρο φιλοξενίας για παι-
διά που για κάποιο διάστηµα παραµένουν στη χώρα 
µας. Είναι παιδιά προσφύγων. Μετά την κρίση βέβαια 
θα µπορούσε το κτίριο να φιλοξενήσει και άλλα παι-
διά. Εφόσον επι-
λυθούν τα όποια 
προβλήµατα θα 
µπορέσουµε να 
ξέρουµε και τον 
ακριβή αριθµό 
των παιδιών» 
λέει αναφέροντας 
ότι αυτά υπολογί-
ζονται σε 25-30. 
«∆εν γνωρίζω 
πότε θα ξεκινή-
σουν οι εργασίες 
ξανά» συµπληρώ-
νει. 

Αναφορικά µε τη διαδικασία µίσθωσης του 
συγκεκριµένου χώρου που ακολουθήθηκε ο κ. 
Γαβαλάς αναφέρει ότι έγινε µέσω µεσιτικού γρα-
φείου ενώ διέψευσε ότι το ενοίκιο ανέρχεται σε 
3.500 ευρώ/ µηνιαίως. Σύµφωνα µε το ιδρυτικό 
στέλεχος της «ΑΡΣΙΣ» στο µέλλον ενδεχοµένως 
να υπάρξει και ενηµέρωση των κατοίκων για τη 
λειτουργία του κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων 
προσφύγων. Ξεκαθαρίζει ωστόσο, ότι είναι µια 
µικρή µονάδα φιλοξενίας προσφυγόπουλων που 
θα πλαισιώνεται από προσωπικό όλων των ει-
δικοτήτων όλο το εικοσιτετράωρο και πως δεν 
πρόκειται για κάποιο hot spot ή κέντρο φιλοξε-
νίας προσφύγων. «Προσπαθούµε να φτιάξουµε 
µια δοµή, όπως έχουµε και αλλού αντίστοιχες» 
καταλήγει ο κ. Γαβαλάς.

Τι λέει η ΜΚΟ

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η KARFITSA 

Αντιδράσεις 

Οι εργασίες πάντως, 
προκάλεσαν την έντονη 

αντίδραση κατοίκων της 
περιοχής και γονέων του 
ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου 
οι οποίοι προχώρησαν σε 

έγγραφες καταγγελίες 
προς την δηµοτική 

αρχή. 

Πρόσφυγες σε βίλα στο… Πανόραμα! 
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#Πέλλα

Επιστολές που δηµοσιεύονται, αλλά και δύο επε-
ρωτήσεις του βουλευτή Γιώργου Καρασµάνη προς τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.  Μεταξύ των άλ-
λων προβάλλονται τα επιχειρήµατα: Το συγκεκριµένο 
αστυνοµικό τµήµα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο και, 
συνεπώς, η ενδεχόµενη κατάργησή του δε σχετίζεται 
µε την εξοικονόµηση οικονοµικών πόρων. Κατά τους 
θερινούς µήνες στην ευρύτερη περιοχή του κάµπου της 
Κρύας Βρύσης συγκεντρώνεται πολύ µεγάλος αριθµός 
αλλοδαπών, µετακλητών εργατών γης οι οποίοι απα-
σχολούνται σε αγροτικές ερ-
γασίες. Η κατάργηση του το-
πικού αστυνοµικού τµήµατος 
θα έχει σαν συνέπεια την µη 
αποτελεσµατική και αποδοτι-
κή αστυνόµευση της περιοχής 
και την αύξηση του αισθή-
µατος ανασφάλειας από τους 
κατοίκους. Το αστυνοµικό 
τµήµα Κρύας Βρύσης διαθέ-
τει στο ενεργητικό του µεγάλο 
αριθµό επιτυχιών στην απο-
τελεσµατική εξάρθρωση και 
αντιµετώπιση ποινικών υπο-
θέσεων, αλλά και τον έλεγχο 
του µεγάλου αριθµού µεταναστών µε σηµαντικά οφέλη 
για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και την εγκα-
θίδρυση ενός αισθήµατος ασφαλείας. Ειδικότερα σας 
αναφέρουµε την µάχη που δίνει στον Κάµπο µε τους 
εµπόρους ή καλλιεργητές ινδικής κάνναβης.

Το δίκαιο του αιτήµατος φαίνεται να γίνεται 
αποδεκτό και το σχέδιο για την κατάργησή του 
φαίνεται να απορρίπτεται.  Ακολουθούν τέσσερα 
χρόνια επιτυχιών του Αστυνοµικού Τµήµατος Κρύας 
Βρύσης (αν και υποστελεχωµένο), σε όλους τους το-

µείς των εγκληµατικών ενεργειών (ναρκωτικά, κλοπές 
κλπ), ενώ, παράλληλα, εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές 
ανάγκες για 10.000 κατοίκους.  Η «Οδύσσεια» όµως 
συνεχίζεται. Τα «µαύρα σύννεφα» για τη λειτουργία του 
Α.Τ. Κρύας Βρύσης µαζεύονται ξανά το Νοέµβριο του 
2015 όταν και πραγµατοποιείται στην Θεσσαλονίκη η 
παρουσίαση του σχεδίου για την αναδιάρθρωση των 
Αστυνοµικών Υπηρεσιών από τον τότε Γενικό Γραµµα-
τέα ∆ηµοσίας Τάξης του Υπουργείου κ. Αναγνωστάκη. 
Εκεί, προς έκπληξη των παρευρισκόµενων φορέων 

της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας τους ανακοινώνεται 
ότι πρόκειται να καταργηθούν 
τα Α.Τ. Κρύας Βρύσης και Άρ-
νισσας. Οι φορείς αντιδρούν 
στην ίδια την παρουσίαση 
λέγοντας ότι θα έπρεπε να 
προηγηθεί πρώτα κάποιου 
είδους διαβούλευση. Αρχίζει 
ένας νέος κύκλος πιέσεων 
από την Περιφερειακή Ενότη-
τα Πέλλας, το ∆ήµο Έδεσσας 
και ∆ήµο Πέλλας καθώς και 
την Υφυπουργό Βιοµηχανίας 

κα Τζάκρη. Οι πιέσεις για µια ακόµη αφορά αποδίδουν 
καρπούς και τα Αστυνοµικά Τµήµατα παραµένουν ως 
έχουν, µέχρι τον Μαϊο του 2015 όταν και παρουσιάζε-
ται το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για την αναδιάρ-
θρωση των Αστυνοµικών Υπηρεσιών. Εκεί ως δια µα-
γείας: το Αστυνοµικό Τµήµα Κρύας Βρύσης καταργείται 
και το Αστυνοµικό Τµήµα Άρνισσας υποβιβάζεται σε 
Αστυνοµικό Σταθµό. Ακολουθεί και νέος κύκλος πιέ-
σεων και επαφών για να µην υλοποιηθεί η παραπάνω 
πρόταση.

Οι φορείς εξακολουθούν να αναφέρουν τα επι-
χειρήµατά τους: Γεωγραφικά, το Αστυνοµικό Τµή-
µα Κρύας Βρύσης ανήκει στον ∆ήµο Πέλλας ο 
οποίος, µε τον πληθυσµό να φτάνει τις 65 χιλιά-
δες κατοίκους κατατάσσεται δέκατος (10ος) ανά-
µεσα στους ∆ήµους της Κεντρικής Μακεδονίας και 
τριακοστός όγδοος (38ος) πανελλαδικά. ∆ηλαδή, 
µε την κατάργηση του πολύ σηµαντικού, λόγω της 
γεωγραφίας του, Αστυνοµικού Τµήµατος αποδυ-
ναµώνεται ένας από της µεγαλύτερους ∆ήµους της 
Χώρας. Η απόσταση που πρέπει να διανύσουν τα 
στελέχη των Αστυνοµικών Υπηρεσιών των Γιαννι-
τσών, όπου βρίσκεται η έδρα του ∆ήµου Πέλλας 
είναι πολύ µεγάλη ενώ, οι αρµοδιότητες φτάνουν 
σε ακτίνα 50 χιλιοµέτρων. Έτσι, σε καµία περίπτω-
ση, δεν µπορεί να υπάρξει πρόληψη και καταστο-
λή του εγκλήµατος, τη στιγµή µάλιστα που στον εν 
λόγω ∆ήµο ανήκουν τριάντα τρεις (33) ∆ηµοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι 
ο χρόνος κάλυψης της απόστασης Τ.Κ. Αθύρων – 
Τ. Κ. Σταυροδροµίου είναι µία (1) ώρα! Ο σχεδι-
ασµός για τις αλλαγές στο Πρόγραµµα «Καλλικρά-
της» προσδιορίζεται στο 2017 και θα επιφέρει και 
χωροταξικές αλλαγές µε δηµιουργίες νέων δήµων. 
Συνεπώς προτείνεται η ενδεχόµενη αναδιάρθρω-
ση των Αστυνοµικών Τµηµάτων να πραγµατοποι-
ηθεί παράλληλα µε τις τροποποιήσεις του «Καλ-
λικράτη», ώστε, να δηµιουργηθεί µια λειτουργική 
οργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο-
µίας. Η κατάργηση θα αποφέρει και οικονοµικό 
µαρασµό αφού πολλές υπηρεσίες, όπως Τράπεζες 
κ.α., θα αποµακρυνθούν.

Για µια ακόµη φορά η «Οδύσσεια» του Α.Τ. Κρύ-
ας Βρύσης φαίνεται να φτάνει προς το τέλος της 
και να βρίσκει την «Ιθάκη του» και να παραµένει 
όταν στις 22/9/2016 ο αναπληρωτής Υπουργός κ. 
Τόσκας, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης 
∆ηµήτρης Αναγνωστάκης και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ 
αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας παρουσί-
ασαν το νέο σχεδιασµό των υπηρεσιών της Αστυ-
νοµίας στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.  ∆υστυ-
χώς, όµως από τότε µέχρι σήµερα κάτι «άλλαξε» 
και ναι µεν το Αστυνοµικό Τµήµα Κρύας Βρύσης 
δεν καταργείτε, αλλά υποβιβάζεται σε Αστυνοµικό 
Σταθµό µε το σχεδιασµό να προβλέπει ότι θα µεί-
νει µε το µισό προσωπικό, δηλαδή συνολικά έξι!!! 
(6) άτοµα. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστα-
τοι γιατί µπορεί το ήδη υποστελεχωµένο Τµήµα να 
λειτουργεί µόνο µε την αυταπάρνηση των Αστυνο-
µικών του σηµειώνοντας πολλές επιτυχίες, αλλά 
η υποβάθµισή του θα αυξήσει την εγκληµατικό-
τητα στην περιοχή και ειδικότερα στον ευαίσθητο 
τοµέα της νεολαίας και των ναρκωτικών. Για το 
λόγο αυτό µάλιστα είχαν προτείνει την επάνδρω-
ση του Αστυνοµικού Τµήµατος Κρύας Βρύσης µε 
στελέχη που σήµερα υπηρετούν στις υπηρεσίες 
των Γιαννιτσών, µε παράλληλη όµως αύξηση αρ-
µοδιοτήτων του Α.Τ. Κρύας Βρύσης στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται αποσυµφόρηση υπαλλήλων από 
το Αστυνοµικό Τµήµα Γιαννιτσών, παραµένει το 
Αστυνοµικό Τµήµα Κρύας Βρύσης αναβαθµισµέ-
νο και καλύπτονται στον τοµέα της αστυνόµευσης 
κοντινές µεταξύ τους περιοχές αποτελεσµατικά και 
άµεσα. Ελπίζουµε µόνο και αυτή η οδύσσεια να 
έχει ευτυχή κατάληξη…

Η… «Οδύσσεια» ενός  Αστυνομικού Τμήματος
Η ελληνική παθογένεια 
της… γραφειοκρατίας 
σε ένα Α.Τ.

Η ιστορία του αστυνοµικού τµήµατος Κρύας Βρύσης ξεκινάει στο 2011 όπου γίνεται για 
πρώτη φορά λόγος για την κατάργησή του.  Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ο δ  ήµος 

Πέλλας και οι κάτοικοι ξεκινούν έναν διαρκή αγώνα για να µην υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. 
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Η ελληνική παθογένεια 
της… γραφειοκρατίας 
σε ένα Α.Τ.
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Όπως περιγράφει στην εφηµερίδα KARFITSA 
η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ταξιάρχη 
Φωτεινή Μπόλµατη, «το 90% του πληθυσµού της 
περιοχής µας ασχολείται µε τα έλατα. Πρέπει να 
τονίσουµε πως πρόκειται για φυτείες και όχι για 
δάσος. Καλλιεργούνται λοιπόν και µετά από 12 
χρόνια αρχίζει να τα κόβει ο παραγωγός. Κατά το 
διάστηµα της ανάπτυξής τους, δίνουν το οξυγόνο 
και την οµορφιά τους. Όταν δε κόβονται αυτά τα 
έλατα, αντικαθίστανται από καινούρια δέντρα». 
Η κ. Μπόλµατη περιγράφει πως στον Ταξιάρχη 
η ελατοκαλλιέργεια ξεκίνησε στα µέσα της δεκαε-
τίας του 1960. «Υπήρχε ένα πρό-
γραµµα του υπουργείου Γεωργίας 
για την οικονοµική ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών και έτσι εκατο-
ντάδες στρέµµατα άγονων εκτά-
σεων που είχαν εγκαταλειφθεί 
κατά τη διάρκεια του πολέµου, 
άρχισαν να καλλιεργούνται και να 
παίρνουν ζωή. Ο ταξιάρχης κάθε 
χρόνο διαθέτει σε ολόκληρη την 
Ελλάδα περίπου 35.000 έλατα», 
σηµειώνει.  

Από τη Χαλκιδική στην 
Κύπρο και τη Γερµανία 

Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού 
παραγωγών ελάτου του Ταξιάρχη, 
αναφέρει πως η οικονοµική κρί-
ση «χτύπησε» και το συγκεκριµένο 
επάγγελµα. «Στο παρελθόν κοβό-
ντουσαν 35.000- 40.000 έλατα, ενώ τώρα αυτό ο 
αριθµός έχει φτάσει περίπου τις 22.000. Ο λόγος 
φυσικά είναι η οικονοµική κρίση, ο κόσµος έχει 
άλλες προτεραιότητες και δεν του περισσεύουν 
για να αγοράσει το χριστουγεννιάτικο έλατο». Ο κ. 
Ξάκης σηµειώνει πως το µεγαλύτερο κοµµάτι των 
εξαγωγών γίνεται στην Κύπρο. «Τα τελευταία δέκα 
χρόνια κάνω µία µικρή εξαγωγή στην Κύπρο, το 
ίδιο και κάποιοι άλλοι παραγωγοί. Μία µικρή µε-
ρίδα παραγωγών κάνουν και εξαγωγές στη Γερ-
µανία τα τελευταία τρία χρόνια. Στόχος µας φυσι-
κά είναι να επεκταθούµε και σε άλλες χώρες του 

εξωτερικού, όµως ακόµη δεν είµαστε έτοιµοι για 
κάτι τέτοιο, διότι λόγω της κρίσης αντί να επεκτα-
θούµε… µάλλον πάµε προς τα πίσω». Βέβαια, ο κ. 
Ξάκης αποκαλύπτει πως υπάρχουν έµποροι που 
εισάγουν έλατα από τη ∆ανία και τη Νορβηγία, 
καθώς είναι πιο οικονοµικά. «∆ε µπορείς να απα-

γορεύσεις σε κάποιον να εισάγει 
γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Η 
ποιότητα βέβαια σε αυτά τα έλατα 
δε συγκρίνεται µε τα ελληνικά και 
ιδιαίτερα µε τα δέντρα του Χολο-
µώντα». Μάλιστα, η µοναδικότητα 
του Χολοµώντα έγκειται και στο γε-
γονός ότι εκεί παράγονται τα µπλε 
έλατα. «Και αυτή η καλλιέργεια έχει 
ξεκινήσει δειλά δειλά τα τελευταία 
χρόνια. Όµως απ’ ότι βλέπουµε 
δεν ευδοκιµεί ιδιαίτερα». Αναφο-
ρικά µε τα ζητήµατα που έχει να 
αντιµετωπίσει ο συγκεκριµένος 
κλάδος, ο κ. Ξάκης αναφέρει πως 
πέραν από την οικονοµική κρίση 
που έχει «ρίξει» τις πωλήσεις στο 
µισό, «έχουµε ζητήµατα και µε το 
υπουργείο διότι η διακίνηση έπρε-
πε να ξεκινήσει την 1η ∆εκεµβρίου 
και ξαφνικά αποφασίστηκε να ξε-

κινήσει η διανοµή µία εβδοµάδα νωρίτερα. Κάτι 
που είναι αρνητικό διότι έτσι το δέντρο µαραίνεται 
πιο γρήγορα. Βέβαια για να αντιµετωπίσουµε το 
συγκεκριµένο πρόβληµα, φτιάξαµε ειδικές βάσεις 
για νερό και έτσι το έλατο µπορεί να κρατήσει µέ-
χρι το Μάρτιο χωρίς να πέσει βελόνα».  

Στις 2.000 ευρώ η… πιάτσα!

Από το 1980 ο Θανάσης Καρανταγλής ασχο-
λείται µε την καλλιέργεια έλατου. Πρόκειται για 
οικογενειακή επιχείρηση αφού ο ίδιος ξεκίνησε 

να ασχολείται µε την παραγωγή από τον πατέρα 
του και πλέον αυτή η γνώση µεταλαµπαδεύεται 
στα παιδιά του. Όπως λέει στις εκτάσεις που δι-
αθέτει, έχει φυτεµένα περίπου 25.000 δέντρα εκ 
των οποίων περίπου 1.000 διατίθενται κάθε χρό-
νο στην αγορά. «Το 50% είναι ριζωµένα που τα 
πουλάµε σε φυτώρια στην Αθήνα και το υπόλοιπο 
50% είναι τα κοµµένα που δίνονται λιανική». Ο 
κ. Καρανταγλής περιγράφει πως επικεντρώνε-
ται στην αγορά της Αθήνας, ενώ ακόµη δεν έχει 
ασχοληθεί µε τις εξαγωγές. «Ξέρω πως αρκετοί 
συνάδελφοι στέλνουν έλατα και στην Κύπρο, 
εµείς δεν έχουµε ασχοληθεί µε αυτό το κοµµάτι». 
Σηµειώνει πως το κόστος κάθε δέντρου εξαρτά-
ται από το ύψος και το µέγεθός του, µε τις τιµές 
να κυµαίνονται από 30 ευρώ. «Στα χρόνια της 
κρίσης η κίνηση έχει µειωθεί. Εξαρτάται βέβαια 
από την περιοχή όπου βρίσκεσαι, όµως ο κόσµος 
είναι συγκρατηµένος ακόµη και στην αγορά του 
χριστουγεννιάτικου έλατου», λέει. Ο κ. Καραντα-
γλής περιγράφει πως το κόστος της… «πιάτσας» 
ανέρχεται περίπου στα 2.000 ευρώ. «Εµείς έχου-
µε στήσει στην Κηφισιά για τις 20 µέρες της σεζόν. 
Νοικιάζουµε τροχόσπιτο για να µένουµε εδώ, που 
κοστίζει 500 ευρώ και τα µεταφορικά για να έρ-
θουν τα έλατα από τον Ταξιάρχη στην Αθήνα είναι 
περίπου 1.000 ευρώ». Το µεγαλύτερο πρόβληµα 
που είχαν να αντιµετωπίσουν οι ελατοπαραγωγοί 
ήταν, όπως λένε, οι οικολόγοι. «Ο κόσµος µέχρι 
πρότινος δεν ήταν ενηµερωµένος, ότι δηλαδή δεν 
κόβουµε τα έλατα καταστρέφοντας το περιβάλλον, 
πρόκειται για φυτείες που καλλιεργούνται για αυτό 
το σκοπό. Μάλιστα, τα έλατα που κόβονται αντι-
καθίστανται άµεσα. Αυτό είναι οικολογικό δέντρο, 
διότι µόλις περάσουν οι γιορτές, αν είναι σε γλά-
στρα µπορεί να φυτευτεί ενώ ακόµη και να πετα-
χτεί θα γίνει λίπασµα. Από την άλλη το πλαστικό 
δέντρο δε θα λιώσει ποτέ», τονίζει.

Ο Αργύρης Μπίτσιος καλλιεργεί 
έλατα από το 1984. Περιγράφει 
πως ένα έλατο χρειάζεται 12 µε 
15 χρόνια για να µεγαλώσει και 
να κοπεί, ενώ το παροµοιάζει µε 
«µωρό» αναφορικά µε τη φροντί-
δα που χρειάζεται. «Κάθε χρόνο 
δίνουµε στην αγορά περίπου 500 
έλατα. Θέλουν πολύ µεγάλη φρο-
ντίδα, να τα ποτίσεις, να ρίξεις 
λίπασµα, σκάλισµα κ.ο.κ.». Και ο 
κ. Μπίτσιος έχει επιλέξει να «στή-
σει» στην Αθήνα, ενώ λέει πως 
έχει δέντρα που κοστίζουν µέχρι 
και 300 ευρώ! «∆υστυχώς βέβαια 
ο κόσµος δε τα αγοράζει αυτά, 
άλλα εφόσον τα έχουµε τα φέρ-
νουµε. Το ύψος που έχουν και το 
κόστος της µεταφοράς είναι που 
ανεβάζουν την τιµή. Φυσικά έχου-
µε και έλατα που στοιχίζουν 20 
ευρώ». Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα 
προβλήµατα που έχουν να αντιµε-
τωπίσουν στον κλάδο τους είναι 
αρκετά. «Το πρώτο ζήτηµα είναι 
τα στέκια, µε το κόστος να φτά-
νει τα 1.000 ευρώ το λιγότερο για 
λίγα τ.µ.. Ένα άλλο ζήτηµα είναι 
ότι τα έλατα κόβονται νωρίς γιατί 
αναγκαζόµαστε να κάνουµε τη δι-
ακίνηση νωρίτερα, µε αποτέλεσµα 
τα κοµµένα δέντρα να ρίχνουν 
τις βελόνες τους. Γι’ αυτό το λόγο 
άλλωστε πάνε καλύτερα τα έλατα 
που είναι σε γλάστρα». Ο κ. Μπί-
τσιος σηµειώνει πως τα έλατα που 
δεν πωλούνται καταλήγουν στη 
χωµατερή, βέβαια ο ίδιος λέει χα-
ρακτηριστικά πως: «δεν προλα-
βαίνουµε να τα µαζέψουµε γιατί 
στο σηµείο που έχουµε φτάσει… 
τα παίρνει ο κόσµος και τα καίει 
για να ζεσταθεί».  

Το «χωριό των Χριστουγέννων» 
είναι στη Χαλκιδική!

Η… «Οδύσσεια» ενός  Αστυνομικού Τμήματος

Έλατο ω έλατο 
των… 300 ευρώ! 

Μπορεί να απέχουµε αρ-
κετές εβδοµάδες από τα 

Χριστούγεννα, τα έλατα όµως 
που τα τελευταία χρόνια ήρθαν 
να αντικαταστήσουν τα πατρο-
παράδοτα καραβάκια, έχουν 
την τιµητική τους και ήδη… 
άρχισαν να στολίζονται. Εί-
ναι γνωστό πως το «χωριό των 
Χριστουγέννων» στην Ελλάδα 
βρίσκεται στον Ταξιάρχη Χαλ-
κιδικής, όπου σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του συνεταιρισµού πα-
ραγωγών ελάτου του Ταξιάρχη 
Γιάννη Ξάκη, εκεί παράγεται το 
75% των ελάτων της εγχώριας 
αγοράς.

Της Έλενας Καραβασίλη 

Ο Αργύρης Μπίτσιος καλλιεργεί 
έλατα από το 1984. Περιγράφει 
πως ένα έλατο χρειάζεται 12 µε 
15 χρόνια για να µεγαλώσει και 
να κοπεί, ενώ το παροµοιάζει µε 
«µωρό» αναφορικά µε τη φροντί-
δα που χρειάζεται. «Κάθε χρόνο 
δίνουµε στην αγορά περίπου 500 
έλατα. Θέλουν πολύ µεγάλη φρο-
ντίδα, να τα ποτίσεις, να ρίξεις 
λίπασµα, σκάλισµα κ.ο.κ.». Και ο 
κ. Μπίτσιος έχει επιλέξει να «στή-
σει» στην Αθήνα, ενώ λέει πως 
έχει δέντρα που κοστίζουν µέχρι 
και 300 ευρώ! «∆υστυχώς βέβαια 
ο κόσµος δε τα αγοράζει αυτά, 
άλλα εφόσον τα έχουµε τα φέρ-
νουµε. Το ύψος που έχουν και το 
κόστος της µεταφοράς είναι που 
ανεβάζουν την τιµή. Φυσικά έχου-
µε και έλατα που στοιχίζουν 20 
ευρώ». Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα 
προβλήµατα που έχουν να αντιµε-
τωπίσουν στον κλάδο τους είναι 
αρκετά. «Το πρώτο ζήτηµα είναι 
τα στέκια, µε το κόστος να φτά-
νει τα 1.000 ευρώ το λιγότερο για 
λίγα τ.µ.. Ένα άλλο ζήτηµα είναι 
ότι τα έλατα κόβονται νωρίς γιατί 
αναγκαζόµαστε να κάνουµε τη δι-
ακίνηση νωρίτερα, µε αποτέλεσµα 
τα κοµµένα δέντρα να ρίχνουν 
τις βελόνες τους. Γι’ αυτό το λόγο 
άλλωστε πάνε καλύτερα τα έλατα 
που είναι σε γλάστρα». Ο κ. Μπί-
τσιος σηµειώνει πως τα έλατα που 
δεν πωλούνται καταλήγουν στη 
χωµατερή, βέβαια ο ίδιος λέει χα-
ρακτηριστικά πως: «δεν προλα-
βαίνουµε να τα µαζέψουµε γιατί 
στο σηµείο που έχουµε φτάσει… 
τα παίρνει ο κόσµος και τα καίει 
για να ζεσταθεί».  

Έλατο ω έλατο 
των… 300 ευρώ! 

#Χαλκιδική

«Το 90% του 
πληθυσµού 
της περιοχής 
µας ασχολεί-
ται µε τα έλα-

τα»
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#Ημαθία

«Χαμόγελα» για το ΠΑΣΟΚ της Ημαθίας

Οι φόλες 
στην Αλεξάνδρεια

Κόντρες για εφημερίδα 
που θέλει να βγάλει ο δήμος

Ο ∆ήμος Νάουσας στο Smart City 
Expo-World Congress 1

∆ρόμος προς τιμήν του Κωστή 
Στεφανόπουλου στην Αλεξάνδρεια

Χειμωνιάτικη «Άλη» μπύρα 
από τον ∆εκέμβριο με «Άρωμα»

Εκλογές για την ανάδειξη της νέας Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Ηµαθίας πραγµατοποιήθηκαν το 
πρωί της Κυριακής 20 Νοεµβρίου. Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε στις τρεις πόλεις 
του νοµού, Βέροια, Αλεξάνδρεια και Νάουσα.  Η συµµετοχή ήταν µεγαλύτερη από την 
αναµενόµενη αφού ψήφισαν πάνω από 500 άτοµα.  Στο ΠΑΣΟΚ της Ηµαθίας υπήρξε 
µία ικανοποίηση αλλά και αισιοδοξία µετά το τέλος της διαδικασίας. Γραµµατέας της 
Ν.Ε. εκλέχθηκε ο Κώστας Ασλάνογλου. 

Ένα από τα σοβαρά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η πόλη και κατ΄ επέ-
κταση ο δήµος της Αλεξάνδρεια είναι 
αυτό µε τα αδέσποτα. Στον δήµο υπάρ-
χει προσωρινός χώρος φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων αλλά ο αριθµός που 
µπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά εί-
ναι κατά πολύ µικρότερος από τα αδέ-
σποτα που υπάρχουν στον δήµο. 

Πρόσφατα µάλιστα έκανε την εµφά-
νισή του και πάλι το φαινόµενο της 
φόλας όπου αδέσποτοι σκύλοι δηλη-
τηριάστηκαν σε κεντρικά σηµεία της 
πόλης. 

Το τελευταίο διάστηµα έχει γίνει µεγάλη συζήτηση 
σχετικά µε δηµοτική εφηµερίδα που εκφράστηκε πως 
θέλει να εκδώσει η διοίκηση του δήµου της Αλεξάν-
δρειας.

Οι απόψεις επί του θέµατος διίστανται ενώ το επι-
χείρηµα πως σε µία εφηµερίδα η οποία θα κυκλοφο-
ρεί 1 φορά στις 15 ηµέρες δεν µπορεί παρά να φιλο-
ξενούνται «µπαγιάτικα» νέα είναι αυτό που κερδίζει 
µέχρι τώρα. 

Μάλιστα στην εποχή της τεχνολογίας όπου η είδηση 
ανεβαίνει άµεσα από ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, 
επικρατεί η άποψη πως η εφηµερίδα του δήµου δεν 
έχει να δώσει τίποτα στην ενηµέρωση των πολιτών. 

Το θέµα έχει διχάσει και την παράταξη του νυν δη-
µάρχου ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε 
πως θα προχωρήσει στην έκδοση της εφηµερίδας και 
θα έχει την στήριξη της δηµοτική του οµάδας. 

Αυτό διαψεύστηκε λίγες ηµέρες αργότερα σε συ-
νέντευξη του αντιδηµάρχου της παράταξης κ. Κώστα 
Ναλµπάντη ο οποίος εξέφρασε την άποψη πως ο δή-
µος πρέπει να βγάλει ένα περιοδικό και όχι εφηµε-
ρίδα, στο οποίο θα προβάλλονται τα έργα του δήµου 
χωρίς διαφηµίσεις και χωρίς ειδήσεις για να µην 
κάνουν ζηµιά στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης. Το θέµα 
αναµένεται να ξεκαθαρίσει σε επόµενες συνεδριάσεις 
του δηµοτικού συµβουλίου. 

Ιδιαίτερη αναφορά στην τελευταία συνεδρίαση του δηµοτικού συµβου-
λίου Αλεξάνδρειας στον Κωστή Στεφανόπουλο έκανε ο πρόεδρος του Σώ-
µατος Νίκος Μπρουσκέλης. 

Ο πρόεδρος είπε πως ο κ. Στεφανόπουλος ήταν ο µοναδικός Πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας που τίµησε την πόλη της Αλεξάνδρειας και επισκέφτηκε 
το δηµαρχείο επί διοικήσεως του δηµάρχου Γιάννη ∆ηµούλη. 

∆εν συναντάµε συχνά πολιτικούς όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος ο 
οποίος ήταν παράδειγµα ήθους και αξιοπρέπειας, είπε ο κ. Μπρουσκέ-
λης ο οποίος κλείνοντας πρότεινε να µετονοµαστεί δρόµος στην πόλη της 
Αλεξάνδρειας προς τιµήν του Κωστή Στεφανόπουλου κάτι που θα γίνει 
το επόµενο διάστηµα µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Τη διεξοδική ενηµέρωση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου για τα βήµατα 
που έχουν γίνει στον τοµέα της ψηφιακής στρατηγικής και ειδικότερα 
στην υλοποίηση καινοτόµων λύσεων, µέσω smart city εφαρµογών σε 
ζητήµατα αστικής διαχείρισης, καθώς και για τις σύγχρονες τάσεις στην 
ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών, στόχευε η συµµετοχή της Γενικής 
Γραµµατέα του ∆ήµου Νάουσας Αφροδίτης Καλαϊτζή στο Smart City 
Expo–World Congress της Βαρκελώνης. 

Πρόκειται για το µεγαλύτερο ∆ιεθνές Συνέδριο Έξυπνων Πόλεων 
αναφορικά µε την εφαρµογή ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία των 
πόλεων, το οποίο διεξήχθη από τις 15 έως τις 17 Νοεµβρίου. 

Η Γ.Γ. του ∆ήµου είχε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσει συνάντηση µε 
τον David Tang, Πρόεδρο της HUAWEI στον τοµέα της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης και των Σκανδιναβικών χωρών, µε την αντιπρο-
σωπεία της Microsoft και τις startup επιχειρήσεις που δρουν κάτω από 
την οµπρέλα αυτής της εταιρίας καθώς και µε το Frederic Jourdain, CEO 
της βελγικής εταιρίας ThingsPlay.

Σε αυτό το πλαίσιο η γενική γραµµατέας συµµετείχε και στο Συνέδριο 
για την κυκλική οικονοµία και την χρηµατοδότηση των startup επιχει-
ρήσεων µετά τη θερµοκοιτίδα, τοµείς οι οποίοι περιλαµβάνονται στο 
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ανάπτυξης του ∆ήµου που θα κατατεθεί σε 
ένα µήνα. 

Η κ. Καλαϊτζή συµµετείχε επίσης στο Πρόγραµµα i-water, τη µεγαλύ-
τερη έκθεση διαχείρισης υδάτων της Ευρώπης.

Ο Αντώνης Μουστάκας, χηµικός από την Αλεξάν-
δρεια Ηµαθίας και τρεις γεωπόνοι, ο Νίκος Ρόιδος, 
η Λίνα ∆όµβρου και ο Θωµάς Ευαγγελόπουλος, ως 
λάτρεις της µπύρας έκαναν το όνειρό τους πραγµα-
τικότητα δηµιουργώντας την πρώτη µικροζυθοποιία 
της Θεσσαλονίκης. Η µπύρα «Άλη» αγαπήθηκε από 
την πρώτη στιγµή τόσο για τη γεύση της όσο και για 
το γεγονός πως δηµιουργήθηκε από τέσσερα νέα παι-
διά που έκαναν πραγµατικότητα ένα όνειρο. 

Αυτή την εποχή ετοιµάζονται να κυκλοφορήσουν 
την καινούρια µπύρα, η οποία θα είναι «Χειµωνιάτι-
κη». Θα κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα!

Του Τάσου 
Ντοµουχτσή
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Το τσιμεντένιο πάρκο

Τομεάρχης και μόνος

Πογέλης στη θέση Βαφειάδη

Ενεργός ο αντιπρόεδρος

Σοβαρός και μετρημένος

Τρέχει ο δρόμος

Ωδές εγχόρδων στο Συνεδριακό Κέντρο 
του ∆ήμου Κιλκίς 

Πολλά τα.. 
παράπονα

#Κιλκίς

Η ανάπλαση του πάρκου – Κήπου 
στο κέντρο της πόλης µάλλον δεν 
κέρδισε τους Κιλκισιώτες. Οι τόνοι 
τσιµέντου σε συνδυασµό µε τα κυ-
κλοφοριακά προβλήµατα είναι κάτι 
που δεν µπορούν να παραβλέψουν 
οι κάτοικοι του επιρρίπτοντας ευ-
θύνες στον πρώην δήµαρχο Τάκη 
Τερζίδη και τους συνεργάτες του για 
την σχετική µελέτη και υλοποίηση 
της. Χώρια που τα µαγαζιά το ένα 
µε το άλλο κλείνουν και παραµέ-
νουν ανοίκιαστα. Άστοχη επιλογή 
και ένα έργο µε πολλά προβλήµατα 
και κακοτεχνίες...

Ωδές εγχόρδων στο Συνεδριακό Κέντρο 
του ∆ήμου Κιλκίς 

Ενεργός ο αντιπρόεδρος

Με ένα µοναδικό µουσικό ταξί-
δι στο Βυζάντιο, στην Καππαδοκία, 
στον Πόντο, στη Βιθυνία και στη 
Μικρά Ασία τιµά τη µνήµη των πο-
λιούχων του Κιλκίς, Πεντεκαι∆εκα 
Μαρτύρων, ο ∆ήµος Κιλκίς. 

‘’Χορδές εγχόρδων’’ είναι ο τίτλος 
της µουσικής παράστασης και εκ πα-
ραλλήλου της κεντρικής εκδήλωσης 
του ∆ήµου Κιλκίς που πραγµατοποι-
είται τη ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου και 
ώρα 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο 
του ∆ήµου Κιλκίς, µε τη συµµετοχή 
µεγάλης ορχήστρας παραδοσιακών 
οργάνων.

Στην εκδήλωση συµµετέχουν το 
Μουσικό Εργαστήρι ‘’Ορφέας’’ του 
Συλλόγου ‘’Ακρίτες του Πόντου’’ 

Σταυρούπολης. Τραγουδούν η Μελί-
να Χατζηκαµάνου, ο π. Πολύκαρπος 
Κοντοζίδης ενώ τους συνοδεύουν τα 
µουσικά όργανα του Σάκη Ξενούδη 
(κανονάκι) Χάρη Πορφυρίδη (λα-
ούτο) Κώστα Ιατρούδη (τσέλο) Πα-
ναγιώτη Μαλίτα (κλαρίνο) της Βα-
σιλικής Αστρινίδου (βιολί και λύρα 
– βιολί) του Χρήστου Τρέβλα (τα-
µπουρά, λύρα, βιολί) Γιώργου Ψω-
µιάδη και Γιάννη Κουτσάκη (κρου-
στά). Την επιµέλεια της µουσικής 
παράστασης έχει ο Γιώργος Πουλα-
ντζακλής (λύρα, βιολί, κεµανές). Ο 
∆ήµος Κιλκίς καλεί τους δηµότες να 
παρακολουθήσουν το ενδιαφέρον 
αυτό µουσικό ταξίδι στην παράδοση 
και στο χρόνο.  

Αµετακίνητος παρέµεινε από τον ανασχηµα-
τισµό του Κ. Μητσοτάκη ο Βουλευτής Κιλκίς Γ. 
Γεωργαντάς ενώ σχεδόν στο σύνολο τους άλ-
λαξαν. Ορίστηκε Τοµεάρχης ∆ιοικητικής Ανα-
συγκρότησης και µάλιστα χωρίς αναπληρωτή! 
Επενδύει πολλά στον Γεωργαντά ο Πρόεδρος 
γι’ αυτό και οι ευθύνες του µεγαλώνουν.

Μετά την παραίτηση του Θ. Βαφειάδη από 
την θέση του αντιδηµάρχου µε ευθύνη την 
∆.Ε. Κρουσσίων, ο ∆ήµαρχος Κιλκίς όρισε την 
εποµένη τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ανέστη Πο-
γέλη καταγόµενο από την ίδια περιοχή Αντι-
δήµαρχο Κρουσσίων. Ο κ. Πογέλης µηχανο-
λόγος – ηλεκτρολόγος µηχανικός, µε εµπειρία 
στα κοινά έρχεται να συµβάλει µε τις δυνάµεις 
του στην ιδιαίτερα προβληµατική λόγω ιδιο-
µορφίας περιοχή και να δώσει λύσεις στα µι-
κρά και µεγάλα προβλήµατα. Σαν έτοιµος από 
καιρό... είναι έτοιµος να κολυµπήσει;

Παρεµβαίνει δυναµικά για τα µε-
γάλα ζητήµατα στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο Κιλκίς ο αντιπρόεδρος του 
∆.Σ. Λάζαρος Παζαρτζικλής. Τι και 
αν τα περισσότερα αφορούν την 
Κυβέρνηση ο Λάζαρος δεν µασά τα 
λόγια του και αποτελεί έναν από 
τους καλύτερους Συµβούλους του ε        
πικεφαλής της Αντιπολίτευσης. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος Κιλκίς 
και ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρε-
σιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς Νίκος Ταχτσίδης είναι από 
τους σοβαρούς και µετρηµένους αν-
θρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Ουσιαστικά και µε επιχειρήµα-
τα παρεµβαίνει όποτε χρειαστεί και 
αποτελεί ελπιδοφόρος για τα κοινά 
του ∆ήµου. Ακούραστος άνθρωπος 
που έχει να δώσει πολλά...

Τρέχει και δεν φτάνει ο εργολάβος που κα-
τασκευάζει τον δρόµο Μαυρονέρι (κόµβος) 
µέχρι την είσοδο του Κιλκίς προκειµένου να 
προλάβει τον Μάρτιο. Το έργο προχωράει 
αλλά ο χειµώνας θα το καθυστερήσει. Ίδω-
µεν...γιατί το γεφύρι της Άρτας πιο γρήγορα 
κατασκευάστηκε τον καιρό εκείνο!

❰

❰

❰

❰



ΜΑΡΑΖΩΝΕΙ Η ΠΟΛΗ... Η επταετής οικο-
νομική κρίση, η βαριά φορολογία, η έλλει-
ψη μετρητών και η απραγία της αγοράς μετέ-
τρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε... έρημη πόλη!
Ώρα 12 το μεσημέρι, κεντρικοί δρόμοι που
άλλοτε έσφυζαν από ζωή και κίνηση, είναι
άδειοι, αφού πλέον κάθε μετακίνηση είναι
υπολογίσιμη λόγω των ακριβών καυσίμων!
Κι όταν πέφτει η νύχτα, στην Τσιμισκή από
τις 10 η ώρα, μόνο τα διπλοπαρκαρισμένα

ταξί βλέπεις, που πολλοί οδηγοί τους τα... σπρώχνουν με τα χέ-
ρια, γιατί κάθε άναμα της μηχανής κοστίζει και οι πελάτες είναι
πλέον λιγοστοί.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣ... για 400.000 ασφαλισμένους των ελευ-
θέρων επαγγελματιών που υπάγονται στον ΟΑΕΕ προβλέπονται
με το νέο ασφαλιστικό για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έγι-
ναν μετά τις 12 Μαΐου 2016 γιατί το 55% εξ αυτών οφείλουν ει-
σφορές στο ταμείο τους! Η λίστα εκτός από τους εμπόρους και
τους επιτηδευματίες μεγαλώνει με τους μηχανικούς, γιατρούς, δι-
κηγόρους κλπ. οι οποίοι από 1ης Ιανουαρίου θα κληθούν να πλη-
ρώσουν επιπλέον εισφορές από 27% έως 38% - πέραν του φόρου
29% - για να λάβουν άγνωστο πότε συντάξεις πείνας. Δηλαδή με
το Νόμο Κατρούγκαλου οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μετατρα-
πεί σε δυσβάσταχτο φόρο! Άραγε, θα επιβιώσει κανείς από αυτήν
την ανελέητη φορολεηλασία και καταστροφή;

ΒΡΟΥΜ-ΒΡΟΥΜ! Ζεσταίνουν τις μηχανές οι αγρότες στον κάμπο
και ετοιμάζονται για πρωτοφανείς μεγάλες κινητοποιήσεις. Οι
αγρότες της Θεσσαλίας χωρίς διαχωριστικές γραμμές και κομμα-
τικές παρατάξεις, ενωμένοι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν στα
επερχόμενα στο εισόδημά τους, στο ασφαλιστικό και στις επιδο-
τήσεις που "κόβονται" ή καθυστερούν αδικαιολόγητα.

ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ...  Έγκριτοι Ισπανοί ιστορικοί
και οικονομολόγοι δημοσίευσαν προ ημερών άρθρο υπό τον τίτ-
λο "Τα χρέη της ναζιστικής Γερμανίας προς τους Έλληνες ξεπερ-
νούν κατά πολύ απ' όσα ζητούν Μέρκελ και ΕΕ από την Αθήνα"
κάνοντας εκτενή απολογισμό των γεγονότων, από το αναγκαστικό
τότε δάνειο που επεβλήθη στην Ελλάδα επί κατοχής, μέχρι την
συνδιάσκεψη του 1953 για την διαγραφή του 63% του Γερμανι-
κού εξωτερικού χρέους και τη μη πληρωμή των επανορθωτικών
υποχρεώσεων της Γερμανίας του 1960 λόγω της ενοποίηςής της
με την Ανατολική Γερμανία. Ο υπολογισμός της καταστροφής που
εκτιμούν οι Ισπανοί επιστήμονες και που πρέπει η Γερμανία να
καταβάλει προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 300 δις ευρώ, ενώ κατ'
άλλες εκτιμήσεις όπως αυτή του πρώην συμβούλου του Νικολά
Σαρκοζί ξεπερνούν τα 560 δις ευρώ (!) χωρίς τον συνυπολογισμό
των τόκων! 

Ο καθηγητής Κάρλος Ντιάθ τονίζει χαρακτηριστικά ότι "Η Γερμα-
νία ήταν πρωταγωνιστής στις βαριές εθνικές χρεοκοπίες και η Ευ-
ρώπη οφείλει να διδαχθεί πως όταν φέρνουν έναν ολόκληρο λαό
στην απογοήτευση και την ταπείνωση, ο δρόμος προς τον εξτρεμι-
σμό ανοίγει διάπλατα και προ αυτού του κινδύνου οφείλει να αν-
τιδράσει". Η Ελλάδα έχει όλους τους καλούς λόγους, να αξιώσει
την επίλυση του εξωτερικού χρέους της, με όρους πανομοιότυ-
πους με εκείνους της Γερμανίας. Η επιβολή ως προαπαιτούμενου
για τη συμφωνία του 3ου Μνημονίου της διάλυσης της Επιτροπής
για τις Γερμανικές αποζημιώσεις, επιβεβαιώνει αναίσχυντα όλα
αυτά, που δυστυχώς δεν αποτελούν μόνο μια προκλητική παρα-
βίαση του Συντάγματος και του Δικαίου σε βάρος μιας χώρας που
βιαίως οδηγήθηκε επί επτά συνεχή χρόνια στην καταστροφή, αλ-
λά και μια μεθοδευμένη χρεοκοπία στο πλαίσιο της "νομιμότητας"
με παράλογες οικονομικές δεσμεύσεις που προήλθαν από ανίε-
ρες συμφωνίες και μίζες πολιτικών για την αγορά οπλικών συστη-
μάτων (υποβρύχια κλπ.) το C4I της SIEMENS και τόσα άλλα.
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n
Εντός του Νοεμβρίου ο ΟΑΕΔ θα
προκηρύξει νέο πρόγραμμα για
10.000 ανέργους, από 30 έως 49

ετών. Το πρόγραμμα, όπως είπε η
διοικήτρια του Οργανισμού, Μαρία
Καραμεσίνη, θα προσφέρει τη δυνατότητα σε
αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανεργίας του ΟΑΕΔ για τρεις μήνες να
προσληφθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ).
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να
υποβάλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και στο
σύστημα του υπουργείου Ανάπτυξης,
εξήγησε η κ. Καραμεσίνη. Η διοικήτρια του
ΟΑΕΔ είπε, επίσης, ότι το πρόγραμμα
στοχεύει στην απορρόφηση της ανεργίας για
τις ηλικίες που απευθύνεται. Τόνισε ότι οι
επιχειρήσεις ζητούν κυρίως άτομα 30 ετών
για προσλήψεις, αλλά ο οργανισμός
επεκτείνει το πρόγραμμα για άτομα μέχρι 49
ετών. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για
κάθε άνεργο που προσλαμβάνεται θα ξεκινά
από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα
καταβάλλεται για 12 μήνες.

nΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας
Θράκης που εδρεύει στο Νομό
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ΔΕ Οδηγό με
οκτάμηνη σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Εθνικής Αμύνης
9Α, Τ.Κ. 546 21 υπόψη κυρίας Βαρέση
Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310-
360251). Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι
μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω
διεύθυνση• ή στον δικτυακό τόπο του
ΔΕΔΔΗΕ http://www.deddie.gr β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών
Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr). 

nΤο Εργαστήριο Ενεργοποίησης -
Κοινητοποίησης Ανέργων, στο πλαίσιο

του στόχου που έχει θέσει για την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανέργους, θα
ενεργοποιήσει ο OAEΔ την Τετάρτη 30
Νοεμβρίου από τις 9.30-14.30 θα
υλοποιήσει στους νομούς της
Θεσσαλονίκης. Μέσω του Εργαστηρίου θα
παρασχεθεί στους συμμετέχοντες
ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση
σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ, όπως
Συμβουλευτική Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των
Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας,
Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών. Μετά τη διεξαγωγή του
Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι θα έχουν τη
δυνατότητα να ενταχθούν σε
ολοκληρωμένα προγράμματα
συμβουλευτικής. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν το διαδικτυακό
τόπο του Οργανισμού www.oaed.gr.

nΟ νέος υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Π.

Κουρουμπλής, έχει ήδη επικοινωνήσει με
τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ ζητώντας την
επίσπευση της διαδικασίας προσλήψεων
ώστε να στελεχωθούν με πολιτικό
προσωπικό τόσο το Υπουργείο όσο και οι
συγκεκριμένοι Οργανισμοί. Προαναγγελία
προσλήψεων έχει γίνει και από τον ΟΛΘ,
για τον οποίο η διαγωνιστική διαδικασία
πώλησης βρίσκεται σε εξέλιξη (γίνονται
διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση της
σύμβασης παραχώρησης προκειμένου στη
συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία
κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών).

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι... Νέοι τρόποι 
εξόφλησης 
λογαριασμών 
κατανάλωσης 
φυσικού αερίου

Φωτο Σάββας Αυγητίδης

Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας
ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες
ανάγκες των πελατών και σε συνέχεια
προσπαθειών για βελτίωση του επιπέ-
δου των παρεχόμενων υπηρεσιών, με
χρήση νέων τεχνολογιών και παροχή
δυνατοτήτων που βοηθούν στην κα-
λύτερη εξυπηρέτηση, παρέχουν πλέον
τη δυνατότητα εξόφλησης των λογα-
ριασμών κατανάλωσης : μέσω χρεω-
στικών/πιστωτικών/προπληρωμέ-
νων καρτών (VISA, VISA ELECTRON,
MASTERCARD και MAESTRO), στις
ιστοσελίδες των εταιρειών και στα αυ-
τόματα μηχανήματα πληρωμής εντός
των τραπεζών με την χρήση του ενσω-
ματωμένου barcode (Κωδικός πλη-
ρωμής Dias Debit) στο έντυπο της τα-
χυπληρωμής. Για ηλεκτρονική πλη-
ρωμή λογαριασμού με χρήση καρτών,
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας. Τη-
λέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 11
150 (Χρέωση μιας αστικής μονάδας
από σταθερό τηλέφωνο και από κινη-
τό με βάση τον κατάλογο του παρόχου
της τηλεφωνικής σύνδεσης).

Ευκαιρία για απασχόληση!
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-50 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ www.xartoplastiki-kitsiou.gr 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΟ ΣΤΟ kitsioub@otenet.gr



Σημειώνεται ότι οι εποπτευόμενοι από το υπουργείο
οργανισμοί λιμένων αποτελούν μια από τις εν
δυνάμει δεξαμενές απορρόφησης των υπαλλήλων
του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, οι οποίοι θα κάνουν χρήση
της δυνατότητας για μετάταξη, κατά τα προβλεπόμενα
στο νόμο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη
πολιτική ηγεσία του υπουργείου, στο πλαίσιο της
έγκρισης της συμφωνίας πώλησης του πλειοψηφικού
πακέτου του ΟΛΠ. Μεταξύ των οργανισμών
λιμένων, περιλαμβάνονται και 10 λιμάνια των
οποίων οι μετοχές έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ,
όπως Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη,
Καβάλα, Ηράκλειο, Λαύριο κλπ.

nΑεροσυνοδούς στη Θεσσαλονίκη αναζητεί για
ακόμη μία φορά η αεροπορική εταιρία Ryanair.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν βάσεις σε όλη την
Ευρώπη συμπεριλαμβάνοντας την Ιρλανδία, την
Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή
τους στο: www.crewlink.ie/en/recruitment-days.
Στη Θεσσαλονίκη οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν
στις 30 Οκτωβρίου. 

nΟλοκληρώθηκε από τον Όμιλο Sani/Ikos η
εξαγορά των ξενοδοχείων Corfu Chandris και

Dassia Chandris στην Κέρκυρα, όπως και του
παλαιού ξενοδοχείου Club Med Kefalos στην Κω με
σκοπό την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργία τους
υπό το εμπορικό σήμα της Ikos Resorts. Στην
Κέρκυρα, τα δύο ιστορικά ξενοδοχεία θα
ανακαινιστούν πλήρως και θα λειτουργήσουν ως
ενιαία μονάδα με 410 δωμάτια, σουίτες και
bungalows, τον Μάιο του 2018. H συνολική
επένδυση θα ανέλθει σε 110 εκατομμύρια Ευρώ.
Στην Κέφαλο της Κω, η επί σειρά ετών κλειστή
ξενοδοχειακή μονάδα Club Med Kefalos, θα
ανακαινισθεί πλήρως, θα επεκταθεί και θα
λειτουργήσει επίσης με 410 δωμάτια, σουίτες και
bungalows, την άνοιξη του 2019. Η συνολική
επένδυση θα ανέλθει σε 90 εκατομμύρια Ευρώ και
θα οδηγήσει στην επανένταξη αυτής της εξαιρετικής

ομορφιάς, παραθαλάσσιας τοποθεσίας της χώρας,
ενισχύοντας την πρωταγωνιστική θέση της Κω στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η προσθήκη των Ikos
Dassia και Ikos Kefalos στο δυναμικό του Ομίλου
Sani/Ikos αναμένεται να δημιουργήσει με την
έναρξη της λειτουργίας τους, 1.000 νέες θέσεις
απασχόλησης. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε πλήρη
εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 50
εκατομμυρίων ευρώ στην Χαλκιδική για τον χειμώνα
2016/2017.

nΩς η μεγαλύτερη τουριστική διοργάνωση των
Βαλκανίων εδραιώθηκε το εκθεσιακό «δίδυμο»

Philoxenia-Hotelia. Με δεδομένη τη σημαντική
αύξηση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών
μεγεθών των δύο εκθέσεων, ο πρωταγωνιστικός τους
ρόλος στην ευρύτερη περιοχή επιβεβαιώθηκε
έμπρακτα. Η συνολική επισκεψιμότητα στις δύο
εκθέσεις αυξήθηκε κατά 46% έναντι της περσινής
διοργάνωσης, με πάνω από 20.000 άτομα να περνούν
τις πύλες τους, ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών
σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς η αύξηση άγγιξε το
91%, ενώ οι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες ήταν κατά
70% περισσότεροι. Πάνω από 5.500 επιχειρηματικές
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ εμπορικών
επισκεπτών και εκθετών μέσα σε ένα μόλις τριήμερο,
ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύναψη συμφωνιών. Οι
συνολικά 621 εκθέτες, οι 383 hosted buyers από 34
χώρες και τα περισσότερα από 20.000 τ.μ. εκθεσιακού
χώρου που καλύφθηκαν συνέθεσαν το προφίλ των
Philoxenia και Hotelia, που ήταν οι μεγαλύτερες της
τελευταίας πενταετίας. Τις σημαντικές προοπτικές που
εμφανίζει για την Ελλάδα η τουριστική αγορά της
Κίνας ανέδειξε το σεμινάριο «Εξερχόμενος Τουρισμός
από την Κίνα (σχεδόν) όλα όσα θα θέλατε να μάθετε»,
το οποίο διοργάνωσε η ΔΕΘ-Helexpo σε συνεργασία
με την Tourism Generis. Δεκάδες ήταν οι εκδηλώσεις
τουριστικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της Philoxenia από φορείς όλης της
χώρας, δίνοντας το στίγμα του ελληνικού τουρισμού
και αναδεικνύοντας τις ανάγκες και τις προοπτικές του.
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#υγεία

Ο Στρατής πάλι έµαθε ότι είναι οροθετικός µέσω τη-
λεφώνου. Για καιρό µετά σε κάθε κουδούνισµα πεταγό-
ταν από τη θέση του. «∆εν αναρωτιέται κανείς σε τι κα-
τάσταση είσαι όταν σου ανακοινώνουν κάτι τέτοιο από 
το τηλέφωνο… Οδηγείς, περπατάς, σκέφτεσαι, είσαι µε 
το φίλο σου, είσαι σε άσχηµη κατάσταση…»

Μερικές φορές το ψέµα µοιάζει προτιµότερο

Τριανταπέντε χρόνια µετά την ανακάλυψη του ιού 
του AIDS που αρχικά προκάλεσε αµηχανία ως νέα και 
ανεξήγητη ασθένεια και κατόπιν τρόµο και πανικό ως 
µεγάλη απειλή, πολλά έχουν αλλάξει σχετικά µε τον 
τρόπο αντιµετώπισης της νόσου. Τι όµως άλλαξε πραγ-
µατικά για τη ζωή των ανθρώπων που διαγιγνώσκο-
νται οροθετικοί;

Στην «Κ» σήµερα, ο 36χρονος Στρατής και ο 34χρο-
νος Γιώργος,  oροθετικοί και οι δυο, καταθέτουν τη 
µαρτυρία τους για µια καθηµερινότητα που δείχνει 
φυσιολογική, αρκεί ορισµένες φορές να προτιµάς το 
ψέµα από την αλήθεια

Ζωή µέσα στην αµφιβολία

Η ζωή των οροθετικών είναι σχεδόν όπως των άλ-
λων ανθρώπων. Με τις δυσκολίες, τα προβλήµατα και 
τον αγώνα που κάνει καθένας. Όταν όµως είσαι οροθε-
τικός κουβαλάς µόνιµα ένα ακόµη άγχος: Την αγωνία 
σου για φάρµακα και θεραπείες- που δε θεωρούνται 

δεδοµένα λόγω κρίσης- αλλά και ένα πρόσθετο φόβο 
για τις ιώσεις που µπορεί να σου τύχουν και να απο-
βούν µοιραίες… «Ο οργανισµός µου είναι πιο τρωτός 
και επιρρεπής σε ευκαιριακές λοιµώξεις, ιώσεις, ασθέ-
νειες που αν ήµουν υγιής θα µπορούσα πιο εύκολα 
να ανακάµψω αν µε προσέβαλαν» λέει ο Στρατής Γ.  
«Η αλήθεια είναι πως οι περικοπές σε κονδύλια σε 
διάφορα νοσοκοµεία, προκάλεσαν σταδιακές ελλείψεις 
φαρµάκων για τους ασθενείς τόσο στα µεγάλα αστικά 
κέντρα όσο και στους ασθενείς της περιφέρειας» ση-
µειώνει ο Γιώργος Κ. 

Το τελευταίο διάστηµα κι αφού οµαλοποιήθηκε λίγο 
η ροή των φαρµάκων στα Φαρµακεία των Κρατικών 
Νοσοκοµείων, αντιµετωπίζουµε για σχεδόν ένα χρόνο 
έλλειψη αντιδραστηρίων που σηµαίνει πως δεν γνωρί-
ζουµε το ιϊκό µας φορτίο, δηλαδή την αποτελεσµατικό-
τητα που αναµένει κάθε ασθενής από την φαρµακευτι-
κή αγωγή. Γιατί το φάρµακο, το λαµβάνεις προκειµένου 
να µην επιτρέψεις στον ιό να αναπτύξει τον «στρατό» 
του και επιµολύνει τα καλά σου κύτταρα και ασθενήσει 
ο οργανισµός σου. Αυτό σηµαίνει πως αν δεν ξέρουµε 
το ιϊκό φορτίο, δεν ξέρουµε αν πέτυχε η φαρµακευτική 
αγωγή ή αν τελικά απέτυχε - κοινώς κάηκε... Κι αν δεν 
το ξέρεις αυτό, τότε πως θα ζήσεις µε την αµφιβολία 
αν τελικά τώρα που λαµβάνεις την αγωγή για να µην 
είσαι µεταδοτικός, αν πέτυχε το σχήµα φαρµάκων σου 
ή πρέπει να αλλάξεις αγωγή; Αναρωτιέται ο Γιώργος.

Παρά τις καµπάνιες ενηµέρωσης των τελευταί-
ων χρόνων «η  άγνοια του κόσµου για τις µε-
θόδους µετάδοσης κι ο στιγµατισµός που τόσο 
εύκολα αυτή η χώρα σου «κολλάει» σαν «κου-
σούρι»» εξακολουθούν να υπάρχουν σύµφωνα 
µε το Γιώργο. Ο Στάθης µάλιστα έχασε «µια φίλη 
πολλών χρόνων λόγω του ιού» Έχασε κάθε επα-
φή µαζί της και «µε διέγραψε από παντού». Η 
επιφυλακτικότητα και ο φόβος που δυστυχώς 
υπάρχουν ακόµη µας κάνουν να κρατάµε κρυ-
φή την «αλήθεια» µας στον επαγγελµατικό µας 
χώρο, λένε ο Στάθης και ο Γιώργος.

Στις προσωπικές σχέσεις τα πράγµατα είναι 
πιο περίπλοκα. Εκεί είτε λες την αλήθεια από 
την αρχή και γρήγορα ο άλλος αποφασίζει αν θα 
µείνει ή θα φύγει είτε στη συνέχεια και πάλι η 
απόφαση είναι δική του, εξηγεί ο Στάθης. Πά-
ντως είναι δύσκολο να κάνεις δεσµό, καταλήγει.

Καθημερινές ιστορίες επιβίωσης 

Αλήθεια ή ψέμα;

Οι περίπλοκες σχέσεις

Κάνε ένα... «Checkpoint»

«Όταν έµαθα ότι είµαι οροθετικός ήµουν φαντάρος. Χρειά-
στηκε θυµάµαι να νοσηλευθώ για ένα διάστηµα στο 424 
λόγω προγραµµατισµένου χειρουργείου και στον προεγ-

χειρητικό έλεγχο προέκυψε ότι είµαι οροθετικός. Η τελική ανακοί-
νωση των αποτελεσµάτων µου ήρθε από το Κέντρο Αναφοράς AIDS 
Βορείου Ελλάδος και χωρίς να έχω ενηµέρωση για το τι ακριβώς 
συνέβαινε µε µετέφεραν σε ένα δωµάτιο όπου ήµουν µόνος µου. Τότε 
άρχισα να υποψιάζοµαι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κι αγωνιούσα. Κι 
όµως! Έµαθα ότι ήµουν οροθετικός λίγο πριν µπω στο χειρουργείο. 
Ήµουν συγκλονισµένος. ∆εν ήξερα αν θα ζούσα, δεν ήξερα τι αντιµε-
τωπίζω και κυρίως πώς να το αντιµετωπίσω. Με κάλεσαν στο γραφείο 
του ∆ιευθυντή της Παθολογικής και µε παρουσία λοιµωξιολόγου µου 
ανακοίνωσαν πως «υπάρχουν υποδείξεις ότι ζω µε τον HIV» Συνειδη-
τοποίησα πόσο µόνος ήµουν. ∆εν υπήρχε καµία ψυχολογική υποστή-
ριξη κι εγώ άρχισα να σκέφτοµαι πού θα το πω αυτό, σε ποιον, πώς 
θα το µάθουν  οι φίλοι µου, η σχέση µου… Στο κεφάλι µου άρχιζαν 
όλα να γυρίζουν. Από το σχολείο είχα µάθει ότι όταν έχεις AIDS πε-
θαίνεις… Κι αυτός ο HIV τι ήταν; Κάτι διαφορετικό ή µήπως σε λίγη 
ώρα θα έπαυα να υπάρχω…»  λέει ο Γιώργος.

Της Χριστίνας Τσόρµπα
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Κάνε ένα... «Checkpoint»

AIDS ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Ορο-
θετικών Ελλάδος, των ανθρώπων που 
ζουν µε τον HIV/AIDS. Στόχος του Συλ-
λόγου είναι η προάσπιση των δικαιω-
µάτων των ανθρώπων που ζουν µε HIV, 
το δικαίωµα στην υγεία και στα φάρ-
µακά τους, στην ισονοµία και στη ζωή 
χωρίς στιγµατισµό. Μέχρι σήµερα έχουν  
παράσχει υπηρεσίες ενδυνάµωσης και 
υποστήριξης σε πάνω από 4.000 οροθε-
τικά άτοµα στην Ελλάδα. Στις δοµές της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στην 
κινητή τους  µονάδα έχουν εξεταστεί 

δωρεάν µέχρι σήµερα πάνω από 31.000 
ωφελούµενοι για HIV, ηπατίτιδα Β και C 
και σύφιλη. Το 2014 το 19% των νέων 
διαγνώσεων HIV στην Ελλάδα έγινε στα 
«Checkpoint», ενώ το 2015 το ποσοστό 
αυτό ανήλθε στο 31%. Το στοιχείο αυτό 
καταδεικνύει την αναγκαιότητα υλοποί-
ησης και ενίσχυσης της συγκεκριµένης 
πρωτοβουλίας και εξηγεί το λόγο για τον 
οποίο ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 
έχει συµπεριλάβει ως βέλτιστη πρακτι-
κή στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 
του.
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Οι αµερικανικές εκλογές ήταν πηγή στρες για το 
52% των αµερικανών, σύµφωνα µε ένα γκάλοπ που 
διενεργήθηκε λίγο πριν τις πρόσφατες αµερικανικές 
εκλογές.

Το δίληµµα Τραµπ-Κλίντον αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
στρεσογόνο για τους αµερικανούς ψηφοφόρους. Οι 
συνθήκες διεξαγωγής των εκλογών ήταν τέτοιες που 
ο ανταγωνισµός και η αβεβαιότητα για το τελικό απο-
τέλεσµα εκτίναξαν το στρες στα ύψη!

Ιδιαίτερο ρόλο στον υψηλό δείκτη στρες  έπαιξαν τα 
κοινωνικά δίκτυα. Η συνεχής-σε 24ωρη βάση-παρο-
χή πληροφοριών µέσα από αυτά, µαζί µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της πληροφορίας που προέρχεται από 
τα κοινωνικά δίκτυα θεωρείται ότι έκανε τους ψη-
φοφόρους άνω των 18 να έχουν αυξηµένο ποσοστό 
στρες, µε αποτέλεσµα να συστήνεται η ελαχιστοποιη-
µένη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την ενηµέ-
ρωσή τους.

Μια ώρα ποδήλατο την εβδοµάδα µειώνει, και µάλι-
στα σηµαντικά το ρίσκο στεφανιαίας νόσου, σύµφωνα 
µε πρόσφατες σκανδιναβικές µελέτες. Μελετώντας τη 
συµπεριφορά 45.000 δανών, για περισσότερο από 20 
χρόνια οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου της Νότιας 
∆ανίας διαπίστωσαν οτι όσοι έκαναν τακτικά ποδήλα-
το είχαν µειωµένες πιθανότητες να πάθουν έµφραγµα 
κατά 11-18%. Τα οφέλη αυτά µπορούν να είναι εφι-
κτά ακόµη και µε 1 ώρα ποδηλάτου την εβδοµάδα. 
Επίσης, καταδεικνύουν το όφελος της ποδηλασίας 
ακόµη και σε συνθήκες περιπάτου ή απλής µετάβασης 
στη δουλιά, χωρίς αγωνιστικές διαθέσεις.

Άλλη έρευνα, σουηδική αυτή τη φορά, έδειξε οτι 
δεν υπάρχει «σωστή στιγµή» για να αρχίσει κανείς το 
ποδήλατο. Ακόµη κι αρχίσει καθυστερηµένα, το όφε-
λος είναι άµεσο και σηµαντικό: 25% µειωµένες πιθα-
νότητες εµφράγµατος! Η έρευνα έγινε σε ένα δείγµα 
20.000 σουηδών, µε µέσο όρο ηλικίας τα 43 χρόνια, 
και δηµοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart 
Association.

Ερευνητές του Πανεπιστηµίου του Κέµπριτζ και του 
Στάνφορντ στις Ηνωµένες Πολιτείες βεβαιώνουν οτι η 
διάγνωση των πρώτων συµπτωµάτων της κατάθλιψης, 
αλλά και της σχιζοφρένειας είναι πλέον ευκολότερη, 
µέσω της παρατήρησης της συµπεριφοράς του ασθε-
νούς στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκρι-
µένα στο facebook. 

Μπορεί µέχρι σήµερα 
να µην υπάρχει ακό-
µη θεραπεία, υπάρχουν 
ωστόσο  πολλές απο-
τ ε λ ε σ µ α τ ι κ έ ς 
φαρµακευτ ι -
κές αγωγές.  
Τα τελευταία 
χρόνια οι 
θ ε ρ α π ε ί ε ς 
έχουν εξελι-
χθεί σηµα-
ντικά, διευ-
κολύνοντας τον 
ασθενή ώστε να συ-
νεχίζει την καθηµερινό-
τητά του χωρίς προβλή-
µατα. «Εδώ κι ενάµιση 
χρόνο υπάρχουν θερα-
πείες που περιλαµβά-
νουν ένα µόνο χάπι µε 
πολύ µικρές παρενέρ-
γειες» εξηγεί στην «Κ» 
ο  Γεν. Γραµµατέας της 
ελληνικής εταιρείας µε-
λέτης και αντιµετώπισης 
του Aids (Ε.Ε.Μ.Α.Α.), 
διευθυντής ΕΣΥ στην Α’ 
Παθολογική κλινική του 
ΑΧΕΠΑ, παθολόγος-λοι-
µωξιολόγος Παναγιώ-
της Κολλάρας. Ο ίδιος 
αποκαλύπτει ότι στο τέ-
λος του 2017 θα είναι 
έτοιµες νέες ενέσιµες 
θεραπείες οι οποίες θα 
εφαρµόζονται µία φορά 
το µήνα και θα έχουν 
ελάχιστες παρενέργειες. 

28ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο AIDS  

Το θέµα της µείωσης 
των νέων κρουσµάτων 
HIV αναµένεται να συ-
ζητηθεί κατά τη διάρκεια 
των εργασιών του 28ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου 
AIDS που διοργανώνε-
ται  από την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης και 
Αντιµετώπισης του AIDS 
2 – 4 ∆εκεµβρίου, στην 
Αθήνα. 

Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες η µείωση των κρου-
σµάτων κρίνεται από 
τους ειδικούς επιστήµο-
νες πλασµατική, καθώς 
εκφράζονται φόβοι ότι 
δε δηλώνεται το σύνολο 
των νέων περιστατικών. 

ΗΠΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΜΕΣΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ

Νέες ενέσιμες 
θεραπείες 
σε έναν χρόνο 

#υγεία

medi news
ωστόσο  πολλές απο-
τ ε λ ε σ µ α τ ι κ έ ς 
φαρµακευτ ι -
κές αγωγές.  

ντικά, διευ-
κολύνοντας τον 
ασθενή ώστε να συ-

Θα γίνονται 
µία φορά το µήνα και θα έχουν ελάχιστες παρενέργειες



26

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προφυλαχθείτε α πό το «κακό μάτι»

ΚΕΡδΙΣΤΕ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑθΕΙΤΕ!
Β ρ ε ί τ ε  σ τ ο  φ ύ λ λ ο  τ η  σ φρ α γ ί δ α  π ο υ  κ ε ρ δ ί ζ ε ι !

300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης300300300300300300300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσης

αναγνώστες  κερδίζουν από...15

Aυτό το Σά ββατο 2 6  Νοε μ β ρ ίου μ α ζί  με το

Επίσης:

3     ΜΟΝΑδΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΕΡΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ...

...Κάθε εβδομάδα χαρίζουμε σε 30 αναγνώστες μας  
που θα βρουν την τυχερή σφραγίδα 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 50€  
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ  

SUPERMARKET  

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

•  Το μάτιασμα, ποιοι ματιάζουν και ποιοι ματιάζονται.
• Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

– Η ευχή της βασκανίας και άλλες προσευχές.
– Το ιερό σύμβολο του Σταυρού.

• Η θέση της Επιστήμης.
•  Προλήψεις και τεχνικές για το ξεμάτιασμα, τρόποι προφύλαξης, τα φυλαχτά.

Προφυλαχθείτε α πό το «κακό μάτι»

Επίσης:

Ευχές για το Mάτιασμα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

MάτιασμαMάτιασμα

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ 
SUPERMARKET

που θα βρουν την τυχερή σφραγίδα
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ 
SUPERMARKET

Επίσης:

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΕΡΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

...Κάθε εβδομάδα χαρίζουμε σε 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επίσης:

€50€€€€€505050505050€50505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050Μ
ΕΓ

ΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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#auto

Η φετινή ψηφοφορία 
για την ανάδειξη 
του «Αυτοκινήτου 

του 2017» θα πραγµατοποι-
ηθεί σε λίγες ηµέρες (8 ∆ε-
κεµβρίου), στην Κηφισιά. 
Στην πρώτη ψηφοφορία 
που έγινε στις 18 Νοεµβρί-
ου οι δηµοσιογράφοι του 
ειδικού Τύπου επέλεξαν τα 
10 από τα 17 αυτοκίνητα τα 
οποία έχουν εισαχθεί και 
διατίθενται στην ελληνική 
αγορά το τελευταίο 12µηνο. 
Τα 10 αυτοκίνητα που θα 
συµµετάσχουν στην τελική 
φάση του θεσµού «Αυτοκί-
νητο της Χρονιάς για την 
Ελλάδα» είναι τα εξής (µε 
αλφαβητική σειρά):

1. Citroen C3
2. Ford Ka+ 
3. Honda Jazz
4. Honda HR-V
5. Mercedes E-Class
6. Mini Clubman
7. Renault Kadjar
8. Seat Ateca
9. SsangYong XLV
10. Suzuki Baleno

Πέρυσι, «Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2016» είχε ανακη-
ρυχθεί το Jeep Renegade. 
Ύστερα από µυστική ψη-
φοφορία επέλεξαν το Jeep 
Renegade µε 122 ψήφους, 
µε το Opel Astra να ακο-
λουθεί στη δεύτερη θέση µε 
82 ψήφους, ενώ την τριάδα 
του... βάθρου συµπλήρωσε 
το Hyundai i20 µε 71 ψή-
φους.

Με αφορµή την εκδήλω-
ση αυτήν, ο δήµαρχος Κη-
φισιάς Γιώργος Θωµάκος, 
µε ανακοίνωσή του, ανα-
φέρει: «Ο ∆ήµος Κηφισιάς 

είναι η Κηπούπολη της 
Αττικής. Την οµορφιά του 
φυσικού περιβάλλοντος 
την ενισχύουµε µε πολιτι-
στικές και επιχειρηµατικές 
εκδηλώσεις, που ελκύουν 
τους επισκέπτες ακόµα και 
σε δύσκολες περιόδους. 
Στο πλαίσιο αυτό και σε 
συνεργασία µε τον Εµπο-
ρικό Σύλλογο Κηφισιάς, 
φιλοξενούµε για πρώτη 
φορά στον δήµο µας τον 
µακροχρόνιο επιτυχηµέ-
νο θεσµό “Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς”, που προάγει την 
τεχνολογία και την οδική 
ασφάλεια. Στόχος αυτής της 
δράσης είναι οι επισκέπτες 
να θαυµάσουν από κοντά 
τα αυτοκίνητα της χρονιάς, 
συνδυάζοντας την αναψυχή 
µε τις ποιοτικές αγορές στα 
εµπορικά καταστήµατα του 
δήµου µας. 

Ο ∆ήµος Κηφισιάς ενι-
σχύει την επιχειρηµατικό-
τητα και στηρίζει θεσµούς 
που συµβάλλουν στην τό-
νωση της εµπορικής κίνη-
σης». Οι δηµοσιογράφοι 
που ψηφίζουν στον θεσµό 
κατά αλφαβητική σειρά εί-
ναι: Σωτήρης Βουτσελάς, 
Πάνος ∆ιπλαράκος, Θωµάς 
Ευθυµίου, Γιάννης Κανου-
πάκης, Αντώνης Κόλλιας, 
∆ηµήτρης Κοσκινάς, ∆ι-
ονύσης Λιβέρης, Νίκος 
Λουπάκης, Νίκος Μαρινό-
πουλος, Ηλίας Μαντζαβάς, 
Φώτης Ραΐσης, Σπύρος 
Ρέκκας, Γιάννης Σκούφης, 
Γιάννης Σταυρόπουλος, 
Γιάννης Τσιρογιάννης, 
Τριαντάφυλλος Τσουλφάς, 
Πάνος Φιλιππακόπουλος, 
Βαγγέλης Φακατσέλης, Πέ-
ρης Χαλάτσης. 

Στις  30 Νοεµβρίου θα γίνει η συνεδρίαση του Πα-
γκόσµιου Συµβουλίου της FIA στη Βιέννη και εκεί θα 
παρθεί η  τελική απόφαση όσον αφορά στην οριστική 
σύνθεση του προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήµατος Ράλλυ 2017 (ERC). Εκείνη την ηµεροµηνία 
θα ξέρουµε αν το δικό µας ράλλυ θα συµπεριληφθεί 
και στο καλεντάρι του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος 
(WRC).

Προς το παρόν, η  Eurosport Events, εταιρεία η 
οποία έχει την ευθύνη προώθησης του θεσµού, έδωσε 
στη δηµοσιότητα µια πρώτη εκδοχή του προτεινόµε-
νου ηµερολογίου. 

Σύµφωνα µε αυτήν την πρόταση, η διεξαγωγή του 
Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει στη «φυσική» της ηµε-
ροµηνία (2-4 Ιουνίου), ως τέταρτος γύρος.  Η ΟΜΑΕ 
έχει καταθέσει από το καλοκαίρι αίτηση ένταξης του 
Ράλλυ Ακρόπολις, για το ηµερολόγιο του Παγκόσµιου 
Πρωταθλήµατος Ράλλυ (WRC). Η απάντηση θα δοθεί 

στις 30 Νοεµβρίου. Τότε θα ξεκαθαρίσει το θέµα από 
πλευράς FIA. 
Προσωρινό ηµερολόγιο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος 
Ράλλυ FIA 2017 * 
2-4 Μαρτίου: Azores Airlines Ράλλυ (Πορτογαλία, 
χώµα) J. 
31 Μαρτίου - 2 Απριλίου: Θα ανακοινωθεί (Νότια Ευ-
ρώπη, χώµα)**. 
4-6 Μαΐου: Ράλλυ Κανάριων Νήσων El Corte Inglés 
(Ισπανία, άσφαλτος) J. 
2-4 Ιουνίου: Ράλλυ Ακρόπολις (χώµα)**. 
16-18 Ιουνίου: Ράλλυ Κύπρου (Κύπρος, µεικτό). 
3-5 Αυγούστου: Ράλλυ Ρζέσζοου (Πολωνία, άσφαλ-
τος). 
25-27 Αυγούστου: Ράλλυ Μπαρούµ (Τσεχία, άσφαλ-
τος) J. 
15-17 Σεπτεµβρίου: Ράλλυ Ρώµης (Ιταλία, άσφαλτος) J. 
6-8 Οκτωβρίου: Ράλλυ Λιέπαγια (Λετονία, χώµα) J. 

3-5 Νοεµβρίου: Θα ανακοινωθεί (Κεντρική Ευρώπη, 
άσφαλτος) J**. 

Στην τελική φάση η ψηφοφορία για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς»

Τον Ιούνιο του 2017 το Ράλλυ Ακρόπολις 
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Η πολιτική σάτιρα καθρεφτίζει εµάς και βγάζει τελικά τον… 
χειρότερο εαυτό µας;

-Γελάµε µε αστεία που διαθέτουν αυτοσαρκαστικά στοι-
χεία… Εκ των πραγµάτων γελάµε µε όσα µας αντικατοπτρί-
ζουν, πχ όσους πολιτικούς αναδείξαµε ως σοβαρές και υπεύ-
θυνες πολιτικές δυνάµεις και τελικά ήταν για γέλια αυτές οι 
επιλογές… µας. Συνεπώς διασκεδάζουµε µε τους εαυτούς µας. 
Η πολιτική σάτιρα είναι αυτοσαρκαστική  και  γελάς µε αυτό 
που εσύ ανέδειξες, κατά συνέπεια µε τον εαυτό σου…

Οι… αγαπηµένοι σου πολιτικοί ηγέτες για… σάτιρα (Ελλά-
δα και εξωτερικό) ποιοι είναι;

-Τράµπ και Καµµένος… Ο δε πρόεδρος των ΑΝΕΛ είναι… 
«χορηγός» στην παράσταση που δίνω. Το πιο αγαπηµένο µου 
είναι «το προσκύνηµα (του κ. Καµµένου) στα νερά της Σα-
λαµίνας…»  Για µένα ο κ. Καµµενος είναι ο Έλληνας Τραµπ, 
ευτυχώς δεν έχει στα χέρια του πυρηνικά...»

Τα τελευταία χρόνια, βλ κρίση, η δουλειά σας είναι πιο 
εύκολη ή δύσκολη;

-Η δουλειά του σατιρικού καλλιτέχνη είναι πιο εύκολη. 
Αυτό που συµβαίνει πολλές φορές είναι ότι δεν ξέρω τι εί-
ναι «τρολιά» και τι πραγµατικό. Πολλές ειδήσεις ακούγονται 
ως αστείο από µόνες τους, όµως είµαι προσεκτικός.. . Όσα 
σατιρίζω είναι όσα καταγράφει ο Τύπος κι ακόµη κι αν δεν 
αντιληφθώ κάποια… «τρολιά», θα αφορά σε κάτι που έχουν 
µεταδώσει -µε κάθε σοβαρότητα- τα λεγόµενα έγκυρα ΜΜΕ. 

Τα προβλήµατα στην ενηµέρωση αφορούν σ αυτούς τους 
καιρούς…

-∆εν ξέρω τι γινόταν και σε… άλλους καιρούς. Σίγουρα δεν 
έχει απαξιωθεί η είδηση, αλλά τα «θεσµικά» µέσα της είδη-
σης, οι φορείς της, ΜΜΕ και λειτουργοί του τύπου. Την αλή-
θεια την ψάχνουν όλοι, µέσω του internet, των social media, 
ακόµη και το facebook µπήκε σ΄αυτή την ρότα. Πιστεύω ότι 
όλοι ψάχνουν να βρουν την αλήθεια, όµως µε τον βοµβαρ-
δισµό των sites, blogs κ.α. γίνεται ένας κακός χαµός παρα-
πληροφόρησης και ο κόσµος είναι επιρρεπής σ΄αυτό…(στην 
παραπληροφόρηση)

Η έκφραση οργής και απογοήτευσης του πολίτη είναι του… 
καφενέ και στο διαδίκτυο;

-Παλιότερα εκφραζόταν εκεί, στα κοµµατικά καφενεία, σή-

µερα στα social media.Ο καθένας ανέβαζε και κατέβαζε κυ-
βερνήσεις… Γινόταν για µια µέρα πρωθυπουργός , υπουργός, 
βουλευτής, δήµαρχος κοκ… Όµως από ένα σηµείο χάνεται η 
µπάλα…

Το χιούµορ ως µορφή τέχνης τι διεξόδους – στη θλίψη ή 
στην κατάθλιψη του Έλληνα - δίνει;

-Ανοίγει ως… βαλβίδα και βγάζει τους… ατµούς από τους 
οποίους είµαστε έτοιµοι να σκάσουµε… Βέβαια ο σατιρικός 
καλλιτέχνης, έχει θέση και µπορεί να δεχθεί επιθέσεις από 
όλες τις πλευρές – όπως έγινε µε µένα – για όσα πχ λέω για 
Ν∆ ή για ΣΥΡΙΖΑ αλλά «δεν φταίω εγώ που και οι δύο κά-
νουν µ…» Πάντως δεν έχω δεχθεί λογοκρισία ή υποδείξεις 
από κάποια πλευρά και πιστεύω πως η καταξίωση ή η επικύ-
ρωση ότι κάνω καλά τη δουλειά µου είναι ακριβώς αυτές οι 
πανταχόθεν επιθέσεις…

Ως εργαζόµενος στην ΕΡΤ από το… 2002 µέχρι σήµερα – 
σε ραδιόφωνο και τηλεόραση - δεχθήκατε… πιέσεις ώστε να 
µην έχετε… άποψη;

-Ένας ακροατής µου είπε κάτι ανάλογο, όµως ακριβώς ως 
καλλιτέχνης εργαζόµενος στο δηµόσιο φορέα ενηµέρωσης 
και ψυχαγωγίας επιβάλλεται να έχω και να την καταθέτω. 
Αφεντικό µου είναι ο λαός, αισθάνοµαι ότι εργάζοµαι γι 
αυτόν, όχι για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες 
δεν είναι ιδιοκτήτριες της ΕΡΤ. Είναι οι µά-
νατζερ. Ιδιοκτήτης είναι ο Έλληνας πολί-
της κι εγώ εργαζόµενος του. Αντιθέτως 
οφείλω – τουλάχιστον αυτό πιστεύω 
– να υπερασπίζοµαι τον πολίτη και 
φορολογούµενο και µάλιστα σε ένα 
δηµόσιο ΜΜΕ. Όσο γι αυτούς που 
µιλούν για… αφεντικά µάλλον αφο-
ρούν στους ίδιους και στο πως αντι-
λαµβάνονται τη δουλειά και τη ζωή 
τους, όχι εµένα. Άλλωστε πολλές 
φορές µε κρίνουν άνθρωποι που δεν 
έχουν διαβάσει ή δεν έχουν ακούσει 
τις απόψεις µου! ∆υστυχώς έτσι ψηφί-
ζουν κιόλας…

Έχετε δεχθεί υποδείξεις π.χ. να µην σα-

τιρίζετε τον… υπουργό Ν. Παππά;
-Όχι, όχι… Αυτό που θα µπορούσε να κάνει η ΕΡΤ ενδε-

χοµένως είναι να µε µετακινήσει σε άλλη θέση πχ και να µου 
κόψει την εκποµπή…

Νιώσατε πολλές φορές ότι είστε πολύ πιο... σοβαρός απ 
όσους σατιρίζετε;

-«Κάποτε ακούγαµε τους πολιτικούς και γελάγαµε µε τους 
κωµικούς, σήµερα ακούµε τους κωµικούς και γελάµε µε τους 
πολιτικούς…» είπε ο Τζον Ολιβερ σε φωτογραφία του µε 
Τραµπ. Ο κόσµος ψάχνει διέξοδο µε λάθος τρόπο σε λάθος 
ανθρώπους. Ο Τραµπ εξελέγη ως αντισυστηµικος. Ένας αντι-
συστηµικος… δισεκατοµµυριούχος. Αυτά δεν γίνονται. Αντι-
συστηµικος λοιπόν, είναι περισσότερο αυτός που τον καλεί ο 
Θεµος Αναστασιαδης και δεν πηγαίνει στην εκποµπή του για 
παράδειγµα, ώστε να µην τον νοµιµοποιήσει στα µάτια του 
κόσµου. Και µε προσωπικό κόστος. Είναι ηρωικό; Οχι. Θα 
σώσει τον κόσµο; Ενδεχοµένως… ούτε. Σώζει όµως την αξιο-
πρέπεια του. Αντισυστηµικο δεν είναι αυτό που λέει η Χρυσή 
Αυγή. Ούτε τα Ζαππεια, ούτε τα προγράµµατα της Θεσσαλο-
νίκης. Αυτά είναι ψέµατα, λαϊκισµός, σανός, λόγια του αέρος! 

Έχει… ωριµάσει, ύστερα απ όλα αυτά, ο ψηφοφόρος και 
πολίτης;

-Έχει αντιληφθεί ότι το κουµάντο το κά-
νει ο ίδιος, µε τις πράξεις και τις αποφά-

σεις του… (εκλογές, στάση ζωής κλπ) 
και ότι πρέπει να βγάλει ο ίδιος «το 

κάρο από τη λάσπη» όµως δεν ξέ-
ρει τον τρόπο. Όχι, δεν έχει… 
ωριµάσει, όπως λέτε. Με το 
θάνατο του Κ. Στεφανόπουλο 
«ανακάλυψε» και «θυµήθηκε» 
την εντιµότητα, τη σοβαρότη-
τα και την αξία του πολιτικού 
άνδρα. Ο Κωστής Στεφανό-
πουλος εξέθεσε τον «σοφό» 

ελληνικό λαό. ∆εν ψηφίστηκε, 
δεν ήταν δηµαγωγός. Μετά ως 

Πτ∆… “ανακαλύφθηκε” κι έγινε 
δηµοφιλής.

«Η πολιτική 
σάτιρα βγάζει 
τον χειρότερο 
εαυτό μας…»
Όσα µας κάνουν να… κλαίµε, τα µάθαµε. 

Ύστερα από επτά χρόνια, αβάσταχτων 
φορολογικών µέτρων, το ζητούµενο σήµερα 
είναι να βρούµε µε τι… γελάµε. Ο Σίλας Σε-
ραφείµ «το έχει σπουδάσει το αντικείµενο» 
σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, θέατρο και social 
media και µας δίνει τα φώτα του. Ο σατιρικός 
καλλιτέχνης εκτός από stand up comedian 
και ηθοποιός πρόσφατα έγινε και παρουσι-
αστής στον… ενηµερωτικό τοµέα της ΕΡΤ, 
γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο ίδιος 
εξηγεί στην karfitsa ότι εργάζεται από το… 
2002 στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα 
και είναι ακατανόητο γιατί σήµερα προκλή-
θηκε τόσος θόρυβος για όσα έλεγε και συνε-
χίζει να λέει στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής 
του δηµιουργίας...

Συνέντευξη στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

«Ο Καµµένος 
είναι 

ο Έλληνας… 
Τράµπ»

«Ο Κωστής 
Στεφανό-
πουλος… 

εξέθεσε τον 
«σοφό» ελ-
ληνικό λαό»

ΣΙΛΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Γεννήθηκε στην 
Κοµοτηνή. Σπούδασε 

οικονοµικά στο School of Business 
Administration and Liberal Arts και υπο-

κριτική στο Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. 
Έχει παίξει στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, 

στην τηλεόραση και σε διαφηµίσεις, ενώ είναι απ’ 
τους πρώτους κωµικούς του stand up στην Ελλάδα, 
ένα θεατρικό είδος που εξασκεί µέχρι σήµερα. Έχει 

κάνει ραδιόφωνο στο Πρώτο Πρόγραµµα της ελληνικής 
ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ (πρώην ΝΕΤfm 105,8) και στο 
Κosmos (103,8). Συνεργάζεται και µε το διαδικτυακό 
κανάλι ComedyLab.gr, όπου παρουσιάζει καθηµερινά 
‘’Το µυαλό του Σίλα’’, σατιρική εκποµπή σχολιασµού 

επικαιρότητας. To newSilas είναι µια διαδικτυακή 
σατιρική εκποµπή, που θα βγαίνει απ την ert.

gr κάθε Παρασκευή απόγευµα. Κείµενα, 
παρουσίαση: Σίλας Σεραφείµ - Είναι η 

πρώτη εκποµπή µε... πρωτογενές 
υλικό του web της ΕΡΤ
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Όλοι οι προσκεκληµένοι και οι φί-
λοι του κινηµατογράφου απόλαυσαν 
τις ταινίες, τα αφιερώµατα και τις εκ-
δηλώσεις του Φεστιβάλ. Ένα ιδιαίτερα 
θερµό χειροκρότηµα, απέσπασαν οι 
δηµιουργοί των ταινιών που κατέκτη-
σαν τα Βραβεία Κοινού µε την απονοµή 
τους να είναι πλέον µια από τις σηµα-
ντικότερες στιγµές του Φεστιβάλ. Συγκε-
κριµένα, το βραβείο Κοινού Fischer του 
Ελληνικού Προγράµµατος, απονεµήθη-
κε στην ταινία « Έτερος Εγώ» σε σκηνο-
θεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Το βραβείο 
Κοινού του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνιστικού 
προγράµµατος απονεµήθηκε στην ται-
νία «Στην ηλικία µου ακόµα κρύβοµαι 
για να καπνίσω» σε σκηνοθεσία Ριάνα. 
Το βραβείο Κοινού  του τµήµατος «Μα-
τιές στα Βαλκάνια» απονεµήθηκε  στην 
ταινία «ΡΑΟΥΦ»  των Μπαρίς Καγιά και 
Σονέρ Τζανέρ, ενώ το βραβείο Κοινού 
του τµήµατος «Ανοιχτοί Ορίζοντες», 
απονεµήθηκε στην ταινία «Ο επιφα-
νής πολίτης», σε σκηνοθεσία Γκαστόν 
Ντουπράτ & Μαριάνο Κον. 

 Την τελετή λήξης τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους σηµαντικοί προσκεκλη-
µένοι, νέοι καλλιτέχνες, καταξιωµένοι 
δηµιουργοί καθώς και προσωπικότητες 
του πολιτιστικού, επιχειρηµατικού και 
πολιτικού κόσµου, µεταξύ των οποίων 
και οι: Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής 
Ν∆, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βου-
λευτής Ν∆, Ιωάννης ∆ελής, Βουλευτής 
KKE, Γιάννης Μπουτάρης, ∆ήµαρχος 
Θεσσαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, Αντι-
δήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Σπύ-
ρος Πέγκας, Αντιδήµαρχος Τουρισµού 
και ∆ιεθνών Σχέσεων ως εκπρόσωπος 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µέλος ∆Σ 
ΦΚΘ, Κυριακή Μάλαµα, σκηνοθέτης, 
διευθύντρια προγράµµατος ΕΡΤ3, µέ-
λος ∆Σ Φεστιβάλ, Γιώργος Τσεµπερό-
πουλος, σκηνοθέτης, µέλος ∆Σ ΦΚΘ, 
Γιώργος Χριστιανάκης, συνθέτης, µέλος 
∆Σ ΦΚΘ, Walter Stechel, Γενικός Πρό-
ξενος Γερµανίας, Marko Suomalainen, 
Πρόξενος Φινλανδίας, Παντελής Πε-
τµεζάς, Πρόξενος Καναδά, Μαργαρίτα 
Ιγνατίδου, Επίτιµη Πρόξενος Τσεχί-
ας, Χρήστος Σαραντόπουλος, Επίτιµος 
Πρόξενος Ιταλίας, µε τη σύζυγό του, 
εικαστικό, Μαρία Κοµπατσιάρη, Περι-
κλής Μήτκας, Πρύτανης ΑΠΘ, Λάµπης 
Ταγµατάρχης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
ΕΡΤ, Αλέξανδρος Κάντερ-Μπαξ, Γενικός 
∆ιευθυντής ΕΡΤ3, Ελένη Θεοδωράτου, 
Πρόεδρος Ελληνικού Φεστιβάλ, Τάσος 
Μπουλµέτης σκηνοθέτης, κ.α

Στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
δεν έπεφτε… karfitsa

Μια άκρως κινηµατογραφική 
βραδιά σήµανε τη λήξη της 

10ήµερης καλλιτεχνικής γιορτής. 
Η προσέλευση του σινεφίλ κοι-
νού στις κάλπες έσπασε ακόµα 
και το περσινό ρεκόρ,  αφού κα-
ταγράφηκε νέο ρεκόρ συµµετο-
χών µε 22.000 ψήφους. 

Η Γενική ∆ιευθύντρια του ΦΚΘ Ελίζ Ζαλαντό, η Βουλευτής της Ν.∆. Όλγα Κεφα-
λογιάνη & ο ∆ιευθυντής του ΦΚΘ Ορέστης Ανδρεαδάκης

Ο ∆ιευθυντής του ΦΚΘ Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο πρώην υπουργός Πολιτισµού 
Αριστείδης Μπαλτάς, η Γενική ∆ιευθύντρια του ΦΚΘ Ελιζ Ζαλαντό

Η Ευτυχία Γατοπούλου Marketing Manager της Fischer, η Ελίζ Ζαλαντό Γενική 
∆ιευθύντρια του ΦΚΘ & ο Γιάννης Κατσούγκρης Υπεύθυνος Χορηγιών της Αθηνα-
ϊκής Ζυθοποιίας

Ο συγγραφέας & υφυπουργός Παιδείας Κώστας Ζουράρις µε την Υπεύθυνη ∆ηµο-
σίων Σχέσεων του ΦΚΘ Άννα Μηλώση O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, η Γεν ∆ιευθύ-

ντρια του ΦΚΘ Ελίζ Ζαλαντό

Ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιδήµαρχος Τουρισµού και 
∆ιεθνών Σχέσεων Σπύρος Πέγκας, ο ∆ιευθυντής του ΦΚΘ Ορέστης Ανδρεαδάκης 
& ο Βουλευτής της Ν∆ Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

Ο ∆ιευθυντής του ΦΚΘ Ορέστης Ανδρεαδάκης, η Φοίβη Αγγελοπούλου, η Γενική 
∆ιευθύντρια του ΦΚΘ Ελίζ Ζαλαντό



30

#life

ΣΟΦΙΑ
ΜΠΗΓΙΝΑ 

Η Σοφία Μπηγινά µπορεί να έχει 
καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, εδώ 
και αρκετά χρόνια όµως την ζει στην 
Ρόδο, λόγω της επαγγελµατικής της 
ειδικότητας µια και είναι  «Υπεύθυνη 
ελέγχου  εσόδων των παιγνίων» στο 
Καζίνο του νησιού. Οι συνάδελφοι της 
δεν είναι τυχαίο ότι την αποκαλούν η 
«Μόνικα» της Ελλάδας αφού από πολύ 
µικρή γινόταν το επίκεντρο θαυµασµού 
των ανδρών. Πρόσφατα µάλιστα έγινε 
και εξώφυλλο στο τοπικό περιοδικό 
‘Rodosmirror’. Ο χώρος της µόδας την 
ενδιαφέρει ως χόµπι, έχει όµως και 
επαγγελµατική σχέση µε συνεργασίες 
σε γνωστές εταιρίες του νησιού και όχι 
µόνο, ανήκει εξάλλου και στο πρακτο-
ρείο µοντέλων NMG και κάνει συχνά 
σχετικές δουλειές, εφάµιλλες, µεγάλων 
παραγωγών, ειδικά µε εσώρουχα και 
µαγιό. Ως γνήσιο θηλυκό που είναι, 
την ικανοποιεί να γίνεται δέκτης θετι-
κών σχολίων από τον περίγυρο της. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ: Πτυχίο ειδικής κοστολό-
γησης στην βιοτεχνία - βιοµηχανία. Οι-
κονοµικά.

ΣΤΟΧΟΣ-ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ: Να νιώθει 
πάντα καλά µε αυτά που κάνει και 
να κάνει πάντα καινούρια πράγµατα 
για να δοκιµάζει τον εαυτό της και τις 
αντοχές της. Στόχος της η εσωτερική 
ευφορία και πληρότητα!

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ
Καλή: Συνεχής γυµναστική και δια-

τροφή ως τρόπο ζωής.  
Κακή: Ασυνεπής µε τον χρόνο. Πά-

ντα αργοπορηµένη .

ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ: 
Αυτοπεποίθηση.

ΣΤΕΚΙ: 
∆εν έχει συγκεκριµένο θέλει να αλλά-

ζει παραστάσεις, άλλωστε θεωρεί ότι µε 
καλή παρέα περνάς παντού καλά!

ΦΛΕΡΤ: Το αλατοπίπερο της ζωής.

ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Να είναι 
Gentleman στην συµπεριφορά και γο-
ητευτικός στην εµφάνιση.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Προτιµάει  την 
διασκέδαση από την µοναξιά και γι 
αυτό τον λόγο πέραν όλων των άλλων 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων της 
ανοίγει σε λίγο καιρό  ένα  σνακ-µπαρ 
‘Mick & Mocha cafe’ στην Ρόδο.

ΤΡΕΙΣ ΕΥΧΕΣ: Πάνω από όλα ΥΓΕΙΑ 
ευτυχία και οµορφιά (εσωτερική και 
εξωτερική)

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ∆εν 
της αρέσουν τα ταξίδια. Νιώθει πλή-
ρης και ικανοποιηµένη εδώ, αφού έχει 
ήλιο και θάλασσα που λατρεύει.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: ∆ραστήρια σύγχρονη 
γυναίκα, δυναµική αισθησιακή, µε αέ-
ρινη γλώσσα σώµατος. Είµαι εξωστρε-
φής κοινωνική µε θετική πρόθεση και 
προσέγγιση προς τους άλλους.
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Ή αλλάζει 
ή βουλιάζει

Ένα καλό ερώτηµα που µπαίνει µε θέµα το 
ελληνικό επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, 
τα Πρωταθλήµατα τού οποίου αρχί-
ζουν και πάλι το σαββατοκύριακο 26 
και 27 Νοεµβρίου, είναι αν µε την ανα-
βολή των αγώνων τελικώς κερδήθηκε 
κάποιο στοίχηµα. Απ’ όποια πλευρά 
κι αν δει κάποιος το θέµα θα καταλή-
ξει εύκολα στο συµπέρασµα ότι ούτε 
η µαταίωση των εκλογών της ΕΠΟ, 
αλλά ούτε και η διοίκηση του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου από την επιτροπή 
εξοµάλυνσης κάνουν τους φιλάθλους 
αισιόδοξους. 

Η πλειονότητα των φιλάθλων πιστεύουν 
ότι όλη αυτή η αναταραχή έγινε προ-
κειµένου να πάρει ανάσα το «σύστηµα» 
του ποδοσφαίρου, ώστε να οργανωθεί 
και πάλι καθώς ήταν άµεσος ο κίνδυ-
νος να χάσει τις εκλογές της ΕΠΟ από 
την αντιπολίτευση. Και όπως στην πο-
λιτική η καλύτερη λύση για να διαιω-
νίζεται ένα πρόβληµα είναι η ανάθεση 
της επίλυσης του σε µία νέα επιτροπή, 
έτσι και στο ποδόσφαιρο επιλέχθηκε η 
επιτροπή εξοµάλυνσης η οποία έχει τις 
ευλογίες της  FIFA και της UEFA. 

Μετά λοιπόν τον θόρυβο που έγινε ήρθε 
η ώρα του… λογαριασµού. Επειδή όλα 
κρίνονται εκ του αποτελέσµατος, τώρα 
που θα αρχίσει να κυλάει η µπάλα 
και πάλι στο χορτάρι θα δούµε στην 
πράξη το αποτέλεσµα. Ποιο µπορεί να 
είναι αυτό; Με δεδοµένο ότι άλλαξαν 
τα πρόσωπα της Κεντρικής ∆ιαιτησίας 
Ποδοσφαίρου,  της επιτροπής δηλαδή 
για την οποία µαλώνουν οι ιδιοκτήτες 
των οµάδων στα… µαρµαρένια αλώ-
νια,  περιµένουµε να δούµε καλύτερες 
διαιτησίες. Επειδή όµως άνθρωποι 
είναι οι διαιτητές και πάντα υπάρχει 
το ανθρώπινο λάθος στις αποφάσεις 
τους, θα έχει αξία το πώς θα αντιδρούν 
οι πρόεδροι. Αν συνεχίσουν να χα-
λούν τον κόσµο ανεβάζοντας και την 
αδρεναλίνη των οπαδών της οµάδας 
τους στο κόκκινο, θα έχουµε µία από 
τα ίδια. Στην αντίθετη περίπτωση, 
αν λοιπόν έχουµε καλές διαιτησίες 
και… σιωπή από τους ιδιοκτήτες στα 
φαλτσοσφυρίγµατα, θα µπορούµε να 
µιλάµε για σηµάδια προόδου. Αρκεί 
αυτό το κλίµα να µην αντιστραφεί την 
επόµενη κιόλας αγωνιστική. Γιατί αν 
κι αυτή τη φορά δεν αλλάξει κάτι στο 
ποδόσφαιρο, τότε θα κάνει ακόµη ένα 
βήµα προς την πλήρη απαξίωση του.

του Βασίλη
Μάστορα

«Μπάλα όπως τη 
θέλει ο… Αλλάχ»!

Ο Αλλάχ, βέβαια, δεν είπε ούτε έγραψε κάτι για 
το ποδόσφαιρο, αλλά η σύγχρονη «µετάφραση» του 
Κορανίου από τον ISIS είναι αδιαπραγµάτευτη και 
η οδηγία ξεκάθαρη προς τους ποδοσφαιριστές, τους 
διαιτητές, τους θεατές και τους ποδοσφαιρό-
φιλους γενικότερα: «Μπάλα θα παίζετε 
όπως θέλει ο Αλλάχ»! Τι σηµαίνει 
αυτό; Μια σειρά από νέους κανόνες 
ποδοσφαίρου, νέες διατάξεις για 
τη διαιτησία και απαγόρευση –
µίσος καλύτερα– για οµάδες της 
∆ύσης. Όποιος δεν συµµορφώ-
νεται, ο «ποινικός κώδικας» 
προβλέπει από 80 βουρδουλιές 
µίνιµουµ έως αποκεφαλισµό 
και µε συνοπτικές διαδικασίες! 
Για τον ISIS, µιλάµε…

Στο µεγαλύτερο µέρος της επι-
κράτειας της Συρίας παίζεται πο-
δόσφαιρο, υπάρχουν ακόµα οι οµά-
δες, αλλά και ποδοσφαιριστές που δεν 
έφυγαν στο εξωτερικό µε το τροµακτικό 
µεταναστευτικό τσουνάµι. Τα περισσότερα εί-
ναι, φυσικά, φιλικά µατς και µόνο η Εθνική Συρίας 
παίρνεις µέρος στα προκριµατικά του Μουντιάλ της 
Ρωσίας, αλλά τους αγώνες τούς δίνει στο Οµάν. Στις 
περιοχές, όµως, που εξουσιάζει ο ISIS –στη Μο-
σούλη κυρίως– ο… κανονισµός προβλέπει το εξής: 

Αν, λέει, ένας ποδοσφαιριστής, έστω και πάνω στη 

φάση, χτυπήσει αντίπαλο, ο τραυµατίας παίκτης εί-

ναι υποχρεωµένος να πάρει εκδίκηση µε τον ίδιο 

τρόπο! «Υποχρεωµένος», αναφέρει το Συριακό Πα-

ρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων… Και ο δι-

αιτητής; Αυτός δεν πρέπει να τιµωρήσει τον εκδι-

κητή-ποδοσφαιριστή. Αν το κάνει, θα είναι και το 

τελευταίο του σφύριγµα!

Πόσοι και πόσοι διαιτητής δεν έχασαν έτσι τη 

ζωή τους στα µέρη της κολάσεως του ISIS... Ακόµα 

και στα φιλικά παιχνίδια, γράφει η «Daily Mail», 

ο ISIS έχει… παρατηρητές. Την περασµέ-

νη εβδοµάδα στη Μοσούλη διέκοψαν 

έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί ο 

διαιτητής δεν σφύριζε σύµφωνα 

µε τις προσταγές του Αλλάχ, 

αλλά µε όσα έλεγε ο κανονι-

σµός της FIFA. Η τύχη του 

διαιτητή είναι προδιαγε-

γραµµένη. Τον σκότωσαν, 

αλλά είναι άγνωστο αν τον 

πυροβόλησαν, τον µαστίγω-

σαν µέχρι θανάτου ή τον πυρ-

πόλησαν! Επίσης, οι τζιχαντι-

στές του ISIS είναι άτεγκτοι όσον 

αφορά στους κανόνες υγιεινής. 

Ποδοσφαιριστής που µετά το παιχνίδι 

δεν πλένει τα πόδια του από τα δάκτυλα και 

προς τα πίσω, θα υφίσταται δηµόσιο µαστίγωµα!

Και οι γυναίκες; Ο ISIS απαγόρευσε να παίζουν 

µπάλα, παρότι τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ οι 

γυναίκες άρχισαν δειλά - δειλά να βγαίνουν στο 

γήπεδο. Φυσικά, όχι µε τις ποδοσφαιρικές στολές, 

αλλά µε τα ρούχα τους – κανονικά! Οι γυναίκες στο 

Ιράν, κατ’ αρχήν, είχαν κερδίσει το προνόµιο να 

βλέπουν µπάλα από το Μουντιάλ του 1996 στη Γαλ-

λία, όταν η εθνική οµάδα της χώρας τους νίκησε 2-1 

τις ΗΠΑ! Όµως, τόσο στη Συρία όσο και στο Βόρειο 

Ιράκ αφαιρέθηκαν τέτοια «δικαιώµατα» από τις γυ-

ναίκες. Γυναίκες που θα ανάφεραν κάτι σχετικό µε 

το ποδόσφαιρο θα συλλαµβάνονταν και θα δίνονταν 

«παλλακίδες» στους µαχητές τζιχαντιστές! 

Όταν ο ISIS άρχισε να υποχωρεί, το ποδόσφαι-

ρο ξανάρχισε να ζει κανονικά στα µέρη εκείνα. Οι 

οµάδες άρχισαν να ανασυντάσσονται και η εθνική 

οµάδα προκρίθηκε στον 3ο προκριµατικό γύρου 

του Μουντιάλ, κερδίζοντας, µάλιστα, 1-0 µέσα στην 

Κίνα. Ήταν τόσο µεγάλος ο ενθουσιασµός των Σύ-

ρων για τις επιτυχίες της εθνική τους οµάδας, ώστε 

τον περασµένο Μάιο είχαν κάνει πρόταση στον Ζοζέ 

Μουρίνιο!

Aγνόησαν τις διαταγές...

Τον περασµένο Μάρτιο, κάπου στο Βόρειο Ιράκ που 
ήλεγχαν οι τζιχαντιστές, ένας νεαρός ονόµατι Σαϊ-
φουλάχ Αλ Ανσαρί, ζωσµένος µε εκρηκτικά, εισέβαλε 
στον αγωνιστικό χώρο, τα ενεργοποίησε, έστειλε στον 
άλλο κόσµο 65 ανθρώπους και τραυµάτισε διπλάσι-
ους. Γιατί; ∆ιότι η µία εκ των δύο οµάδων φορούσε 
φανέλες που έµοιαζαν µε αυτές της… Μπαρτσελόνα, 
από την «αµαρτωλή ∆ύση»! Βεβαίως! Οι δυο οµάδες 
είχαν αγνοήσει τις σχετικές διαταγές του ISIS, ότι 
απαγορεύονται φανέλες των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μα-
δρίτης, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ 
Σίτι, Τσέλσι, Σάντερλαντ και Γουέστ Μπροµ από συλ-
λόγους, όπως και αυτές των εθνικών οµάδων Αγγλί-
ας, Γαλλίας και Γερµανίας. Και όχι µόνο αυτό: Κάποια 
κτήνη κατάσφαξαν 12 πιτσιρικάδες, κάπου κοντά στη 
Μοσούλη, επειδή έβλεπαν στις τηλεοράσεις τους τον 
αγώνα Ιορδανίας -Ιράκ! Μάλιστα, περιέφεραν τα κε-
φάλια τους και σε άλλα χωριά και κωµοπόλεις, για 
παραδειγµατισµό.

Στο µεγαλύτερο πολεµικό γήπεδο του κόσµου, 
τη Συρία, το ποδόσφαιρο αρνείται να πεθά-

νει. Πεθαίνουν, όµως, οι άνθρωποι γύρω απ’ 
αυτό και όχι από τις βόµβες διάφορων… εθνι-
κοτήτων που κρύβουν τον ήλιο, αλλά γιατί έτσι 
θέλει ο… Αλλάχ! 

Του Άλκη Φιτσόπουλου

διαιτητές, τους θεατές και τους ποδοσφαιρό-
φιλους γενικότερα: «Μπάλα θα παίζετε 
όπως θέλει ο Αλλάχ»! Τι σηµαίνει 
αυτό; Μια σειρά από νέους κανόνες 
ποδοσφαίρου, νέες διατάξεις για 

κράτειας της Συρίας παίζεται πο-
δόσφαιρο, υπάρχουν ακόµα οι οµά-
δες, αλλά και ποδοσφαιριστές που δεν 
έφυγαν στο εξωτερικό µε το τροµακτικό 
µεταναστευτικό τσουνάµι. Τα περισσότερα εί-

ο ISIS έχει… παρατηρητές. Την περασµέ-

νη εβδοµάδα στη Μοσούλη διέκοψαν 

έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί ο 

διαιτητής δεν σφύριζε σύµφωνα 

µε τις προσταγές του Αλλάχ, 

αλλά µε όσα έλεγε ο κανονι-

σµός της FIFA. Η τύχη του 

διαιτητή είναι προδιαγε-

γραµµένη. Τον σκότωσαν, 

αλλά είναι άγνωστο αν τον 

πυροβόλησαν, τον µαστίγω-

σαν µέχρι θανάτου ή τον πυρ-

πόλησαν! Επίσης, οι τζιχαντι-

στές του ISIS είναι άτεγκτοι όσον 

αφορά στους κανόνες υγιεινής. 

Ποδοσφαιριστής που µετά το παιχνίδι 

δεν πλένει τα πόδια του από τα δάκτυλα και 

Στη Συ-
ρία, ο ISIS 

έβγαλε δικούς του
κανονισµούς για το 

ποδόσφαιρο: Κρέµασµα
στους διαιτητές, βούρ-
δουλα στους παίκτες,
«παλλακίδες» οι γυ-

ναίκες
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