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Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να στοιχη-
ματίσει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προ-
χωρά σε προκλητικές δηλώσεις για να
ξεχαστούν τα εσωτερικά προβλήματα της
Τουρκίας, να ικανοποιήσει το ακροατή-
ριό του ή να ενισχύσει –ακόμη περισσό-
τερο– το προφίλ του εν όψει του δημοψη-
φίσματος για την αλλαγή πολιτεύματος.
Είναι πρόδηλο ότι, μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, ο
«σουλτάνος» έχει στόχο να διαγράψει τον

Κεμάλ και την παρακαταθήκη του, κάτι που τον καθιστά παράγοντα
αστάθειας σε μια φλεγόμενη περιοχή. Ο Αχμέτ Νταβούτογλου που δεν
μπορούσε να υπηρετήσει το σχέδιο του –και σε κάποιες περιπτώσεις
«πάταγε φρένο»– απομακρύνθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, αφή-
νοντας τις πιο ακραίες φωνές να ρίχνουν νερό στον μύλο της πόλωης. 

Η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, ότι οι βραχονησίδες Ίμια (σ.σ.: Καρντάκ, όπως τις απο-
καλούν οι γείτονές μας) είναι τουρκικό έδαφος, δείχνει πως η Άγκυρα
σκοπεύει να «ξαναγράψει» τη Συνθήκη
της Λωζάννης με τον όποιο τρόπο.
Το «Π», σε ρεπορτάζ της 5ης Ιου-
νίου, είχε αναφερθεί στην έν-
τονη ανησυχία που εκφράζει
στους συνομιλητές του ο
Κώστας Καραμανλής για
την αυξανόμενη προκλητι-
κότητα του Ερντογάν και το
Προσφυγικό. Πάντα με-
τριοπαθής και έχοντας κα-
ταφέρει επί των ημερών του
να υπάρχει σχετική νηνεμία
στο συνήθως φουρτουνιασμένο
Αιγαίο, ο πρώην πρωθυπουργός
είχε στείλει μηνύματα για διαρκή
επαγρύπνηση, ομοψυχία του λαού και μί-
νιμουμ συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Οι
αυταπάτες της κυβέρνησης, όπως τις ομολόγησε από το βήμα της Βου-
λής ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κόστισαν στην Ελλάδα ένα τρίτο μνημό-
νιο και φόρτωσαν το χρέος με μερικές δεκάδες δισ. ευρώ. Στα εθνικά
θέματα, όμως, οι αυταπάτες δεν συγχωρούνται. 

Οι ιθύνοντες πρέπει να αντιληφθούν πως η διαρκώς αυξανόμενη
ένταση από την πλευρά του «σουλτάνου» έχει στόχο να ζυγίσει αντι-
δράσεις. Τόσο της Αθήνας –που λίγο πολύ είναι γνωστές στην Άγκυ-
ρα– όσο και, πολύ περισσότερο, των «μεγάλων δυνάμεων», οι οποίες
αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε με-
ταβατική πολιτική περίοδο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διάκειται φιλι-
κά απέναντι στην Άγκυρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με την αν-
τιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ενώ η ιστορία έχει δείξει πως δεν
μπορεί η Ελλάδα να περιμένει τίποτα περισσότερο –σε ό,τι αφορά τα
γεωπολιτικά– από... φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και δηλώσεις συμ-
παράστασης. Η μόνη που μένει είναι η Ρωσία, με τον Βλαντιμίρ Πού-
τιν να κάνει «μπίζνες» με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από μια
περίοδο… πολικού ψύχους στις σχέσεις των δύο κρατών, λόγω της
κατάρριψης του Sukhoi, αλλά ταυτόχρονα να επενδύει ιδεολογικά στο
ορθόδοξο χριστιανικό τόξο, που πιάνει και την Ελλάδα.

Χωρίς να κινδυνολογούμε, οι ημέρες οι οποίες διανύουμε είναι
ιδιαίτερα κρίσιμες. Εάν ο Τούρκος πρόεδρος έχει αποφασίσει να αλ-
λάξει το status quo στο Αιγαίο, τότε θα επιχειρήσει να το κάνει άμεσα.
Η Ελλάδα έχει γονατίσει οικονομικά, οι επενδύσεις στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια και η ρευστότητα που επι-
κρατεί παγκοσμίως είναι ιδανική για να στηθεί ένα επικίνδυνο σκηνι-
κό. Γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα...
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Δεν χωράνε αυταπάτες 
στα εθνικά θέματα

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

Εάν ο «σουλτάνος» 
έχει όντως αποφασίσει

ότι ήρθε η ώρα να αλλά-
ξει το status quo στο Αι-

γαίο, δεν θα βρει
καλύτερη –χρονικά–
συγκυρία για να το 

επιχειρήσει

«Πελάτες μου…» οι δημότες των… δημάρχων αλλά
και οι δήμαρχοι της… κεντρικής εξουσίας… Άμα
δεν έχεις δημοσιονομική αυτονομία, τι να λέμε τώ-
ρα… #κρατος_νταβατζης #συνεδριο_δημαρχων
#στη_θεσσαλονικη

«Οι δήμαρχοι δεν είναι τα…
αφεντικά των δήμων» #δη-
λωση_μπουταρη
#ζητω_η_αποκεντρωση
#Καλλικρατης_ποτε_αλλαζει;
#θα_το_δει_το_θεμα_το_το-
πικο_μαξιμου

Δεν ξέρουν κοτζάμ δήμαρχοι
- αν όντως σχεδιάζεται η εί-
σπραξη και διαχείριση του
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
να περάσει στους ΟΤΑ…
#συννενόηση_μπουζουκι 

Πριν την Αθήνα παραβρέθη-
κε και στο συνέδριο της ΚΕ-
ΔΕ στη Θεσσαλονίκη ο ελλη-
νικής καταγωγής σύμβουλος
του Τραμπ επί εξωτερικής
πολιτικής. (Θα έμαθε ο νέος
πλανητάρχης ότι οι Έλληνες
σκίζουμε στα εθνικά θέματα
και στο χειρισμό  τους…)
#το_αιγαιο_δεν_εχει_συνο-
ρα #τα_ψαρια_του_αιγαι-
ου_ανηκουν_στο αιγαιο

Σε λίγο θα μας πουν ότι η
κεντρική εξουσία και τα δε-
κάδες κέντρα αποφάσεων
υπουργείων και φορέων της
πρωτεύουσας δεν αφήνει την
τοπική αυτοδιοίκηση να πά-
ρει τα πάνω της… Ντροπή!

«Κάθε εξουσία κρύβει τον
κίνδυνο της κατάχρησής της.
Γι’ αυτό χρειάζονται και οι
ελεγκτικοί μηχανισμοί. Όχι,
όμως, οι 14 που έχουμε πά-
νω απ’ το κεφάλι μας» Δεν
λες δήμαρχε που δεν είναι…
13. Στο δήμο Θεσσαλονίκης,
μετά από τοσες δικαστικές
περιπέτειες και καταδίκες, θα
πήγαινε… γρουσουζιά ε;
#Μπουταρης

Διαδημοτικά όλα στην Θεσσαλονίκη…  Τουλάχι-
στον γίνονται… συζητήσεις για αστικές συγκοινω-
νίες  - επίγειες, θαλάσσιες και… υπόγειες (βλ με-
τρό) – τηλεοπτικους σταθμους (δηλαδή tv100, σά-
ματι έχουμε κι άλλη;) Τα έξοδα και τα χρέη μοιρα-
σμένα…

Με τόση αλληλο(επι)κάλυψη αρμοδιοτήτων είναι
θαύμα που οι δήμοι μαζεύουν τουλάχιστον τα
σκουπίδια… #κεντρικη_εξουσια
#κολωνάκια_παντου #πλακακια_παντου 

Το καλύτερο συνέδριο της ΚΕΔΕ έγινε στο Πόρτο
Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής Να τα λέμε κι αυ-
τά...#ηλιος_και_θαλασσα
#ζητω_ο_ελληνικος_τουρισμος

Τα λιγότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό θα πάρουν φέτος οι δήμοι της χώρας… Οι δη-
μότες να δείτε τι θα πάρουν κε πρόεδρε… #τελη
#νεοι_φοροι #7_μνημονια_λιτοτητας

«Οι δήμαρχοι δεν εκφο-
βίζονται… Δεν θα επι-
τρέψουμε στους γεωγρα-
φικούς αντιπεριφερειάρ-
χες που έχουν… βλέψεις
για συγκεκριμένους δή-
μους να λειτουργούν
με… πελατειακά κριτή-
ρια» σημείωσε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πα-
τούλης

Δηλαδή… αδικούνται χι-
λιάδες φορολογούμενοι
που θα έπρεπε – βάσει
πληθυσμιακών και γεω-
γραφικών κριτηρίων –
να λαμβάνουν χρηματο-
δοτήσεις για υλοποίηση
έργων; Παράξενο #προ-
σωπικο_συμφερον
#το_γιοφυρι_του_μαυ-
ρογιαλουρου 

Νομοσχέδιο για κατάρ-
γηση των αδειών από
τους δήμους στα κατα-
στήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφέ,
μπαράκια κλπ) Α, τώρα
κατάλαβα γιατί το συνέ-
δριο έγινε στην «πόλη
του φραπέ…» #ερωτι-
κη_και_διασκεδαστικη
#κε_αναπληρωτα_αφη-
στε_τα_καφε_στους_δη-
μους #και_τις_κλησεις

Φάση θα έχει για τα τρα-
πεζοκαθίσματα της Θεσ-
σαλονίκης τον έλεγχο
και  την επιβολή των
προστίμων να τα κάνει κι
αυτά η Αθήνα! 

Ο κ. υπουργός θα
ασχολείται και με ηχο-
ρύπανση και πυρο-

προστασία καφετεριών; Κάτι δηλαδή σαν τους
φωτεινούς σηματοδότες και τα φρεάτια… Ο
δήμος να μην έχει καμία αρμοδιότητα για το
δήμο… Λογικό. Πρωτεύουσα “καθαρίζει”
πάντα  στην περιφέρεια.

Οι αθλητές κρεμούν τα παπούτσια τους, οι δήμαρ-
χοι (και οι ηγέτες) τη γραβάτα τους… Λογικό (βλ
δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ – φωτο Σάββας Αυγητίδης)

Ο Δήμαρχος που εγκαινίασε το πρωθυπουργικό
γραφείο Θεσσαλονίκης είναι ο... Θεσσαλονίκης.
#συνάντηση_με_Σκουρλέτη, #το_ΥΜΑΘ_είχε ζη-
τήσει_να_καταργηθεί. #το_μαξίμου_έχει_άλλη χά-
ρη

#karapanagiotidu 

SOCIALismata (#ΚΕΔΕ_στη_Θεσσαλονικη)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Όλγα Γκάλη

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Βαγγέλης Στολάκης  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού, 

Φιλία Νομικού  

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Θεόδωρος Καράογλου, Κυριάκος Ποζρικίδης, 

Ντίνος Κωστόπουλος, Βασίλης Μάστορας

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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





Τα… εγκαίνια, που δεν ονοµάστηκαν εγκαίνια 
αλλά σύσκεψη φορέων της Βόρειας Ελλάδας και 
πραγµατοποιήθηκαν το περασµένο Σάββατο το 
µεσηµέρι µπορεί να προσέλκυσαν τα φλας των 
φωτογράφων και το ενδιαφέρον των δηµοσιο-
γράφων, αντικατόπτριζαν παράλληλα και όλα 
όσα λένε οι υπάλληλοι του ΥΜΑΘ µεταξύ τους. 
Ότι δηλαδή: «ήδη είµαστε πάρα πολλοί υπάλλη-
λοι, πώς θα χωρέσουν κι άλλοι». Οι εικόνες και 
οι φωτογραφίες που δηµοσιεύει σήµερα κατ’ 
αποκλειστικότητα η KARFITSA  µιλούν από µό-
νες τους. Υπηρεσιακά έγγραφα και παρουσιολό-
για στους διαδρόµους χωρίς καµία ασφάλεια µε 
κίνδυνο να υποστούν φθορές, σκάλες ξύλινες 
και µεταλλικές παρατηµένες στις γωνίες των δι-
αδρόµων, σκούπες, φαράσια και καθαριστικά 
επίσης αφηµένα στην τύχη τους, ντουλάπες σε 
διαδρόµους χωρίς λουκέτα ασφαλείας, λάµπες 
και πολύφωτα που χρειάζονται αντικατάσταση 
ξεχασµένα για µέρες στα παράθυρα του πρώτου 
ορόφου, τασάκια µε αποτσίγαρα στους κοινό-
χρηστους χώρους ενώ κανονικά απαγορεύεται 
το κάπνισµα και πολλά άλλα. Όλα τα παραπάνω 
βέβαια δεν τα έβλεπαν οι… υψηλοί προσκεκλη-

µένοι του πρωθυπουργού και της κ. Νοτοπού-
λου, αφού οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι 
υπάλληλοι που ασχολούνται µε τον καθαρισµό 
του χώρου φρόντισαν για τα εγκαίνια του πρω-
θυπουργικού γραφείου να καλύψουν µόνο όσα 
βλέπει… η πεθερά!

«Σε λίγο δεν θα χωρά 
το ίδιο το… υπουργείο»
Μιλώντας στην KARFITSA η υφυπουργός 

Εσωτερικών Μαρία Κόλλια Τσαρουχά αναφε-
ρόµενη στα ζητήµατα λειτουργίας και παλαιότη-
τας που υπάρχουν στο ∆ιοικητήριο ισχυρίζεται 
ότι: «στο γραφείο του πρωθυπουργού υπήρχε 
ένα τµήµα της υπηρεσίας του επενδυτικού νό-
µου. Βρήκαµε διαθέσιµο χώρο στο κτίριο και 
κατεβάσαµε τους υπαλλήλους στον κάτω όροφο, 
χωρίς τα έξοδα και τις υπερβολές που κάποιοι 
γράφουν ότι έγιναν». Σύµφωνα µε την βουλευ-
τή Σερρών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων οι υπη-
ρεσίες εντός του ΥΜΑΘ είναι «πάρα πολλές». 
«Υπάρχουν πολλές συστεγαζόµενες υπηρεσίες 
που έρχονται σε εµάς για να αποφύγουν τα έξο-
δα του ενοικίου. Σε λίγο όµως, δεν θα χωρά το 
ίδιο το υπουργείο στο κτίριο. Και οι υπηρεσίες 
που δεν υπάγονται σε εµάς δέχονται συνεχώς 
υπαλλήλους µε αποτέλεσµα να αυξανόµαστε» 
συµπληρώνει η κ. Τσαρουχά. 

Αναφορικά µε τις εικόνες που εντόπισε η 
KARFITSA την ηµέρα των εγκαινίων η κ. Tσα-
ρουχά ισχυρίζεται ότι η κατάσταση ήταν τέτοια 
λόγω… «εγκαινίων». «Αλίµονο δεν θα τα αφή-
σουµε εκεί» τονίζει. 

Τι λέει για την νέα
συγκάτοικο του ΥΜΑΘ; 
«Έχουµε καλή σχέση µε την κ. Νοτοπούλου. 

Θα έχουµε καλή συνεργασία αλλά µένει να 
βρούµε τον συντονισµό. Θα έχουµε κοινή πο-
ρεία. Όπως είναι το γραφείο του Μαξίµου στην 
Αθήνα µε τα υπουργεία  έτσι θα είµαστε και στη 
Θεσσαλονίκη» σχολιάζει. Πως σχολιάζει όσους 
ισχυρίζονται ότι η κ. Νοτοπούλου την… «καπε-
λώνει»; «∆εν πιστεύω ότι µας καπελώνει. ∆εν το 
λέω αυτό για κάποιον λόγο αλλά πραγµατικά το 
πιστεύω» καταλήγει η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά.

Karfitsa_Ρεπορτάζ
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Υπερστελεχωμένο και στα… όριά του 
το «γερασμένο» ∆ιοικητήριο

Στα… όριά του βρίσκεται το 
ιστορικό κτίριο του ∆ιοι-

κητηρίου, εκεί όπου πρόσφα-
τα ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας εγκαινίασε το γρα-
φείο του στη Θεσσαλονίκη. Το 
κτίριο είναι παλιό, οι χώροι 
περιορισµένοι, οι υπηρεσίες 
που στεγάζονται πολλές, οι 
άνθρωποι που εργάζονται εκεί 
δεκάδες µε αποτέλεσµα να 
υπάρχουν πολλές δυσκολίες 
στην καθηµερινή λειτουργία 
του. Σε όλα τα παραπάνω 
έρχονται να προστεθούν οι 
δεκάδες αστυνοµικοί που τις 
τελευταίες ηµέρες έκαναν την 
εµφάνισή τους στο υπουργείο 
Μακεδονίας-Θράκης αλλά 
και οι υπάλληλοι του νέου 
γραφείου µε πρώτη την προϊ-
σταµένη του, Κατερίνα Νοτο-
πούλου. 

Την ίδια ώρα, η δηµιουργία 
του πρωθυπουργικού γραφείου 
στην πόλη γεννά ελπίδες πως 
αναµένεται να λυθούν αρκετά 
προβλήµατα. Για παράδειγµα, 
εκείνο που διέρρεαν ο στενοί 
συνεργάτες του κ. Τσίπρα στο 
περιθώριο της επίσκεψής του την 
περασµένη βδοµάδα ήταν πως ο 
πρωθυπουργός ζήτησε να αλλά-
ξει η διαρρύθµιση του γραφείου 
του γιατί όπως είπαν, δεν ήθελε 
να κοιτά τοίχους αλλά το παρά-
θυρο. Μάλιστα, ο ίδιος βγήκε 
στο µπαλκονάκι του πρώτου 
ορόφου του ∆ιοικητηρίου που 
«βλέπει» την οµώνυµη πλατεία 
και φωτογραφήθηκε. «Άραγε 
γνωρίζει ο Πρωθυπουργός πως 
ακριβώς απέναντι βλέπει έναν 
αρχαιολογικό χώρο που παρα-
µένει κλειστός» σχολίασε µεταξύ 
άλλων πρόεδρος φορέα όταν είδε 
τη φωτογραφία. Ο λόγος για τον 
Αρχαιολογικό χώρο της πλατεί-
ας ∆ιοικητηρίου που δεν είναι 
επισκέψιµος εδώ και χρόνια. Στο 
παρελθόν, όπως ανέφεραν οι 
αρχαιολόγοι δεν υπήρχε κάποιος 
υπάλληλος λόγω του µειωµένου 
προσωπικού που θα µπορούσε 
να ανοίγει και να επιµελείται 
το χώρο. Μάλιστα για χρόνια 
ο αρχαιολογικός χώρος ήταν 
γεµάτος σκουπίδια, γεγονός που 
προκαλούσε αντιδράσεις αρνη-
τικές κατοίκων της περιοχής και 
επισκεπτών της πόλης. Σήµερα, 
όπως µας πληροφόρησε ο αρ-
µόδιος αρχιφύλακας της εφορί-
ας αρχαιοτήτων πόλης υπάρχει 
ένας υπάλληλος που καθαρίζει 
και φυλάει το µνηµείο. Ο χώ-
ρος ωστόσο εξακολουθεί να µην 
είναι επισκέψιµος. 

Στο µπαλκόνι του… 
πρωθυπουργού

Επιπλέον υπάλλη-
λοι, και µόνιµο προ-
σωπικό και λιγότε-
ρος χώρος λόγω… 
πρωθυπουργικού 

γραφείου

Του Βαγγέλη Στολάκη

Υπερστελεχωμένο και στα… όριά του Υπερστελεχωμένο και στα… όριά του 

«Οι χώροι είναι παλιοί και δεν υπάρ-
χει σωστή τουαλέτα. Αυτά είναι αλή-
θειες και πραγµατικότητα. ∆εν µπορεί 
να το κρύψει κανείς» υποστηρίζει. Ελ-
πίζει ωστόσο να υπάρξουν κονδύλια 
για την βελτίωση των χώρων του κτιρί-
ου. «Αν θέλουµε να φτιάξουµε την του-
αλέτα που είναι αισχρή θα πρέπει να 
υπάρξουν κονδύλια. ∆εν ξέρω πως θα 
την επιδιορθώσουµε» συµπληρώνει.  
Για τις αλλαγές που φέρνει στην καθη-
µερινή λειτουργία του ∆ιοικητηρίου το 
γραφείο του πρωθυπουργού, η κ. Τσα-
ρουχά λέει: «υπάρχει περισσότερος 
έλεγχος. Ακόµα και οι υπάλληλοι πρέ-
πει να περνούν µέσα από το ελεγκτικό 
µηχάνηµα. Επίσης έχει αυξηθεί η φύ-
λαξη στο φυλάκιο, έξω από το γραφείο 
του πρωθυπουργού υπάρχουν επίσης 
αστυνοµικοί». 



Η ΕΥΑΘ παρέχει σε όλους τους οφειλέτες τη δυνατότητα 
διακανονισµού σε δόσεις για χρέη από 40 ευρώ* και πάνω, 
µε την ευχέρεια απαλλαγής από τόκους και προσαυξήσεις!
∆είτε σε ποια κατηγορία ανήκετε, ενηµερωθείτε από
την ιστοσελίδα µας (www.eyath.gr) ή τηλεφωνικά στα 11124 
και 2310 966717 και βάλτε σε τάξη τις υποχρεώσεις σας.

Μαζί µπορούµε να τα βρούµε!

Ρυθµίστε τις οφειλές σας,
για να µην “τρέχει” τίποτα!

* αφορά τους χρήστες κοινωνικού τιµολογίου

* * φορολογητέο εισόδηµα έως 8.000 ευρώ τον χρόνο,
 µε προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε 
 προστατευόµενο τέκνο

Με µετρητά

Ελάχιστη 
µηνιαία δόση

Ποσοστό απαλλαγής τόκων & προσαυξήσεων

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆Ε ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
50€

100%
για εφάπαξ 
καταβολή

80%
για 12 δόσεις

60%
για 24 δόσεις

50%
για 36 δόσεις

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**
20€ 100%

Με πιστωτική κάρτα

Ελάχιστη
µηνιαία δόση

Χρόνος 
αποπληρωµής

Ποσοστό
απαλλαγής τόκων
& προσαυξήσεων

50€
έως και

48 δόσεις
80%



Αληθεύει πως πρόσφατα 
πρόεδρος φορέα της Θεσσαλονί-

κης απέλυσε υπάλληλο και επί χρό-
νια συνεργάτη του πρώην προέδρου 
του ιδίου φορέα µε την δικαιολογία 

ότι… δεν έκανε καλά τη δουλειά του. 
Πληροφορίες της στήλης θέλουν 

τον απολυµένο να φτάνει µέχρι τον 
αρµόδιο υπουργό που εποπτεύει τη 
συγκεκριµένη ∆ΕΚΟ προκειµένου να 

βρει το δίκιο του…

Κανένας από τους 
δυο δεν βάζει νερό 
στο… κρασί του! Γιάννης 

Μπουτάρης και Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας είναι δυο ξένοι 
µέσα στο δήµο Θεσσαλονίκης. 
Πρόσφατα ο Ζέρβας µε αφορµή 

την επίσηµη παρουσίαση της «Γορ-
γόνας» του κρασιού που δηµιούργησε 
ο δήµος από τα σταφύλια του αστικού 
αµπελώνα έριξε το… καρφάκι του στο 

facebook. «Είναι µεγάλο προτέρηµα για έναν 
ηγέτη να επιλέγει και να αξιοποιεί συνεργάτες, 

οι οποίοι θα οραµατίζονται και θα δηµιουργούν. 
Και από τους καρπούς των πρωτοβουλιών και 

προσπαθειών τους θα ωφελούνται όλοι, θα ωφελείται 
και ο ίδιος. Ποιου όµως ηγεµόνα είναι ίδιο να καρπώνεται 

ιδέες και όχι µόνο να µη θέλει να αποδώσει τα εύσηµα αλλά ούτε 
καν να µοιρασθεί τη χαρά της ιδέας µαζί µε τους δηµιουργούς 
της; Αυτού που έχει χάσει την πραγµατική µαγεία να βιώνει 
τους καρπούς µιας προσπάθειας µε τους ανθρώπους της» 

έγραψε. Μάλλον οι συνεργάτες του δεν τον ενηµέρωσαν ότι 
στα… αποκαλυπτήρια ο Μπουτάρης όχι µόνο του απέδω-

σε τα εύσηµα αλλά είπε νέτα σκέτα πως η ιδέα ήταν 
του Ζέρβα! «Η βιασύνη είναι κακός σύµβουλος» 

έλεγαν χαρακτηριστικά στην KARFITSA 
στενοί συνεργάτες του δηµάρχου 

Θεσσαλονίκης…

Κανένας από τους 

facebook. «Είναι µεγάλο προτέρηµα για έναν 
ηγέτη να επιλέγει και να αξιοποιεί συνεργάτες, 

οι οποίοι θα οραµατίζονται και θα δηµιουργούν. 
Και από τους καρπούς των πρωτοβουλιών και 

προσπαθειών τους θα ωφελούνται όλοι, θα ωφελείται 
και ο ίδιος. Ποιου όµως ηγεµόνα είναι ίδιο να καρπώνεται 

Κόµµα µπορεί να 
µην βρήκε, στις επόµε-

νες εκλογές ωστόσο θα είναι 
υποψήφιος! Ο λόγος για τον πρώην 

περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Παναγιώτη Ψωµιάδη ο οποίος όπως µαθαί-
νουµε µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα 

ξεκινήσει… περιοδεία. Η περιοδεία του κ. Ψωµιά-
δη περιλαµβάνει περιοχές σε όλο τον νοµό Θεσσα-
λονίκης, κάτι που σηµαίνει πως ο πρώην νοµάρχης 
και πρώην βουλευτής βάζει στο στόχαστρό του και 
τις δυο περιφέρειες. Κύκλοι του Ψωµιάδη πάντως 

διαρρέουν ότι ο Πανίκας θα είναι 
υποψήφιος µε κάποιο κόµµα 

της Κεντροδεξιάς, απορ-
ρίπτοντας- φυσικά, 

όπως λένε- την 
Χρυσή 

Αυγή!
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Μπορεί οι δυο τους να έκαναν… «πηγαδάκι» στην πρόσφατη 
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο ΥΜΑΘ, ωστόσο όταν ήρθε 
η ώρα δεν φοβήθηκαν ο ένας να καταφερθεί εναντίον του άλλου 
ενώπιων Τσίπρα και υπουργών. Ο Παναγιώτης Αβραµόπουλος 
εκπροσωπώντας στην πρόσφατη σύσκεψη των φορέων τον δή-
µαρχο Γιάννη Μπουτάρη επανέλαβε το αίτηµα της διοίκησης για 
απόδοση της πρώτης προβλήτας του Λιµανιού Θεσσαλονίκης στον 
δήµο. Η πρότασή αυτή βρήκε αντίθετο τον πρόεδρο της εταιρίας 
Κωνσταντίνο Μέλλιο. «Θα σας απαντήσω θεσµικά από τη 
θέση µου στο δηµοτικό συµβούλιο» απάντησε ο κ. Αβρα-
µόπουλος, ο οποίος ικανοποιήθηκε και το… έδειξε για 
την υπόσχεση Τσίπρα πως κατά τη διαδικασία της 
ιδιωτικοποίησης ο δήµος θα έχει τον πρώτο λόγο. 

Σουβλάκια στα… όρθια έφαγαν στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Αττικής της Ν∆ που 
βρέθηκε στην πόλη για κοµµατική εκδήλωση Μά-
κης Βορίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων 
Κεντρικής Μακεδονίας και δήµαρχος Αµπελοκή-
πων Μενεµένης, Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο πρώτος 
έφτασε στο αεροδρόµιο, από όπου τον παρέλαβε η 
Βίκυ Ευταξά, πήγε στο δηµαρχείο για την εκδήλωση 
και λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα συναντήθηκε 
µε τον… δήµαρχο των δηµάρχων για να ενηµερωθεί για όλα 
όσα συµβαίνουν στο… τοπικό «γαλάζιο» στρατόπεδο!

Πότε τα προλαβαίνει όλα; Αυτή την 
απορία έχουν οι πολιτικοί αντίπαλοι 

του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα 
Αναστασιάδη. Πρόσφατα ο ίδιος βρέ-
θηκε στα Τίρανα µε την ιδιότητα του  
Αναπληρωτή  Τοµεάρχη Εξωτερικών 
για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού, 

όπου θα εκπροσώπησε  τον πρόεδρο 
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.  Κυριάκο 
Μητσοτάκη,  σε  εκδήλωση που δι-
οργάνωσε η  Ελληνική Εθνική Μει-

ονότητα ( ΕΕΜ) µε θέµα:  «Όχι στην 
λεηλασία των περιουσιών, Ναι στην 

ανάπτυξη και στην Ευρωπαϊκή Ενσω-
µάτωση». 

Ούτε µια, ούτε δυο αλλά τρεις µέρες αφι-
έρωσε στην εκλογική του περιφέρεια ο 

επικεφαλής του «ΠΟΤΑΜΙΟΥ» την περα-
σµένη εβδοµάδα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης 
ήρθε την Τρίτη και έφυγε την Πέµπτη από 

την πόλη, ενώ µεταξύ άλλων περιόδευσε 
και στο Πανόραµα. Η πολυήµερη επί-

σκεψη Θεοδωράκη στην πόλη κάθε άλλο 
παρά τυχαία χαρακτηρίζεται από όσους 

γνωρίζουν. Η ανεξαρτητοποίηση της Κα-
τερίνας Μάρκου προκάλεσε… σεισµούς, 

αφού ο Νίκος Νυφούδης που ήταν πρώ-
τος επιλαχών ζητούσε εδώ και καιρό από 
τον Θεοδωράκη να πάρει θέση. Εκτιµάται 
µάλιστα ότι ο επικεφαλής του «Ποταµιού» 
συναντήθηκε µε εθελοντές στο Πανόραµα, 
περιοχή όπου δραστηριοποιείται πολιτικά 

ο κ. Νυφούδης, µάλλον για να τα ακού-
σει ο… ίδιος από τους υποστηρικτές του 
Θεσσαλονικιού πολιτικού. Λίγες ηµέρες 

αργότερα ο πολιτικός αρχηγός «καλησπέ-
ρα-καλησπέρα» βρέθηκε στην παρουσίαση 

βιβλίου στενού συνεργάτη του Νυφούδη. 
Αν δεν είναι αυτό… αβάντα τότε τι είναι; 

Στην Ελλάδα του 2016, ευχαριστούµε για τα… αυτονόητα! Όπως 
δηλαδή έκαναν πρόσφατα οι: Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελ-
µατιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας- Θεσ-
σαλίας- Θράκης και το σωµατείο Παραγωγών, Επαγγελµατιών, 
Μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». 
Οι εκπρόσωποι που λέτε των επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών 
ευχαρίστησαν τις αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου για την απο-
µάκρυνση των… παράνοµων πωλητών από την λαϊκή αγορά της 
Νικόπολης. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι επαγγελµατίες του χώρου 
στην συγκεκριµένη αγορά οι µη νόµιµοι και µε άδεια πωλητές 
ήταν µέχρι πρότινος 160 και οι νόµιµοι… 154. Μεταξύ άλλων τα 
δυο σωµατεία ζητούν: «Η συγκεκριµένη ενέργεια να µην είναι η 
πρώτη και µοναδική, αλλά να υπάρξουν, όσο το δυνατό, περισ-
σότεροι έλεγχοι. Να προκηρυχθούν νέες άδειες, ώστε αυτοί οι 
άνθρωποι κα γενικά εκείνοι που ενδιαφέρονται να «µπουν» στις 
λαϊκές αγορές νόµιµα. Εξάλλου έχουν να δοθούν επαγγελµατικές 
άδειες από το 2007». 

διαρρέουν ότι ο Πανίκας θα είναι 
υποψήφιος µε κάποιο κόµµα 

της Κεντροδεξιάς, απορ-
ρίπτοντας- φυσικά, 

όπως λένε- την 

Αυγή!

δήµο. Η πρότασή αυτή βρήκε αντίθετο τον πρόεδρο της εταιρίας 
Κωνσταντίνο Μέλλιο. «Θα σας απαντήσω θεσµικά από τη 
θέση µου στο δηµοτικό συµβούλιο» απάντησε ο κ. Αβρα-
µόπουλος, ο οποίος ικανοποιήθηκε και το… έδειξε για 

Βίκυ Ευταξά, πήγε στο δηµαρχείο για την εκδήλωση 
και λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα συναντήθηκε 
µε τον… δήµαρχο των δηµάρχων για να ενηµερωθεί για όλα 

Πολυπόθητη νύφη έχει 
γίνει η πρώτη προβλήτα του 
λιµανιού Θεσσαλονίκης. Την 

θέλουν και ο Απόστολος Τζιτζκώστας 
και ο Γιάννης Μπουτάρης. Ο µεν πρώτος 
επιθυµεί να αποδοθεί αυτή στους πολίτες 

αλλά την ευθύνη της διαχείρισής της να την 
έχει ο ιδιώτης που θα επενδύσει στην ΟΛΘ 

Α.Ε., ενώ ο δεύτερος θέλει να αποδοθεί 
στον δήµο. Οι δυο άνδρες µάλιστα για 
τα… µάτια της πρώτης προβλήτας δεν 
διστάζουν να µαλώσουν ακόµα και 

µπροστά στον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό!

απορία



Τι λέει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Θεσσαλονίκης

«Γραφείο του Πρωθυπουργού, σημασία και 
παραπληροφόρηση» είναι ο τίτλος ανακοίνω-
σης του τοπικού κυβερνώντος κόμματος που 
δικαιολογεί τη δημιουργία πρωθυπουργικού 
γραφείου – και την ανάλογη στελέχωση του 
με νέους διορισμούς – κάνοντας λόγο για την 
ελληνική περιφέρεια που βιώνει τα… τραγικά 
αποτελέσματα του υδροκεφαλικού τρόπου με 
τον οποίο συγκροτήθηκε το σύγχρονο κράτος. 
Δεν έχουν κι άδικο. Από εξαγγελίες (μελέτες 
και μακέτες) άλλο τίποτε σ΄αυτή την πόλη…

Μάλιστα, το κόμμα επισημαίνει «αρκεί να 
θυμηθούμε την πλήρη εγκατάλειψη η οποία 
ακολούθησε το μεγαλόπνοο σχεδιασμό της 
“Θεσσαλονίκης, Μητρόπολης των Βαλκανί-
ων” του 1990. Ο σχεδιασμός αυτός έδωσε τη 
θέση του στην αποβιομηχάνιση, τη συνεχή αύ-
ξηση της ανεργίας αλλά και την εγκατάλειψη 
της υπαίθρου. Εξαγγελίες έργων – οι οποίες 
ξεχνιόταν μόλις έσβηναν οι προβολείς…». Το 
πρωθυπουργικό γραφείο, που επίσης… εξαγ-
γέλθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ – εκεί δηλαδή 
που κάποτε ο κ. Τσίπρας μιλούσε για «Πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης» τώρα «αποδεικνύει 
την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για(…) 
αποδυνάμωση του διοικητικού υδροκεφαλι-
σμού της χώρας»! 

Δεν μου κάνουν εντύπωση οι επαναλήψεις 
της ανακοίνωσης (κάτι σύνηθες σε κόμματα 
αριστεράς τα οποία αναπαράγουν συγκεκρι-
μένο λόγο υπέρ του λαού, των φτωχών, των 

ανέργων, των επιδομάτων αλληλεγγύης αντί 
εργασίας και κατά του κεφαλαίου) Κατά την 
προσωπική μου άποψη – που διαμορφώθη-
κε ύστερα από 30 χρόνια ρεπορτάζ στη δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας – εντύπω-
ση προκαλεί η παράγραφος που μιλάει για… 
αποδυνάμωση του υδροκεφαλισμού αλλά και 
αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων, την 
αναγκαιότητα αναβάθμισης της περιοχής και 
τον ενεργό πολιτικό και οικονομικό ρόλο της 
Θεσσαλονίκης που θα αποτελούν τα αντικεί-
μενα του νεοϊδρυθέντος Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού»

Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς η Θεσσαλονί-
κη θα αποδυναμώσει την Αθήνα των τόσων 
υπουργείων; Πώς θα πάρει τα πάνω της, όταν 
οι αιρετοί της ΤΑ τρέχουν με τα προβλήματα 
τους στην πρωτεύουσα; Το πρωθυπουργικό 
γραφείο της πόλης θα αντιμετωπίζει χρόνια 
προβλήματα, όπως π.χ. τις αστικές συγκοι-
νωνίες; Επίσης θα αναβαθμίσει την περιοχή, 
πχ με νέα γραφεία υπουργών και νέους διορι-
σμούς κομματικών στελεχών και συνεργατών; 
Δηλαδή με τη δημιουργία ενός ακόμη κομμα-
τικού στρατού; Τι εννοούν στο ΣΥΡΙΖΑ Θεσ-
σαλονίκης όταν κάνουν λόγο για ενεργό ρόλο 
της… συμπρωτεύουσας; Ότι σήμερα οι εκλεγ-
μένοι βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχης 
κι άλλοι θεσμικοί – σε επιμελητήρια και άλλα 
αντιπροσωπευτικά όργανα – είναι θεατές και 
παθητικοί έναντι του… «αδιαμφισβήτητου» ρό-

λου της κεντρικής εξουσίας που υπόκειται σε 
καθημερινό έλεγχο της Τρόικας , του ΔΝΤ και 
του Σόιμπλε;

Οι ΣΥΡΙΖΑίοι της Θεσσαλονίκης μιλούν 
ακόμη για την ουσία του ρόλου του γραφείου 
και για το πώς αυτός ο ρόλος μπορεί να… ενι-
σχυθεί, εξαγγέλλοντας – στην… ουσία – νέες 
προσλήψεις; Γιατί κάνουν λόγο για γνωστά 
κέντρα (;) που εξαπολύουν… αντικυβερνητι-
κό μένος με χτυπήματα κάτω από τη μέση; Το 
κόμμα δηλαδή είναι κυβέρνηση γι’ αυτούς κι 
αναγκάζονται να απαντούν… εκ μέρους της; 
Τα πρόσωπα που στελεχώνουν ένα πρωθυ-
πουργικό γραφείο είναι ρεπορτάζ… κουτσο-
μπολιού, όπως λένε, και όχι υποχρέωση του 
Τύπου να ψάξει και να ελέγξει την κυβερνητι-
κή εξουσία; Και τέλος, γιατί ζητούν συνεργασία 
με προτάσεις σημειώνοντας ότι όσοι δεν (τις) 
υποβάλλουν (μαζί με τα σέβη τους) μπορούν 
«να επιστρέψουν στη σκοτεινιά των υπονό-
μων τους παρέα με τους μελανοχίτωνες φίλους 
τους»; Έτσι αντιλαμβάνονται τη διαφορετική 
άποψη και προσέγγιση μιας είδησης που αφο-
ρά στον ηγέτη της χώρας (και όχι μόνο στον 
δικό τους);

Δεν λέω, ίσως το πρωθυπουργικό γραφείο 
και να χρειάζεται “στην πόλη των… εξαγγελι-
ών”. Ο χρόνος θα δείξει, η δουλειά που θα γίνει 
και κυρίως η παρουσία του ίδιου του πρωθυ-
πουργού στο γραφείο αυτό, διότι στα γραφεία 
χτυπούν και… κάρτες.   @karapanagiotidu
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Η δουλειά ενός «Μαξίμου περιφερείας»



Στα… κάγκελα  είναι κάτοικοι και διοίκηση του δήµου Θέρµης, καθώς πραγµατοποίησαν παρά-
σταση διαµαρτυρίας στο υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης, ζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβί-
ωσης στα κέντρα φιλοξενίας για τους πρόσφυγες. Μάλιστα, παρέδωσαν ψήφισµα στην υπουργό 
κ. Κόλλια-Τσαρουχά όπου καταγγέλλουν «τη συνεχιζόµενη αθέτηση των δεσµεύσεων της κυβέρ-
νησης και την έλλειψη συνεργασίας µε θεσµικό και υπεύθυνο τρόπο ανάµεσα στους φορείς της 
κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ταυτόχρονα ζητούν από την κυβέρνηση 
την άµεση υλοποίηση πράξεων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των χώρων 
της δοµής, τη λήψη µέτρων για την οδική ασφάλεια επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, την 
απρόσκοπτη και κατάλληλη εκπαίδευση των παιδιών, την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου 
και µετεγκατάστασης. Επίσης ο δήµος απαιτεί τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της παρα-
βατικότητας στην περιοχή και την προστασία και ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των 
ίδιων των προσφύγων που φιλοξενούνται στις αποθήκες Κορδογιάννη.

«Αν δεν είχα και τον Φώτη δεν ξέρω τι θα 
έκανα». Αυτά έλεγε πρόσφατα ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών Γιάννης Αµανατίδης για τον 
στενό του συνεργάτη και διευθυντή του πο-
λιτικού του γραφείου Φώτη Κοντό! Οι δυο 
άνδρες γνωρίζονται από τα χρόνια των… 
σχολείων, είναι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί 
και φίλοι από το 1996!Μάλιστα ο κυβερνη-
τικός αναγνωρίζει και µε το παραπάνω το 
γεγονός ότι ο κ. Κοντός παρατά κάθε ∆ευτέ-
ρα την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη για 
να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του στο 
υπουργείο. Λέει µάλιστα και µια καλή κου-
βέντα για τον συνεργάτη του, πράγµα που 
σπανίζει σε όσους ασκούν εξουσία! 

Έξω φρενών έγιναν οι δηµοσιογράφοι που 
έσπευσαν το πρωί του περασµένου Σαββά-
του στο ∆ιοικητήριο. Οι εκπρόσωποι του 
Τύπου κλήθηκαν για να καλύψουν δηµοσι-
ογραφικά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, 
τα εγκαίνια του νέου του γραφείου αλλά και 
την διευρυµένη σύσκεψη µε τους φορείς της 
Βόρειας Ελλάδας. ∆εν κατάφεραν να δουν... 
τίποτα από τα τρία, αφού και η είσοδος στο 
γραφείο τους απαγορεύτηκε, και ο Τσίπρας 
έκανε δηλώσεις µε το… σταγονόµετρο και ο 
χώρος της αίθουσας συσκέψεων που γειτνιά-
ζει του πρωθυπουργικού γραφείου ήταν πε-
ριορισµένος, εποµένως δεν µπορούσαν να 
είναι παρόντες. «∆εν αξιολόγησα σωστά το 
χώρο. ∆εν είχα αίσθηση του χώρου. Να µε 
συγχωρήσετε» αρκέστηκε να δηλώσει ο συ-
νεργάτης του κ. Τσίπρα. Οι περισσότεροι 
δηµοσιογράφοι αναγκάστηκαν να αποχωρή-
σουν και να παρακολουθήσουν την οµιλία 
του πρωθυπουργού από την… τηλεόραση!

Μαθαίνουµε ότι η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη είναι 
έξω φρενών µε το «καπέλο» Αχτσιόγλου. Βλέπετε, η νεαρή υπουργός 
κατάγεται από τα Γιαννιτσά και οι περισσότεροι εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ 
εκτιµούν πως στις επόµενες εθνικές εκλογές θα είναι υποψήφια στην 
περιοχή και µε λίγη… βοήθεια θα πάρει την µια από τις δυο έδρες που 
έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. ∆εδοµένου µάλιστα ότι τα ποσοστά του 
κόµµατος θα πέσουν τότε δεν θεωρείται καθόλου δεδοµένη η δεύτερη 
έδρα! Ακούµε ότι η Τζάκρη θα ξεκινήσει να µιλά κατά της κυβέρνησης 
όταν παρέλθει το δεκαοκτάµηνο της λίστας! «και τότε ποιος την πιάνει» 
µας λένε χαρακτηριστικά οι συνοµιλητές της! 

Με low cost αεροπορική εταιρία πέταξε το 
βράδυ της περασµένης Πέµπτης ο πρώην 
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης και βουλευ-
τής της Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καρά-
ογλου. Η πτήση διάρκειας περίπου τριών 
ωρών είχε τελικό προορισµό το Λονδίνο, 
ενώ ο κ. Καράογλου συνοδευόταν από τη 
σύζυγό του Γιώτα Μαντανίκα – Καράογλου. 
Μάλιστ,α η κα. Μαντανίκα- Καράογλου 
φρόντισε να προµηθευτεί τα απαραίτητα 
µαξιλαράκια για τον αυχένα, προκειµένου 
να γίνει λίγο πιο ξεκούραστο το πολύω-
ρο ταξίδι τους. Φυσικά… δεν παρέλειψαν 
να συµπεριλάβουν στις αποσκευές τους, 
το τσουρέκι γνωστού ζαχαροπλαστείου της 
Θεσσαλονίκης, που φαίνεται να είναι το 
νούµερο ένα γλυκό που φτάνει από τη Θεσ-
σαλονίκη στο Ηνωµένο Βασίλειο.  Σηµει-
ώνεται πως οι δυο τους επισκέφτηκαν στο 
Λονδίνο την κόρη τους η οποία εργάζεται 
στην Βρετανική πρωτεύουσα. 

Για µεγάλη νίκη της 
Αδέσµευτης Συνδικα-
λιστικής Παράταξης, 
κάνουν λόγο οι φαρ-
µακοποιοί της Θεσ-
σαλονίκης. Με αθρόα 
συµµετοχή στις εκλογές 
που πραγµατοποιήθη-
καν την περασµένη Κυ-
ριακή, ανανέωσαν την 
εµπιστοσύνη τους στη 
∆ιοίκηση του Συλλόγου 
και µάλιστα µε αύξηση 
των ποσοστών της κατά 
20% σε σχέση µε τις 
προηγούµενες εκλογές. 
Η Αδέσµευτη Συνδι-
καλιστική Παράταξη 
καταλαµβάνει 6 από τις 
9 έδρες στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µε ποσοστό 
64,11%, µε τους φαρ-
µακοποιούς της πόλης 
να δίνουν την ψήφο 
εµπιστοσύνης τους για 
ακόµη µία φορά στον 
πρόεδρο του Φαρµα-
κευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Κυριά-
κο Θεοδοσιάδη.
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και µετεγκατάστασης. Επίσης ο δήµος απαιτεί τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της παρα-
βατικότητας στην περιοχή και την προστασία και ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των 

Άφησε το υπουρ-
γείο και επέστρεψε ως… 

βουλευτής και ζήτω που καήκανε 
οι συνάδελφοί του. Αναφερόµαστε στον 

βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης ∆ηµήτρη Μάρδα 
ο οποίος όπως µαθαίνουµε στην αρµόδια 

επιτροπή της Βουλής που πρόσφατα ασχολήθηκε 
µε τον ισολογισµό του κράτους και τον προϋπολο-
γισµό για το… 2014 τους άλλαξε τα φώτα! Νόµιζαν 
οι βουλευτές των άλλων κοµµάτων ότι πρόκειται για 
υπόθεση… ρουτίνας και µισάωρου. ∆υόµιση ώρες 

τους είχε ο Βορειοελλαδίτης πρώην υπουρ-
γός στην αίθουσα και ήλεγχε στοιχεία και 
αριθµούς! Κάτι µου λέει πως η επιστροφή 

Μάρδα στα βουλευτικά έδρανα δεν 
θα είναι για καλό… των άλ-

λων βουλευτών!

Το «γραφείο πρωθυπουργού» 
στην Θεσσαλονίκη, το οποίο 
εγκαινιάστηκε από τον ίδιο 
τον κ. Τσίπρα, είναι εµφανώς 
µια πολιτική κίνηση, χωρίς 
πολιτική ουσία όµως. Αν το 
αντιµετωπίσουµε µε χιού-
µορ οι Θεσσαλονικείς, τότε 
πρέπει να θυµηθούµε εκείνη 
την ατάκα από τον ελληνικό 
κινηµατογράφο, όπου ο πο-
λιτικός υποσχόταν να φέρει 
ακόµη και την θάλασσα, στα 
βουνά. Ευτυχώς που η Θεσ-
σαλονίκη έχει και θάλασσα. 
∆ιαφορετικά τι χειρότερο να 
περιµένουµε. Ο πρωθυπουρ-
γός, µετρώντας ως «κουκιά», 
τους ψηφοφόρους της Θεσ-
σαλονίκης, προχώρησε στην 
υλοποίηση της εξαγγελίας 
του, που έγινε από το βήµα 
της φετινής ∆ΕΘ, στοχεύοντας 
σε µια κίνηση εντυπωσια-
σµού. Ενίσχυσε την πόλη και 
τους κατοίκους της µε έναν 
θεσµό ο οποίος είναι άγνω-
στο ακόµη αν και πότε και 
πως θα λειτουργήσει. ∆ίνει 
όµως αξία και µόνο ο τίτλος. 
Το ζητούµενο είναι και αυτό 
θα έπρεπε να αναρωτηθεί ο 
πρωθυπουργός αν η κίνησή 
του αυτή έχει πραγµατικό 
αντίκρισµα. Αν δηλαδή, οι 
Θεσσαλονικείς, εντυπωσιά-
στηκαν, γοητεύτηκαν, συγκι-
νήθηκαν ή απλώς αδιαφό-
ρησαν. Η Θεσσαλονίκη, δε 
διεκδίκησε ποτέ τον τίτλο της 
συµπρωτεύουσας. Άλλωστε 
συµπρωτεύουσα δεν υπήρξε 
ποτέ και δεν φιλοδόξησε και 
να γίνει. Στον εθνικό διχα-
σµό το 1916 εγκαταστάθηκε 
από τον Ελ. Βενιζέλο στην 
Θεσσαλονίκη  η προσωρινή 
κυβέρνηση εθνικής άµυνας. 
Επί αιώνες όµως υπήρξε συµ-
βουλεύουσα αλλά το κυριότε-
ρο,  µεγάλο λιµάνι. Αυτό το 
λιµάνι, αυτή η πλούσια πόλη, 
χρειάζεται να ξεφύγει από τον 
σκληρό εναγκαλισµό του αθη-
νοκεντρικού κράτους που την 
αποµυζά και τις πετά καθρε-
φτάκια όπως στους ιθαγενείς. 
Οι Θεσσαλονικείς τον πλούτο 
τους θέλουν να διεκδικήσουν 
και όχι τίτλους. 
  
Όλγα Γκάλη

Και γραφείο 
πρωθυπουργού 
σας κάναμε…
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Την παραίτησή του από τη θέση του δηµο-
τικού συµβούλου Θεσσαλονίκης ανακοίνω-
σε στην τελευταία συνεδρίαση του οργάνου 

ο επικεφαλής της παράταξης «Μένουµε 
Θεσσαλονίκη» Γιώργος Ρακκάς. Αντικατα-

στάτης του θα είναι ο Κωνσταντίνος Σεβρής. 
Όπως εξήγησε ο νεαρός δηµοτικός σύµβου-

λος ο λόγος της παραίτησής του δεν είναι 
άλλο από το γεγονός ότι προεκλογικά είχε 
συµφωνηθεί µε τα υπόλοιπα µέλη της πα-
ράταξης στο ήµισυ της θητείας να αποχω-

ρήσει… Πάντως ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης 
αναγνώρισε ότι ο διάλογος µαζί του πάντα 

υπήρξε παραγωγικός και εποικοδοµητικός. 

Το τελευταίο διάστηµα στο υπουργείο Μα-
κεδονίας Θράκης κάνουν αλλαγές. Και 
δεν αναφερόµαστε στο νέο πρωθυπουργι-
κό γραφείο. Οι φωτογραφίες των πρώην 
υπουργών Μακεδονίας Θράκης που κο-
σµούσαν τον χώρο δίπλα από το κυλικείο 
άλλαξαν θέση και βγήκαν… µπροστά! Έτσι, 
µόλις ανέβει κάποιος στον πρώτο όροφο 
έρχεται… face to face µε όλους του πρώην 
υπουργούς της Βόρειας Ελλάδας. ∆εν ξέ-
ρουµε εάν η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν 
εντολής της Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά, το 
πορτρέτο της οποίας φυσικά και θα κοσµή-
σει τους τοίχους του ιστορικού ∆ιοικητηρί-
ου, όταν και εάν αποχωρήσει…

«Ένας καθηµερινός και δύσκο-
λος αγώνας από το 2007, από το 
ξεκίνηµα της ενασχόλησής µου 
µε την πολιτική, παίρνει σάρκα 
και οστά.Έπειτα από σχεδόν 10 
ολόκληρα χρόνια, 10 χρόνια 
κοπιαστικής και επίπονης προ-
σπάθειας οδηγηθήκαµε σήµερα 
στην οριστική παραλαβή των 
µελετών για την κατασκευή του 
Φράγµατος Χαβρία Χαλκιδικής». 
Αυτό αναφέρει στο µήνυµά του 
ο πρώην βουλευτής του νοµού 
Χαλκιδικής Ευθύµης Καρανά-
σιος µε αφορµή την οριστική 
παραλαβή των µελετών για 
την κατασκευή του Φράγµατος 
Χαβρία Χαλκιδικής.  Και συ-
µπληρώνει: «Επί τη ευκαιρία να 
ευχαριστήσω όλους όσοι συµ-
µετείχαν µε την εµπειρία και τη 
γνώση τους στην οµάδα για τα 
φράγµατα που είχα δηµιουργή-
σει στο πολιτικό µου γραφείο. 
Αποµένει τώρα η κυβέρνηση να 
κάνει το έργο της». 

Με Έλληνες επιχειρηµατίες που δραστηριο-
ποιούνται στη Βουλγαρία και τη Σερβία συνα-
ντήθηκε ο κ. Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στις δύο χώρες.

Με τις συναντήσεις ήθελε να τονίσει τη ση-
µασία που δίνει η Νέα ∆ηµοκρατία σε εξω-
στρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στα Βαλκάνια, πολλές από τις 
οποίες είναι µικροµεσαίες. 

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν καµία σχέση 
µε εκείνες που τα τελευταία χρόνια  δήλωσαν 
τη Βουλγαρία ως φορολογική έδρα, για να γλι-
τώσουν από τους φόρους στην Ελλάδα.

Μάλιστα, στη Σερβία στο πάνελ ήταν και ο 
πρώην Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έρ-
γων, κ. Στράτος Σιµόπουλος, ο οποίος δρα-
στηριοποιείται στα Βαλκάνια από το 2002, 
ως κατασκευαστής ιδιωτικών έργων (SUPER 
MARKETS, πρατήρια υγρών καυσίµων κλπ.) 
και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήµατα 
που συναντούν σήµερα εκεί οι ελληνικές επι-
χειρήσεις, κυρίως λόγω της έλλειψης αξιοπι-
στίας των ελληνικών τραπεζών και γενικά της 
Ελληνικής οικονοµίας.

Τα… πρωθυπουρ-
γικά εγκαίνια του 
γραφείου Θεσσα-
λονίκης είχαν από 
όλα. Και σαντουϊ-
τσάκια και καφέδες 
και πορτοκαλάδες 
και τσιγάρα και… 
Ζουράρι! Ψάχνα-
µε να βρούµε και 
το πιάνο, µάταια 
όµως! 

Τουλουµπάκια… 
Θεσσαλονίκης έδω-
σαν οι αεροσυνοδοί 
της Olympic Air 
στον Αλέξη Τσίπρα 
στο ταξίδι από Θεσ-
σαλονίκη προς την 
Θράκη! Απάντηση 
για το εάν τα έφαγε 
δεν πήραµε σε σχε-
τική ερώτηση που 
θέσαµε…SM

S

Το ενδεχόµενο διεύρυν-
σης της συνεργασίας σε τοµείς 

όπως ο Πολιτισµός και ο Τουρισµός, 
συζητήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και φιλικό 

κλίµα, στην εθιµοτυπική συνάντηση του δηµάρχου 
Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη µε τον Πρόξενο 

της Κύπρου Αντώνιο Μανδρίτη στο δηµαρχείο στο Πανόρα-
µα. Στη διάρκεια της συνάντησης που έγινε παρουσία αντιπρο-

σωπείας του δήµου Αραδίππου της Κύπρου η οποία συνόδευε τον 
Πρόξενο, τονίστηκαν οι αδελφικοί δεσµοί καθώς και οι δυνατότη-
τες συνεργασίας µεταξύ δήµων της Ελλάδας και της Κύπρου. «Με 

µεγάλη χαρά υποδεχόµαστε κάθε φορά τους αδελφούς µας Κυπρίους 
µε τους οποίους µας συνδέουν µακραίωνοι δεσµοί συνεργασίας 
και αλληλεγγύης. Ενηµερώσαµε τον πρόξενο της Κύπρου για τις 

δράσεις και τις πρωτοβουλίες του δήµου µας προκειµένου να 
αναδειχθούν αυτές οι σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασί-
ας» τόνισε ο δήµαρχος  Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Στο τέλος της 

συνάντησης ο κ. Καϊτεζίδης προσέφερε το καλαίσθητο 
ιστορικό και φωτογραφικό λεύκωµα του δήµου Πυ-

λαίας – Χορτιάτη στον Κύπριο πρόξενο και 
στα µέλη της ειδικής αντιπροσωπείας 

του δήµου  Αραδίππου.

Με Έλληνες επιχειρηµατίες που δραστηριο-
ποιούνται στη Βουλγαρία και τη Σερβία συνα-
ντήθηκε ο κ. Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στις δύο χώρες.

Με τις συναντήσεις ήθελε να τονίσει τη ση-
µασία που δίνει η Νέα ∆ηµοκρατία σε εξω-
στρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στα Βαλκάνια, πολλές από τις 
οποίες είναι µικροµεσαίες. 

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν καµία σχέση 
µε εκείνες που τα τελευταία χρόνια  δήλωσαν 
τη Βουλγαρία ως φορολογική έδρα, για να γλι-
τώσουν από τους φόρους στην Ελλάδα.

Μάλιστα, στη Σερβία στο πάνελ ήταν και ο 
πρώην Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έρ-
γων, κ. Στράτος Σιµόπουλος, ο οποίος δρα-
στηριοποιείται στα Βαλκάνια από το 2002, 
ως κατασκευαστής ιδιωτικών έργων (SUPER 
MARKETS, πρατήρια υγρών καυσίµων κλπ.) 
και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήµατα 
που συναντούν σήµερα εκεί οι ελληνικές επι-
χειρήσεις, κυρίως λόγω της έλλειψης αξιοπι-
στίας των ελληνικών τραπεζών και γενικά της 
Ελληνικής οικονοµίας.

Στη Σερβία και ο πρώην 
Γενικός Γραμματέας 
∆ημοσίων Έργων 
με τον Μητσοτάκη
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Συνέντευξη στον
Βαγγέλη Στολάκη
Συνέντευξη στον
Βαγγέλη Στολάκη

Η Νέα ∆ηµοκρατία θέλει εκλογές και αν ναι, πότε;
Η Νέα δηµοκρατία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση 

και επειδή δεν υπάρχει άλλος δηµοκρατικός τρόπος από 
τις εκλογές γι’ αυτό είναι υποχρεωµένη να θέτει το ζήτηµα 
των εκλογών. Πρέπει να γίνουν εκλογές το συντοµότερο. 
Ωστόσο αυτό εναπόκειται σε θεσµούς που δεν ελέγχει η Νέα 
∆ηµοκρατία.

 
Στοχεύετε στην αυτοδυναµία, όταν και εάν γίνουν εκλογές; 
Η Ν∆ στοχεύει στο να απαλλαγεί ο τόπος από µια επικίν-

δυνη κυβέρνηση. Και βέβαια, το θέµα της αυτοδυναµίας δεν 
είναι στόχος της Ν∆. Πλέον στην Ελλάδα όσο περισσότερο 
συναινετική είναι µια κυβερνητική πολιτική τόσο µεγαλύτε-
ρη αποδοχή έχει από την κοινωνία. Από την κρίση δεν θα 
βγούµε χωρίς ευρείες συµµαχίες που να στηρίζονται στην 
αλήθεια των γεγονότων, των καταστάσεων και των προο-
πτικών. Η µεγαλύτερη επανάσταση στην παραδοσιακή πο-
λιτική που επικράτησε στον τόπο µετά την αντιπολίτευση 
αποτελεί το σύνθηµα που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: 
η αλήθεια να γίνει ελπίδα. Όταν λοιπόν, την αλήθεια την 
κάνουµε ελπίδα θα πορευτούµε συντεταγµένα σε ένα µέλλον 
από το οποίο θα λείψουν και οι κρίσεις και οι εξαρτήσεις 
και οι κάθε άλλου είδους εξωγενείς επεµβάσεις κατά τέτοιο 
τρόπο που να ξεστρατίζει ο τόπος. 

Συντεταγµένα µε ποιον; Και µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή τους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες; 

Πρέπει και δεν έχουµε παραιτηθεί ποτέ από το σκοπό 
και τον στόχο να υπάρξει µια ευρεία συσπείρωση των 
φιλοευρωπαϊκών δυνάµεων του τόπου όσον αφορά 
την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για να 
αποκτήσει ξανά την παλιά του αίγλη το όραµα για τις 
Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ένα  όραµα του 
Κωνσταντίνου Καραµανλή που είναι και η µόνη ρεαλι-
στική πορεία προς το µέλλον. 

Συνεργασία δηλαδή µε το ΠΑΣΟΚ και το 
Ποτάµι, αν αντιλαµβάνοµαι σωστά; 

Η συνεργασία αυτή αφορά, όπως 
ορθά αναφέρετε, τις πολιτικές δυνά-
µεις του κέντρου. Γιατί το κέντρο εί-
ναι πράγµατι µια αστείρευτη πηγή 
ενός δηµοκρατικού τρόπου σκέψης, 
µιας δηµοκρατικής κουλτούρας 
την οποία θα πρέπει όλοι να την 
έχουµε αφοµοιώσει γα να έχουµε 
ισχυρότερη την πεποίθηση ότι 
η δηµοκρατία είναι το γιατρικό 
όλων των κοινωνικών ασθενει-
ών. 

Με τους ανεξάρτητους βουλευ-
τές, όπως είναι ο κ. Θεοχάρης ή 
η κ. Μάρκου, συζητάτε; Τους θέ-
λετε στη Ν∆; 

Εµείς δεν σκεφτόµαστε να… 
µαζεύουµε βουλευτές από άλλα κόµ-
µατα. Όταν θα ανακοινωθούν εκλογές, 
όσοι θέλουν να έρθουν κοντά µας εί-
ναι ευπρόσδεκτοι. Έχει σηµασία να κα-
ταλάβουµε ότι η συνένωση ευρύτερων 
δυνάµεων πρέπει να απευθύνεται στην 
κοινωνία. Πρέπει νέες υγιείς και υπεύ-
θυνες δυνάµεις της κοινωνίας που αντι-

λαµβάνονται σιγά σιγά ότι όλα τα παραµύθια που λέγονται 
από το ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική, οικονοµική και θεσµική 
κρίση ήταν µόνο για να δώσουν την ευκαιρία στην οµάδα 
πέριξ του Τσίπρα να ανέβει στην εξουσία και σήµερα να 
έχει καταστεί η πηγή όλων των δεινών του τόπου. Η εµ-
φάνισή του στην κηδεία του Φιντέλ Κάστρο δείχνει για τι 
είδους ανθρώπους µιλάµε. Είναι φανερό ότι ο κ. Τσίπρας 
αποτελεί την παραφωνία από όλο το πολιτικό προσωπικό 
της Ευρώπης. Ήταν ο µόνος που εκφώνησε λόγο πανηγυ-
ρικό. 

Για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Εσείς δεν κυβερνήσατε; ∆εν 
είχατε εκλεκτούς και… κουµπάρους; Έχει αποκατασταθεί η 
σχέση της Ν∆ µε την κοινωνία; 

Οι σχέσεις σιγά σιγά αποκαθίστανται γιατί είναι η κοινω-
νία που καταλαβαίνει ότι πήγε αλλού από µια συναισθηµα-
τική φόρτιση της στιγµής, από µια αγανάκτηση την οποία 
την τροφοδότησε και η λαϊκίστικη και δηµαγωγική πολι-
τική του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα έφτασε στο σηµείο να 
επιλέξει ως κυβερνήτες µια οµάδα ανθρώπων που στα δυο 
χρόνια που κυβερνούν τον τόπο έχει αποδειχθεί µε τον πιο 
τρανό τρόπο ότι είναι τυχοδιώκτες. 

Τον Βενιζέλο τον θέλετε στην Νέα ∆ηµοκρατία; 
Έχω µάθει τους ανθρώπους να µην τους χρησιµοποιώ ως 

µέσο αλλά ως σκοπό. Αυτή είναι η µεγάλη συµβολή του 
Καντ στην ηθική που πρέπει να επικρατεί στις κοινωνικές 

σχέσεις. Άρα το τι θα κάνει ο Βενιζέλος είναι δικό 
του θέµα. ∆εν πρόκειται η Ν∆ να ψαρέψει αν-
θρώπους. Έχουµε συγκροτήσει ένα ιδεολογικό 
πλαίσιο µε ένα νέο ηγέτη τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη και απευθυνόµαστε στην κοινωνία µα-
θαίνοντας από τα λάθη µας! Έχουµε την πιο 
ξεκάθαρη θέα για το µέλλον! 

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα επι-
σκέφτηκε την Βουλγαρία και εξήρε 
τους Έλληνες που επενδύουν στην 
χώρα. Η Β. Ελλάδα αιµορραγεί 
καθηµερινά από τους επιχειρη-
µατίες που µεταναστεύουν σε… 
φορολογικούς παραδείσους. Εί-
ναι σωστό ο αρχηγός της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης και 
µελλοντικός πρωθυπουργός να 
προχωρά σε τέτοιου είδους δη-
λώσεις; 

Ο κ. Μητσοτάκης µιλώντας 
στους Έλληνες που δραστηρι-

οποιούνται στη Βουλγαρία δεν 
έδωσε µόνο συγχαρητήρια αλλά 

δεσµεύτηκε όταν θα γίνει πρωθυ-
πουργός να µειώσει τους φορολογι-

κούς συντελεστές και µε αυτό τον τρό-
πο να συµβάλλει στον επαναπατρισµό 

των επιχειρήσεών τους στην Ελλάδα. 
Αυτό ήθελε να τονίσει ο κ. Μητσοτάκης. 
Το µήνυµα που πρέπει να πάρουµε είναι 
ότι ενώ ο Τσίπρας εδώ και δυο χρόνια 
έχει ενισχύσει µε Έλληνες επιχειρηµατίες 
τις οικονοµίες των γειτονικών κρατών θα 
πρέπει εµείς να τους πούµε ότι αυτό που 
έγινε ήταν προσωρινό!

Να απαλλαγεί η χώρα από 
µια κυβέρνηση «επικίνδυ-

νη», όπως την χαρακτηρίζει, 
ζητά µέσω της KARFITSA ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος της Νέας ∆ηµοκρατίας 
και πρώην υπουργός Κωνστα-
ντίνος Τζαβάρας. Ο γνωστός 
δικηγόρος και βουλευτής 
Ηλείας εκτιµά ότι η χώρα έχει 
ανάγκη από µια διακυβέρνη-
ση µε σαφή φιλοευρωπαϊκό 
προσανατολισµό και «βλέπει» 
θετικά ενδεχόµενη µετεκλογι-
κή συνεργασία µε το «Ποτάµι» 
και το ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζοντας 
τον πρόσφατο επικήδειο λόγο 
του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα για τον Φιντέλ Κάστρο 
αναφέρει ότι ο Έλληνας Πρω-
θυπουργός αποτελεί «την πα-
ραφωνία από όλο το πολιτικό 
προσωπικό της Ευρώπης», 
ενώ αναφερόµενος στην πρό-
σφατη επίσκεψη του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην Βουλγαρία 
δήλωσε πως ο αρχηγός της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
επιχειρεί  να συµβάλλει στον 
επαναπατρισµό των Ελληνι-
κών επιχειρήσεων που βρί-
σκονται στην γειτονική χώρα. 

«Ο Τσίπρας είναι η παραφωνία 
του πολιτικού προσωπικού της Ευρώπης» 

Το γραφείο του 
πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονί-
κη δηµιουργεί 

την εντύπωση ότι 
βρισκόµαστε σε… 

προεκλογική 
περίοδο! 
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ΑΡΘΡΟ �  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 

Μετά την µείωση των διευθύνσεων των Υπουργείων 
κατά 40% που έγινε το 2014 και επέφερε µείωση της γρα-
φειοκρατίας εντός των Υπουργείων, ήρθε η ώρα για συνε-
νώσεις οργανισµών και διευθύνσεων µε απόλυτο κριτήριο 
την µείωση των συναρµοδιοτήτων µεταξύ των Υπουργεί-
ων.

Η εµπειρία µου απέδειξε ότι κυρίως εκεί βρίσκεται ένα 
σηµαντικό µέρος του προβλήµατος. ∆εν µπορεί π.χ. τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα έργα να εκπονεί η Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, αλλά η υποβολή τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αρµοδιότητα του Ελληνικού 
Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

∆εν µπορεί η αδειοδότηση για τις Μαρίνες, ενώ ανήκει 
στο Υπουργείο Τουρισµού να είναι και αρµοδιότητα της 
επιτροπής λιµένων του Υπουργείου Ναυτιλίας στην οποία 
συµµετέχουν, µάλιστα, στελέχη από 5-6 άλλα Υπουργεία 
και στο τέλος καταλήγει να είναι επιτροπή µη αδειοδότη-
σης.

Πέρα, βέβαια, από την κινητικότητα που πρέπει να επα-
νέλθει ως υποχρεωτική, αλλά µε κριτήρια,  υπάρχει και η 
απλοποίηση των διαδικασιών των µετατάξεων που ακόµη 
διέπονται από µία απίστευτη γρα-
φειοκρατία, µε τελικό αποτέλεσµα 
όσες γίνονται να  καθυστερούν για 
χρόνια. Το παράδειγµα των µηχανι-
κών του πρώην Οργανισµού Εργα-
τικής Κατοικίας που είναι χωρίς ου-
σιαστικό αντικείµενο στο Υπουργείο 
Εργασίας είναι χαρακτηριστικό.

Προσωπικά δεν πιστεύω επίσης 
στα µεγάλα Υπουργεία. Το πείρα-
µα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης που 
είχε στην ευθύνη του και το Υπουρ-
γείο Υποδοµών απέδειξε ότι χρεια-
ζόµαστε ευέλικτα υπουργεία που να 
προχωρούν γρήγορα τις διαδικασί-
ες.

Θεωρώ ακόµη ότι πρέπει να επα-
νασυσταθεί το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Υποδοµών , ώστε η 
Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος 
να µην είναι πλέον µια τεχνική, 
αλλά να µετατραπεί σε αναπτυξιακή 
γραµµατεία. Έτσι, µε σεβασµό στις 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές θα 
έχουµε γρήγορα τις σχετικές άδειες 
για τα δηµόσια έργα, ενώ επίσης στα 
θέµατα των αποβλήτων των δηµοσί-
ων έργων ή των προδιαγραφών δεν θα έχουµε χρονοβό-
ρες διαδικασίες. Το Μεταφορών θα µπορούσε, πλέον, να 
είναι ένα αυτόνοµο Υπουργείο, µε την ΕΡΓΟΣΕ να µετα-
φέρεται στο Υποδοµών και πιθανώς να συνενώνεται µε 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και Εγνατία.

Και άλλες, όµως, παρεµβάσεις στο δηµόσιο τοµέα θα 
δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα.

Τέτοιες ενδεικτικά είναι:

α) Η µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη φυσική του, 
δηλαδή, θέση και όχι στο Παιδείας που βρίσκεται σήµερα, 
για να εξυπηρετεί τα ερευνητικά προγράµµατα του διδακτι-
κού προσωπικού. 

β) Η δηµιουργία τµήµατος µεγάλων έργων στο Υπουρ-
γείο Πολιτισµού.

γ) Η πλήρης µηχανογράφηση της αποκατάστασης από 
φυσικές καταστροφές µε χρηµατοδότηση της δράσης αυτής 
από τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και 

δ) Η µεταφορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης, της ευθύ-
νης για την κατανοµή των κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα, στο Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε η κατα-
νοµή να γίνεται αντικειµενικά.

Εντός των Υπουργείων παρουσιάζονται σηµαντικές δυ-
νατότητες κατάργησης τµηµάτων. Για παράδειγµα, όταν 
όλες, οι φωτοτυπίες στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 
Έργων δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες που χρησι-
µοποιούν σύγχρονα µηχανήµατα τι νόηµα έχει η ύπαρξη 
αντίστοιχου τµήµατος φωτοτυπικού, ενώ από τη στιγµή 
που το κράτος δεν κατασκευάζει parking τι νόηµα έχει η 
ύπαρξη ενός αντίστοιχου τµήµατος στη Γενική Γραµµατεία 
∆ηµοσίων Έργων;

Φυσικά χρειάζονται και δράσεις αποκέντρωσης. Τι νό-
ηµα έχει π.χ. η ύπαρξη διεύθυνσης µηχανηµάτων έργων 

στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµο-
σίων Έργων και όχι στις Πε-
ριφέρειες. Γιατί να υπάρχει 
διαµάχη µεταξύ Γενικής Γραµ-
µατείας ∆ηµοσίων Έργων και 
Μεταφορών αν ένα µηχάνη-
µα είναι  έργου ή µεταφοράς, 
όταν αποδεικνύεται ότι είναι 
και τα δύο.

Μεγάλη εξοικονόµηση πό-
ρων µπορούµε να έχουµε και 
από τις συνενώσεις υπηρεσι-
ών σε υπάρχοντα κτίρια. Μόνο 
στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµο-
σίων Έργων, από το 2012 έως 
το 2014, µε τον τρόπο αυτό 
µειώσαµε από 5 σε 2 εκ. ευρώ 
το χρόνο τα ενοίκια. Υπάρ-
χουν µάλιστα και άδεια κτίρια 
του δηµοσίου που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν , ενώ προ-
φανώς όπως συµβαίνει µε τις 
µεγάλες επιχειρήσεις ο νέος 
σχεδιασµός πρέπει να περι-
λαµβάνει ενιαίες αίθουσες µε 
εξοικονόµηση, έτσι, χώρου.

∆ράσεις όπως η µείωση των 
αναθετουσών αρχών, για προ-

µήθειες και έργα, η ηλεκτρονική δηµοπράτηση και η ηλε-
κτρονική υπογραφή πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η 
εξαίρεση στο δηµόσιο.

Τέλος, προτείνω το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθ-
µισης να είναι στην κορυφή της Υπουργικής ιεραρχίας και 
ο αρµόδιος Υπουργός να είναι και Αντιπρόεδρος της Κυ-
βέρνησης, ώστε µε το κύρος της θέσης του να επιβάλλει 
λύσεις που αυξοµειώνουν τις εξουσίες µεταξύ των Υπουρ-
γείων, κάτι εξαιρετικά δύσκολο.

* Ο Στράτος Σιµόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
πρώην Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων. Περισσότε-
ρα άρθρα και απόψεις του µπορείτε να διαβάσετε στο site  
www.efsimopoulos.gr

Πολλές φορές, οι πολίτες ανα-
ρωτιούνται: «τι διαφορετικό 

απ’ ότι έχει γίνει έως σήµερα 
µπορεί να κάνει η επόµενη Κυ-
βέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
στο δηµόσιο τοµέα;»

Πολλές διαρθρωτικές αλλαγές, 
απαντώ!

∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο

Και άλλες, όµως, 
παρεµβάσεις 

στο δηµόσιο τοµέα 
θα δώσουν 

αναπτυξιακή 
ώθηση 

στη χώρα.

Του Στράτου Σιµόπουλου
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Της Φιλίππα Βλαστού

∆ήμος Λαγκαδά ∆ήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης

∆ήμος Κορδελιού-Ευόσμου

Σχεδόν δυόµιση χρόνια έχουν 
περάσει από τις τελευταίες 

αυτοδιοικητικές εκλογές. ∆ήµαρ-
χοι του νοµού Θεσσαλονίκης, 
µιλώντας στην KARFITSA, έκα-
ναν τη µέχρι στιγµής αξιολόγηση 
του έργου τους και αποκαλύ-
πτουν αν σχεδιάζουν ανασχηµα-
τισµό στις διοικήσεις τους.

Τι (δεν) κάνατε κύριε ∆ήμαρχε;

Η έρευνα για τους 
δηµάρχους και το 
έργο τους θα συ-
νεχιστεί και στα 
επόµενα φύλλα 
της εφηµερίδας 

karfitsa

Λόγω της οικονοµικής κρίσης και των συνεπειών της στη 
καθηµερινότητα των πολιτών ο δήµος λειτουργεί, σύµφωνα 
µε τον δήµαρχο, Ιωάννη Καραγιάννη: «κοινωνικό παντοπω-
λείο, κοινωνικό φαρµακείο και ιατρείο για τη δωρεάν περί-
θαλψη των ανασφάλιστων συµπολιτών µας. Σε λειτουργία 
βρίσκεται και το ΚΕΠ Υγείας του ∆ήµου Λαγκαδά. Μέσα από 
τις κοινωνικές µας υπηρεσίες υλοποιούνται επίσης σε τακτά 
διαστήµατα, επισιτιστικά προγράµµατα διανοµής τροφίµων». 
Στις προτεραιότητες του δήµου ιεραρχήθηκαν, όπως είπε ο 
δήµαρχος, η παιδεία και το περιβάλλον. «Επανεκκινήσαµε, 
τη διαδικασία κατασκευής νέου ∆ηµοτικού Σχολείου στην 
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείου, το οποίο ολοκληρώθηκε και 
είναι έτοιµο να λειτουργήσει. Προχωρήσαµε στην ίδρυση Ει-
δικού ∆ηµοτικού Σχολείου στο Λοφίσκο, ενώ επανεκκινούµε 
τις διαδικασίες λειτουργίας του ήδη ιδρυµένου Εργαστηρίου 

Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης στη ∆ορκάδα». 

Επιπλέον, ο δήµος Λαγκαδά εντάχθηκε 
στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης για την περίοδο 2017 – 2021, 
ούτως ώστε να επεκταθεί το φυσικό αέ-
ριο στην περιοχή, ενώ µεταξύ άλλων ο 

δήµαρχος συµπλήρωσε ότι:  «µέσα από 
το  χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσι-

νου Ταµείου, καταθέσαµε πλήρη φάκελο για 
την απόκτηση του διατηρητέου κτιρίου “Αλευρό-

µυλος Γεωργιάδη”. Όσον αφορά το περιβάλλον, ο δήµαρχος 
υπογράµµισε ότι : «επιταχύναµε την αύξηση του ποσοστού 
ανακύκλωσης στον δήµο Λαγκαδά κατά 20% σε σχέση µε τα 
προηγούµενα χρόνια και ολοκληρώσαµε την πλήρη αποκα-
τάσταση και των πέντε  ΧΑ∆Α στον ∆ήµο Λαγκαδά.  Εξα-
σφαλίσαµε τη συνέχιση και τη χρηµατοδότηση του έργου του 
Αποχετευτικού ∆ικτύου στον Άγιο Βασίλειο, το οποίο είχε δι-
ακοπεί λόγω απένταξής του από την προηγούµενη διοίκηση».  
Τα µελλοντικά σχέδια-έργα του δήµου είναι : «ήδη ξεκινήσει  
τη διαδικασία επανένταξης των Αποχετευτικών ∆ικτύων και 
Βιολογικών Σταθµών Επεξεργασίας Λυµάτων στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες Ασσήρου, Λαγυνών, Σοχού και Ζαγκλιβερίου τα 
οποία είχαν όλα απενταχθεί και σήµερα, µετά από δουλειά 
δύο ετών, ετοιµαζόµαστε να καταθέσουµε πρόταση στην πρό-
σκληση του ΕΣΠΑ που άνοιξε χθες µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
υποδοµών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυµάτων 
στους οικισµούς Γ΄ προτεραιότητας». Όσον αφορά την ενδε-
χόµενο ανασχηµατισµό στο δήµο του ο κ. Καραγιάννης ήταν 
σαφής λέγοντας πως: «όπως γνωρίζετε προβλέπεται από τον 
Νόµο του Καλλικράτη ως προς τον τρόπο και τον χρόνο που 
πραγµατοποιείται».

Η παιδεία ήταν η προτε-
ραιότητα στο  δήµο Αµπε-
λοκήπων Μενεµένης. Ο δή-
µαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου 
που κρατάει τα ηνία του δήµου 
από το 2003 είπε ότι:  «Μέχρι 
στιγµής κατασκευάσαµε στον ενι- α ί ο 
δήµο συνολικά 14 νέα διδακτήρια νηπιαγωγεία, 
δηµοτικά γυµνάσια και λύκεια, αλλά και στον κοι-
νωνικοπροινιακό τοµέα έχουµε ως δήµος ένα ισχυ-
ρό δίκτυο προστασίας µε ΚΑΠΗ, κέντρα ηµερήσιας 
φροντίδας ηλικιωµένων,  βοήθεια στο σπίτι, παι-
δικούς σταθµούς, βρεφονηπιακούς σταθµούς, κέ-
ντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, κέντρα 
δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρίας, 
πολυιατρείο δηµοτικό, ιατρεία, τρία φυσικοθερα-
πευτήρια, και διάφορα άλλα». Όπως τόνισε ο δή-
µαρχος µιλώντας στην KARFITSA στο δήµο έχουν 
κατασκευαστεί γηπέδων ποδοσφαίρου, µπάσκετ, 
βόλεϊ, τένις. Μέσω ΕΣΠΑ αγοράστηκαν 14 νέα 
οχήµατα γα την υπηρεσία καθαριότητας αντιρρυ-
παντικής τεχνολογίας. Ο δήµαρχος πρόσθεσε ότι 
έχει η ολοκληρωθεί:  «η απόκτηση 161 στρεµµάτων 
από το στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος και η ανά-
πλαση του µετώπου της οδού ∆ενδροποτάµου». Τα 
έργα που δεν έχουν γίνει ακόµα, όπως «το έργο της 
υπόγειας οδού Μενεµένης, το οποίο σε 20 µήνες 
περίπου από τώρα θα είναι έτοιµο, για την αµφί-
δροµη κίνηση των αυτοκινήτων από και προς την 
Μοναστηρίου, χωρίς την παρεµβολή της διακοπής 
της κυκλοφορίας από τις µπάρες του ΟΣΕ στο ύψος 
της οδού Αγ. Παρασκευής µε Έλ. Αλεξίου. Η βιοκλι-
µατική ανάπλαση της οδού Μοναστηρίου. Η  προ-
στασία ανάπλασης του δυτικού θαλάσσιου µετώπου, 
στα όρια του δήµου µας και του δήµου ∆έλτα, το 
µόνο που µένει είναι να χρηµατοδοτηθεί η κατα-
σκευή των έργων που προβλέπει η µελέτη». Ο κ. 
Κυρίζογλου είναι υπέρµαχος του ανασχηµατισµού 
και τόνισε ότι : «στην τρέχουσα θητεία θα γίνουν 
τέσσερις ανασχηµατισµοί. Ήδη οι δυο έχουν γίνει, 
τον Μάρτιο προβλέπεται ο τρίτος και τέταρτη δεκα-
τρείς µήνες πριν την λήξη της θητείας.

 «Ο δήµος µας έχει βγει από τη λίστα των υπερχρεωµένων της χώρας» ήταν το πρώτο 
πράγµα που είπε ο δήµαρχος Πέτρος Σούλας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την πραγµατοποιήση έργων όπως «εκτεταµένο πρόγραµµα ασφαλτοστρώσεων,  
ύψους 1.800.000€ που βρίσκεται σε εξέλιξη, παρεµβάσεις υλοποιήθηκαν για την 
αναβάθµιση των υποδοµών καθαριότητας, µε την ανανέωση του µηχανοκίνητου 
στόλου και την προµήθεια νέων κάδων. Στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής 
επανασυστήσαµε τις δοµές του Κοινωνικού Ιατρείου, του Φαρµακείου και της 
Τράπεζας Τροφίµων, ενώ εξασφαλίσαµε τη συνέχιση της χρηµατοδότησης για τη 
λειτουργία του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους». 
Το µεγαλύτερο άλυτο πρόβληµα στο δήµο, όπως αναφέρει ο δήµαρχος είναι : «η 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής στέγης µε την κατασκευή νέων σχολείων 
βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων µας, η θωράκιση του δήµου µε υπο-

δοµές όπως πάρκα, παιδικές χαρές, νέους χώρους στάθµευσης και η κατασκευή 
εµβληµατικών έργων διαδηµοτικού χαρακτήρα που θα καταστήσουν το δήµο µας 
µητροπολιτικό κέντρο της δυτικής Θεσσαλονίκης», επισηµαίνοντας ότι «βρισκό-
µαστε ένα βήµα πριν την ένταξη του δήµου µας στο ΕΣΠΑ για την υλοποίηση 
έργων σχολικής στέγης που θα ανακουφίσουν το µέγιστο αυτό πρόβληµα». Ο κ. 

Σούλας, αναφερόµενος στον πρόσφατο ανασχηµατισµό που έκανε στο δήµο τόνι-
σε ότι δεν θα ξανασχεδιάσει κάποιον άλλον µέχρι το τέλος της θητείας.
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∆ήμος Παύλου Μελά ∆ήμος ∆έλτα∆ήμος Ωραιοκάστρου

∆ήμος Χαλκηδόνας

Η παραχώρηση του στρατοπέ-
δου Παύλου Μελά, στο δήµο 
µας. Τα επόµενα χρόνια µέσα 
από το νέο ΕΣΠΑ και από 
χρηµατοδοτήσεις ο χώρος θα 
µετατραπεί σε µητροπολιτικό 
πάρκο για όλους τους πολίτες. 
Ακόµη ένα σηµαντικό έργο που 
υλοποιήθηκε είναι η βιοκλιµατική 
ανάπλαση στη Σταυρούπολη και µικρο- έ ρ γ α 
αρδευτικού περιεχοµένου», είναι τα σηµαντικότε-
ρα έργα που έχουν γίνει την τελευταία διετία στον 
δήµο Παύλου Μελά, εξήγησε ο δήµαρχος ∆ηµήτρης 
∆εµουρτζίδης. Ο µεγάλος «πονοκέφαλος» στο δήµο 
Παύλου Μελά είναι η σχολική στέγη. «Έχουµε πάρα 
πολύ µεγάλο πρόβληµα ειδικά σε περιοχές που έχει 
οικιστική ανάπτυξη, όπως στην Ευκαρπία, στην Νι-
κόπολη. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη είναι όλο και 
περισσότεροι µαθητές και πρέπει άµεσα να γίνουν 
σχολεία σε αυτές τις περιοχές». Μόλις ολοκληρω-
θούν τα πρώτα δυόµιση χρόνια διοίκηση του δήµου 
για την τρέχουσα δηµοτική θητεία ο δήµαρχος τόνι-
σε ότι «θα έρθει ο ανασχηµατισµός».

Επεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο έγιναν µέσα στο 
2015, στο δήµο, περιέ-
γραψε ο δήµαρχος ∆έλτα, 
Ευθύµιος Φωτόπουλος: «υλο-
ποιήθηκαν έργα συντήρησης 
οδών και ασφαλτόστρωσης ύψους 
1,05 εκατ. ευρώ ενώ ήδη έχουµε δηµοπρατήσει 
έργα ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.  Επίσης, ολοκληρώ-
σαµε το αποχετευτικό σύστηµα στο Ανατολικό, ενώ 
υλοποιούµε το αποχετευτικό στα Κύµινα και στα 
Νέα Μάλγαρα. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται κι εκεί το 
έργο µε τις ασφαλτοστρώσεις των δικτύων». Αυτά 
που δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά ακόµα, αλλά 
ο δήµαρχος ξεκαθάρισε ότι είναι προς ανέγερση 
είναι : «το Λύκειο ∆ιαβατών καταφέραµε να το εντά-
ξουµε στο ΕΣΠΑ. Σε εξέλιξη είναι εργασίες ανέγερ-
σης του 3ου Νηπιαγωγείου και του 2ου ∆ηµοτικού 
στη Ν. Μαγνησία, ολοκληρώθηκαν οι 9 αίθουσες 
για το 4ο Γυµνάσιο Εχεδώρου (Ν. Μαγνησία) και 
πήραµε απόφαση για έκτακτη διάθεση κονδυλίων 
στη σχολική επιτροπή για εξοπλισµό του σχολείου, 
µιας και το υπουργείο µας απάντησε ότι αδυνατεί να 
στείλει εξοπλισµό όπως επιτάσσει η αρµοδιότητά 
του. Ήδη άρχισαν οι εργασίες κατασκευής του 5ου 
Νηπιαγωγείου Σίνδου ενώ δηµοπρατείται το έργο 
ολοκλήρωσης του παλαιού Παιδικού Σταθµού στη 
Σίνδο. Προετοιµάζουµε έργα και σε άλλα σχολεία 
όπως το ΕΠΑΛ Χαλάστρας και το 3ο ∆ηµοτικό ∆ια-
βατών. Τέλος, αναστηλώνουµε το Παλαιό ∆ηµοτικό 
Σχολείο στο κέντρο της Σίνδου για να στεγάσει το 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆έλτα». Ο κ. Φωτόπουλος 
χαρακτήρισε «συλλογική υπόθεση» την δουλεία του 
∆ήµου και για αυτό θα όπως κατέθεσε : «θα κάνω 
αλλαγές στο σχήµα διοίκησης προκειµένου να αξιο-
ποιηθούν όλες οι δυνάµεις µας».

Ο δήµαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, 
απαριθµώντας µερικά από τα έργα που έχουν γίνει 
µέχρι στιγµής είπε πως : «στη δηµοτική ενότητα Μυ-
γδονίας στο άµεσο προσεχές διάστηµα αναµένεται 
η κατασκευή κυκλικού κόµβου στην έξοδο της Λητής 
προς Μελισσοχώρι ενώ ήδη υλοποιήθηκε η επέκταση 
της αποχέτευσης στο µεγαλύτερο τµήµα του Μελισσοχω-
ρίου. Επιπλέον, έχουν προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό οι εργασίες που 
αποβλέπουν στην επίλυση του θέµατος της ύδρευσης της Μυγδονίας. Στη 
δηµοτική ενότητα Καλλιθέας αποκαταστήσαµε την ιρλανδικού τύπου διά-
βαση στον Πεντάλοφο». Στόχος του δήµου, από εδώ και πέρα, για την δη-
µοτική ενότητα Ωραιοκάστρου σύµφωνα µε τον ίδιο είναι: «η επίλυση του 
θέµατος της στροφής της Γαλήνης, όπου έχουν σηµειωθεί δεκάδες τροχαία 
ατυχήµατα. Για το θέµα αυτό οι εργασίες αναµένεται να ξεκινήσουν από 
µέρα σε µέρα». Προς υλοποίηση είναι και : «το έργο της κατασκευής του 
2ου δηµοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου», ενώ «για τη γέφυρα Φιλαδέλφει-
ας έχει συνταχθεί η µελέτη και προχωράµε στη διαδικασία δηµοπράτησης 
ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης και υποβολής του σχετικού φακέ-
λου για την αποχέτευση της Καλλιθέας». Ο δήµαρχος όπως εξοµολογήθηκε 
στην KARFITSA δεν προτίθεται να κάνει ριζικές αλλαγές στις θέσεις των 
αντιδηµάρχων, ωστόσο : «θα κάνω µερικές αλλαγές τον ερχόµενο Φεβρου-
άριο χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όσοι θα αλλαχθούν υπολείπονται σε προ-
σφορά υπηρεσιών και έργου».

Κατά την τελευταία διετία όπως ανέφερε ο δήµαρχος 
Χαλκηδόνας, Ιωάννης Τσουκνιδάς είπε ότι κάποια 
έργα: «έχουν δροµολογηθεί όπως της αποχέτευσης 
και ύδρευσης. Εντάξαµε και προχωράει το αρδευ-
τικό των Κουφαλίων. Στο ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί 
και τρία προγράµµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος 
όπως, κοινωνικό παντοπωλείο, ιατρείο και κοινω-
νικές υπηρεσίες λειτουργίας στο δήµο ». Παράλλη-

λα, ο δήµαρχος εξήγησε ότι «αυτό προσπαθούµε να 
κάνουµε είναι η ανάπτυξη του φυσικού αερίου στο 

δήµο µας».Όσον αφορά τα πράγµατα που δεν 
έχουν γίνει ακόµα,  δήµαρχος σχολίασε ότι δεν 
υπάρχει κάτι που να µη έχει πραγµατοποιηθεί ή 
δροµολογηθεί. «Ο ανασχηµατισµός θα γίνει  µε 
την λήξη των δυόµιση ετών ή και πιο µπροστά» 

προανήγγειλε ο δήµαρχος.
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Η «γαλάζια Άννα» 
ξεκίνησε τον… αγώνα

Ένα από τα πρόσωπα που έκανε την έκπλη-
ξη στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ήταν η 

Άννα Μάνη – Παπαδηµητρίου, αν και δεν κατάφερε 
να επανεκλεγεί Βουλευτής, καθώς η Ν.∆. στην Πιερία 

έβγαλε µόνο έναν Βουλευτή, τον Κώστα Κουκοδήµο.  Η 
«γαλάζια Άννα», όπως την αποκαλούν αρκετοί στην Κατερίνη, 
έκανε την έκπληξη διότι  κατάφερε να περάσει σε ψήφους τον 
πρώην Υφυπουργό Υγείας Γιώργο Κωνσταντόπουλο, αλλά και 

τον τέως Νοµάρχη Πιερίας  Γιώργο Παπαστεργίου. ∆ύο στελέχη 
του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στην περιοχή µε 
γερές βάσεις. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως η Άννα 
Μάνη – Παπαδηµητρίου ξεκίνησε ήδη τον… προεκλογικό της 
αγώνα! Άλλωστε, µόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε η συνάντηση 

που είχε µε γυναίκες, πριν µερικές  µέρες, σε καφέ της 
πόλης, µακριά από το κέντρο! Η συζήτηση, όπως 
πληροφορήθηκε η στήλη, δεν αφορούσε µόνο 

γυναικεία θέµατα, αλλά και πολιτικά!

Ξαφνιάστηκαν όσοι διέσχιζαν,  το µεσηµέρι της 
περασµένης Παρασκευής,   την Εθνική Οδό, στο 
ύψος της Κατερίνης, βλέποντας τόσους πολλούς 
ΣΥΡΙΖΑίους µαζεµένους πάνω στη γέφυρα. 
Στην αρχή νόµιζαν πως γινόταν κάποια κινητο-
ποίηση κατά των διοδίων,  αλλά τελικά διαπί-
στωσαν πως όλοι όσοι ήταν εκεί συµµετείχαν 
– µαζί µε συνεργάτες των µεγαλοεργολάβων  -  
στη λιτή τελετή για την παράδοση του Βόρειου 
Κόµβου της Κατερίνης. Ενός οδικούς έργου 
που έγινε από την εταιρία που εκµεταλλεύεται 
το δρόµο.  Εκτός του Υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν κοµµατικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Πιερία, αλλά και η Βουλευτής Μπέττυ Σκούφα. 
∆ηλαδή, πρόσωπα που όλα τα προηγούµενα χρόνια 
πρωτοστατούσαν  σε  κινητοποιήσεις που γινόταν κατά 
των διοδίων, ξεσηκώνοντας τους  ανυποψίαστους πολίτες 
να µην πληρώνουν τα διόδια, µε αποτέλεσµα σήµερα να 
τρέχουν στα δικαστήρια! Πλέον, τα δεδοµένα έχουν αλλάξει! 
Οι… «∆εν πληρώνω»  κάθισαν στις καρέκλες της εξουσίας.

«Καζάνι που βράζει» θυµίζει ο συνδυασµός της µείζονος αντιπολί-
τευσης στον ∆ήµο Πύδνας Κολινδρού. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
τα έχουν βάλει µε τον Επικεφαλής της παράταξης Παναγιώτη Καζά. 
Θεωρούν πως µε δική του υπαιτιότητα ο συνδυασµός δεν παρου-
σιάζει  δράση, την ώρα, µάλιστα, που τα προβλήµατα όλων των 
χωριών του ∆ήµου πολλαπλασιάζονται. Εδώ που τα λέµε δεν έχουν 
άδικο! Έχουν περάσει δύο χρόνια και η συγκεκριµένη παράταξη δεν 
έχει κάνει κάποια παρέµβαση, ώστε να αναδείξει  ένα σοβαρό  θέµα που 
απασχολεί τους ∆ηµότες.

Μουσική… πορεία διαµαρτυρίας πραγµατοποίησαν 
Μαθητές και Μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου 
Κατερίνης, την περασµένη ∆ευτέρα. Βασικό αίτηµα 
των παιδιών ήταν η κατασκευή ενός σχολείου. ∆ίκαιο 
αίτηµα, καθώς   αναγκάζονται να κάνουν µάθηµα σε 
λυόµενες αίθουσες… Οι µαθητές πήγαν και στο ∆ηµαρ-
χείο της πόλης όπου κατέθεσαν τα αιτήµατά τους. Αυτό, 
όµως, που µας έκανε εντύπωση στη συγκεκριµένη 
κινητοποίηση των µαθητών ήταν η παρουσία κοµµα-
τικών στελεχών του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν ξέρω αν τα 
παιδιά αντιλήφθηκαν την παρουσία τους για να τους 
καταθέσουν και σε αυτούς τα αιτήµατα, αλλά πρώτη 
φορά είδαµε  κυβερνητικά στελέχη να… συµµετέχουν 

σε πορεία. Αν πάλι οι κύριοι συµµερίζονται τα αιτήµατα 
των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, θα 
µπορούσαν να τα λύσουν δια της θεσµικής οδού, κα-
θώς σήµερα Κυβερνούν. Αλλά βλέπετε, το «χούι» είναι 
«χούι»…  Επίσης, αντιπροσωπεία µαθητών επισκέ-
φθηκε και τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μπέττυ Σκούφα, η 
οποία δήλωσε στα παιδιά πως το κτίριο του σχολείου 
τους  θα πρέπει να κατασκευαστεί µέσω Σύµπραξης 
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Περιττό να σας 
πω πως αντέδρασαν κάποια στελέχη του κόµµατος στην 
Πιερία, µόλις άκουσαν την αριστερή βουλετίνα να λέει 
πως θα πρέπει ένα δηµόσιο σχολείο να κατασκεπαστεί 
µέσω σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα…

Όταν οι «∆εν πληρώνω» κάθονται 
στις καρέκλες της εξουσίας!

Απούσα η αντιπολίτευση στο ∆. Πύδνας Κολινδρού

Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να κατασκευαστεί ∆ηµόσιο Σχολείο µέσω Σ∆ΙΤ!

Τραγικές εικόνες  στο κέντρο φιλοξενίας 
στην Πέτρα Ολύµπου

Μάχη µε τα χιόνια και το κρύο έδωσαν οι πρόσφυ-
γες που φιλοξενούνταν στον καταυλισµό της Πέτρας 

Ολύµπου, σε υψόµετρο… 600 µέτρων.  Οι εικόνες ήταν 
τραγικές, όπως αποκαλύπτουν και οι αποκλειστικές φωτο-
γραφίες που δηµοσιεύει η Karfitsa. Παιδιά και άτοµα κάθε 

ηλικίας προσπαθούν να προστατευθούν από την επέλαση του 
χιονιά. Η θερµοκρασία τις νυχτερινές  ώρες έπεφτε στους - 5 

βαθµούς Κελσίου.

Ακατάλληλος ο χώρος
Το πρωί της περασµένης Τετάρτης, αφού το χιόνι είχε σκεπάσει τα 

πάντα στην περιοχή, µε τις σκηνές να είναι λυγισµένες από το βάρος 
του χιονιού,  µεταφέρθηκαν άρον - άρον σε άλλους χώρους.  «Ως 

∆ήµος Κατερίνης, εδώ και µήνες είχαµε τονίσει  το πρόβληµα που 
θα δηµιουργούνταν το Χειµώνα στο συγκεκριµένο χώρο, που είχε 

επιλεγεί ως κέντρο φιλοξενίας», αναφέρει στην KARFITSA  o 
Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κατερίνης, για τη διαχείρι-
ση του προσφυγικού, Νίκος Παπαζιώγας, επισηµαίνοντας στην 

καθυστέρηση που σηµειώθηκε από την  πλευρά του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη µετεγκατάσταση αυτών των 
ανθρώπων. Για την επιλογή του χώρου αντιδράσεις είχαν εκ-

φράσει και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Πιερία, αλλά το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής επέµεινε στον αρχικό  σχεδιασµό του 

για την εγκατάσταση προσφύγων στο εν λόγω σηµείο. Να σηµειω-
θεί ότι στην Πέτρα Ολύµπου, από την άνοιξη ακόµη, ζούσαν 1200 
πρόσφυγες, µεταξύ αυτών και εκατοντάδες παιδιά. Πριν από δέκα 

µέρες, περίπου, ξεκίνησε η µετεγκατάστασή τους σε άλλους χώρους. 
Μέχρι την περασµένη Τετάρτη είχαν αποµείνει 240 άτοµα, τα οποία 

έζησαν τις εφιαλτικές στιγµές, λόγω τις χιονόπτωσης και των ιδιαίτε-
ρα χαµηλών θερµοκρασιών  και της ανυπαρξίας θέρµανσης. Ανάµεσά 

τους ήταν και 80 παιδιά!

Η κινητοποίηση των τοπικών φορέων
Οι   φορείς της Πιερίας κινητοποιήθηκαν, µεταφέροντας  τους 

ανθρώπους σε κτίρια των παλιών εγκαταστάσεων του Ψυχιατρικού 
Νοσοκοµείου της Πέτρας Ολύµπου. Έδωσαν θερµάστρες και ό,τι µπο-

ρούσε να χρησιµεύσει για να ζεσταθούν. Εκείνο το βράδυ για τους 
πρόσφυγες ήταν  εφιαλτικό! Σχεδόν ο ένας ήταν πάνω στον άλλο για 
να µπορέσουν να ζεσταθούν. Ευτυχώς, για τους ίδιους, την επόµενη 
µέρα κινητοποιήθηκε ο κρατικός µηχανισµός και µεταφέρθηκαν σε 
πιο ασφαλείς χώρους.  Να σηµειωθεί πως το συγκεκριµένο κέντρο 
φιλοξενίας, πριν από µερικές µέρες,  είχε επισκεφθεί ο Βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Πιερία Στέργιος Καστόρης, συνοδευόµενος  από 
κοµµατικά στελέχη. Ο Βουλευτής και τα  στελέχη του κυβερνόντος 

κόµµατος είχαν  διαπιστώσει ότι «η κατάσταση στον καταυλισµό πα-
ραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και δεν έχουν παρατηρηθεί µέχρι 
τώρα ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, η αύξηση των περιστατικών 

που χρήζουν νοσοκοµειακής περίθαλψης».

των διοδίων, ξεσηκώνοντας τους  ανυποψίαστους πολίτες 
να µην πληρώνουν τα διόδια, µε αποτέλεσµα σήµερα να να µην πληρώνουν τα διόδια, µε αποτέλεσµα σήµερα να 
τρέχουν στα δικαστήρια! Πλέον, τα δεδοµένα έχουν αλλάξει! 
Οι… «∆εν πληρώνω»  κάθισαν στις καρέκλες της εξουσίας.

έχει κάνει κάποια παρέµβαση, ώστε να αναδείξει  ένα σοβαρό  θέµα που 

Το πρωί της περασµένης Τετάρτης, αφού το χιόνι είχε σκεπάσει τα 
πάντα στην περιοχή, µε τις σκηνές να είναι λυγισµένες από το βάρος 

∆ήµος Κατερίνης, εδώ και µήνες είχαµε τονίσει  το πρόβληµα που 

για την εγκατάσταση προσφύγων στο εν λόγω σηµείο. Να σηµειω-
θεί ότι στην Πέτρα Ολύµπου, από την άνοιξη ακόµη, ζούσαν 1200 
πρόσφυγες, µεταξύ αυτών και εκατοντάδες παιδιά. Πριν από δέκα 

µέρες, περίπου, ξεκίνησε η µετεγκατάστασή τους σε άλλους χώρους. 
Μέχρι την περασµένη Τετάρτη είχαν αποµείνει 240 άτοµα, τα οποία 

έζησαν τις εφιαλτικές στιγµές, λόγω τις χιονόπτωσης και των ιδιαίτε-

Από 
τα ξηµερώµατα 
στο ∆ηµαρχείο

«Τρέχει και δεν φτάνει» ο Αντι-
δήµαρχος ∆ίου Ολύµπου Θανάσης 

Καλαϊτζής. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται 
στο ∆ηµαρχείο για να φέρει σε πέρας τις 

αρµοδιότητες που του ανέθεσε ο ∆ήµαρχος Κ. 
∆ηµόπουλος. Το έργο του αναγνωρίζεται από 
πολλούς στην περιοχή και ιδιαίτερα από τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς ο Σάκης έχει αναλάβει 

και τον τοµέα της παιδείας. Να σηµειωθεί 
ότι σε πολλά σχολεία του ∆ήµου ∆ίου 

Ολύµπου, τους τελευταίους µήνες,  
έχουν γίνει πολλές παρεµβάσεις 

και έχουν εξοπλιστεί µε το 
απαραίτητο υλικό.

Του Βαγγέλη Μπαντέ 
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«Παράγουµε αξία για τη χώρα» 
µε επενδύσεις που θα φτάσουν 

το 1 δις έως το 2018-19, ανέφερε κατά 
την οµιλία που παρέθεσε στο συνέδριο του 

Economist ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος του Ελληνικού Χρυσού Μιχάλης Θεοδω-

ρακόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι από τα 600 εκατ. 
ετήσιου τζίρου της εταιρείας το 30% θα καταλήγει στα 

κρατικά ταµεία. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος επεσήµανε ότι 
στα έργα της εταιρείας απασχολούνται περισσότεροι από 

200 επιστήµονες, το 70% των οποίων προέρχεται από την 
περιοχή, και πρόσθεσε ότι στον τοµέα της προστασίας 
των εργαζοµένων εφαρµόζονται «τα ανώτερα καναδικά 
στάνταρντ» Βέβαια κάποιοι αντέτειναν ότι ο πραγµατι-

κός χρυσός είναι η καλλιέργεια της ελιάς στο νοµό 
Χαλκιδικής και η οποία… 

«ταΐζει» µε εξαγωγές 
περισσότερους από 

60.000 ανθρώ-
πους!

Την πόλη του Κιλκίς επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Επικεφαλής του 
ΠΟΤΑΜΙΟΥ Σταύρος Θεοδωράκης στο πλαίσιο προγραµµατισµένης 
περιοδείας σε περιοχές που… δεν έχει επισκεφθεί. Κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησε µε τον ∆ήµαρχο του Κιλκίς ∆ηµήτρη Σισµανίδη, 
τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου Π. Τονικίδη και την διοίκηση του 
Νοσοκοµείου Κιλκίς για τα προβλήµατα και πήρε µια γεύση από την 
ακριτική πόλη της Μακεδονίας χωρίς να χάσει την ευκαιρία να 
ανεβάσει φωτογραφίες από το instagram 

Σύσσωµη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του νοµού Κιλκίς 
συµµετείχε στις εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις των 
πολιούχων του Κιλκίς την ∆ευτέρα 28η Νοεµβρίου, εορτή µνή-
µης των Αγίων Πέντε και ∆έκα Ιεροµαρτύρων. Σύσσωµη χωρίς 
όµως τον κυβερνητικό Βουλευτή Θ. Παραστατίδη, ο οποίος «επι-
λεκτικά δίνει το παρών στις εκδηλώσεις του Κιλκίς. Ή αισθάνε-
ται άβολα ή σκοπίµως αποφεύγει τις επίσηµες παρουσίες» όπως 
σηµειώνουν εσωκοµµατικοί του αντίπαλοι

Απαντήσεις από τους αρµόδιους υπουργούς για το αδιέξοδο 
που δηµιουργήθηκε στην ιδιωτικοποίηση του ∆ΕΣΦΑ, έθεσε 
µε ερώτησή του ο Σερραίος βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων 
Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας. «Με δεδοµένο ότι η χώρα 
µας αναζητά επενδύσεις για την ενίσχυση των κρατικών 
εσόδων, αφού είναι πλέον κατανοητή η αναγκαιότητα  
των αποκρατικοποιήσεων για την ανάπτυξη, η αρνητική 
εξέλιξη στις συζητήσεις της κυβέρνησης µε τους εκπροσώ-
πους των εταιρειών Socar και Snam για την πώληση του 
66% του ∆ΕΣΦΑ αποτελεί σοβαρό πλήγµα στην ελληνική 
οικονοµία, στην επενδυτική εικόνα της χώρας, διαταράσ-
σει τις σχέσεις της χώρας µε τους Αζέρους (αγωγός ΤΑΡ 
και άλλα ενεργειακά σχέδια) και συγχρόνως δηµιουργεί 
πρόβληµα στη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης από τους 
δανειστές, αφού η ολοκλήρωση της πώλησης, που εκκρεµεί 
από το 2013, αποτελεί προαπαιτούµενο. Το γεγονός ότι δεν έγιναν 
αποδεκτά τα βασικά αιτήµατα των Αζέρων, δηλαδή να αναγνωριστεί ότι 
η τροπολογία Σκουρλέτη αποµείωσε την αξία της εταιρείας, το οποίο δε διορθώθη- κε 
από τις µετέπειτα  ρυθµίσεις, προκειµένου να αυξηθούν οι αποδόσεις προς τους µετόχους 
του ∆ΕΣΦΑ, όπως  και η τµηµατική καταβολή του τιµήµατος, δηλαδή 300 εκατ. ευρώ άµεσα 
και µεταγενέστερα η  αποπληρωµή των υπόλοιπων 100 εκατ. ευρώ, φαίνεται ότι οδήγη-
σαν στην οριστική ρήξη», εκτιµά ο βουλευτής Σερρών.  Ο κ. Μεγαλοµύστακας, ρωτά τους 
αρµόδιους υπουργούς  πως «πως σκοπεύουν να διαχειριστούν την αρνητική εξέλιξη στην 
ολοκλήρωση της πώλησης του ∆ΕΣΦΑ, καθώς η αποκρατικοποίηση της εταιρείας αποτελεί 
µνηµονιακή υποχρέωση. Εάν σκοπεύουν να προκηρύξουν  νέο διαγωνισµό για την πώληση 
του ∆ΕΣΦΑ,  και  εάν ναι, πότε αυτός θα γίνει. Επίσης, εάν γίνουν αλλαγές στους όρους του 
διαγωνισµού και ποιες θα είναι αυτές». Ο Σερραίος βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων, καλεί 
την κυβέρνηση να ενισχύσει  την επενδυτική εικόνα της χώρας, ώστε να προσελκύσουµε 
µελλοντικούς επενδυτές.

Πηγή : ΣερραΪκά Νέα

Ένα έργο που ξεκίνησε µε ολυµπιακό πρόγραµµα «Ελ-
λάδα 2004» αλλά παραµένει… ηµιτελές –«αλλάζοντας» 
δεκάδες Υπουργούς στην πορεία του χρόνου- εί-
ναι οι νέες κερκίδες του ∆ηµοτικού Σταδίου 
Κιλκίς. Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου έχει ζητήσει 
από το αρµόδιο Υπουργείο την παράδοση 
του φακέλου ώστε να ολοκληρώσει αυτή µε 
ιδίους πόρους το έργο αλλά…  Να σηµειωθεί 
ότι υπήρξε δέσµευση του ∆ηµάρχου ∆. Σισµανί-
δη για την ολοκλήρωση του αθλητικού πυρήνα. Με 

ερώτηση του ο Βουλευτής της Ν∆ Γ. Γεωργαντάς (βλ 
φωτο) ερωτά πότε θα ικανοποιήσει η πολιτική ηγεσία 

το αίτηµα του ∆ήµου Κιλκίς και καταλήγει στην 
ερώτηση του: «∆υστυχώς µέχρι σήµερα κατά 
ένα τελείως αδικαιολόγητο τρόπο  οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου δεν έχουν ικανο-
ποιήσει το αίτηµα αυτό. Η καθυστέρηση του 

αιτήµατος αυτού εκθέτει τους υπεύθυνους και 
προσβάλει όλους τους Κιλκισιώτες». Στου κουφού 

την πόρτα...

Περιοδεία Θεοδωράκη στο Κιλκίς ΧαλκιδικήΧωρίς τον Παραστατατίδη

Γιατί «ναυάγησε» η πώληση της ∆ΕΣΦΑ 

Η ηµιτελής κερκίδα του γηπέδου

Ο ∆ήµος Ν. Προποντίδας στις 10 ∆εκεµβρίου 2016 θα εγκαι-
νιάσει το ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και θα διανείµει 

τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης σε δικαιούχους. Οι ενδι-
αφερόµενοι που επιθυµούν να εγγραφούν στο µητρώο του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου µπορούν να καταθέσουν αιτήσεις 
χωρίς χρονικό περιορισµό, στις κατά τόπους ∆ηµοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες.

«Πρόγραµµα Γειτονιάς» 
για τα Παιδιά του Ειδικού 
Σχολείου Ν. Προποντίδας. 

∆ύο εκπαιδευτικοί από το Ει-
δικό σχολείο Ν. Προποντίδας και 

συγκεκριµένα, η Αθανασία Εµµανου-
ηλίδου κι ο Αντρέας Κασκανιώτης, µετά 
από ώριµη σκέψη αποφάσισαν να εντα-

χθούν στο εθελοντικό «πρόγραµµα γειτονιάς» µε 
τη φιλοσοφία και τους στόχους πετυχηµένου προγράµ-
µατος που λειτουργεί εδώ και χρόνια σε Ειδικές ∆οµές 

στη Θεσσαλονίκη -αλλά και σε άλλους νοµούς γύρω 
από αυτή-  υπό την εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή 

στο Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης, Γ. Μπάρµπα. Προσφέρθηκαν ήδη 11 εθελοντές για 

τους πρώτους τέσσερις µαθητές. Πρόκειται για νέους από την 
περιοχή µε διάθεση προσφοράς. Από το ∆εκέµβρη του 2016 

µέχρι το Μάιο του 2017 θα δεσµευτούν να ακολουθήσουν µε 
συνεπεία τις αρχές του προγράµµατος ένταξης στη γειτονιά, 

ενός παιδιού µε ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρία, συνοδεύο-
ντας το κάθε εβδοµάδα -συγκεκριµένη µέρα και ώρα, σε µέρη 
και σε δράσεις που θα επιθυµεί το ίδιο, σε συνεννόηση πάντα 

µε τους γονείς του.

Χαλκιδικής και η οποία… 
«ταΐζει» µε εξαγωγές 
περισσότερους από 

60.000 ανθρώ-
που δηµιουργήθηκε στην ιδιωτικοποίηση του ∆ΕΣΦΑ, έθεσε 
µε ερώτησή του ο Σερραίος βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων 

πρόβληµα στη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης από τους 

από το 2013, αποτελεί προαπαιτούµενο. Το γεγονός ότι δεν έγιναν 
αποδεκτά τα βασικά αιτήµατα των Αζέρων, δηλαδή να αναγνωριστεί ότι 

δευσης, Γ. Μπάρµπα. Προσφέρθηκαν ήδη 11 εθελοντές για 
τους πρώτους τέσσερις µαθητές. Πρόκειται για νέους από την 
περιοχή µε διάθεση προσφοράς. Από το ∆εκέµβρη του 2016 

ωρίς το 
πρωί βρίσκεται στο 

∆ηµαρχείο για να φέρει 
σε πέρας τις αρµοδιότητες που 

του ανέθεσε ο ∆ήµαρχος Κ. ∆ηµό-
πουλος. Το έργο του αναγνωρίζεται 

από πολλούς στην περιοχή και ιδιαί-
τερα από τους εκπαιδευτικούς, καθώς ο 
Σάκης έχει αναλάβει και τον τοµέα της 
παιδείας. Να σηµειωθεί ότι σε πολλά 
σχολεία του ∆ήµου ∆ίου Ολύµπου, 

τους τελευταίους µήνες,  έχουν 
γίνει πολλές παρεµβάσεις και 
έχουν εξοπλιστεί µε το απα-

ραίτητο υλικό.
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Μέγας Αλέξανδρος και τουρισµός… Ξενάγηση στους πιο σηµαντικούς τουριστικούς προ-
ορισµούς της Πέλλας περιλάµβανε το ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) που πραγµατοποίησαν 
δηµοσιογράφοι και ανταποκριτές ξένων µέσων από τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής 
Ευρώπης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Επίσης ξεναγήθηκαν και στην Ηµαθία 
αλλά και στα τουριστικά θέρετρα των δυο Περιφερειακών Ενοτήτων, σε εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού (όπως ιαµατικός, γαστρονοµικός, αγροτουρισµός κτλ.) και είχαν την ευκαιρία να 
δοκιµάσουν από θερµά λουτρά, µέχρι και ελληνικά… πούρα, παρόµοια µ΄αυτά της… φίλης 
χώρας Κούβας!

«Φούµαρα τότε, φούµαρα και τώρα»! Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής  Αρ-
καδίας και επικεφαλής του Τοµέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης 
(ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) ως ειδικός αγορητής κατά τη συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριό-
τητας και άλλες διατάξεις» στην Ολοµέλεια της Βουλής… «τα βαλε» µε τη βουλευτή Πέλλας 
Θ. Τζάκρη. «Η κα Τζάκρη, πρώην Υπουργός και νυν εισηγήτρια, προσπαθεί σήµερα να πει 
για µια καινοτοµία που δεν υπάρχει, όπως έλεγε τότε ότι «σε έξι µήνες θα καπνίσουν όλα τα 
φουγάρα». Φούµαρα τότε, φούµαρα και τώρα…» είπε χαρακτηριστικά.

 «Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, άλλαξε ριζικά τον οδικό χάρτη της Πατρίδας µας» υποστη-
ρίζεται σε ανακοίνωση του τοπικού ΠΑΣΟΚ Πέλλας. Μάλιστα κάνει λόγο για απουσία της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε αντίθεση µε το κόµµα τους το οποίο «Συνέδεσε την παρουσία 
του, µε µεγάλα έργα της Βόρειας Ελλάδας. Έβγαλε την Πέλλα από την αποµόνωση και από 
κατάληξη, την έκανε σηµαντικό προορισµό. Κατασκεύασε  το οδικό δίκτυο Μαυροβούνι-Με-
λίσσι, Παραλίµνη-Χαλκηδόνα, Αριδαία-Μαυροβούνι. Αφήσαµε έτοιµες µελέτες για την πα-
ράκαµψη των Γιαννιτσών, της Χαλκηδόνας και πολλών ακόµα µεγάλων έργων, πολλά από 
τα οποία είχαν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση….» Όµως αφού τα έκανε όλα το ΠΑΣΟΚ τι 
άλλο θέλουν από την Περιφέρεια;

Μια παράκαµψη στα Γιαννιτσά είναι κάτι σαν τη γέφυρα του Μαυρογιαλούρου; Οι ΠΑ-
ΣΟΚοι της Πέλλας σηµειώνουν ότι «Η έλλειψη πολιτικού θάρρους ορισµένων  παραγόντων 
της Ν.∆. αλλά  και  όψιµων βουλευτών του  ΣΥΡΙΖΑ  καθώς και διάφορες ψηφοθηρικές 
σκοπιµότητες, δεν επέτρεψαν την κατασκευή της παράκαµψης των Γιαννιτσών (κόστους 
113.000.000 ευρώ σύµφωνα µε έγγραφο υπουργείου) µε αποτέλεσµα να ταλαιπωρούνται 
χιλιάδες συµπολίτες µας καθηµερινά και µε τεράστιο κόστος για την τοπική οικονοµία. Ας 
ψάξουν κάποιοι στο αρχείο τους και να διαβάσουν παλιές καταγγελίες πολιτικών στελεχών 
του νοµού µας, για το ποιος έχει τη βασική ευθύνη της εγκατάλειψης του οδικού δικτύου της 
Πέλλας και της απένταξης βασικών οδικών έργων…»

Αναπτυξιακά έργα από την Περιφέρεια Τζιτζικώστα. Συνάντηση εργασίας είχαν ο ∆ήµαρ-
χος Έδεσσας κ. ∆ηµήτρης Γιάννου και η  αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κα 
Αθηνά Αηδονά, οι οποίοι µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών παραγόντων συζήτησαν για τη νέα 

προγραµµατική περίοδο και τα έργα που µπορούν να βοηθήσουν την τοπική αναπτυξιακή 
διαδικασία. Ενδεικτικά συζητήθηκαν τα έργα που αφορούν την ολοκλήρωση των εργασιών 
του πολυχώρου «Μέγας Αλέξανδρος», η µεταφορά του γηπέδου της Έδεσσας, η αξιοποίηση 
του παλιού τεµένους ως επισκέψιµου χώρου έκθεσης των αρχαιοτήτων της περιοχής, η κα-
τασκευή βιολογικού καθαρισµού και νηπιαγωγείου στην Άρνισσα, τα έργα αγροτικής οδο-
ποιίας που έχουν σταµατήσει, τα φράγµατα και άλλα σηµαντικά έργα για την τοπική ανάπτυ-
ξη. Εκτός των θεµάτων χρηµατοδότησης αναπτυξιακών έργων από το ΕΣΠΑ συζητήθηκαν 
θέµατα συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του ∆ήµου Έδεσσας για τη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, όπως είναι ο φωτισµός και οι διαγραµµίσεις 
του οδικού δικτύου.

∆ιαφώνησαν για το παγοδρόµιο... Κριτική δέ-
χτηκε από µερίδα του τύπου αλλά και αντιπολίτευ-
σης η διοίκηση του δήµου Αλεξάνδρειας και ειδι-
κότερα ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του δήµου Στέφανος ∆ελιόπουλος για το παγοδρό-
µιο στην Αλεξάνδρεια.Ο λόγος ήταν η απευθείας 
ανάθεση και δωρεάν παραχώρηση του χώρου 
στον οποίον βρίσκεται το  παγοδρόµιο καθώς και 
οι περίπου 2.000 ευρώ που θα πληρώσει ο δή-
µος για τα έξοδα του ρεύµατος του παγοδροµίου. 
Η συζήτηση ήρθε και στο δηµοτικό συµβούλιο του 
δήµου Αλεξάνδρειας το βράδυ της Τετάρτης. Εκεί 
ο κ. ∆ελιόπουλος εξήγησε πως και σε παλαιότερα 
χρόνια που οι προηγούµενες διοικήσεις εξέφρα-
σαν την επιθυµία να φιλοξενήσουν το παγοδρό-
µιο στην πόλη, κλήθηκαν να πληρώσουν περίπου 
20.000 ευρώ για να το νοικιάσουν, να προσλά-
βουν δικό τους προσωπικό και να πληρώσουν και 
το ρεύµα. Κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό και εµείς σαν 
διοίκηση και παγοδρόµιο φέραµε στην πόλη και θα πληρώσουµε µόλις δύο χιλιάδες ευρώ 
δίνοντας χαρά στα παιδιά της περιοχής µας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης. 

 
Η Έφορος Αρχαιοτήτων Ηµαθίας επισκέφτηκε κονάκια της Αλεξάνδρειας. Την Κυριακή 

27-11-2016 η ‘Εφορος Αρχαιοτήτων Ηµαθίας, Αγγελική Κοτταρίδη, επισκέφθηκε τα οθω-
µανικά κονάκια της Αλεξάνδρειας (Γιδά), του Νησελουδίου και της Παλιόχωρας. Είναι η 
πρώτη φορά που επιδείχθηκε τόσο έµπρακτο ενδιαφέρον για τα οθωµανικά µνηµεία του 
Ρουµλουκιού. Η κ. Κοτταρίδη εισήλθε µέσα σε όλα τα κονάκια τα φωτογράφησε τόσο η ίδια, 
όσο και οι συνεργάτες της, οπότε αναµένονται το αποτέλεσµα της αυτοψίας της.Μετά την 
ανακήρυξη των αρχαιολογικών χώρων της καµάρας Κλειδίου και του Νησίου, υπάρχουν ελ-
πίδες πως θα γίνουν ενέργειες ώστε να σωθούν – αξιοποιηθούν και τα κονάκια του κάµπου. 

 

Έντονα προβλήµατα µε τις πληµµύρες στην Ηµα-

θία. Η... διάρκεια των ηµερών της κακοκαιρίας, προς 

συζήτηση τέθηκε το έντονο πρόβληµα που υπάρχει 

στην περιοχή µε τις πληµµύρες.  Οι τρεις πυροσβε-

στικές υπηρεσίες του νοµού (Βέροιας, Αλεξάνδρειας 

και Νάουσας) αφού αναφέρθηκαν µε λεπτοµέρειες 

σε ποια σηµεία εντοπίζονται τα έντονα προβλήµατα, 

συµφώνησαν πως µόνο η συµβολή της πυροσβεστι-

κής δεν αρκεί και υπάρχει η ανάγκη µεγαλύτερης 

παρουσίας µηχανηµάτων για τον καθαρισµό των 

λυµάτων. Άµεσα ήταν η ανακοίνωση πως θα προ-

σληφθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας 

τέσσερις χειριστές µηχανηµάτων (∆Ε) µε σύµβαση 

δύο µηνών για να αντιµετωπιστούν τα έκτακτα καιρι-

κά φαινόµενα στη διάρκεια του χειµώνα. 

 

Η πανέµορφη πόλη της Νάουσας ετοιµάζεται να υποδεχτεί για ακόµη µια χρονιά τους οι-

νόφιλους στην εκδήλωση «Νάουσα, Η Πόλη του Οίνου», η οποία θα πραγµατοποιηθεί από 

τις 9 έως και τις 11 ∆εκεµβρίου στον Πολυχώρο Πολιτισµού Χρήστος Λαναράς «ΒΕΤΛΑΝΣ». 

Στην φετινή εκδήλωση, το Ξινόµαυρο αποκαλύπτεται µέσα από τις υποζώνες της Νάουσας, 

τη δυνατότητα εξέλιξής του στο χρόνο, αλλά και την «αντιπαράθεσή» του, τόσο µε άλλα ελ-

ληνικά κρασιά όσο και µε Βουργουνδίες και Barolo. Για άλλη µια χρονιά, την οργάνωση του 

προγράµµατος έχει αναλάβει ο Γιάννης Καρακάσης MW, παρουσία καταξιωµένων εισηγη-

τών όπως οι ∆ρ. Στέφανος Κουνδουράς, ∆ρ. Γιάννης Βογιατζής και οινοποιών της ζώνης. 

Επίτιµος προσκεκληµένος, ο Αµερικανός Lance Foyster MW, ιδιοκτήτης της Clark Foyster 

Wines Ltd, που θα συµµετέχει στο πάνελ µε θέµα την εξαγωγική δυναµική των κρασιών 

ΠΟΠ Νάουσα.
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Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Βραβεύτηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας από νεαρούς της αυτοδιοίκησης

Με την παρουσία δεκάδων 
εκπροσώπων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, δηµάρχων, βου-
λευτών, πολιτικών αρχηγών και 
κυβερνητικών στελεχών πραγµα-
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής 
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας. Παρα-
βρέθηκαν και πραγµατοποίησαν 
οµιλίες ο αρχηγός της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης Κυριάκος 
Μητσοτάκης, η πρόεδρος της 
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης 
Φώφη Γεννηµατά, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης 
Λεβέντης, ο επικεφαλής του 
Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης, 
ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότη-
τας Παναγιώτης Λαφαζάνης και 
ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος 
Σκουρλέτης. Στις εργασίες της 
ΚΕ∆Ε που πραγµατοποιήθηκαν 
στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης 
Βελλίδης» παραβρέθηκε επίσης ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά-
σης Ελλάδος κκ. Ιερώνυµος.

«Πηγαδάκια», παρουσίες και… 
απουσίες στο συνέδριο των δημάρχων 

Ηχηρό µήνυµα προς την κυβέρνηση 
πως η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού δεν πρό-
κειται να κάνει ούτε βήµα πίσω από τις 
κόκκινες γραµµές που έχει θέσει, έστει-
λε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης 
κατά την κεντρική του οµιλία. «Αυτό το 
Συνέδριο θα σηµάνει την επανεκκίνηση 
και την αναγέννηση της Αυτοδιοίκησης 
και της χώρας» τόνισε χαρακτηριστικά 
και κάλεσε την κυβέρνηση να ανοίξει τα 
χαρτιά της και να δώσει σαφείς απαντή-
σεις, χωρίς µισόλογα, για θέµατα νευ-
ραλγικής σηµασίας όπως:

– Η υποχρηµατοδότηση των ∆ήµων, 
η οποία µετά και τις νέες µειώσεις στα 
έσοδα τους κατά 10% για την επόµενη 
χρονιά, που προβλέπονται στο νέο προ-
ϋπολογισµό, γίνεται ακόµα µεγαλύτερη.

-Η Μεταρρύθµιση του υφιστάµενου 
θεσµικού πλαισίου η οποία πρέπει να 
προηγηθεί κάθε αλλαγής του συστήµα-
τος εκλογής των ∆ηµάρχων και δηµοτι-
κών συµβούλων

-Η Κινητικότητα δηµοτικών υπαλλή-
λων. Η ΚΕ∆Ε έχει ζητήσει να υπάρξει 
νοµοθετική πρόβλεψη προκειµένου η 
όποια µετακίνηση προσωπικού να γίνε-
ται µε τη σύµφωνη γνώµη των ∆ηµάρ-
χων.

Μπουτάρης: «∆ύσκολες συνθήκες»
Για «τιτάνια προσπάθεια που καταβάλ-

λει η αυτοδιοίκηση, µέσα στις γνωστές 
δύσκολες συνθήκες της χώρας» έκανε 
λόγο από την πλευρά του, ο δήµαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. 
«Ο καθηµερινός µας µόχθος χρειάζεται 
στήριξη από την κεντρική διοίκηση, την 
οποία συχνά δεν τη βρίσκει. Αντίθετα, 
συναντούµε πλήθος προσκόµµατα. Αρ-
χίζοντας από τις περικοπές των πόρων, 
περνώντας στην ασφυκτική εξάρτηση 
από το κράτος και καταλήγοντας στην 
πληθώρα των ελεγκτικών µηχανισµών», 
είπε ο κ.Μπουτάρης.

«∆εν είµαι, φυσικά, αφελής. Κάθε 

εξουσία κρύβει τον κίνδυνο της κατά-
χρησής της. Γι’ αυτό χρειάζονται και οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί. Όχι, όµως, οι 14 
που έχουµε πάνω από το κεφάλι µας. Οι 
έλεγχοι θα πρέπει να απλοποιηθούν και 
να ασκούνται από αξιόπιστο φορέα. Να 
είναι σοβαροί, γρήγοροι και αποτελε-
σµατικοί» πρόσθεσε.

Ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης υποστήρι-
ξε πως είναι «θέµα ζωής και θανάτου η 
ριζική µεταρρύθµιση που θα κάνει την 
αυτοδιοίκηση το αφεντικό των δήµων 
και των πόλεων. Κοντεύουµε να κατα-
ντήσουµε απλοί διαχειριστές των προ-
βληµάτων».

Επίσης, ανέφερε πως στόχος του συνε-
δρίου της ΚΕ∆Ε είναι να καταλήξει στις 
θέσεις της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης 
και να τις καταθέσει στην κοινωνία και 
στον διάλογο που ανοίγει η κυβέρνηση 
για την αλλαγή του «Καλλικράτη».

Ο κ.Μπουτάρης ζήτησε ακόµη η ΚΕ∆Ε 
«να ξεφύγει από τον κοµµατικό έλεγχο», 
ενώ για τα µνηµόνια των τελευταίων 
ετών είπε πως «όλα τα λεφτά του κόσµου 
θα παν χαµένα, αν δεν αλλάξουµε εµείς 
οι ίδιοι».

Στη βράβευση του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα για 
την προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
προχώρησε η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών 
Ελλάδας.

«Πρόκειται για µια πολύ τιµητική βράβευση 
για µένα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση 
Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας όχι µόνο για 
τη βράβευση, αλλά κυρίως για το έργο της, διότι 
ουσιαστικά µέσα από αυτό οι νέοι συνάδελφοί 
µας, στέλνουν ξεκάθαρο µήνυµα στους νέους 
όλης της χώρας ότι τα προβλήµατα δεν λύνο-

νται από τον καναπέ. Ο µόνος τρόπος για να 
δηµιουργήσουµε µια καλύτερη Ελλάδα είναι να 
πάρουµε την τύχη της στα χέρια µας. Να πά-
ρουν την τύχη στα χέρια τους οι νέοι. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι ο πιο κατάλληλος χώρος 
για όσους νέους θέλουν να ασχοληθούν µε τα 
κοινά, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκι-
νήσουν από το µηδέν, να προσφέρουν έργο, να 
φέρουν αποτέλεσµα. Τόσο στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, όσο και στους ∆ήµους της 
περιοχής µας, έχουµε πολλούς νέους εξαιρετι-
κά καταρτισµένους, µε σπουδές και σηµαντική 

εργασιακή εµπειρία που αποφάσισαν να ση-
κωθούν από τον καναπέ και συµβάλλουν στην 
εξεύρεση λύσεων για τα προβλήµατα της περιο-
χής µας και κατ’ επέκταση της χώρας µας. Η Ελ-
λάδα θα αλλάξει µόνο από τους νέους ανθρώ-
πους, µε νέα µυαλά και νέα νοοτροπία. Θέλω 
να διαβεβαιώσω τα στελέχη της Ένωσης Νέων 
Αυτοδιοικητικών Ελλάδας, στην οποία είναι 
µέλη και δικοί µας Περιφερειακοί Σύµβουλοι, 
ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
έχουν ένα σύµµαχο στο έργο τους και τις προ-
σπάθειές τους», επισήµανε ο κ. Τζιτζικώστας.

■ Το έργο της 

συγκυβέρνη-

σης Σαµαρά- 

Β ε ν ι ζ έ λ ο υ 

εξήρε σε… 

«πηγαδάκια» 

στο ετήσιο 

συνέδριο της 

Κεντρικής Ένωσης 

∆ήµων Ελλάδας που πραγµατοποιείται 

στη Θεσσαλονίκη ο πρώην υφυπουργός 

και εξ’ απορρήτων του Αντώνη Σαµαρά, 

∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος. Όπως ακούσα-

µε να λέει «ο Σαµαράς είχε σχέδιο για 

την έξοδο της χώρας από την κρίση. Εάν 

συνεχίζαµε το έργο µας θα βλέπαµε άµε-

σα αποτελέσµατα». Αξίζει να σηµειωθεί 

βέβαια πως αν και Σαµαρικός ο Βαρτζό-

πουλος έφτασε από τους πρώτους στο 

Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» 

για να ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα… βλέµµατα όλων «έκλεψε» όπως 

ήταν αναµενόµενο η σύζυγος του προέ-

δρου της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελ-

λάδας, Μαρίνα Πατούλη.

■ Φορώντας ένα µπλε φόρεµα µε 

ασορτί ψιλοτάκουνες γόβες και «γαλάζιο» 

φουλάρι η κ. Πατούλη κυκλοφορούσε 

στους διαδρόµους του συνεδριακού κέ-

ντρου και συνοµιλούσε µε τους περισσό-

τερους αυτοδιοικητικούς. Μάλιστα, από 

ότι πήρε τ’ αυτί µας κανόνιζε να πιει ποτό 

το βράδυ µε άλλες συζύγους αυτοδιοικη-

τικών…

■ Ανάρπαστος έγινε ο µπουφές που 

«στήθηκε» για τους συνέδρους. Όταν 

άνοιξε οι… σύνεδροι βγήκαν από την 

αίθουσα  αφήνοντας µόνο ελάχιστους 

προσκεκληµένους να ακούν τον Σταύρο 

Θεοδωράκη και τον Βασίλη Λεβέντη.

■ Στο συνε-

δριακό κέντρο 

εκτός των άλ-

λων πολιτι-

κών αρχηγών 

βρέθηκε και 

η προϊσταµένη 

του πρωθυπουργι-

κού γραφείου Θεσσα-

λονίκης. Πρόκειται για την δεύτερη επί-

σηµη εµφάνιση της 28χρονης Κατερίνας 

Νοτοπούλου µετά τα επίσηµα… εγκαίνια 

που πραγµατοποιήθηκαν το περασµένο 

Σάββατο στο διοικητήριο παρουσία του 

Αλέξη Τσίπρα.

Ο φωτογραφικός φακός της karfitsa 

την «συνέλαβε» µαζί µε τον δικηγόρο και 

σύµφωνα µε πληροφορίες στενό της συ-

νεργάτη κ. Αντωνιάδη.
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■ Ακόµα µία από τις ∆ιεθνώς επιτυχηµένες 
Επαγγελµατικές Εκθέσεις/Συνέδρια Οµορ-
φιάς BEAUTY, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες 
της αποκλειστικά και µόνο για τους επαγ-
γελµατίες αισθητικούς, µακιγιέρ, περιποίη-
σης άκρων, κοµµωτές και λοιπούς επαγγελ-
µατίες παροχής υπηρεσιών οµορφιάς όπως 
και σε όλους τους σπουδαστές του είδους 
& εµπορικούς αντιπροσώπους του κλάδου. 
Η BEAUTY MACEDONIA ΧΕΙΜΩΝΑΣ και 
οι εκθέτες της σας προσκαλούν και σας πε-
ριµένουν στη Θεσσαλονίκη, σίγουροι ότι η 
πολυετής πείρα τους πάνω στις απαιτήσεις 
σας, εγγυάται µία ακόµη µεγάλη ∆ιεθνή Συ-
νάντηση Οµορφιάς, που η δική σας πάντα 
συµµετοχή και συµπαράσταση εξασφαλίζει 
τη µεγάλη της επιτυχία. Όσοι συµµετέχουν 
στην Beauty και τις τρεις µέρες θα παραλά-
βουν την Ειδική Βεβαίωση Συµµετοχής.

■ Στις 12 ∆εκεµβρίου θα βγει η προκήρυ-
ξη της νέας κοινωφελούς εργασίας για τις 
4.000 προσλήψεις στα νοσοκοµεία, όπως 
έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας κ. Πολάκης. Ειδικότερα την ταχεία 
κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και παραϊα-
τρικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία και σε 
άλλες ∆οµές του συστήµατος Υγείας, ανα-
κοίνωσε, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, 
Παύλος Πολάκης. Πρόσθεσε επίσης, ότι 
από τον Οκτώβριο του 2015 ως σήµερα 
έχουν αναλάβει υπηρεσία στο ∆ηµόσιο Το-
µέα της Υγείας 3.150 άτοµα. 

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 23 Πτυ-
χιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής δια-
φόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» πε-

ριόδου 2016-2017, µε σύµβαση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε 
ωριαία αποζηµίωση, ανακοίνωσε ο δήµος 
Νεάπολης- Συκεών τηλ. επικοινωνίας 2313 
329 544.

■ Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συ-
νολικά πέντε ατόµων για την κάλυψη επο-
χικών ή παροδικών αναγκών, ανακοίνωσε 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μ. Ανδρό-
νικου 6). 

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόµων 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ια-
χείρισης Κοιµητηρίων και της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, που 
εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε 
ο δήµος (τηλ. επικοινωνίας: 2313317666)

■ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

(Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Λογαρια-
σµού), προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους 
να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του 
έργου Φκ223 «Πρόγραµµα ∆ράσης για τη 
Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευ-
ση Προσφύγων», το οποίο χρηµατοδοτείται 
από τον Ειδικό Λογαριασµό του ΕΑΠ. τηλ. 
: 2610 367 673

■ Ο δήµος Βόλβης µετά την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
συνολικού αριθµού έξι ατόµων, για την 
κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών 
αναγκών της πολιτικής προστασίας τηλ. 
2397065865

■ O Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
γιορτάζει 100 χρόνια ζωής, από το 1916 
µέχρι και το 2016. Θέλοντας να τιµήσει την 
επέτειο αυτή, ο Σύλλογός διοργανώνει εκ-
δήλωση για τον εορτασµό των 100χρόνων 
από την ίδρυσή του, η οποία και θα πραγ-

µατοποιηθεί την Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου και 
ώρα 19:30, στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστο-
τέλους 10). 

■ Η Κοµισιόν προσλαµβάνει προσωπικό µε 
µηνιαίο µισθό από 2.345€ έως… 10.406€. 
Οι διαδικασίες επιλογής έκτακτων υπαλλή-
λων οργανώνονται συνήθως από τα ίδια τα 
θεσµικά όργανα και οργανισµούς, και όχι 
από την EPSO. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες µπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 
www.europa.eu .

Ευκαιρία για απασχόληση! 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 30-50 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
www.xartoplastiki-kitsiou . 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΟ 
ΣΤΟ kitsioub@otenet.gr
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ΝΑ ΕΡΧΕΣΤΕ...  ήταν η φωνή - η συγκινητική έκ-
κληση - του Πανοσιολογιώτατου προκαθήµενου της 
Ορθοδοξίας κ.κ. Βαρθλοµαίου από την Κωνσταντι-
νούπολη, κατά τα εγκαίνια της µεγάλης έκθεσης των 
έργων ζωγραφικής του Ηλία Κοντοζαµάνη στο Σισµα-
νόγλειο Μέγαρο της Πόλης. Με γενικό τίτλο «Ο Βυζα-
ντινός κόσµος» ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας Κοντοζαµάνης «ξαναζωντά-
νεψε» µε τα έργα του τη µεγάλη δόξα του Βυζαντίου, 
µε εικόνες και πρόσωπα που «χάθηκαν» στο πέρασµα 
των αιώνων... Να έρχεστε!.. Ήταν τα λόγια, οι δύο 
συγκλονιστικές λέξεις του Πατριάρχη, που συντάρα-
ξαν όλους τους παρευρισκόµενους στην σεµνή τελετή 
στο Σισµανόγλειο και που απευθύνονται στον Ελληνι-
σµό απανταχού της γης και προφανώς δεν είναι µια 
απλή πρόσκληση, αλλά µάλλον µια κραυγή αγωνίας 
που έρχεται να σκιάσει περαιτέρω το βαρύ κλίµα που 

διαµορφώνεται ολοένα και περισσότερο στη γειτονική 
χώρα σε βάρος του Ελληνισµού και της Ορθοδοξίας... 
Η σηµαντικότατη αυτή έκθεση των έργων ζωγραφι-
κής για το Βυζάντιο του δικού µας Ηλία Κοντοζαµάνη, 
ίσως να µεταφερθεί τον Απρίλιο και στη µητρόπολη 
του κόσµου τη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στην Ου-
άσινγκτον, µε την ευκαιρία της Hermes Expo και της 
συµπλήρωσης 30 χρόνων της οµογενειακής εφηµερί-
δας Hellenic News of America.

∆ΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για πέµπτη συ-
νεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, αρχίζουν από 5 έως 
16 ∆εκεµβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρα-
κικού Ελληνισµού - πρώην Αλάνα Τούµπας δωρεάν 
προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε όλες σχεδόν τις 
ειδικότητες για άνεργους, ανασφάλιστους, άπορους 

και πολύτεκνους συµπολίτες µας. Με την συµµετοχή 
ιατρών επιστηµόνων του ΑΠΘ, µε την συνέργεια του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και µε την υποστήριξη 
του Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, του Ελ-
ληνικού Κέντρου Επικοινωνίας και πολλών ακόµη 
φορέων. Η φετινή διοργάνωση της Στέγης Πολιτι-
σµού και Κοινωνικής Συµπαράστασης Θεσσαλονίκης 
«Ο Αριστοτέλης» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Αντιδηµαρχείας Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Η 
«Karfitsa» υποστηρίζει επικοινωνιακά και φέτος την 
πρωτοβουλία.   

*Ο κ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Κέντρου Επικοινωνίας

Του Ντ. Κωστόπουλου

Business Βορείων
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Αν και η ελληνική οικονοµία εξακολουθεί να 
προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, το κλίµα 
για τη WIND στις διεθνείς αγορές ήταν εξ αρ-
χής πολύ διαφορετικό. Η όποια ανησυχία των 
επενδυτών αντισταθµίστηκε από την υγιή χρη-
µατοοικονοµική εικόνα της WIND τα τελευταία 
χρόνια  παρά την ύφεση της εγχώριας οικονο-
µίας  αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές που 
τους παρουσίασε η διοίκηση της. 

Στην ουσία η WIND σηµείωσε µια µεγάλη 
επιτυχία για την ελληνική επιχειρηµατικότητα 
καθώς είναι η µόνη ελληνική εταιρεία που πέ-
τυχε να πάρει από τις διεθνείς αγορές ένα τόσο 
µεγάλο ποσό, έχοντας το 100% της δραστηριό-
τητας και των εσόδων της στην ελληνική αγορά. 

To θετικό κλίµα των αγορών απέναντι στη 
WIND ενισχύθηκε και από τις αξιολογήσεις 
των γνωστών οίκων Standard & Poor’s και 
Fitch που βαθµολόγησαν µε Β stable και Β- 
αντίστοιχα το οµόλογο της εταιρείας βλέποντας 
σταθεροποίηση εσόδων, ενίσχυση ρευστότητας 
και αύξηση στα µελλοντικά έσοδα της WIND. 

Σύµφωνα µε τη στρατηγική της WIND, τα 
250 εκατ. Ευρώ θα αξιοποιηθούν για να απο-
πληρώσουν υφιστάµενο δανεισµό ύψους 175 
εκατ. Ευρώ και για να ενισχύσουν το πλάνο 
ψηφιακής ανάπτυξης που ήδη υλοποιεί και το 
οποίο θα φτάσει το µισό δις. Ευρώ ως το 2020, 
συγχρηµατοδοτούµενο από ίδια κεφάλαια, ένα 
µέρος του δανείου καθώς και από τους µετό-
χους της.

Η WIND, µέσω της διοίκησης της, έχει πολ-
λές φορές αναφερθεί στο όραµα της για την Ψη-
φιακή Ελλάδα του 2020, υποστηρίζοντας ότι η 
δηµιουργία υποδοµών υπερ- υψηλών ταχυτή-
των στην κινητή και τη σταθερή τηλεφωνία εί-
ναι µονόδροµος όχι µόνο για την ανάπτυξη της 
WIND αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας και την αναβάθµιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις της κατευ-
θύνονται σε δίκτυα νέας γενιάς τόσο στην κινη-
τή (4G, 4G+) όσο και στη σταθερή τηλεφωνία 
(οπτικές ίνες ως τον τελικό χρήστη), χτίζοντας 
νέες υποδοµές µε εντατικούς ρυθµούς. Χαρα-

κτηριστικό της επικέντρωσης της WIND στις 
νέες τεχνολογίες είναι το γεγονός ότι το 2015, 
επέκτεινε το δίκτυο 4G της από το 0% στο 60% 
πληθυσµιακής κάλυψης, κάνοντας χρόνο ρεκόρ 
πανευρωπαϊκά.  Στο τέλος του 2016 η πλη-
θυσµιακή κάλυψη της WIND σε 4G θα φτάσει 
75% περίπου, µε ορίζοντα να αγγίξει το 100% 
το 2018. 

Παράλληλα, δυναµώνει την παρουσία της 
και στη σταθερή τηλεφωνία καθώς διοχετεύει 
σηµαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη ιδιόκτητων 
υποδοµών νέας γενιάς µέχρι τους οικιακούς 
χρήστες. Η έµφαση δίνεται στις οπτικές ίνες 
που θα προσφέρουν υπερ-υψηλές ταχύτητες 
(100-300mbps) στη σύνδεση µε το Internet. 

Ένα σηµαντικό ποσοστό κεφαλαίου έχει δια-
τεθεί για την ανάπτυξη στον Νοµό Θεσσαλονί-
κης. Η εταιρεία έχει κάνει σηµαντικές επενδύ-
σεις στην περιοχή τόσο σε ότι αφορά το τεχνικό 
κοµµάτι, όσο και σε εµπορικό επίπεδο. 

Το 60% των σταθµών βάσης του δικτύου της 
εταιρίας έχει αναβαθµιστεί σε 4G προσφέρο-
ντας 100% 4G κάλυψη WIND σε Θεσσαλονίκη, 
Καλαµαριά, Εύοσµο, Σταυρούπολη, Αµπελό-
κηπους, Πυλαία, Μενεµένη και Τριανδρία. To 
2016 επίσης η WIND εισήγαγε την τεχνολογία 
4G+ µε σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας 
του 4G δικτύου και την αύξηση του ρυθµού µε-
τάδοσης δεδοµένων. Ήδη οι µέσες ταχύτητες σε 
περίπου 40 σηµεία ενδιαφέροντος της πόλης 
είναι της τάξης των 25Mbps, ενώ σε πολλά από 
αυτά οι ταχύτητες φθάνουν τα 50-60 Mbps. 

Σε εµπορικό επίπεδο στην Θεσσαλονίκη και 
τον ευρύτερο Νοµό η WIND έχει διαθέσει 20€ 
για την ανάπτυξη της αλυσίδας καταστηµάτων 
της, η οποία αριθµεί 170 νέα καταστήµατα.

Ενισχυμένες επενδύσεις μετά την πετυχημένη 
έξοδο στις διεθνείς αγορές

Ελληνικό success story

WIND Ελλάς:

Με ενισχυµένη ρευστότητα προχωρά η WIND στις 
επενδύσεις της, µετά την πετυχηµένη έκδοση 
οµολογιακού ύψους 250 εκατ. Ευρώ στα τέλη 

Οκτωβρίου και την παράλληλη αύξηση µετοχικού κεφα-
λαίου ύψους 25 εκατ. Ευρώ από τους µετόχους της. Τα 
νέα κεφάλαια θα αποπληρώσουν πλήρως τον υφιστάµενο 
δανεισµό της WIND και τα υπόλοιπα, µαζί µε ίδια κεφά-
λαια που παράγει η εταιρεία από τη λειτουργία της, θα 
κατευθυνθούν σε υποδοµές νέας γενιάς, δίκτυα υπερ-υ-
ψηλών ταχυτήτων τόσο σε κινητή όσο και σταθερή, κα-
θώς και στην παροχή περιεχοµένου. 
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Βάζουμε ξανά την Ελλάδα 
στο σωστό δρόμο

Παραµονές των εκλογών του Ιανουαρίου 2015 
το λέγαµε πολλοί, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι που µας 
άκουγαν: «Η Ελλάδα µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα βλέ-
πει τις ευκαιρίες να περνούν, ανήµπορη να τις “αρ-
πάξει” και να τις εκµεταλλευτεί».

∆υστυχώς επιβεβαιωθήκαµε… 
Τη στιγµή που η ελληνική οικονοµία επέστρεφε 

στην ανάπτυξη, εµφανίζοντας µέρα µε την ηµέρα, 
µήνα µε τον µήνα, ενθαρρυντικά σηµάδια πραγµατι-
κής και όχι λογιστικής ανάκαµψης, αίφνης βρέθηκε 
ξανά πίσω στην ύφεση. 

Στα σχεδόν δυο χρόνια «διακυβέρνησης Τσίπρα-Καµ-
µένου» αντί να υλοποιηθούν στοχευµένες µεταρρυθ-
µίσεις µε αναπτυξιακό πρόσηµο σπαταλήσαµε ως 
χώρα πολύτιµο «πολιτικό» και «οικονοµικό» χρόνο 
σε ατυχείς διαπραγµατεύσεις, προτάσσοντας τη δή-
θεν «µαγκιά» και όχι τη λογική, παίζοντας ένα επικίν-
δυνο παιχνίδι εντυπώσεων και όχι ουσίας. 

Η πολιτική της γενικευµένης οικονοµικής ανασφάλειας 
που κυριάρχησε µας οδηγεί σήµερα στην πόρτα ενός 
τέταρτου µνηµονίου, ενώ από τον Γενάρη τίθενται 
σε εφαρµογή µια σειρά ακραίων φοροεισπρακτικών 
µέτρων που θα «κατεδαφίσουν» κυριολεκτικά επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά. 

Απέναντι στην «Αριστερή» αντίληψη ότι ο λαϊκισµός 
υπερισχύει της πικρής αλήθειας και τα άδεια κρατικά 
ταµεία γεµίζουν φορολογώντας ό,τι κινείται, η Νέα 
∆ηµοκρατία επενδύει στο δίπολο «λιγότεροι φόροι, 
λιγότερες δαπάνες». 

Στο πλαίσιο αυτό µιλάµε ευθέως για σταδιακή µεί-
ωση των φορολογικών συντελεστών, ξεκινώντας 
µε τον ΕΝΦΙΑ και τα κέρδη των επιχειρήσεων, που 
συνοδεύεται από περιορισµό της κρατικής σπατάλης 
και του κοµµατικού κράτους.  

∆εσµευόµαστε για τολµηρή υιοθέτηση µεταρρυθµίσεων 
στο κράτος και στην οικονοµία, για να αποκτήσουµε 
επιτέλους µια αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση και 
ένα κράτος που δεν θα πολεµά την επιχειρηµατικό-
τητα.

Προτάσσουµε την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας 
στην οικονοµία µέσω της αποπληρωµής των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τους ιδι-
ώτες, ενώ επιµένουµε στην ανάγκη εφαρµογής του 
θεσµού του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, 
δίνοντας λύση στο πρόβληµα της ακραίας φτώχειας 
που πλήττει ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες.  

Με αυτές τις αλλαγές η Ελλάδα µπορεί σύντοµα να πο-
ρευτεί ξανά στο δρόµο της προόδου, δεδοµένου ότι 
οι µειώσεις φόρων θα ωφελήσουν τη µέση ελληνική 
οικογένεια, οι νέες επενδύσεις θα δηµιουργήσουν 
δουλειές και αυτές µε τη σειρά τους θα καλλιεργή-
σουν την προοπτική για ένα καλύτερο µέλλον. 

Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να διαλέξουµε το σωστό δρόµο! 
Ήρθε η ώρα να αλλάξουµε την Ελλάδα, αλλάζοντας 

πρωτίστως νοοτροπία τόσο ως χώρα, όσο και ως 
κοινωνία, 

*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής Ν∆ Β΄ Θεσσα-
λονίκης και Αν. Τοµεάρχης Εργασίας του κόµ-
µατος

του Θεόδωρου 
Καράογλου*

Όπως δήλωσε στην εφηµερίδα Karfitsa ο διευθυντής ερευ-
νών στο ΙΤΣΑΚ Χρήστος Παπαϊωάννου, «δεν υπάρχουν πλη-
ροφορίες για κάποιο µεγάλο ρήγµα και ο σεισµός που έγινε 
φαίνεται να ήταν ο µεγαλύτερος. Στο Κιλκίς βέβαια προκλή-
θηκαν κάποιες µικρές βλάβες σε παλιά σπίτια και υπήρχαν 
πτώσεις παλιών αποθηκών. Οι δυνάµεις που αναπτυχθήκαν 
στις κατασκευές, ήταν στα όρια των τιµών σχεδιασµού». Την 
ίδια ώρα βέβαια αποδεικνύεται πως µετά από 38 χρόνια από 
τον µεγάλο σεισµό µεγέθους 6,5 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ 
που «χτύπησε» τη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1978, κανέ-
νας δε γνωρίζει αν οι ζηµιές που είχαν προκληθεί στα κτήρια 
επισκευάστηκαν, έτσι ώστε να µπορούν να «αντέξουν». Τότε, 
συνολικά είχαν εντοπιστεί 3.170 (4,5%) κτίρια µε σοβαρές 
και επικίνδυνες βλάβες (κόκκινα) και 13.918 (21,0%) κτίρια 
µε µέσης ή και µικρής κλίµακας βλάβες (κίτρινα).

«∆εν κατεδαφίστηκαν όλες οι κόκκινες πολυκατοικίες. Κατά 
δήλωση τότε της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων 
Βορείου Ελλάδος, υπήρχαν φάκελοι που ήταν χαρακτηρισµέ-
νοι “κόκκινοι”, για τους οποίους είχαν υποβληθεί µελέτες για 
την αποκατάσταση και ενίσχυση των συγκεκριµένων κτιρίων. 
Υπήρχαν όµως και “κόκκινα” κτίρια- κυρίως στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης- για τα οποία δεν είχαν υποβληθεί µελέτες. 
Η ΥΑΣΒΕ έδινε οδηγίες στους ιδιοκτήτες των συγκεκριµέ-
νων ακινήτων ώστε να υποβάλλουν µελέτες, δε µπορούσε 
όµως και να τους υποχρεώσει. Έτσι, δε γνωρίζουµε αν αυτά 
τα κτίρια αποκαταστάθηκαν και µε ποιον τρόπο, σίγουρα 
όµως έχουν αυξηµένη τρωτότητα και αυξηµένο κίνδυνο σε 
περίπτωση σεισµού», εξηγεί στην Karfitsa o δρ. Πολιτικός 
Μηχανικός, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ Βασίλης Λεκίδης. 
Ο ίδιος µάλιστα υπογραµµίζει πως: «από το ποσοστό των 
κτιρίων για τα οποία υποβλήθηκαν µελέτες, δεν είναι 100% 
βέβαιο πως αυτές υλοποιήθηκαν και αυτό γιατί η ΥΑΣΒΕ ενέ-
κρινε µεν τις µελέτες αλλά δεν είχε την υποχρέωση να στείλει 
συνεργείο για να δει πως όντως αυτές έγιναν. Επίσης είτε µι-
λάµε για “κόκκινα” είτε για “κίτρινα” κτίρια, είναι χτισµένα µε 
τις παλιές κανονιστικές διατάξεις, που σηµαίνει πως έχουν 
πρόβληµα υψηλής τρωτότητας, δεν έχουν γίνει προσεισµικοί 
έλεγχοι µε βάση τα καινούρια στοιχεία. Άρα λοιπόν µε έναν 
σεισµό που θα επηρεάσει το κέντρο της πόλης, ενδέχεται να 
παρουσιάσουν υψηλό βαθµό βλάβης», επισηµαίνει.

«Από τα 85.000 κτίρια έχει ελεγχτεί το 20%» 
Ο δρ. Λεκίδης λέει χαρακτηριστικά πως: «αν τα παλιά κτί-

ρια δεν έχουν αναβαθµιστεί µε βάση τους σύγχρονους κανο-
νισµούς- που στο µεγαλύτερο ποσοστό δεν έγινε αυτό- υπάρ-
χει θέµα. Αν δεν έχει γίνει αποτίµηση της σεισµικής τους 
επάρκειας, τότε κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Από την άλλη 
µεριά βέβαια, τα περισσότερα κτίρια στη Θεσσαλονίκη έχουν 
πυρήνες οπλισµένου σκυροδέµατος στα κλιµακοστάσιά τους, 
αυτό βοηθάει κατά πολύ το κτήριο να επιβιώσει µετά από 
έναν ισχυρό σεισµό, ανεξάρτητα από τους κανονισµούς (αν 
είναι νέος ή παλιός)». Εξηγεί πως πριν από την οικονοµική 
κρίση, 1,5% του δοµικού αποθέµατος ανανεωνότανε κάθε 
χρόνο, γινόντουσαν δηλαδή νέα κτίρια. «Αυτό λοιπόν σηµαί-
νει πως από το 100% του δοµικού αποθέµατος της Θεσσαλο-
νίκης, περίπου το 70% είναι µε παλιούς κανονισµούς και δεν 
έχουν σεισµική επάρκεια (κανονισµός του ’58) και το 30% 
µε νέους (από το ’85 και µετά όπου τα κτήρια έχουν µεγάλη 
σεισµική επάρκεια). Για το λόγο αυτό λοιπόν δηµιουργήθη-
καν από τον ΟΑΣΠ θεσµικά πλαίσια για προσεισµικό έλεγχο 
υφιστάµενων κατασκευών σε 85.000 δηµόσια κτήρια ανά 

Ο σεισµός µεγέθους 4,7 βαθµών της 
κλίµακας ρίχτερ, που σηµειώθηκε στις 

18 Νοεµβρίου µε επίκεντρο το Κιλκίς, ήταν 
ο τρίτος και πιο ισχυρός σε διάστηµα µό-
λις ενός µήνα, που έγινε αισθητός και στη 
Θεσσαλονίκη. Μάλιστα το βράδυ της περα-
σµένης Τετάρτης σηµειώθηκε νέος σεισµός 
µεγέθους 3,9 βαθµών της κλίµακας ρίχτερ, 
στην ίδια περιοχή που έγινε και πάλι αι-
σθητός στη Θεσσαλονίκη.

∆ιάγραµµα µε τα ποσοστά κατασκευών
ανάλογα µε την τρωτότητά τους 

Της Έλενας Καραβασίλη 



την Ελλάδα, µε σκοπό να κατατάσσει 
τα κτίρια σε κατηγορίες (άµεσου, ενδι-
άµεσου και µικρού κινδύνου). Μέχρι 
σήµερα, (µετά από 15 χρόνια) έχει γί-
νει προσεισµικός έλεγχος σε ένα ποσο-
στό της τάξεως του 18-20% εξ’ αυτών. 
Παρότι εγκρίθηκε από την περιφέρεια 
κεντρικής Μακεδονίας το πρόγραµµα 
προσεισµικών ελέγχων για τους δή-
µους Καλαµαριάς, Πυλαίας- Χορτιάτη 
κ.ο.κ. τελικά δε χρηµατοδοτήθηκε και 
έτσι δεν προχώρησε». Ο δρ. Λεκίδης 
τονίζει: «το ότι δεν έχει γίνει έλεγχος 
σηµαίνει πως δεν έγιναν ενισχύσεις. 
Αυτό βέβαια δε συνεπάγεται ότι όλα 
τα κτίρια έχουν την ίδια επικινδυνότη-
τα. Αναφορικά δε µε τον προσεισµικό 
έλεγχο σε ιδιωτικές κατασκευές, εκεί 
βρισκόµαστε ακόµη σε αρχικό στάδιο, 
διότι υπάρχουν νοµικά ζητήµατα». 

«Πρόβληµα στο ήδη παλιό 
δοµηµένο σύστηµα»

Από την πλευρά του ο καθηγητής 
Σεισµολογίας του Α.Π.Θ. Μανώλης 
Σκορδίλης σηµειώνει πως υπάρχουν 
δύο προσεγγίσεις στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα. «Οι οικοδοµές που είχαν χα-
ρακτηριστεί “κίτρινες”, µπορούσαν να 

επανέλθουν στην πρότερη άρτια κατά-
στασή τους µετά τις επισκευές. Ας υπο-
θέσουµε λοιπόν πως ένα κτίριο που 
στο σεισµό του ’78 χαρακτηρίστηκε 
“κίτρινο”, µετατράπηκε µετά από τις κα-
τάλληλες εργασίες σε “πράσινο”. Προ-
φανώς όµως, µετά από 40 χρόνιο, δε 
θα έχει την ίδια συµπεριφορά σε έναν 
αντίστοιχο σεισµό. Για τον απλούστατο 
λόγο ότι είναι λογικό ο χρόνος να έχει 
επιδράσει στα φυσικά χαρακτηριστικά 
των υλικών από τα οποία είναι φτιαγ-
µένο», λέει. Και συνεχίζει: «έτσι λοιπόν 
οι οικοδοµές που ταλαιπωρήθηκαν 
από το σεισµό του ’78 αλλά ανταποκρί-
θηκαν επαρκώς, δεν είναι βέβαιο πως 
σε ένα αντίστοιχο σεισµικό φορτίο, θα 
ανταποκριθούν µε τον ίδιο τρόπο. Το 
πρόβληµα λοιπόν εντοπίζεται στο ήδη 
παλιό δοµηµένο σύστηµα. Τα πιο σύγ-
χρονα κτίρια, χτίστηκαν µε τους σύγ-
χρονους αντισεισµικούς κανονισµούς 
και κατ’ επέκταση µε πιο αυστηρές προ-
διαγραφές. Το ευνοϊκότερο σενάριο 
είναι πως οι “κίτρινες” πολυκατοικί-
ες επισκευάστηκαν, όµως δε παύει να 
έχουν µεσολαβήσει 40 χρόνια από τότε 
και… ακόµη περισσότερα από την κα-
τασκευή τους. Έτσι η γήρανση υλικών 

υπάρχει. Εποµένως δε µπορούµε να 
γνωρίζουµε αν αυτά τα κτίρια θα έχουν 
καλή συµπεριφορά σε µία αντίστοιχη 
σεισµική δόνηση», εξηγεί ο κ. Σκορδύ-
λης. Ο διευθυντής ερευνών στο ΙΤΣΑΚ 
κ. Παπαϊωάννου, αναφέρει ότι στις πο-
λυκατοικίες που είχαν πρόβληµα από 
το σεισµό του ‘ 78 µπορεί να έγιναν µε-
ταγενέστερα αυθαίρετες παρεµβάσεις, 
«οι οποίες να δηµιούργησαν πιθανό 
πρόβληµα στην κατασκευή, να µειώθη-
κε δηλαδή η αντοχή. Ο κίνδυνος πάντα 
υπάρχει. Βέβαια για µένα υπάρχει κι 
άλλο ζήτηµα. ∆υστυχώς θυµόµαστε το 
σεισµό… µόλις “κουνηθούµε”. ∆ηλαδή 
θα έπρεπε κάποιος που αγοράζει ένα 
παλιό κτήριο που είτε κατασκευάστηκε 
το ’78 είτε υπήρχε εκείνη την περίοδο, 
να ψάξει στα αρχεία της ΥΑΣΒΕ για τις 
βλάβες που µπορεί να είχε αλλά και για 
το αν αυτές επισκευάστηκαν!».
«Η Ελλάδα δεν είναι 
άσεισµη χώρα»

Ο καθηγητής του τµήµατος πολιτι-
κών µηχανικών στο Α.Π.Θ. και αντι-
πρόεδρος της ελληνικής και ευρωπαϊ-
κής εταιρείας αντισεισµικής µηχανικής 
Κυριαζής Πιτιλάκης λέει πως: «αν µία 
πολυκατοικία χαρακτηρίστηκε “κίτρι-
νη” στο σεισµό του ’78 και ο ιδιοκτή-
της δεν έκανε καµία παρέµβαση σε 
αυτό, σε έναν ισχυρό σεισµό µπορεί 
να δηµιουργηθούν σοβαρά προβλή-
µατα. Όµως, µπορεί να ήταν “κίτρινο” 
και να µπορεί να σηκώσει έναν σεισµό 
ίδιου µεγέθους χωρίς να καταρρεύσει. 
Σε περίπτωση όµως που οι ζηµιές ήταν 
σε κρίσιµα σηµεία, υποστυλώµατα κτλ, 
τότε υπάρχει πρόβληµα. ∆ε µπορούµε 
όµως να µιλήσουµε αφοριστικά, δεν 
έχουν όλες οι “κίτρινες” πολυκατοικίες 
τις ίδιες ζηµιές. Επίσης ας µη ξεχνάµε 
ότι η Ελλάδα δεν είναι άσεισµη χώρα. 
Αν όλη η χώρα αποτελούταν από ξηρά 
θα είχαµε µεγάλο ζήτηµα, ευτυχώς 
όµως πολλοί σεισµοί γίνονται στο θα-
λάσσιο χώρο και εποµένως µακριά από 
κατοικηµένες περιοχές».
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Η ∆ΕΘ και το «άνοιγμα» 
στην Κίνα

Θεµέλιο για την ανάπτυξη της διεθνοποίησης της ∆ΕΘ-Helexpo 
και την σύναψη συνεργασιών, που θέτουν τον εθνικό εκ-
θεσιακό φορέα σε µία τροχιά ρεαλιστικής επέκτασης των 
δραστηριοτήτων του, αποτελεί το γεγονός πως η Κίνα είναι 
η Τιµώµενη Χώρα στην 82η ∆ΕΘ τον Σεπτέµβριο του 2017.

Αυτή την εξέλιξη δεν την διαχειριζόµαστε µόνο υπό το πρίσµα 
της συµµετοχής της Κίνας και πολλών επιχειρήσεων της 
στην 82η ∆ΕΘ, καθώς και της διοργάνωσης στο πλαίσιο 
της συγκεκριµένης έκθεσης ενός πλούσιου προγράµµατος 
παράλληλων εκδηλώσεων από την Τιµώµενη Χώρα.

Για την ∆ΕΘ-Helexpo το ότι είναι η Κίνα Τιµώµενη Χώρα απο-
τελεί ευκαιρία για να επιταχύνουµε την επισφράγιση συνερ-
γασιών µε εκθεσιακούς οργανισµούς από την συγκεκριµένη 
χώρα, η οποία συγκεντρώνει επάνω της τα «φώτα» της πα-
γκόσµιας οικονοµίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από λίγες ηµέρες προχωρήσαµε στην 
υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τον εκθεσιακό ορ-
γανισµό του Σενζέν, που διοργανώνει την China Hi-Tech 
Fair (CHTF), τη µεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας της Κίνας. 
Η σηµαντική αυτή συµφωνία επισφραγίστηκε στο πλαίσιο 
επίσκεψης του προέδρου της ∆ΕΘ-Helexpo, κ. Τάσου Τζή-
κα, στην China Hi-Tech Fair, που πραγµατοποιήθηκε από 
τις 16 έως τις 21 Νοεµβρίου στο Σενζέν, της Νότιας Κίνας.

Το µνηµόνιο συνεργασίας έχει τρεις στόχους: την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας ανάµεσα στους δύο εκθεσιακούς φορείς, τη 
συµµετοχή του ενός σε διοργανώσεις του άλλου και το αντί-
στροφο, αλλά και τη συγκρότηση µιας οµάδας εργασίας που 
θα επεξεργαστεί τη στενότερη συνεργασία της ∆ΕΘ-Helexpo 
και του εκθεσιακού οργανισµού του Σενζέν. Ειδικότερα, 
προτεραιότητες της συµφωνίας θα είναι να διερευνηθεί το 
ενδεχόµενο διοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη µιας έκθεσης 
τεχνολογικών προϊόντων, στα πρότυπα των διοργανώσεων 
που πραγµατοποιεί ο εκθεσιακός οργανισµός του Σενζέν, 
αλλά και το ενδεχόµενο της συµµετοχής του τελευταίου στην 
82η ∆ΕΘ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην CHTF, ο κ. Τζήκας συναντήθηκε 
και µε τη διοίκηση του Οργανισµού Προώθησης ∆ιεθνών 
Εµπορικών Σχέσεων του Σενζέν. 

Εποµένως είναι απολύτως χειροπιαστά τα αποτελέσµατα από την 
εντατικοποίηση των επαφών µας και τη διερεύνηση συνερ-
γασιών µε Κινεζικούς διοργανωτές εκθέσεων και επιχειρή-
σεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να εξάγουν ή να επενδύσουν 
στη χώρα µας.

Ακόµη, να επισηµάνω πως υπάρχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον 
από την Κίνα και για κλαδικές εκθέσεις της ∆ΕΘ-Helexpo, 
καθώς η ∆ΕΘ µπορεί να είναι η «βιτρίνα» των κινεζικών 
προϊόντων, ένα εκθεσιακό παράθυρο της Κίνας στη Θεσσα-
λονίκη, µε θέα προς τα Βαλκάνια.

Για την επίτευξη ανάλογων συµφωνιών έχουµε ήδη πραγµατο-
ποιήσει συναντήσεις µε δέκα διοργανωτές εκθέσεων από 
τον κρατικό και τον ιδιωτικό τοµέα της Κίνας και έχει προ-
κύψει συγκεκριµένο ενδιαφέρον για τη συµµετοχή κινεζι-
κών επιχειρήσεων στις µεγαλύτερες κλαδικές εκθέσεις της 
∆ΕΘ-Helexpo, όπως η Philoxenia, η Hotelia, η Detrop και 
η Freskon.

Το κινεζικό ενδιαφέρον εστιάζει στον τουρισµό και στα ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα, καθώς και στις εξαγωγές στη χώρα µας 
µηχανηµάτων και βιοµηχανικών ειδών.

Επιπλέον, έχουµε επισκεφτεί την Έκθεση του Πεκίνου, τον Κινέ-
ζικο Οργανισµό Προώθησης Επενδύσεων και το Επιµελη-
τήριο της Σανγκάης, όπου υλοποιήθηκαν συναντήσεις για 
την διερεύνηση πιθανών συνεργασιών µε εκπροσώπους 
φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που διοργανώνουν 
συµµετοχές σε διεθνείς εκθέσεις.

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της ∆ΕΘ-Helexpo και η 
επέκταση των συνεργασιών µας στην Κίνα αποτελεί το πιο 
πρόσφορο έδαφος πάνω στο οποίο «καρποφορεί» µε τον 
πιο γόνιµο τρόπο η πρωτοβουλία να είναι η Κίνα η Τιµώµε-
νη Χώρα της 82ης ∆ΕΘ.

*Ο κ. Ποζρικίδης είναι διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΘ-
HELEXPOA.E.

του Κυριάκου 
Ποζρικίδη*

«Το 70% των κτιρίων της Θεσσαλονίκης 
δεν έχει σεισμική επάρκεια»!

«Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταρρεύσεις»
Ο δρ. Λεκίδης εξηγεί πως σε περίπτωση σεισµού 
δε συµπεριφέρονται το ίδιο όλες οι κατασκευές. 
«Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι σπάει το ρήγ-
µα της Βόλβης και γίνεται ένας σεισµός 6 ρίχτερ, 
τότε η κατανοµή των επιταχύνσεων στο πολεοδο-
µικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης δεν είναι στα-
θερή. ∆ηλαδή, θα έχουµε στη δυτική Θεσσαλονίκη 
µία επιτάχυνση α, στο κέντρο α/2 και στην ανατο-
λική α/3, που πρακτικά σηµαίνει ότι ο αριθµός των 

κατασκευών που θα εκτεθούν στον κίνδυνο είναι 
πολύ µικρότερος από το σύνολο των κατασκευών 
της πόλης. Αναφορικά µε τις παλιές κατασκευές, 
αν εκτεθούν σε υψηλή επιτάχυνση τότε κινδυνεύ-
ουν από κατάρρευση. Πάντα υπάρχει η πιθανότη-
τα στο κέντρο της πόλης να έχουµε καταρρεύσεις, 
προκύπτει από τους δείκτες της µαθητικής λογικής 
και της επιστήµης», υπογραµµίζει. 
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Το κράτος αρνείται να… παραιτηθεί από τα εκατοµµύρια που 
συνεπάγεται η  φορολογία ιδρυµάτων, φορέων, σωµατείων, 
που ναι µεν προσφέρουν κοινωνικό έργο, αλλά στους ψυχρούς 
υπολογιστές εµφανίζονται απλώς ως µεγαλοϊδιοκτήτες.

Και η πραγµατικότητα είναι πως οι περιπτώσεις του  «Χαµό-
γελου του Παιδιού» ή των χωριών SOS που καλώς υπερπρο-
βλήθηκαν, λόγω των προβληµάτων ή ακόµα και του κινδύνου 
αναστολής της κοινωνικής προσφοράς τους λόγω του ΕΝΦΙΑ 
που έπρεπε να καταβάλουν, αποτελούν µόνο την κορυφή του 
παγόβουνου. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες ίσως, οι φορείς σε 
όλη τη χώρα, που τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί να αγω-
νίζονται, αντί για να απλώσουν περισσότερη ανθρωπιά σε πε-
ρισσότερους συνανθρώπους µας , να µαζέψουν τα …λύτρα για 
το δικαίωµα να υπερασπιστούν την ανθρωπιά της κοινωνίας 
µας. Γιατί κάπως έτσι έχουν αρχίσει να µοιάζουν οι φόροι που 
τους ζητά το κράτος για να τους επιτρέψει να συνεχίσουν να 
επιτελούν το έργο που δεν µπορεί να επιτελέσει το ίδιο. Τέσ-
σερις χαρακτηριστικές περιπτώσεις φορέων της Θεσσαλονίκης, 
αποδεικνύουν του λόγου το αληθές!

Ορφανοτροφείο «Μέλισσα»
«Το ύψος των φόρων που κληθήκαµε να καταβάλουµε φέτος 

συµπεριλαµβανοµένου του ΕΝΦΙΑ, ήταν 27.000 ευρώ», λέει 
στην «Κ» η πρόεδρος του ιδρύµατος κ. Θεοφανώ Παπαζήση. 
«Και τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε 35.000 µηνιαίως τα 
οποία συγκεντρώνουµε µε πολύ κόπο, καθώς η κρατική επιχο-
ρήγηση έχει περιοριστεί στις  50.000 το χρόνο περίπου, από 
200.000 ευρώ που ήταν ως το 2011. Ήδη τον Οκτώβριο οι 
14 εργαζόµενοι του ορφανοτροφείου έµειναν απλήρωτοι.  Και 
αγωνιζόµαστε κάθε µέρα, ώστε στα 25 κορίτσια που µεγαλώ-
νουν κοντά µας και έχουν τις δικές τους καθηµερινές ανάγκες, 
να µην λείψει η φροντίδα που τους αξίζει.» Αξίζει µάλιστα να 
τονιστεί, ότι και ο σηµερινός αριθµός των …απλήρωτων τον 
τελευταίο µήνα εργαζοµένων, είναι ανεπαρκής για την πλήρη 
κάλυψη των αναγκών του ορφανοτροφείου. Πόσα δροµολόγια 
να κάνει ένας οδηγός για να µεταφέρει παιδιά σε σχολεία, σε 
γιατρούς, ή σε άλλες αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες; Πόσες διπλοβάρδιες ή τριπλοβάρδιες να κάνουν οι παιδα-
γωγοί και οι κοινωνικοί λειτουργοί;  Ποιος θα µείνει πίσω να 
φροντίζει τα µικρότερα κορίτσια αν η µόνη εργαζόµενη παιδα-
γωγός που µένει στο ίδρυµα το Σαββατοκύριακο χρειαστεί να 
συνοδεύσει µια κοπέλα σε κάποιο εφηµερεύον νοσοκοµείο για 
έκτακτους λόγους;

«Χαρίσειο» Γηροκοµείο
Πάνω από 220.000 ευρώ καλείται να δώσει στο κράτος το 

«Χαρίσειο» µόνο για ΕΝΦΙΑ! Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ιδρύ-
µατος κ. Θεόδωρος Εκκλησίαρχος, εξηγεί: «Το Χαρίσειο έχει 
αρκετά ακίνητα. Σίγουρα ο προορισµός τους είναι η χρηµατο-
δότηση της φροντίδας των ηλικιωµένων και όχι  η κάλυψη φό-
ρων. Με τα µισά από τα χρήµατα που δίνουµε για ΕΝΦΙΑ, θα 

µπορούσαµε να καλύψουµε τη σίτιση των 75 ηλικιωµένων που 
σήµερα  διαµένουν στο Χαρίσειο για έντεκα µήνες»

Φιλόπτωχος Αδελφότητα Κυριών
«Οι φόροι, ΕΝΦΙΑ και λοιποί που καλούµαστε να καταβάλου-

µε φέτος, ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ, ποσό που ισοδυναµεί µε 
τους µισθούς… έξι µηνών για τους εργαζόµενους που καταφέρ-
νουµε να απασχολούµε για τις ανάγκες του έργου µας» , τονίζει 
στην «Κ» η πρόεδρος κ. Άννα Τσεκούρα. Η αδελφότητα, µερι-
µνά για την καθηµερινή σίτιση 150 φτωχών και …νεόπτωχων, 
λόγω κρίσης, συµπολιτών µας, συµπεριλαµβανοµένων των 30 
περίπου φοιτητριών που φιλοξενούνται µε κοινωνικά και οι-
κονοµικά κριτήρια στο οικοτροφείο της αδελφότητας. «Και ο 
ΕΝΦΙΑ είναι απαιτητός από το κράτος, χωρίς να ρωτά τι έσοδα 
έχουµε από τα ακίνητα που… υποτίθεται πως αξιοποιούµε, αλλά 
χωρίς αντίκρισµα πολλές φορές», συµπληρώνει η κ. Τσεκούρα. 
«Έχουµε περιπτώσεις ξενοίκιαστων ακινήτων, ή οφειλής ενοι-
κίων µέχρι και οκτώ µηνών. Όταν όµως έρχεται ο λογαριασµός 
της ∆ΕΗ για τα µαγειρεία στα οποία ετοιµάζουµε τα συσσίτια ή 
για το οικοτροφείο, εµείς δεν µπορούµε να τον πληρώσουµε 
µε καλή διάθεση και χαµόγελο. Πρέπει να τον εξοφλήσουµε 
…µετρητοίς. Ευτυχώς υπάρχουν οι συνδροµές των 500 µελών 
µας και οι δωρεές ευαίσθητων συµπολιτών µας, που αρκεί να 
έρθουν πιο κοντά και να µας γνωρίσουν, για να αποφασίσουν 
να προσφέρουν τη δική τους βοήθεια.»

Σύλλογος Συνδρόµου DOWN Ελλάδος
«Για εµάς ο ΕΝΦΙΑ είναι… φόβητρο για το µέλλον», λέει στην 

«Κ» ο πρόεδρος του συλλόγου Σταύρος Τσιφλίκης. ∆ύο νέα κτί-
ρια στην Καλαµαριά αναµένεται να ενταχθούν στο δυναµικό 
του συλλόγου όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισµός 
τους. Και τότε σίγουρα ο θα είναι ένας… διαφορετικός πονοκέ-
φαλος και ο ΕΝΦΙΑ σε σύγκριση µε τα 1.000 ευρώ, που καλεί-
ται να δώσει φέτος ο σύλλογος.  «Κι αυτό το ποσό για εµάς δεν 
είναι ευκαταφρόνητο, όταν τα µηνιαία λειτουργικά έξοδα του 
χώρου φροντίδας 90 νέων και παιδιών µε σύνδροµο DOWN 
ανέρχονται µε πολλές στερήσεις στις 12.000 ευρώ», τονίζει ο 
κ Τσιφλίκης. «Για να είµαστε ικανοποιηµένοι ότι παρέχουµε 
στα παιδιά όσα θα θέλαµε, θα έπρεπε να δαπανούµε περίπου 
20.000 µηνιαίως, απασχολώντας 12-13 εργαζόµενους, αντί για 
εννέα εργαζόµενους που έχουµε σήµερα».

Εναπόκειται στην κρίση του καθενός, το κατά πόσον η οικο-
νοµική κρίση και τα µνηµόνια δικαιολογούν την οριζόντια και 
ισοπεδωτική αφαίµαξη πόρων από φορείς και ιδρύµατα που 
αποτελούν την τελευταία ασπίδα προστασίας γερόντων ή παι-
διών, απέναντι στην αναξιοπρέπεια, στη µοναξιά, στην εγκατά-
λειψη, ή ακόµα και στην βία άλλων ανθρώπων.

Λένε πολλοί ειρωνικά, πως 
στην Ελλάδα σε λίγο θα 

φορολογείται και ο αέρας που 
αναπνέουµε. Όµως, χωρίς κα-
µία ειρωνεία, ήδη φορολογεί-
ται η ανθρωπιά της κοινωνίας 
µας µε προκρούστεια λογική. 
Μόνο τέτοια λογική θα επέ-
τρεπε  να µένουν απλήρωτοι 
οι εργαζόµενοι  ενός ορφανο-
τροφείου της Θεσσαλονίκης 
λόγω ΕΝΦΙΑ, ή να στερείται 
ένα γηροκοµείο τα χρήµατα 
που αντιστοιχούν στην φρο-
ντίδα δέκα εντελώς άπορων 
ατόµων  για έναν χρόνο. 

Της Φιλίας Νοµικού

Στην Ελλάδα φορολογείται και η… ανθρωπιά!

Όταν οι µισθοί 
εργαζοµένων και 

χρήµατα που προ-
ορίζονται για υπη-
ρεσίες φροντίδας 
γίνονται ΕΝΦΙΑ
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Σήµερα, αγνοώντας την, ο Αλβα-
νός πρωθυπουργός κάνει λόγο για 
«αµφισβητούµενη περιοχή, όπου 
υποθετικά τουλάχιστον, υπάρχουν 
πηγές πετρελαίου και αερίου». Ζητά, 
µάλιστα, να προσέλθει η Ελλάδα σε 
διαπραγµάτευση για τα ναυτικά µί-
λια και τα θαλάσσια σύνορα».  

Αναλυτές εκτιµούν πως οι προ-
κλήσεις Ράµα και Ερντογάν, συµβα-
δίζουν. Η ελληνική οικονοµική κρί-
ση, καθιστά τη χώρα µας ευάλωτη σε 
τέτοιου είδους καταστάσεις.   

«Η αλβανική πλευρά θέτει επίµονα 
το ζήτηµα της «τσαµουριάς» το οποίο 
η ελληνική πλευρά θεωρεί ανύπαρ-
κτο. Επιµένει να αναγνωριστεί γε-
νοκτονία ή τουλάχιστον εγκλήµατα 
κατά των Τσάµηδων την περίοδο 
του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και να 
ζητήσει δηµόσια συγγνώµη το ελ-
ληνικό κράτος. Να επιτραπεί στους 
Τσάµηδες και τους απογόνους τους 
να επιστρέψουν στην Ήπειρο, να 
αρθεί η εµπόλεµη κατάσταση µετα-
ξύ των δύο χωρών και να επιτραπεί 
στους Τσάµηδες να διεκδικήσουν 
πίσω τις περιουσίες τους ή τουλάχι-
στον να αποζηµιωθούν για αυτές», 
είπε στην KARFITSA, η λέκτορας 
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, στο 
τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΑΠΘ, Ελευθερία Μαντά. 
Εξηγεί πως «η ρητορική έχει εντα-

θεί τον τελευταίο χρόνο λόγω και 
της συµµετοχής του κόµµατος PDIU 
(που εκπροσωπεί πολιτικά τους 
Τσάµηδες) στον κυβερνητικό συ-
νασπισµό. Οι πρόσφατες δηλώσεις 
Ράµα σε ελληνικές ή ξένες εκπο-
µπές ουσιαστικά αναπαράγουν την 
επιχειρηµατολογία των Αλβανών 
Τσάµηδων». Η πανεπιστηµιακός 
ξεκαθαρίζει πως «οι Τσάµηδες εκδι-
ώχθηκαν από την Ήπειρο κατά τον 
Β΄ΠΠ λόγω συνεργασίας µεγάλου 
µέρους του πληθυσµού µε τις ιταλι-
κές και γερµανικές αρχές κατοχής. 
Περίπου, 2.100 άτοµα καταδικά-
στηκαν από τα ειδικά δικαστήρια το 
1945 ως δωσίλογοι και δηµεύτηκαν 
οι περιουσίες τους. Όσον αφορά την 
άρση της εµπόλεµης κατάστασης δεν 
πρόκειται για περιουσίες Τσάµη-
δων, αλλά για περιουσίες Αλβανών 
πολιτών που τέθηκαν υπό µεσεγγύ-
ηση το 1940 και το θέµα παραµένει 
σε εκκρεµότητα. Ωστόσο, εδώ και 
χρόνια προκαλείται σκόπιµη σύγχυ-
ση µεταξύ των δύο θεµάτων από την 
αλβανική πλευρά µε σκοπό τη δηµι-
ουργία εντυπώσεων στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό».
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Πυροδοτεί νέα ένταση η τουρκική πλευρά. 
Η πρόσφατη προκλητική δήλωση του Τούρ-
κου υπουργού Εξωτερικών ότι «τα Ίµια είναι 
τουρκικό έδαφος», γεννά έντονες ανησυχίες. 
Ο Μελβούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας γρα-
πτώς σε ερώτηση που κατέθεσε άλλος Τούρ-
κος βουλευτής, αµφισβητεί όχι µόνο το καθε-
στώς των Ιµίων αλλά και το καθεστώς άλλων 
18 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο 
Αιγαίο. «Οι θέσεις της χώρας µας για όλα τα 
ζητήµατα στο Αιγαίο, µεταξύ των οποίων και 
του συγκεκριµένου, και για την επίλυσή τους 
έχουν τεθεί υπ’ όψιν της κοινής γνώµης µε 
ποικίλες ανακοινώσεις του Υπουργείου µου 
από το 1996 έως και σήµερα. Στο πλαίσιο 
αυτό, δεν θα αποδεχθούµε τη δηµιουργία 
από την Ελλάδα ενδεχόµενων de facto κατα-
στάσεων επί γεωγραφικών σχηµατισµών µε 
αµφισβητούµενο καθεστώς και, σε περίπτω-
ση απόπειρας, ανακοινώνεται ότι αυτά δεν 
θα έχουν αποτέλεσµα από νοµική σκοπιά», 
ισχυρίστηκε ο Μ. Τσαβούσογλου.

Η Αθήνα απαντά
Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε  τηλεφω-

νικά µε την Γερµανίδα καγκελάριο. Η Ν∆,  
δια µέσου του τοµεάρχη Εξωτερικών Γιώρ-
γου Κουµουτσάκου, ζητά την άµεση σύγκλι-
ση του συµβουλίου πολιτικών αρχηγών.  Σε 
ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών 
αναφέρει µεταξύ άλλων: «Η κυριαρχία της 
Ελλάδας επί των νησιών της στο Αιγαίο, συ-
µπεριλαµβανοµένων των Ιµίων, είναι αδιαµ-
φισβήτητη και κατοχυρώνεται από το ∆ιεθνές 
∆ίκαιο. Ανεύθυνες αναφορές περί του αντι-
θέτου είναι προκλητικές, καθότι το νοµικό 
καθεστώς των νησιών και των βραχονησί-
δων του Αιγαίου είναι σαφές και έχει ρητώς 
καθοριστεί από σειρά ∆ιεθνών Συµφωνιών 
του προηγούµενου αιώνα. Όποιος αγνοεί 
αυτή τη διεθνή νοµική πραγµατικότητα δεν 
συµβάλλει στην εµπέδωση κανόνων καλής 
γειτονίας, αντίθετα τους υπονοµεύει

Η πιο άνιση κατανοµή γης σε όλον τον πλανήτη παρατηρείται στη Λατινική 
Αµερική. Πάνω από το 50% της καλλιεργήσιµης γης ανήκει µόλις, στο 1% των 
αγροκτηµάτων ή ιδιοκτησιών. Την αποκάλυψη έκανε η µη κυβερνητική οργάνω-
ση Oxfam. Στην Κολοµβία, όπου τα δύο τρίτα της καλλιεργήσιµης γης αντιστοι-
χούν σε µόλις 0,4% των αγροκτηµάτων, υπάρχει το οξύτερο πρόβληµα. Όπως 
υποστηρίζει η ΜΚΟ, το πρόβληµα σήµερα είναι χειρότερο ακόµη και από  τη 
δεκαετία του 1960, όταν η οργή για την έλλειψη γης είχε αναγκάσει κάποιες 
από τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να προωθήσουν µεταρρυθµίσεις. 
Στην Κολοµβία, στο 84% των µικρότερων αγροκτηµάτων αντιστοιχεί λιγότερο 
από το 4% της παραγωγικής καλλιεργήσιµης γης. Στη Χιλή και στην Παραγου-
άη, το 70% της γης ανήκει στο 1% των µεγάλων κτηµατιών. «Όσο οι γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις µεγάλης κλίµακας καταλαµβάνουν όλο και περισσότερη γη, τα 
µικρά οικογενειακά αγροκτήµατα περιθωριοποιούνται ή εξαφανίζονται εντελώς», 
αναφέρεται στην έκθεση της Όξφαµ. Την  ανισότητα στην κατανοµή της γης επι-
τείνει και η αύξηση, µέσα στα τελευταία 15 χρόνια, των κτηνοτροφικών µονάδων 
µεγάλης κλίµακας, των πετρελαιοπηγών, της υλοτοµικής δραστηριότητας και των 
ορυχείων, αλλά και µεγάλης κλίµακας καλλιεργειών όπως της σόγιας, του φοι-
νικέλαιου ή του ζαχαροκάλαµου, σύµφωνα µε τη µελέτη. Η ανισότητα αυτή προ-
καλεί «διενέξεις για τη γαιοκτησία και εκτεταµένη βία». Σύµφωνα µε την έκθεση 
της ΜΚΟ, 122 ακτιβιστές δολοφονήθηκαν πέρυσι στη Λατινική Αµερική, και 
από αυτούς περίπου οι µισοί έπεσαν νεκροί πιθανότατα λόγω υποθέσεων που 
σχετίζονταν µε την προστασία δικαιωµάτων γαιοκτησίας ή την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι γυναίκες,  πλήττονται περισσότερο και έχουν πολύ λιγότερη 
γη στα χέρια τους. Στη Γουατεµάλα,  µόλις το 8% των γυναικών έχει στα χέρια του 
τίτλους γης. Το ποσοστό αυξάνεται στο 30% στο Περού.

Το «χαρτί» των προκλήσεων προς τη χώρα µας συνεχί-
ζει να παίζει ο Αλβανός πρωθυπουργός. Θέτει ευθέ-

ως θέµα «τσαµουριάς», αγνοώντας ωστόσο, επιδεικτικά, 
ζωτικά  διµερή θέµατα µεταξύ των δύο χωρών, όπως η 
κύρωση της Συµφωνίας για την οριοθέτηση της υφαλο-
κρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών, (ΑΟΖ), η οποία είχε 
υπογραφεί στα Τίρανα το 2009 από την τότε υπουργό 
Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη. 

Της Όλγας Γκάλη

Ο Έντι Ράμα και τα ...«θέλω» του

Αιγαίο χωρίς σύνορα θέλει η Τουρκία

Οι τρομακτικές ανισότητες φέρνουν την πείνα

Η πανεπιστηµιακός Ελευθερία Μαντά απαντά στις αυθαίρετες διεκδικήσεις του Έντι Ράµα
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Το όχηµα αυτό –που είδαµε στην έκ-
θεση αυτοκινήτου στο Παρίσι– είναι η 
νέα «γκάµα των 8», η πιο ανανεωµένη 
στην ιστορία της µάρκας. Οι Γάλλοι της 
Peugeot αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα 
ανατρεπτικό SUV! Και δεν έχουν άδικο, 
γιατί το 3008 έχει ανατρεπτικό design, 
νέας γενιάς i-Cockpit, Ηigh-Τech συστή-
µατα ασφάλειας και άνεσης και προηγ-
µένους, τεχνολογικά, κινητήρες βενζίνης 
και πετρελαίου! Το νέο Peugeot 3008 βα-
σίζεται στην ευέλικτη πλατφόρµα EMP2 
που διασφαλίζει µειωµένο απόβαρο έως 
100 κιλά, µειώνοντας την εκποµπή ρύ-
πων και την κατανάλωση καυσίµου. Θα 
κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, 
στο εργοστάσιο Sochaux, ενώ τα µηχανι-
κά σύνολα θα προέρχονται από τα εργο-
στάσια Trémery και Douvrin.

Τα αυτοκίνητα της γαλλικής φίρµας 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ο Όµιλος 
Συγγελίδη. Στην πανελλαδική παρουσί-
αση, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα σε 
αυτό το µοντέλο. Παρά το γεγονός ότι δεν 
είναι µικρό αυτοκίνητο πόλης –η κατηγο-
ρία αυτή σήµερα έχει άνοδο στις πωλή-
σεις– και απευθύνεται σε οικογενειάρχες, 
οι στόχοι της εταιρείας είναι υψηλοί. Το 
3008 κατατάσσεται στην κατηγορία των 
πρωτοποριακών µοντέλων που δηµιουρ-
γούν νέες τάσεις στην αυτοκινητοβιοµη-
χανία. Το νέας γενιάς i-Cockpit ενθου-
σιάζει µε τη µεταµοντέρνα άποψη που 
αποτυπώνεται στον υπερυψωµένο. πλή-
ρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3’’, 
µε υψηλής ανάλυσης γραφικά. Το βολάν 
είναι ακόµη πιο κόµπακτ. Η οθόνη που 
βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα είναι 
αφής 8’’. Ακόµη, το Driver Sport Pack 
προσφέρει στον οδηγό δύο ευχάριστα και 
ανάλογα µε τη διάθεσή του προγράµµατα 
οδήγησης (Boost, Relax).

Ας δούµε τώρα τις διαστάσεις: Το µή-
κος του αµαξώµατος είναι 4,45 µέτρα 

και η απόσταση από το έδαφος είναι 22 
εκατοστά. Το νέο 3008 είναι κατά 8 εκα-
τοστά µακρύτερο από το απερχόµενο µο-
ντέλο και το µεταξόνιο φτάνει τα 2,675 
µέτρα (+6,2 εκ.). Αυτό σηµαίνει µεγαλύ-
τερο χώρο για τους επιβάτες αλλά και στο 
πορτµπαγκάζ. Ενδεικτική της ευρυχωρί-
ας που προσφέρει το νέο Peugeot 3008 
είναι η θεαµατική διεύρυνση του χώρου 
αποσκευών κατά 90 ολόκληρα λίτρα. Με 
όλα τα καθίσµατα φτάνει τα 520 λίτρα και 
µε αναδιπλωµένη την πίσω σειρά καθι-
σµάτων φτάνει τα 1.580 λίτρα. Το νέο 
Peugeot 3008 µε το καινοτόµο ηλεκτρο-
νικό σύστηµα ελέγχου «Advanced Grip 
Control» εξασφαλίζει ασυναγώνιστες 
off-road δυνατότητες. Το σύστηµα αυτό 
ελέγχει την ελκτική πρόσφυση των µπρο-
στινών κινητήριων τροχών µέσω πέντε 
διαφορετικών προγραµµάτων (Normal, 
Snow, Mud, Sand, ESP OFF).

Το κάθε πρόγραµµα επιλέγεται από ένα 
µπουτόν που βρίσκεται στην κεντρική 
κονσόλα. Οι τροχοί 18’’ εξοπλίζονται µε 
ειδικού τύπου M+S (Mud & Snow) ελα-
στικά και το σύστηµα Hill Assist Descent 
Control (HADC) ελέγχει την κατάβαση µε 
µικρή ταχύτητα (έως 3 χλµ./ώρα). Περισ-
σότερα όµως θα σας πούµε µετά το εξα-
ντλητικό τεστ που ήδη κάνουµε.

Κινητήρες - εκδόσεις
- Η έκδοση 1.2L PureTech 130 S&S 

εκπέµπει από 115 γραµµ. CO2/χλµ.

- Η 1.6L THP 165 S&S µε το αυτόµα-

το κιβώτιο 6 σχέσεων εκλύει µόλις 129 

γραµµ. CO2/χλµ. και διατίθεται στις εκ-

δόσεις βενζίνης:

•1.2L PureTech 130 S&S 6SMT: µε 

6τάχυτο µηχανικό κιβώτιο στις βασικές 

και στις χαµηλής κατανάλωσης εκδόσεις.

•1.2L PureTech 130 S&S: µε 6τάχυτο 

αυτόµατο κιβώτιο.

•1.6L THP 165 S&S: µε 6τάχυτο αυτό-

µατο κιβώτιο.

Η σειρά των πετρελαιοκινητήρων τε-

χνολογίας BlueHDi συγκρατεί την εκπο-

µπή CO2 µεταξύ 100 και 121 γραµµ./

χλµ. µε ισχύ στους 100, 120 και 150 

ίππους. Τα µηχανικά σύνολα των εκδό-

σεων 1.6L BlueHDi και 2.0L BlueHDi 

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα αποδοτι-

κότερα της αγοράς:

•1.6L BlueHDi 100 S&S BVM5.

•1.6L BlueHDi 120 S&S 6SMT: µε 

6τάχυτο µηχανικό κιβώτιο στις βασικές 

και στις χαµηλής κατανάλωσης εκδόσεις.

•1.6L BlueHDi 120 S&S: µε 6τάχυτο 

αυτόµατο κιβώτιο.

•2.0L BlueHDi 150 S&S 6SMT: µε 

6τάχυτο µηχανικό κιβώτιο.

•2.0L BlueHDi 180 S&S: µε 6τάχυτο 

αυτόµατο κιβώτιο.

Την περασµένη ∆ευτέρα 
έγινε η πανελλαδική πα-

ρουσίαση του νέου Peugeot 
3008, ενός αυτοκινήτου που 
αναµένεται να πρωταγωνι-
στήσει στην αγορά, κυρίως 
από οικογενειάρχες αγορα-
στές.

Του Πέρη 
ΧαλάτσηΝέο Peugeot 3008 

Ανατρεπτικό SUV

Φιλανθρωπικό τουρνουά τένις… Παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 ο Ρόσμπεργκ! Νέα γκάμα με φαρδύτερα 
ελαστικά παρουσίασε 
η Pirelli 

Αποστολή εξετελέσθη για 
τον Σερδερίδη στο Ράλι 
Αυστραλίας!

Ο Γερµανός πιλότος της Mercedes, Νίκο Ρόσµπεργκ, 
τερµάτισε δεύτερος στο Grand Prix του Άµπου Ντά-
µπι. Του «έφτανε» όµως µια 2η θέση για να πάρει 
τους βαθµούς που χρειαζόταν και να στεφθεί παγκό-
σµιος πρωταθλητής 2016. Νικητής του αγώνα ήταν ο 
Λιούις Χάµιλτον, ο οποίος ξεκίνησε από την πρώτη 
θέση. Ο Φέτελ και ο Φερστάπεν τερµάτισαν στην 3η 
και την 4η θέση αντίστοιχα. Το 1982 ο πατέρας του 
φετινού πρωταθλητή, Κέκε Ρόσµπεργκ, κατέκτησε το 
παγκόσµιο πρωτάθληµα στη F1. Ύστερα από 34 χρό-

νια ο Νίκο Ρόσµπεργκ έφτασε στην κορυφή. 
Η τελική βαθµολογία στους οδηγούς:
1. Ρόσµπεργκ 385, 2. Χάµιλτον 380, 3. Ρικιάρντο 
256, 4. Φέτελ 212, 5. Φερστάπεν 204, 6. Ραϊκόνεν 
186, 7. Πέρες 101, 8. Μπότας 85, 9. Χούλκενµπεργκ 
72, 10. Αλόνσο 54, 11. Μάσα 53, 12. Σάινθ 46.

Τελική βαθµολογία κατασκευαστών
1. Mercedes 765, 2. Red Bull 468, 3. Ferrari 398, 4. 
Force India 173, 5. Williams 138.

Παρουσιάστηκε στα πάντοκ της Γιας Μα-
ρίνα στο Άµπου Ντάµπι η νέα γκάµα φαρ-
δύτερων ελαστικών P Zero της Pirelli για το 
2017. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι νέες χα-
ράξεις πέλµατος για τα ενδιάµεσα και βρό-
χινα ελαστικά Cinturato. 

Τα εµπρός ελαστικά είναι φαρδύτερα κατά 
60mm και από τα 245mm έχουν φτάσει στα 
305mm. Τα πίσω ελαστικά είναι φαρδύτε-
ρα κατά 80mm και από τα 325mm έχουν 
πάει στα 405mm. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
τα ελαστικά του 2017 να είναι φαρδύτερα 
κατά 25% από τα σηµερινά. Αυτό αφορά σε 
όλους τους τύπους, ενδιάµεσα, βρόχινα και 
σλικ ελαστικά.

Οι διαστάσεις των ελαστικών 
του 2017 είναι:

Εµπρός: 305/670-13.
Πίσω: 405/670-13.

Τα ενδιάµεσα ελαστικά Cinturato θα 
έχουν διάµετρο 675mm, ενώ τα βρόχινα 
Cinturato θα έχουν διάµετρο 680mm. Οι 
ζάντες παραµένουν 13άρες. 

Χάρη στις αλλαγές που έκανε η FIA στους 
αθλητικούς κανονισµούς, η εξέλιξη των 
ελαστικών του 2017 έγινε σε 10 περιόδους 
και συνολικά έχουµε 24 µέρες δοκιµών. Το 
πρόγραµµα δοκιµών µε τη χρήση ανεξάρ-
τητων ειδικά τροποποιηµένων µονοθέσι-
ων ξεκίνησε τον Αύγουστο και η τελευταία 
δοκιµή έγινε την προηγούµενη εβδοµάδα 
στο Άµπου Ντάµπι µε τη Ferrari. Την Τρίτη 
29/11, αµέσως µετά το GP του Άµπου Ντά-
µπι και τα τρία ειδικά τροποποιηµένα µο-
νοθέσια (Mercedes, Ferrari, Red Bull) θα 
κάνουν µαζί για πρώτη φορά δοκιµές. 

Ό,τι δεν είχε καταφέρει το 2014, εγκα-
ταλείποντας λίγο πριν από τη ράµπα του 
τερµατισµού, πέτυχε φέτος ο Ιορδάνης Σερ-
δερίδης στο Ράλι Αυστραλίας! Σε έναν ιδι-
αίτερα απαιτητικό αγώνα, ολοκλήρωσε την 
προσπάθειά του στην πέµπτη θέση της κα-
τηγορίας WRC2, αν και αντιµετώπισε µηχα-
νικά προβλήµατα και στο τελευταίο σκέλος 
µε τη Citroen DS3 R5 που οδηγούσε. Αυτήν 
τη φορά τα προβλήµατα σχετίζονταν µε το 
κιβώτιο ταχυτήτων του αυτοκινήτου του. 
«Οδηγήσαµε για δύο ολόκληρες ειδικές µε 
δεύτερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων. ∆εν 
µπορούσαµε να ανεβάσουµε ρυθµό και 
αναγκαστήκαµε να οδηγήσουµε αργά µέχρι 
το σέρβις. Ευτυχώς, το πρόβληµα αποκατα-
στάθηκε και µπορέσαµε να ευχαριστηθούµε 
τις δύο τελευταίες ειδικές του αγώνα», δή-
λωσε ο Έλληνας εκπρόσωπός µας στο WRC.

Η νέα χρονιά θα βρει τον Σερδερίδη 
πίσω από το τιµόνι µιας Citroen DS3 WRC 
σε επιλεγµένους αγώνες του Παγκόσµιου 
Πρωταθλήµατος Ράλι, στο νεοσύστατο πρω-
τάθληµα που θα απευθύνεται σε ιδιωτικές 
συµµετοχές.

Την περασμένη Δευτέρα έγινε η πανελλαδική
παρουσίαση του νέου Peugeot 3008, ενός αυ-
τοκινήτου που αναμένεται να πρωταγωνιστή-
σει στην αγορά, κυρίως από οικογενειάρχες
αγοραστές.

Το όχημα αυτό –που είδαμε στην έκθεση αυ-
τοκινήτου στο Παρίσι– είναι η νέα «γκάμα των 8»,
η πιο ανανεωμένη στην ιστορία της μάρκας. Οι
Γάλλοι της Peugeot αναφέρουν ότι πρόκειται για
ένα ανατρεπτικό SUV! Και δεν έχουν άδικο, γιατί
το 3008 έχει ανατρεπτικό design, νέας γενιάς i-
Cockpit, Ηigh-Τech συστήματα ασφάλειας και
άνεσης και προηγμένους, τεχνολογικά, κινητήρες
βενζίνης και πετρελαίου! Το νέο Peugeot 3008
βασίζεται στην ευέλικτη πλατφόρμα EMP2 που
διασφαλίζει μειωμένο απόβαρο έως 100 κιλά,
μειώνοντας την εκπομπή ρύπων και την κατανά-
λωση καυσίμου. Θα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου
στη Γαλλία, στο εργοστάσιο Sochaux, ενώ τα μη-
χανικά σύνολα θα προέρχονται από τα εργοστά-
σια Trémery και Douvrin.

Τα αυτοκίνητα της γαλλικής φίρμας αντιπρο-
σωπεύει στην Ελλάδα ο Όμιλος Συγγελίδη. Στην
πανελλαδική παρουσίαση, η εταιρεία δίνει προτε-
ραιότητα σε αυτό το μοντέλο. Παρά το γεγονός ότι
δεν είναι μικρό αυτοκίνητο πόλης –η κατηγορία
αυτή σήμερα έχει άνοδο στις πωλήσεις– και απευ-
θύνεται σε οικογενειάρχες, οι στόχοι της εταιρείας
είναι υψηλοί. Το 3008 κατατάσσεται στην κατηγο-
ρία των πρωτοποριακών μοντέλων που δημιουρ-
γούν νέες τάσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το
νέας γενιάς i-Cockpit ενθουσιάζει με τη μεταμον-
τέρνα άποψη που αποτυπώνεται στον υπερυψω-
μένο. πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3’’,
με υψηλής ανάλυσης γραφικά. Το βολάν είναι
ακόμη πιο κόμπακτ. Η οθόνη που βρίσκεται στην
κεντρική κονσόλα είναι αφής 8’’. Ακόμη, το Driv-
er Sport Pack προσφέρει στον οδηγό δύο ευχάρι-

στα και ανάλογα με τη διάθεσή
του προγράμματα οδήγησης
(Boost, Relax).

Ας δούμε τώρα τις διαστά-
σεις: Το μήκος του αμαξώματος
είναι 4,45 μέτρα και η απόσταση
από το έδαφος είναι 22 εκατοστά.
Το νέο 3008 είναι κατά 8 εκατο-
στά μακρύτερο από το απερχόμε-
νο μοντέλο και το μεταξόνιο φτάνει τα 2,675 μέ-
τρα (+6,2 εκ.). Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο χώρο
για τους επιβάτες αλλά και στο πορτμπαγκάζ. Εν-
δεικτική της ευρυχωρίας που προσφέρει το νέο
Peugeot 3008 είναι η θεαματική διεύρυνση του
χώρου αποσκευών κατά 90 ολόκληρα λίτρα. Με
όλα τα καθίσματα φτάνει τα 520 λίτρα και με ανα-
διπλωμένη την πίσω σειρά καθισμάτων φτάνει τα
1.580 λίτρα.

Το νέο Peugeot 3008 με το καινοτόμο ηλε-
κτρονικό σύστημα ελέγχου «Advanced Grip Con-
trol» εξασφαλίζει ασυναγώνιστες off-road δυνα-
τότητες. Το σύστημα αυτό ελέγχει την ελκτική πρό-
σφυση των μπροστινών κινητήριων τροχών μέ-
σω πέντε διαφορετικών προγραμμάτων (Normal,
Snow, Mud, Sand, ESP OFF).

Το κάθε πρόγραμμα επιλέγεται από ένα μπου-
τόν που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα. Οι τρο-
χοί 18’’ εξοπλίζονται με ειδικού τύπου M+S (Mud
& Snow) ελαστικά και το σύστημα Hill Assist De-
scent Control (HADC) ελέγχει την κατάβαση με
μικρή ταχύτητα (έως 3 χλμ./ώρα). 

Περισσότερα όμως θα σας πούμε μετά το
εξαντλητικό τεστ που ήδη κάνουμε.

Κινητήρες - εκδόσεις

3 Η έκδοση 1.2L PureTech 130 S&S εκπέμπει
από 115 γραμμ. CO2/χλμ.

3 Η 1.6L THP 165 S&S με το αυτόματο κιβώτιο 6
σχέσεων εκλύει μόλις 129 γραμμ. CO2/χλμ. και
διατίθεται στις εκδόσεις βενζίνης:
l 1.2L PureTech 130 S&S 6SMT: με 6τάχυτο μη-

χανικό κιβώτιο στις βασικές και στις χαμηλής
κατανάλωσης εκδόσεις.

l 1.2L PureTech 130 S&S: με 6τάχυτο αυτόματο
κιβώτιο.

l 1.6L THP 165 S&S: με 6τάχυτο αυτόματο κιβώ-
τιο.

Η σειρά των πετρελαιοκινητήρων τεχνολο-
γίας BlueHDi συγκρατεί την εκπομπή CO2 μεταξύ
100 και 121 γραμμ./χλμ. με ισχύ στους 100, 120
και 150 ίππους. Τα μηχανικά σύνολα των εκδόσε-
ων 1.6L BlueHDi και 2.0L BlueHDi συγκαταλέ-
γονται ανάμεσα στα αποδοτικότερα της αγοράς:
l 1.6L BlueHDi 100 S&S BVM5.
l 1.6L BlueHDi 120 S&S 6SMT: με 6τάχυτο μη-

χανικό κιβώτιο στις βασικές και στις χαμηλής
κατανάλωσης εκδόσεις.

l 1.6L BlueHDi 120 S&S: με 6τάχυτο αυτόματο
κιβώτιο.

l 2.0L BlueHDi 150 S&S 6SMT: με 6τάχυτο μη-
χανικό κιβώτιο.

l 2.0L BlueHDi 180 S&S: με 6τάχυτο αυτόματο
κιβώτιο.

Οι τιμές του νέου Peugeot 3008 ξεκινούν από
τις 24.900 ευρώ και φτάνουν για τη δίλιτρη έκδο-
ση με τον πλούσιο εξοπλισμό στις 44.500 ευρώ.

Νέα γκάμα με
φαρδύτερα 
ελαστικά 
παρουσίασε 
η Pirelli

Παρουσιάστηκε στα πάντοκ της
Γιας Μαρίνα στο Άμπου Ντάμπι η νέα
γκάμα φαρδύτερων ελαστικών P Zero
της Pirelli για το 2017. Επίσης, παρου-
σιάστηκαν οι νέες χαράξεις πέλματος
για τα ενδιάμεσα και βρόχινα ελαστικά
Cinturato. 

Τα εμπρός ελαστικά είναι φαρδύτε-
ρα κατά 60mm και από τα 245mm
έχουν φτάσει στα 305mm. Τα πίσω
ελαστικά είναι φαρδύτερα κατά 80mm
και από τα 325mm έχουν πάει στα
405mm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα
ελαστικά του 2017 να είναι φαρδύτερα
κατά 25% από τα σημερινά. Αυτό αφο-
ρά σε όλους τους τύπους, ενδιάμεσα,
βρόχινα και σλικ ελαστικά.

Οι διαστάσεις των ελαστικών του
2017 είναι:

Εμπρός: 305/670-13.
Πίσω: 405/670-13.
Τα ενδιάμεσα ελαστικά Cinturato

θα έχουν διάμετρο 675mm, ενώ τα
βρόχινα Cinturato θα έχουν διάμετρο
680mm. Οι ζάντες παραμένουν
13άρες. 

Χάρη στις αλλαγές που έκανε η FIA
στους αθλητικούς κανονισμούς, η εξέ-
λιξη των ελαστικών του 2017 έγινε σε
10 περιόδους και συνολικά έχουμε 24
μέρες δοκιμών. Το πρόγραμμα δοκι-
μών με τη χρήση ανεξάρτητων ειδικά
τροποποιημένων μονοθέσιων ξεκίνη-
σε τον Αύγουστο και η τελευταία δοκι-
μή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα
στο Άμπου Ντάμπι με τη Ferrari. Την
Τρίτη 29/11, αμέσως μετά το GP του
Άμπου Ντάμπι και τα τρία ειδικά τρο-
ποποιημένα μονοθέσια (Mercedes,
Ferrari, Red Bull) θα κάνουν μαζί για
πρώτη φορά δοκιμές. 

Ράλι Αυστραλίας

Αποστολή 
εξετελέσθη για
τον Σερδερίδη�

Ό,τι δεν είχε καταφέρει το 2014,
εγκαταλείποντας λίγο πριν από τη ράμ-
πα του τερματισμού, πέτυχε φέτος ο
Ιορδάνης Σερδερίδης στο Ράλι Αυ-
στραλίας! 

Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώ-
να, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του
στην πέμπτη θέση της κατηγορίας
WRC2, αν και αντιμετώπισε μηχανικά
προβλήματα και στο τελευταίο σκέλος
με τη Citroen DS3 R5 που οδηγούσε.
Αυτήν τη φορά τα προβλήματα σχετί-
ζονταν με το κιβώτιο ταχυτήτων του αυ-
τοκινήτου του. «Οδηγήσαμε για δύο
ολόκληρες ειδικές με δεύτερη σχέση
στο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν μπορού-
σαμε να ανεβάσουμε ρυθμό και αναγ-
καστήκαμε να οδηγήσουμε αργά μέχρι
το σέρβις. Ευτυχώς, το πρόβλημα απο-
καταστάθηκε και μπορέσαμε να ευχαρι-
στηθούμε τις δύο τελευταίες ειδικές του
αγώνα», δήλωσε ο Έλληνας εκπρόσω-
πός μας στο WRC.

Η νέα χρονιά θα βρει τον Σερδερί-
δη πίσω από το τιμόνι μιας Citroen
DS3 WRC σε επιλεγμένους αγώνες του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, στο
νεοσύστατο πρωτάθλημα που θα απευ-
θύνεται σε ιδιωτικές συμμετοχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ www.paraskhnio.gr60

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Γερμανός πιλότος της Mercedes, Νίκο Ρόσμπεργκ, τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix του
Άμπου Ντάμπι. Του «έφτανε» όμως μια 2η θέση για να πάρει τους βαθμούς που χρειαζόταν και
να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής 2016. Νικητής του αγώνα ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο
οποίος ξεκίνησε από την πρώτη θέση. Ο Φέτελ και ο Φερστάπεν τερμάτισαν στην 3η και την 4η
θέση αντίστοιχα.
Το 1982 ο πατέρας του φετινού πρωταθλητή, Κέκε Ρόσμπεργκ, κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτά-
θλημα στη F1. Ύστερα από 34 χρόνια ο Νίκο Ρόσμπεργκ έφτασε στην κορυφή. 
Η τελική βαθμολογία στους οδηγούς:
1. Ρόσμπεργκ 385, 2. Χάμιλτον 380, 3. Ρικιάρντο 256, 4. Φέτελ 212, 5. Φερστάπεν 204, 6. Ραϊ-
κόνεν 186, 7. Πέρες 101, 8. Μπότας 85, 9. Χούλκενμπεργκ 72, 10. Αλόνσο 54, 11. Μάσα 53,
12. Σάινθ 46.
Τελική βαθμολογία κατασκευαστών:
1. Mercedes 765, 2. Red Bull 468, 3. Ferrari 398, 4. Force India 173, 5. Williams 138.

Παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 ο Ρόσμπεργκ!

Γράφει 
ο Πέρης 

Χαλάτσης
phalatsis@gmail.com

Νέο Peugeot 3008
Ανατρεπτικό SUV
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Σύγχρονες ανακαλύψεις αυστραλών ερευνητών 
καταδεικνύουν την σύνδεση που έχει η µυϊκή ενδυ-
νάµωση µε τις εγκεφαλικές λειτουργίες και τη γνω-
στική λειτουργία στους ηλικιωµένους, ενώ φαίνεται 
πως προλαµβάνει και την εµφάνιση της άνοιας.

Η έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπι-
στήµιο του Σύδνεϋ στα πλαίσια του project SMART, 
δείχνει για πρώτη φορά οτι υπάρχει θετική σύνδεση 
ανάµεσα στην εκγύµναση µε αντίσταση (µυϊκή ενδυ-
νάµωση µε βάρη) και τις εγκεφαλικές γνωστικές λει-
τουργίες, σε άτοµα άνω των 55 ετών που πάσχουν 
από ελαφρές γνωστικές διαταραχές, κυρίως προβλή-
µατα µνήµης, πρόδροµα της νόσου Alzheimer.

Οι ηλικιωµένοι που συµµετείχαν στην έρευνα 
ήταν µεταξύ 55 και 86 ετών. Υποβλήθηκαν σε 
τέσσερα διαφορερικά προγράµµατα, ώστε να γίνουν 
συγκρίσεις των αποτελεσµάτων. Τα τελικά αποτελέ-
σµατα κατέδειξαν ξεκάθαρα οτι υπήρχε άµεση σχέση 
ανάµεσα στη µυϊκή ενδυνάµωση και τις πνευµατικές 
εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτό συνοψίζεται στη φρά-

ση του υπεύθυνου της έρευνας, ελληνικής καταγω-
γής γιατρού Γιώργου Μαύρου: “όσο δυνάµωναν οι 
ηλικιωµένοι, τόσο βελτιωνόταν η εγκεφαλική τους 
υγεία”.

Ωστόσο, είναι απαραίτητη η σταθερή κι επανα-
λαµβανόµενη άσκηση µε βάρη, το λιγότερο δύο 
φορές την εµβοµάδα για να µπορούν οι ηλικιωµένοι 
να κερδίσουν τα προσδοκώµενα οφέλη. Ταυτόχρο-
να, απαιτείται η ένταση της εκγύµνασης να είναι 
σχετικά υψηλή. 

Στην πραγµατικότητα, η άρση βαρών από τους 
ηλικιωµένους, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας SMART βοηθά στην αύξηση του µεγέ-
θους συγκεκριµένων περιοχών του εγκεφάλου. Οι 
παραπάνω ανακαλύψεις έρχονται να προστεθούν 
σε αυτές που αφορούν τις επιπτώσεις της µυϊκής 
ενδυνάµωσης στη µείωση του ρίσκου καρδιακών 
παθήσεων και του καρκίνου, ευρήµατα που αφο-
ρούν αµερικανική έρευνα του Πανεπιστηµίου του 
Λος Άντζελες.

«ΜΙΑΟΥ»: Η µεφεδρόνη, γνωστή 

στις πιάτσες των τοξικοµανών ως 

«µιάου», είναι ισχυρό συνθετικό διε-

γερτικό, που παρασκευάζεται κυρίως 

στην Κίνα και εισάγεται στην Ευρώπη 

συνήθως ως «φυτικό λίπασµα». Είναι 

φθηνή, ενώ προκαλεί ευφορία παρό-

µοια µε το ecstasy και τις αµφεταµί-

νες. Ταυτόχρονα, φέρνει ταχυκαρδία, 

κρίσεις πανικού, µυϊκούς σπασµούς 

και παραισθήσεις κι  έχει ενοχοποι-

ηθεί για δεκάδες θανάτους στη Μ. 

Βρετανία.

Ecstasy ή «Ε» ή «Κουµπί» ή «Μπίου» 

ή «Μπιφτέκι»: Τα «διάσηµα» χαπάκια 

των rave πάρτι. Πρόκειται για χά-

πια που κυκλοφορούν συνήθως σε 

ποικίλα σχήµατα. Βασική δραστική 

τους ουσία είναι µια αµφεταµίνη που 

ονοµάζεται «MDMA» που σύµφωνα 

µε αρκετές έρευνες είναι νευροτοξικό 

και προκαλεί αλλοιώσεις στη µνήµη, 

ενώ ευθύνεται για προβλήµατα άγχους 

και κατάθλιψης. Το Ecstasy προκαλεί 

εθισµό, οι χρήστες όµως το επιλέ-

γουν γιατί αρχικά προσφέρει µεγάλη 

ενέργεια. 

Τριπάκια ή «Πάκια»: Στην πραγµα-

τικότητα είναι πολύ µικρά κοµµατά-

κια χαρτί, ποτισµένα µε LSD. Έχουν 

επάνω τους ζωγραφισµένες παραστά-

σεις που µοιάζουν να είναι δουλειά 

κάποιου καλλιτέχνη. Λειτουργεί ως 

παραισθησιογόνο δηµιουργώντας την 

αίσθηση ευφορίας. 

«G» ή GHB (Γάµα-Υδροβουτυρικό 

οξύ): Πρόκειται για το υπ αριθµόν ένα 

«ναρκωτικό του βιασµού», το οποίο 

και αντικατέστησε ως κύριο συστατικό 

την «υγρή έκσταση» λόγω κόστους και 

έλλειψης στην «αγορά». Πωλείται on-

line και κάνει θραύση στην Ευρώπη, 

στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία. Η ου-

σία έχει ισχυρή κατασταλτική δράση, 

που µπορεί να προκαλέσει στο θύµα 

απώλεια συνείδησης και αδυναµία να 

προβάλλει αντίσταση, µε αποτέλεσµα 

να χρησιµοποιείται αναµεµειγµένη σε 

ποτό για πράξεις σεξουαλικής κακο-

ποίησης και για ληστείες. Ο µεγάλος 

κίνδυνος είναι ότι η «γραµµή» µετα-

ξύ της µεγάλης και της υπερβολικής 

δόσης είναι πολύ «λεπτή» µε αποτέλε-

σµα ο χρήστης να κινδυνεύει να χάσει 

ακόµη και τη ζωή του. 

Ακόµη και οι ονοµασίες τους µοιάζουν ακαταλαβίστικες. Περισσότερο θυµίζουν 
κοπτική-ραπτική, παρά κώδικα επικοινωνίας της νέας γενιάς που µέσα στους 

µονότονους ρυθµούς των µουσικών της προτιµήσεων, επιδιώκει την «απογείω-
ση». Αγόρια και κορίτσια 18 έως 25 χρόνων, µπορεί και µικρότερα, αναζητούν την 
ενέργεια, το «χάσιµο» και τελικά µια άλλη δική τους πραγµατικότητα. 

Της Χριστίνας Τσόρµπα

Κουμπιά, τριπάκια και μιάου «απογειώνουν» τους νέους 

Τα πιο γνωστά 
φθηνά ναρκωτικά  
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ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ… 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ

ΣΧΕΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ: ΒΑΡΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Γίνετε φίλοι με τους συναδέλφους σας 
στη δουλειά για να έχετε καλύτερη υγεία. 
Αυτό συνιστά μια έρευνα που εκδόθηκε 
πρόσφατα στο Personality and Social 
Psychology Review. Η έρευνα, που 
ομαδοποίησε τα αποτελέσματα από 58 
έρευνες σε 19.000 άτομα από 15 δια-
φορετικές χώρες έδειξε ότι το να ανήκει 
κανείς σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
και να έχει καλές κοινωνικές σχέσεις με 
τους συναδέλφους του τον βοηθά στην 
ψυχολογική και τη σωματική του υγεία. 
Στις γυναίκες πάντως, σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη έρευνα, η σύνδεση υγείας 
και κοινωνικών σχέσεων στη δουλειά 
δεν είναι τόσο υψηλή όσο στους άντρες.

Έχουν γραφτεί πολλά για τις αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ 
σε μια σειρά θεμάτων. Πρόσφατα όμως, ερευνητές καναδοί και 
αυστραλοί ανακάλυψαν με αποδείξεις ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
της κατανάλωσης του αλκοόλ και του καρκίνου του προστάτη.
Ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης και συγκρίνοντας μεταξύ 
καταναλωτών αλκοόλ και ανθρώπων που δεν κατανάλωσαν ποτέ 
τους, βρέθηκε άμεση σύνδεση μεταξύ καρκίνου το προστάτη και 
αλκοόλ. Στην πραγματικότητα, ακόμη και μια χαμηλή κατανάλω-
ση-ως και δύο ποτήρια αλκοόλ την ημέρα-αυξάνει κατά 8% το 
ρίσκο καρκίνου του προστάτη στους άντρες. Με απλά λόγια ωστό-
σο, όσο περισσότερο πίνει κανείς, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος 
να νοσήσει από καρκίνο του προστάτη. Η έρευνα δημοσιεύτηκε 
πρόσφατα στο περιοδικό BMC Cancer.

Σύγχρονες ανακαλύψεις αυστραλών ερευνητών καταδεικνύουν 
την σύνδεση που έχει η μυϊκή ενδυνάμωση με τις εγκεφαλικές 
λειτουργίες και τη γνωστική λειτουργία στους ηλικιωμένους, ενώ 
φαίνεται πως προλαμβάνει και την εμφάνιση της άνοιας.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σύδ-
νεϋ στα πλαίσια του project SMART, δείχνει για πρώτη φορά οτι 
υπάρχει θετική σύνδεση ανάμεσα στην εκγύμναση με αντίσταση 
(μυϊκή ενδυνάμωση με βάρη) και τις εγκεφαλικές γνωστικές λει-
τουργίες, σε άτομα άνω των 55 ετών που πάσχουν από ελαφρές 
γνωστικές διαταραχές, κυρίως προβλήματα μνήμης, πρόδρομα 
της νόσου Alzheimer.

Οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μεταξύ 55 
και 86 ετών. Υποβλήθηκαν σε τέσσερα διαφορερικά προγράμ-
ματα, ώστε να γίνουν συγκρίσεις των αποτελεσμάτων. Τα τελικά 
αποτελέσματα κατέδειξαν ξεκάθαρα οτι υπήρχε άμεση σχέση 
ανάμεσα στη μυϊκή ενδυνάμωση και τις πνευματικές εγκεφαλικές 
λειτουργίες. Αυτό συνοψίζεται στη φράση του υπεύθυνου της 
έρευνας, ελληνικής καταγωγής γιατρού Γιώργου Μαύρου: “όσο 
δυνάμωναν οι ηλικιωμένοι, τόσο βελτιωνόταν η εγκεφαλική τους 
υγεία”.

Ωστόσο, είναι απαραίτητη η σταθερή κι επαναλαμβανόμενη 
άσκηση με βάρη, το λιγότερο δύο φορές την εμβομάδα για να 
μπορούν οι ηλικιωμένοι να κερδίσουν τα προσδοκώμενα οφέλη. 
Ταυτόχρονα, απαιτείται η ένταση της εκγύμνασης να είναι σχετι-
κά υψηλή. 

Στην πραγματικότητα, η άρση βαρών από τους ηλικιωμένους, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας SMART βοηθά στην 
αύξηση του μεγέθους συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. 
Οι παραπάνω ανακαλύψεις έρχονται να προστεθούν σε αυτές 
που αφορούν τις επιπτώσεις της μυϊκής ενδυνάμωσης στη μείω-
ση του ρίσκου καρδιακών παθήσεων και του καρκίνου, ευρήματα 
που αφορούν αμερικανική έρευνα του Πανεπιστημίου του Λος 
Άντζελες.

Κουμπιά, τριπάκια και μιάου «απογειώνουν» τους νέους 

Τα πιο γνωστά 
φθηνά ναρκωτικά  
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■ Συνεχίζεται για 3η εβδοµάδα η πολιτι-
στική δράση «∆ιανυκτέρευση στο Μουσείο 
– Sleepover» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, που 
απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Το 
πρόγραµµα έχει ως εξής:
9 ∆εκεµβρίου 2016, Μουσείο Μακεδονικού 
Αγώνα, 8 έως 12 ετών
9 ∆εκεµβρίου 2016, Λαογραφικό και Εθνολογι-
κό Μουσείο, 7 έως 9 ετών.
10 ∆εκεµβρίου 2016, Αρχαιολογικό Μουσείο , 
8 έως 10 ετών
Έκθεση Ζωγραφικής του Φώτη Κλογέρη µε τίτ-
λο «Η άλλη πόλη» στην Myro Gallery (Νικηφό-
ρου Φωκά 8) από 1 έως 31 ∆εκεµβρίου. 
Είσοδος ελεύθερη
Ωράριο: Πέµπτη-Παρασκευή: 11:00-14:00 και 
17:00-21:00, Σάββατο 11:00-15:00

■ Η 1η Art-Thessaloniki International 
Contemporary Art Fair στα περίπτερα 10 & 9 
της ∆ΕΘ HELEXPO από 1 έως 4 ∆εκεµβρίου. 
Συµµετέχουν 25 γκαλερί από Ελλάδα, Βουλγα-
ρία, Γαλλία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Ιταλία, Ρωσία, 
Σερβία και Τουρκία.
Χάρτης των Γεύσεων 2016 από την Wine Plus 
στην Αποθήκη Γ’ στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης, σή-
µερα 3 και αύριο 4 ∆εκεµβρίου από τις 12:00 
έως τις 20:00.
Εισιτήρια:7€, 12€(διηµέρου)
Πληροφορίες: 2310888311,info@wineplus.gr

■ ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντο-
µίµας «Thess Puppet 2016» στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης στην Αίθουσα Μ2 από τις 2 
έως τις 12 ∆εκεµβρίου.
Εισιτήρια: 8€ (παραστάσεις κοινού), 7€ (σχο-
λικές παραστάσεις), 5€ (παραστάσεις για παι-
διά προσχολικής ηλικίας)
Πληροφορίες: 2310276069, 6977635606

■ Θεµατικό πάρκο  οι µυστικοί κόσµοι  του Ευ-
γένιου Τριβιζά
Το πιο παραµυθένιο  θεµατικό  πάρκο στην  
Ελλάδα  λαµβάνει  χώρα  κατά τη διάρκεια  
της  81ης ∆ΕΘ.  Σε συνεργασία µε τον Ευγέ-
νιο Τριβιζά , η ∆ΕΘ-Helexpo  εκπλήττει  µε το 
φαντασµαγορικό  θεµατικό  πάρκο ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, εµπνευσµένο από τα γνωστό-
τερα παραµύθια  και  τους δηµοφιλέστερους  
ήρωες του διεθνώς  καταξιωµένου Έλληνα δη-
µιουργού. Οι «µυστικοί κόσµοι» του Ευγένιου 
Τριβιζά αποκαλύπτονται  στο  περίπτερο 1 της 
81ης ∆ΕΘ  σε  µικρούς  αλλά  και  µεγάλους 
επισκέπτες.
Ηµέρες και ώρες λειτουργίας
∆ευτέρα-Πέµπτη   9:00-14:00
Παρασκευή  9:00-14:00, 18:00-21:00
Σάββατο  11:00-19:00
Κυριακή   11:00-15:00
Τιµές εισόδου:  6€, 5€ µαθητικό, 18€ 2 γονείς 
µε 2 παιδιά, 4€ άνεργοι
Πληροφορίες  2310291270

■ O Σωκράτης Μάλαµας στο Fix Factory Sound 
(26ης Οκτωβρίου 15) 
Τα Σάββατα 3 και  10 ∆εκεµβρίου  ο  Σωκρά-
της  Μάλαµας  θα τραγουδήσει  κοµµάτια  που 
έγραψε ο ίδιος , που έγραψαν άλλοι για εκείνον 
και θα µας συστήσει µερικά τραγούδια από τον 
επερχόµενό του δίσκο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 
21:00.
Τιµές εισόδου:  11€, 13€ µε ποτό, 23€ καθή-

µενοι  µε ποτό
Πληροφορίες 2310504014

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
■ «Ο Καρυοθραύστης» από τα Κρατικά Μπαλέ-
τα Μόσχας σε µία µόνο παράσταση στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, σήµερα στις 21:00.
Εισιτήρια: 60€, 50€, 40€, 30€, 20€ (φοιτητι-
κό-παιδικό)
Πληροφορίες: 2310895800, info@tch.gr
Πρεµιέρα σήµερα για την κωµωδία του Βασίλη 
Τσικαρά και της Χριστίνας Λιόλιου «Έχω θέµα» 
στο θέατρο Άρατος.        
Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή  στις  
21:15 
Είσοδος  8€ 
Πληροφορίες  2315312487, Μοσκώφ  12  θέ-
ατρο Άρατος

■ Το µιούζικαλ «Η Σταχτοπούτα» σε κείµενο και 
σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου και µουσική Θο-
δωρή Οικονόµου, στο θέατρο Blackbox (Βασ. 
Όλγας 65 & Φλέµινγκ 2) σήµερα στις 18:30 και 
κάθε Κυριακή στις 11:30 µέχρι τις 29 Ιανουα-
ρίου.
Εισιτήρια: 10€, 8€ (παιδικό, φοιτητικό, ανέρ-
γων)
Πληροφορίες/Κρατήσεις: 2310829254

■ Η παράσταση Faith (Intrigue in Faye) της 
Kate Robin στο ∆ηµοτικό Θέατρο Καλαµαριάς 
«Μελίνα Μερκούρη» στις 5 και 6 ∆εκεµβρίου 
και ώρα 21:00, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλα-
ρη, µε τους Ζέτα ∆ούκα και Παναγιώτη Μπου-
γιούρη.
Εισιτήρια: 13€, 10€ (φοιτητικό – ανέργων)
Πληροφορίες/Κρατήσεις: 2310257218, 
6933413060

■ Συνεχίζεται το χειµερινό πρόγραµµα του Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος µε τις εξής πα-
ραστάσεις:

Βασιλικό Θέατρο: Ψύλλοι στ’ αυτιά
Μονή Λαζαριστών, Σκηνή Σ. Καραντινός: Το 
τρίτο στεφάνι
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών: Η 
Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της
Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών: Σωτηρία µε 
λένε, Ταξιδεύοντας µε τον ΠΑΟΚ
Φουαγέ ΕΜΣ: Οικογενειακή γιορτή
Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ: Σκηνοθετώ-
ντας τον Ντελακρουά
Πεζόδροµος Αγίας Σοφίας Thesspuppet ‘16: Το 
δώρο
Οι τιµές εισιτηρίων κυµαίνονται από 5€ έως 
13€ 
Πληροφορίες/Κρατήσεις: 2315200200 από 
Τρίτη έως Κυριακή  8:30-21:30
Σηµεία Προπώλησης: 
• στο Βασιλικό Θέατρο (Πλατεία Λευκού Πύρ-
γου): Τρίτη µε Κυριακή  8:30-21:30
• στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών (Εθνικής Αµύνης 2): Τετάρτη µε Κυριακή, 
16:30-21:30
• στη Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, 
Σταυρούπολη): Τετάρτη µε Κυριακή, 16:30-
21:30
• στην Πλατεία Αριστοτέλους:  ∆ευτέρα, Τετάρ-
τη, Σάββατο: 10:00 - 15:30 και Τρίτη, Πέµπτη, 
Παρασκευή: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 20:00

Εκδηλώσεις στην πόληΧριστουγεννιάτικα Bazaar 

Άναμμα χριστουγεννιάτικων 
δέντρων με συλλογή φαρμάκων 
για το Κοινωνικό Φαρμακείο 
στο ∆ήμο ∆έλτα

• Χριστουγεννιάτικο Bazaar της 
Χ.Α.Ν.Θ. σήµερα από τις 10:00 έως τις 18:00 
στην αίθουσα ∆ράσης στο κεντρικό κτίριο της 
Χ.Α.Ν.Θ. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ταµείο 
Υποτροφιών της Χ.Α.Ν.Θ.

• Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο ∆η-
µαρχείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 6ου 
Thessaloniki Food Festival στις 3 και 4 ∆ε-
κεµβρίου από τις 11:00 έως 17:00 µε πολλά 
εδέσµατα και αρκετούς καλεσµένους.

• Εορταστικό Bazaar Βιβλίου στην Ερµού 39 
έως τις 27 Ιανουαρίου. Οι τιµές των βιβλίων 
ξεκινούν από 1€.

• Έκθεση και Bazaar προϊόντων στο φου-
αγιέ πολιτιστικού κέντρου Συκεών 19 και 20 
∆εκεµβρίου 18:00 και 17:00 αντίστοιχα.

• FUNtastic park γύρω από το πολιτιστικό 
Κέντρο της Άνω Τούµπας από 3 ∆εκεµβρίου 
έως 8 Ιανουαρίου.

Πλήθος εκδηλώσεων διοργανώνει ο δήµος 
∆έλτα για να υποδεχθούµε τα  Χριστούγεννα. 
Πρωταγωνιστές των εκδηλώσεων τα παιδιά, η 
µουσική και οι παραδοσιακοί χοροί. Η πρώτη 
εκδήλωση θα στα Κύµινα, την Κυριακή 4 ∆ε-
κεµβρίου.  

«Συνδυάζουµε την ανάγκη ψυχαγωγίας των 
δηµοτών µε την εθελοντική προσφορά υλικού 
για το Κοινωνικό Φαρµακείο του δήµου µας. 
Είναι µέρες αγάπης, µέρες προσφοράς, όπως 
πρέπει να είναι όλες οι µέρες του χρόνου, και 
η ανθρωπιά µας επιβάλλει να σκεφτόµαστε 
τους αδύναµους συνανθρώπους µας» είπε ο 
δήµαρχος Ευθύµιος Φωτόπουλος.  Για να ενι-
σχυθεί  το Κοινωνικό Φαρµακείο του δήµου, 
όσοι  πολίτες έχουν τη δυνατότητα, µπορούν να 
προσφέρουν φάρµακα και υγειονοµικό υλικό, 
στους χώρους των εκδηλώσεων σε όλες τις δη-
µοτικές κοινότητες, την ηµέρα του ανάµµατος 
του χριστουγεννιάτικου δένδρου. Τα φάρµακα 
που χρειάζονται για το Κοινωνικό Φαρµακείο 
είναι αυτά που λαµβάνονται για χρόνιες παθή-
σεις όπως:

•        αρτηριακή υπέρταση
•        σακχαρώδης διαβήτης
•        δυσλιπιδαιµία (υψηλή χοληστερίνη και 

τριγλυκερίδια)
•        οστεοπώρωση
•        βρογχικό άσθµα
•        γαστροισοφαγική παλινδρόµηση
•        ρευµατολογικά προβλήµατα
καθώς και αντιπυρετικά, παυσίπονα, αντιβι-

οτικά, κρέµες δερµατολογικές και φάρµακα γε-
νικής χρήσης.

 Ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει στα συγκε-
κριµένα φάρµακα: Salospir 100mg, Ranexa 
375mg, Xarelto 20mg, Kepra 1000mg, Exelon 
6mg, Orizal 20mg + 5mg, Inspra 50mg, Urezan, 
Accupron 20mg, Valpressor plus 160/25, 
Casodex 50, Coveran 10/10, Coversil 5mg, 
Lobivon Plus 5+12.5mg, Eucreas 50+1000, 
Norvasc 10mg, Duoplavin, Fisiotens 0.2



ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ

• THE BACHELOR 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.40, 21.00, 
23.20)
• ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - 
GET SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 16.30)
• ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ - SHUT IN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.40, 22.40)
• ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωτ-
τισμένο 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.10 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
16.40)
• UNDERWORLD: Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ (3D) 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10)
• UNDERWORLD: Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.10, 23.10)
• ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS
(Ώρες προβολών: ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.00)
• ΣΥΜΜΑΧΟΙ - ALLIED 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.30, 20.30, 
22.10, 23.10) 
• ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
- FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND 
THEM
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 17.40, 20.20, 
23.00)
• ΤΟ ΦΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ - THE 
LIGHT BETWEEN THE OCEAN
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.10)
• ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ - GIRL ON THE TRAIN
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 22.50) 
• LION
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 17.30, 20.00, 
22.30)
• CAPTAIN FANTASTIC
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.00)

STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

• LION
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 17.20, 20.00, 
22.30)
• ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωτ-
τισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 17.10, 18.10 

ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.10, 16.10, 19.00 ΚΥΡ: και 12.10, 
13.10, 14.10)
• ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
- FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND 
THEM
• (Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.20, 20.20, 
22.00, 23.00)
• ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ - THE SECRET LIFE 
OF PETS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.50 ΚΥΡ: και 12.50, 
14.50)
• UNDERWORLD: Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ 3D
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10)
•UNDERWORLD: Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.10, 23.10)
• ΤΟ ΦΩΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ - THE 
LIGHT BETWEEN THE OCEAN
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10)
• CAPTAIN FANTASTIC 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.50)
• ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 
17.30, 18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.30, 16.30 ΚΥΡ: και 
12.30, 13.30, 14.30 ΠΑΡ: και 16.30, 18.30, 19.30)
• Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - THE ACCOUNTANT 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.40)
• ABATTOIR – ΣΦΑΓΕΙΟ
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 23.30)
• ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ - HACKSAW RIDGE 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 22.10 ΠΕΜ, ΣΑΒ, 
ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: και 19.30)
• ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - 
GET SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 17.00, 18.00, 
18.50 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 15.00, 16.00 ΚΥΡ: και 12.00, 
13.00, 14.00)
• ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ - SHUT IN
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.30, 23.30)
• ΣΥΜΜΑΧΟΙ – ALLIED
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ:20.10, 21.40, 
22.50 ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: και 19.00 ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 16.20)
• THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.00, 23.20 
ΠΕΜ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: και 18.40)

VILLAGE CENTER 
- Mediterranean Cosmos
• DOCTOR STRANGE
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:10)

• Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - THE ACCOUNTANT
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:45)
• ΠΕΛΑΡΓΟΙ – STORKS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 14:10, 16:10)
• ABATTOIR – ΣΦΑΓΕΙΟ
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 23:30)
• ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - 
GET SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ : 12:20)
• JACK REACHER: ΠΟΤΕ ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΙΣ ΠΙΣΩ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:40)
• ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ - SHUT IN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:10, 23:10)
• Ο ΠΙΤ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ - PETE’S DRAGON, 
μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:45, 16:15)
• THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:10, 20.30 
ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 19:00, 21:45, 00:15 
ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 16:30, 19:00, 21:45, 00:15)
• UNDERWORLD: Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ 3D
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:30)
• UNDERWORLD: Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:15, 21:30, 
23.00, 23:50)
• ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17.15, 18:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:00, 17:15 
ΣΑΒ : 14:00, 16:00, 18:00 ΚΥΡ : 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00)
• ΣΥΜΜΑΧΟΙ – ALLIED
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:30, 20.00, 
22:10, 22.40)
• ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωτ-
τισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:30 
ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:30, 17:30)
• ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
- FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND 
THEM
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
18:20, 21:00, 23:40 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:40, 
18:20, 21:00, 23:40)
• LION
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 
17:00, 19:50, 22:20 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 19:50, 22:20)
• ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ - THE SECRET LIFE 
OF PETS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:50, 17:50)
• ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΤΟΡΙ - FINDING DORY, με-
ταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:15) 

Ψυχαγωγία_Karfitsa
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Το «Mistral Seaside Bar Tennis Open» 
στον Όµιλό Αντισφαίρισης Θεσσαλονί-

κης µονοπώλησε το αθλητικό και τενιστικό 
ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη. Είκοσι τέσσερις 
ηµέρες αγώνων (3 περισσότερες λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών) µε 295 συµµετέχο-
ντες! Χωρίς νικητές και ηττηµένους. Ήταν 
όλοι νικητές γιατί κατάφεραν -όλοι µαζί -να 
συµβάλλουν στο φιλανθρωπικό σκοπό αυτού 
του τουρνουά. «Και η νίκη αυτή είναι υψίστης 
σηµασίας και πάνω από κάθε αγωνιστικό 
αποτέλεσµα, το οποίο χρειάστηκε απλά για να 
ολοκληρωθεί η διοργάνωση» όπως είπαν χα-
ρακτηριστικά οι διοργανωτές. Ήταν όλοι εκεί, 
για να δείξουν έµπρακτα τη στήριξή τους προς 
«το Χαµόγελο του παιδιού» και να ενισχύ-
σουν µε την παρουσία τους τον σκοπό για τον 
οποίο πραγµατοποιήθηκε η διοργάνωση. 

Oι ιδιοκτήτες του Mistral Seaside bar και 
οι συνεργάτες τους επιµελήθηκαν το 

σκηνικό και τη διαδικασία απονοµής των 
επάθλων µε κάθε λεπτοµέρεια. Ένας - ένας 
οι νικητές, υπό τις επευφηµίες των παρευρι-
σκοµένων, διέσχιζαν την ασφυκτικά γεµάτη  
αίθουσα, προκειµένου να βρεθούν στον ειδι-
κά διαµορφωµένο χώρο των απονοµών και 
να πανηγυρίσουν, αγκαλιά µε τους αντιπά-
λους τους, την κατάκτηση του τροπαίου τους. 
Ακολούθησε η κλήρωση των δώρων που µε 
αγάπη πρόσφεραν οι χορηγοί του τουρνουά. 
Η βραδιά έκλεισε µε ένα πλούσιο µπουφέ, 
µε συζητήσεις περί αγώνων που είχαν χαθεί 
οριακά ενώ θα µπορούσαν να είχαν κερδηθεί. 
Κοινή διαπίστωση, η ζωγραφισµένη επιθυµία 
στα πρόσωπα όλων για επανάληψη µιας τέ-
τοιας διοργάνωσης για 3η χρονιά.Το εγχείρη-
µα αυτό βέβαια δεν θα µπορούσε να υλοποιη-
θεί και χωρίς την υποστήριξη των χορηγών οι 
οποίοι πρόσφεραν απλόχερα τη βοήθειά τους 
αµέσως µόλις τους ζητήθηκε από την εταιρεία 
της Χριστίνας Τζελέπογλου Mar.com

Φιλανθρωπικό τουρνουά τένις…Η Νέα Σελήνη 
και οι επιρροές της

Κάθε 28 µέρες το φεγγάρι προσφέρει δυνατότητες να ανοίξετε 
νέα κεφάλαια στη ζωή σας και να αναπτύξετε καινούργιες ιδέες. 
Η Νέα Σελήνη που έλαβε χώρα στις 29 Νοεµβρίου φέρνει κάποια 
αισιόδοξα σχέδια σε όλους σας, αλλά µε υπερβολική ευκολία 
αποτρέπει να ολοκληρωθούν, λόγω εξωτερικών εµποδίων. Το 
κυριότερο πρόβληµα είναι η λάθος εκτίµηση των καταστάσεων. 
Την περίοδο αυτήν οι συναισθηµατικές σχέσεις που θα ξεκινή-
σουν ίσως έχουν µία άλλη εικόνα στην αρχή και η αποκάλυψη 
θα έρθει αργότερα, βρίσκοντας απροετοίµαστα τα δύο µέλη. Αν 
είστε καλλιτέχνες, αυτή η χρονική στιγµή είναι φτιαγµένη για 
σας. Όπως και να έχει, η περίοδος αυτή είναι γεµάτη προκλήσεις 
σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ θα καλλιεργηθούν οι ψευδαισθήσεις 
για κάτι, που στο τέλος του χρόνου θα αποκαλυφθεί.

Η Χριστίνα Τζελέπογλου µε τον 
ιδιοκτήτη του Mistral bar Νίκο Σία

Ο πρόεδρος του Ο.Α.Θ ∆ηµήτρης Σταµατιάδης 
µε τους Μάριο Μιχαηλίδη & Σάββα Παναγιωτίδη

Νατάσα Ρέκου, Αθηνά Κοπανίτσα, Σύλια Μαραγκού 
(του ταξιδιωτικού γραφείου MAZI), Γιούλη Τσουχνένκο

Νίκος Ίραντος, Χρήστος Ιωαννίδης της Mercedes - Benz 
M. Ιωαννίδης ΑΒΕΕ, Γιώργος Κριτσιάνης

Ο Ηλίας Καραγιαννίδης της x-code µε τους Μίνω Γεωργαλά, 
Σωτήρη Γκράτσιο, Νίκο Γαλατιανό & Μιχάλη Πουρνάρη

Η Κατερίνα Ιωαννίδη της Mercedes 
- Benz Μ. Ιωαννίδης ΑΕΒΕΕ µε τον 
∆ηµήτρη Γκάσιο

Ο Στέργιος Μπάκας της ALMECO µε τους Παναγιώτη Ζαννέτο, Γρηγόρη 
Παπαδόπουλο & τον ∆-ντη αγώνων του τουρνουά Νίκο Γαλατιανό

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

ΚΡΙΟΣ
Θα έχετε την τάση να βλέπετε τα πράγµατα µε µια πιο ροµαντική και 

ανιδιοτελή µατιά. Οι µέρες γύρω από τη Νέα Σελήνη θα σας δώσουν 
συναίσθηµα και ευαισθησία για κάποιο πρόσωπο που στην ουσία δεν 
γνωρίζετε πολύ καλά. Θα κάνετε κάποιο ταξίδι το οποίο πάντα είχατε 
στα πλάνα σας, αλλά θα παρουσιαστούν κάποια µικρά ή µεγάλα προ-
βλήµατα κατά τη διάρκειά του.

ΤΑΥΡΟΣ
Οικονοµικά θέµατα θα σας φέρουν µια ανασφαλή περίοδο, που θα 

πρέπει να αντιµετωπίσετε. Βρείτε τους ανθρώπους οι οποίοι σας κά-
νουν να νιώθετε πιο όµορφα, αλλά µην πιστεύετε αυτές τις µέρες ό,τι 
σας λένε, ακόµη και αν έχουν καλή πρόθεση. Αλήθεια, έχετε αναρωτη-
θεί αν οι σχέσεις σας έχουν χτιστεί σε γερές βάσεις;

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Αν είστε αδέσµευτοι, αυτή η περίοδος είναι πολύ σηµαντική για τη 

δηµιουργία µιας σχέσης. Βέβαια, µην έχετε µεγάλες προσδοκίες για ό,τι 
ξεκινήσει τώρα. Γενικά, θα έχετε την τάση να βλέπετε τα πράγµατα µε 
παραµορφωτικό φακό, που θα προσαρµόζει την πραγµατικότητα στις 
επιθυµίες σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η εργασία σας θα µπει σε νέα τροχιά. Ίσως θελήσετε να αλλάξετε 

τον εργασιακό σας χώρο λόγω συνθηκών. Οι µέρες αυτές θα έχουν µια 
διαφορετική αίσθηση, ενώ θα αυξηθεί η διαισθητική σας δύναµη. Θα 
νιώσετε πράγµατα και καταστάσεις που πρόκειται να συµβούν.

ΛΕΩΝ
Η δηµιουργική σας ικανότητα θα πάρει µια πολύ ξεχωριστή πορεία 

αυτές τις µέρες. Με ό,τι κι αν ασχολείστε επαγγελµατικά, θα βρίσκεστε 
πάντα σε µία αναζήτηση, ώστε να βελτιώσετε αυτό που κάνετε. Ο έρωτας 
και τα παιδιά θα έχουν ιδιαίτερη σηµασία για σας, αφού µαζί τους θα 
γελά η ψυχή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η οικογένεια και οι πολύ προσωπικές σχέσεις έχουν αυτές τις µέρες 

την τιµητική τους. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σας θα σας δώ-
σουν τη ζεστασιά µιας όµορφης συντροφιάς, αλλά θα λείπει µάλλον η 
ουσία, την οποία αναζητάτε. Είναι η περίοδος που θα πρέπει να δείτε 
τους άλλους µέσα από την προσωπική σας πορεία.

ΖΥΓΟΣ
Νέα ξεκινήµατα θα κάνετε σε ό,τι αφορά σπουδές και ταξίδια. Θα 

θελήσετε να µάθετε νέα πράγµατα, θα συναντήσετε ανθρώπους που 
έχετε να δείτε καιρό και θα απολαύσετε την παρέα ατόµων τα οποία σας 
κάνουν να νιώθετε ξεχωριστοί. Βρείτε µέσα σε όλες αυτές τις µέρες και 
µία γωνίτσα να ξεκουραστείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θέλετε να ξέρετε ότι αύριο θα είστε καλά µε τα οικονοµικά σας και 

αυτό σας προκαλεί πολύ άγχος και ανασφάλεια. Οι συνθήκες θα είναι 
αρκετά περίεργες, ιδίως αν θελήσετε να κάνετε νέες επενδύσεις ή να 
αναζητήσετε µία νέα πηγή που θα σας παρέχει ένα εισόδηµα. Συναι-
σθηµατικές ανασφάλειες.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας θα σας κάνει να αναζητήσετε µία νέα 

πρόκληση. Μπορεί να θελήσετε να ξεκινήσετε µία νέα σχέση, ένα πα-
ράτολµο σχέδιο, µία µεταµόρφωση, εξωτερική ή εσωτερική. Ό,τι και 
να θελήσετε, θα πρέπει πάνω από όλα να ζυγίσετε πολύ καλά τις κα-
ταστάσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Εσωτερική είναι η δύναµη που σας κατακλύζει αυτήν την περίοδο. Η 

αποµόνωση που θα αναζητήσετε θα σας βοηθήσει να βρείτε τον δρόµο 
που για κάποιους λόγους είχατε χάσει. Κάποιοι από σας θα ξεκινήσετε 
ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες ή µία αποτοξίνωση που έχετε πολλή ανά-
γκη, ιδίως πριν από τις Γιορτές.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Βρίσκεστε σε µία περίοδο αµφιβολιών για τα συναισθήµατα των άλ-

λων. Θα έχετε µία πολύ περίεργη αίσθηση ότι οι σχέσεις σας δεν έχουν 
ειλικρίνεια και, δυστυχώς, δεν θα είναι λάθος αυτό που γυρνά στο µυα-
λό σας. Προσοχή να δείξετε σε επενδύσεις, αγορές και πωλήσεις.

ΙΧΘΥΕΣ
Έχετε πάρα πολλά να κάνετε αυτήν την περίοδο και ίσως να µην 

προλάβετε να σκεφτείτε τον πιο καλό δρόµο για να ακολουθήσετε. Η 
κοινωνικότητά σας θα σας κάνει να έχετε µία αρκετά ευρεία τοποθέτηση 
σε σηµαντικά θέµατα που σας απασχολούν. Η προσωπική σας ζωή θα 
σας προκαλεί αµφιβολίες.



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

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

sales@karfitsa.gr
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Η αεροπορική τραγωδία στην 
οποία ξεκληρίστηκε η βραζι-
λιάνικη ποδοσφαιρική οµάδα 
Τσαπεκοένσε, όπως ήταν επόµε-
νο προκάλεσε συγκίνηση σ’ όλο 
τον πλανήτη. Η συγκίνηση αυτή 
εκδηλώθηκε µε πολλούς τρόπους. 
Οι αναρτήσεις στα social media 
ήταν ένας από αυτούς. 

Τρία πρόσωπα του ποδοσφαί-
ρου που εργάστηκαν στον Παν-
σερραϊκό οι Βραζιλιάνοι Λεοζίνιο 
ντε Σαντάνα, Πάουλο Κάµπος και 
Έντερσον Φοφόνκα είχαν µέσα 
στο µοιραίο αεροπλάνο πρόσωπα 
µε τα οποία τους συνέδεαν ισχυ-
ροί δεσµοί φιλίας. Αυτός είναι 
και ο λόγος που αισθάνθηκαν την 
ανάγκη να τους αποχαιρετήσουν 
µέσα από το Facebook.  

Eγραψαν λοιπόν:

Λεοζίνιο (ποδοσφαιριστής)
«Βαθιά θλίψη! Η Βραζιλία πεν-

θεί! Τα ειλικρινή µου αισθήµατα, 
και είθε ο Θεός να δώσει παρηγο-
ριά την καρδιά κάθε οικογένειας. 
Σαντάνα, αναπαύσου εν ειρήνη 

φίλε µου!» 
 Πάολο Κάµπος
 «Θεέ µου. Η οικογένειά µου 

στο πένθος. Οικογένειες σε όλο 
τον κόσµο σε πένθος. ∆ιακόπηκε 
το όνειρο των νεαρών αθλητών. 
Τη θλίψη µου για το θάνατο ενός 
«αδελφού», του Φιλίπε Μασάδο, 
που ήταν αθλητής µου.

Είχα την τιµή να είµαι φίλος 
σου και προπονητής στη Βραζιλία 
και στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιρά-
τα. Αναπαύσου εν Ειρήνη και η 
αγαπηµένη σου Αλίνε Πεντεάντο 
Περέϊρα Μασάδο και η κόρη σου 
Αντονέλα, η οικογένειά σου, θα 
σε θυµούνται. Να έχεις αυτή την 
εικόνα της χαράς, για πάντα».

 Εντερσον Φονφόκα 
(ποδοσφαιριστής)

«Είναι τρελό να ξυπνήσεις και 
να ακούς µια λέξη που δύσκολα 
την πιστεύεις. Εύχοµαι δύναµη 
για όλη την οικογένεια, και ιδίως 
την οικογένεια του φίλου µου Φι-
λίπε (Μασάδο), στον πατέρα του, 
τη µητέρα και τις αδελφές του».

Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία πήρε η διοίκηση της ιστορικής 
οµάδας του Εδεσσαϊκού η οποία αγωνίζεται στην Α’ Ερασιτεχνική 
κατηγορία της ΕΠΣ Πέλλας. Σε µία προσπάθεια να µεγαλώσει τη 
δεξαµενή των φιλάθλων «ανοίγει» τις πόρτες στους µαθητές.  

Ο Εδεσσαϊκός λοιπόν από τον αγώνα µε τον Μ.Αλέξανδρο 
Πέλλας δηµιουργεί µαθητική κερκίδα, δράση την οποία έχουν 
υιοθετήσει κυρίως οι επαγγελµατικές οµάδες της Super League. Oι 
νεαροί µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, φίλαθλοι του Εδεσσαϊκού, 

θα έχουν δικαίωµα δωρεάν εισόδου στους εντός έδρας αγώνες 
της οµάδας, αρκεί να κάνουν την αναγκαία εγγραφή στο site του 
Εδεσσαϊκού ή στα εκδοτήρια του Σταδίου. Οσοι ακολουθήσουν τη 
διαδικασία θα παραλάβουν κάρτα-µέλους το οποίο θα τους δίνει το 
δικαίωµα να µπαίνουν δωρεάν σ΄ όλους τους εντός έδρας αγώνες 
του Εδεσσαϊκού την αγωνιστική περίοδο 2016-’17. Συγχρόνως θα 
έχουν και άλλα προνόµια τα οποία σύντοµα θα ανακοινωθούν από 
τη διοίκηση της οµάδας.  

Εξελίξεις σηµειώθηκαν στο οργανωτικό κοµµάτι της ΠΑΕ Βέροια, 
καθώς µε απόφαση της διοίκησης καλύφθηκε η θέση του τεχνικού 
διευθυντή. Τη θέση κατείχε για περισσότερο από δύο χρόνια ο 
Ζήσης Βρύζας, αλλά από τη στιγµή που παραιτήθηκε ο πρώην διε-
θνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, άγνωστο γιατί, η θέση παρέµενε 
κενή. Η διοίκηση της οµάδας της Ηµαθίας αποφάσισε να καλύψει 
το κενό µε την πρόσληψη του Γιώργου Κολοβού. Ποιο είναι το 
ενδιαφέρον στοιχείο σ’ αυτή την πρόσληψη; Το ότι ο νέος τεχνικός 

διευθυντής είναι εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών (manager), αλλά 
και του προπονητή της οµάδας Θωµά Γράφα. Κάτι σαν το «Γιάννης 
κερνάει, Γιάννης πίνει» δηλαδή. Γιατί εύλογα γεννάται το ερώτηµα: 
στην περίπτωση που ο πελάτης του, προπονητής Θωµάς Γράφας, 
κριθεί ακατάλληλος κάποια στιγµή για την οµάδα και η διοίκηση 
αποφασίσει να τον απολύσει, ο νέος τεχνικός διευθυντής ποια 
θέση θα πάρει;     

Το «αντίο» των Κάμπος, Φονφόκα και Λεοζίνιο, στα θύματα της Τσαπεκοένσε

Μαθητική κερκίδα ο Εδεσσαϊκός 

Βρέθηκε ο αντί-Βρύζας για τη Βέροια

Μία αξιέπαινη πρωτοβουλία πήρε η διοίκηση της ιστορικής 
οµάδας του Εδεσσαϊκού η οποία αγωνίζεται στην Α’ Ερασιτεχνική 
κατηγορία της ΕΠΣ Πέλλας. Σε µία προσπάθεια να µεγαλώσει τη 
δεξαµενή των φιλάθλων «ανοίγει» τις πόρτες στους µαθητές.  

Ο Εδεσσαϊκός λοιπόν από τον αγώνα µε τον Μ.Αλέξανδρο 
Πέλλας δηµιουργεί µαθητική κερκίδα, δράση την οποία έχουν 
υιοθετήσει κυρίως οι επαγγελµατικές οµάδες της Super League. Oι 
νεαροί µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου, φίλαθλοι του Εδεσσαϊκού, 

θα έχουν δικαίωµα δωρεάν εισόδου στους εντός έδρας αγώνες 
της οµάδας, αρκεί να κάνουν την αναγκαία εγγραφή στο site του 
Εδεσσαϊκού ή στα εκδοτήρια του Σταδίου. Οσοι ακολουθήσουν τη 
διαδικασία θα παραλάβουν κάρτα-µέλους το οποίο θα τους δίνει το 
δικαίωµα να µπαίνουν δωρεάν σ΄ όλους τους εντός έδρας αγώνες 
του Εδεσσαϊκού την αγωνιστική περίοδο 2016-’17. Συγχρόνως θα 
έχουν και άλλα προνόµια τα οποία σύντοµα θα ανακοινωθούν από 
τη διοίκηση της οµάδας.  

Μαθητική κερκίδα ο Εδεσσαϊκός 
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Ο Ιβάν Σαββίδης συγκέντρωνε όλα 
αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά, αλλά 
την αρχική αισιοδοξία των φίλων του 
ΠΑΟΚ τη διαδέχτηκε ο προβληµατι-
σµός, καθώς είναι µνηµειώδη τα λάθη 
που έγιναν στο διοικητικό κοµµάτι 
στα τέσσερα και κάτι χρόνια που ιδι-
οκτήτης της ΠΑΕ είναι ο κ. Σαββίδης.

Λάθος χειρισµός
Η γεµάτη συµβολισµό απόφαση 

του ιδιοκτήτη του «∆ικεφάλου», στην 
ουσία ακυρώθηκε από τη διαχείριση 
της κρίσης που δηµιουργήθηκε στον 
ΠΑΟΚ µετά τον αγώνα µε τον Ατρόµη-
το. Ο «∆ικέφαλος» έχασε µε 3-4 στην 
Τούµπα και ο κ. Σαββίδης στο µίτινγκ 
που είχε µέσω skype στη συνέχεια µε 
τον προπονητή Ιβιτς και τον Μίχελ 
τους ζήτησε να βρουν µόνοι τους τη 
λύση στο πρόβληµα, δηλώνοντας µά-
λιστα ότι «δεν πρόκειται να έρθω στην 
Τούµπα». Η δήλωση του αυτή φανε-
ρώνει θυµό, αλλά σηκώνει και πολλές 
ερµηνείες. Σε κάθε περίπτωση όµως 
δεν έλυσε κανένα πρόβληµα σε µία 

χρονική στιγµή κατά την οποία ήταν, 
περισσότερο από ποτέ, αναγκαία η δι-
αχείριση του προβλήµατος που προέ-
κυψε, από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. 

Αντί αυτού ο πρόεδρος του «∆ι-
κεφάλου»  πέταξε το µπαλάκι στους 
υπαλλήλους της ΠΑΕ Μίχελ και Ιβιτς, 
οι οποίοι λογικά θα έπρεπε να είναι 
απολογούµενοι.

Κυρίως ο Σέρβος προπονητής, ο 
οποίος µε τις δηλώσεις του «στοχο-
ποίησε» ένα µεγάλο µέρος ποδοσφαι-
ριστών της οµάδας. Το αν τελικώς την 
«πλήρωσε» µόνο ο Τζαβέλλας , εκτιµά-
ται ότι αυτό έχει να κάνει µε το τεχνι-
κό κοµµάτι καθώς η µεταγραφική πε-
ρίοδος αργεί ακόµη και ο ΠΑΟΚ έχει 
µπροστά του έναν «καυτό» µήνα αγώ-
νων. Οσοι έχουν καλή πληροφόρηση 
για τα όσα συµβαίνουν τα αποδυτήρια 

της οµάδας περιγράφουν µε τα χει-

ρότερα λόγια το κλίµα που επικρατεί. 

Υποστηρίζουν µάλιστα ότι ο Ιβιτς έχει 

χάσει τον έλεγχο των παικτών που 

αγωνίζονται χρόνια στην οµάδα. Εί-

ναι αυτοί οι οποίοι δυστροπούν πε-

ρισσότερο και δηµιουργούν αρνητικές 

καταστάσεις. Αυτά δηµιούργησαν και 

την αντίδραση του Ιβιτς µετά τον αγώ-

να µε τον Ατρόµητο. Μόνο που τα όσα 

είπε θα στιγµατίζουν για πολύ καιρό 

την οµάδα του ΠΑΟΚ και αποτελούν 

αντίδραση ενός άπειρου προπονητή. 

Η αλήθεια είναι πάντως ότι κανένας 

δεν µπορεί να προβλέψει πότε θα 

κλείσει η «πληγή» που άνοιξαν όλα 

όσα είπε ο Σέρβος προπονητής. Κι 

αυτό είναι το χειρότερο…

Η ποδοσφαιρική οµάδα 
του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 

σηµαντικότερο σταυροδρόµι, 
από την ηµέρα που ανέλαβε 
την ΠΑΕ ο Ιβάν Σαββίδης. 
Η παρουσία του οµογενή 
επιχειρηµατία στην ιδιοκτη-
σία της εταιρείας προσέφερε 
ασφάλεια στην οµάδα και 
αισιοδοξία στους φίλους 
της. Ο «∆ικέφαλος» πνιγµέ-
νος από το βάρος των χρεών 
αναζητούσε εναγωνίως έναν 
επενδυτή µε οικονοµικό βε-
ληνεκές τέτοιο που θα απάλ-
λασσε την οµάδα από τις 
οφειλές προς τρίτους και θα 
δηµιουργούσε µία αγωνιστι-
κά αξιόπιστη οµάδα. 

Το «αντίο» των Κάμπος, Φονφόκα και Λεοζίνιο, 
στα θύματα της Τσαπεκοένσε

Μαθητική κερκίδα ο Εδεσσαϊκός 

Βρέθηκε ο αντί-Βρύζας για τη Βέροια

«ΜΕΓΑΛΟΙ» ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έδειξε τα απαιτούμενα αντανακλαστικά 
μετά τον σάλο που ξέσπασε από τις δηλώσεις του προπονητή

Το φετινό Πρωτάθληµα της Super League 
ξεκίνησε, έστω και καθυστερηµένα, µε 
την ελπίδα ότι µετά τις εκλογές της ΕΠΟ 
το ποδόσφαιρο θα έµπαινε στη διαδι-
κασία της εξυγίανσης. Οι εκλογές, για 
τους γνωστούς λόγους, δεν έγιναν, το 
ποδοσφαιρικό περιβάλλον παραµένει 
σκεπασµένο από ένα νέφος αµφισβήτη-
σης και οι θεωρητικά «µεγάλες» οµάδες 
του Πρωταθλήµατος δείχνουν σηµάδια 
αγωνιστικής κρίσης.

Ο Ολυµπιακός µπορεί µετά από εννέα αγω-
νιστικές να απέχει 5 β. από τον δεύτερο 
ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά έχει επτά βαθµούς 
διαφορά από τον Παναθηναϊκό και την 
ΑΕΚ και 11 από τον ΠΑΟΚ. Άλλες χρο-
νιές πάντως η οµάδα του Πειραιά τε-
λείωνε ακόµη και αήττητη τον α’ γύρο. 
Φέτος έχασε ήδη στη Λάρισα και την 
προηγούµενη αγωνιστική έφερε ισοπα-
λία µέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» µε την 
Κέρκυρα, οµάδα που βρίσκεται στην 
τρίτη ταχύτητα δυναµικότητας τού Πρω-
ταθλήµατος. Κάτι τέτοια αποτελέσµατα 
οι «ερυθρόλευκοι», στο παρελθόν, τα 
έφερναν όταν πλέον είχαν αφήσει πίσω 
τους 20-25 βαθµούς τους αντιπάλους 
τους. Οπότε κάτι τρέχει στον Πειραιά.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποκλεισθεί ήδη από 
το Κύπελλο µε ήττα µέσα στον Κρήτη 
από τον ΟΦΗ και νικήθηκε στην έδρα 
για το Πρωτάθληµα από την Ξάνθη. 
Αποτελέσµατα τα οποία επίσης δείχνουν 
αγωνιστική δυσλειτουργία. Η ΑΕΚ δε 
ξέφυγε από τον κανόνα. Εχασε πόντους 
στην έδρα της από τον Ατρόµητο, τον 
Ηρακλή και τον Πανιώνιο. Περισσότερο 
εµφατικά είναι τα στραβοπατήµατα του 
ΠΑΟΚ. Η οµάδα της Θεσσαλονίκης που 
ξεκίνησε φιλόδοξα φέτος την αγωνιστι-
κή περίοδο, νωρίς-νωρίς βγήκε από το 
κόλπο του τίτλου. Εχασε πόντους στην 
Τούµπα από την Ξάνθη, έφυγε µόνο µε 
έναν πόντο από τη Βέροια και έφερε 
το περισσότερο αλλοπρόσαλλο αποτέ-
λεσµα στην έδρα του µε αντίπαλο τον 
Ατρόµητο (3-4). Σε χρονική περίοδο 
µάλιστα που απολάµβανε τα εύσηµα από 
τον θρίαµβο επί της Φιορεντίνα µέσα 
στο «Αρτέµιο Φράνκι».

H αλήθεια είναι ότι τα στραβοπατήµατα 
των «µεγάλων» δίνουν ενδιαφέρον στο 
Πρωτάθληµα της Super League, αλλά 
συγχρόνως αποτελούν και µία ένδειξη 
ότι πλέον δεν είναι καιροί για… πρίγκη-
πες.  

του Βασίλη
Μάστορα

Ο Ιβάν «γκρέμισε» ό,τι άφησε ο Ιβιτς

Κίνηση συμβολισμού
Στα µέσα του περασµένου Οκτωβρίου ο µεγαλοµέ-
τοχος του ΠΑΟΚ αποφάσισε να αναλάβει και τον 
ρόλο του προέδρου. Μέχρι τότε τοποθετούσε στη 
θέση αυτή έµµισθους υπαλλήλους, τακτική η οποία 
στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται και ο ιδιοκτήτης είναι 
και ο φυσικός ηγέτης της ποδοσφαιρικής οµάδας. 
 «Πλέον εγώ ηγούµαι του διοικητικού συµβουλίου. 
Ο δικός µου ερχοµός στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε πριν 
από πολύ καιρό και η συµµετοχή µου στην προε-

δρία έγινε για να ηγηθώ πλήρως της διοίκησης και 
να είµαι κοντά στους ανθρώπους που πιστεύουν 
στον ΠΑΟΚ ότι µπορεί να φέρει τίτλους. Μπαίνω 
πρόεδρος, γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι ο ΠΑΟΚ µε 
χρειάζεται ακόµα περισσότερο. Αλλά και να για να 
είµαι κοντά σε όλους όσους πιστεύουν στην κάθαρ-
ση του ελληνικού ποδοσφαίρου» είχε δηλώσει ο κ. 
Σαββίδης λίγο µετά τις αλλαγές που έγιναν στη δι-
οίκηση της ΠΑΕ.
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αναγνώστες  κερδίζουν από...15

Aυτό το Σά ββατο 3  Δ εκεμβρίου μαζί  με το 3     ΜΟΝΑδΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!
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...Κάθε εβδομάδα χαρίζουμε  
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ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 50€  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ SUPERMARKET  
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ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ SUPERMARKET
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ΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πολλά μοντέρνα φάρμακα και θεραπευτικές πρακτικές έλκουν την καταγωγή τους από τα αρχαία 
χρόνια. Βασίζονται στην εμπειρική γνώση που περνά από γενιά σε γενιά. Η σύγχρονη επιστήμη έχει 
επαληθεύσει πολλές από αυτές τις πρακτικές. Σε αυτήν την έκδοση του διατροφολόγου Μάριου 
Δημόπουλου ανιχνεύουμε τα πολύτιμα «γιατροσόφια» αλλοτινών εποχών που καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα περιστατικών, όπως οι τροφικές δηλητηριάσεις, οι δερματικές μυκητιάσεις, οι πληγές 
από χτυπήματα ή εγκαύματα, οι φλεγμονές του ματιού, η ακμή, ο απλός έρπης, η δυσκοιλιότητα, η 
διάρροια, η δυσπεψία, το εποχικό κρυολόγημα, ο πονόλαιμος, η κακοσμία του στόματος, το αυχενικό 
σύνδρομο, οι πόνοι στις αρθρώσεις, οι κράμπες, η ημικρανία, η ουρολοίμωξη κ.ά.

Γιατροσόφια
                              η λαϊκη επιστημη

πρακτικές συμβουλές για διάφορες κοινές παθήσεις, εποχικές  
διαταραχές, δυσλειτουργίες καθώς και για βασικές πρώτες βοήθειες 
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