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Karfitsa / Editorial

Με «μποναμάδες» 
δεν έρχεται η ανάπτυξη 

(#διαγγελμα)

Το «κοινωνικό μέρισμα» των 617 εκατ. ευρώ σε περίπου 
1.600.000 συνταξιούχους είναι, πράγματι, ένας χριστουγεννιά-
τικος μποναμάς, αφού δίνει την ευκαιρία σε αρκετούς συναν-
θρώπους μας που διαβούν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες 
να περάσουν λίγο πιο όμορφα τις ημέρες των Γιορτών. Όμως, 
όσο μισογεμάτο κι αν βλέπει κάποιος το ποτήρι, δεν μπορεί να 
αγνοήσει ότι πρόκειται για ένα βοήθημα που μόλις και μετά βίας 
θα μείνει για λίγες ημέρες στις τσέπες όσων τον πάρουν. Παρά 
το... πανηγυρικό κλίμα το οποίο επιχειρεί να στήσει το Μέγαρο 
Μαξίμου, ούτε τα προβλήματα των συνταξιούχων λύνονται ούτε 
–πολύ περισσότερο– αλλάζει το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφω-
θεί για την κυβέρνηση στην κοινωνία.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από την 
υπερφορολόγηση είναι από μόνο του αρκετό για να χαλάσει το 
«success story» το οποίο εντέχνως επιχειρεί να παρουσιάσει 
ο πρωθυπουργός. Στο διάγγελμά του, άλλωστε, ξέχασε (;) να 
πει ότι το «κοινωνικό μέρισμα» θα πάει σε ανθρώπους στους 
οποίους πριν από μερικούς μήνες κόπηκε το ΕΚΑΣ, που τους 
παρακρατούνται αναδρομικά οι περικοπές από τη μεταρρύθμιση 
του κ. Κατρούγκαλου, που επιβαρύνθηκαν με εισφορά 6% υπέρ 
ΕΟΠΥΥ και το 2017 θα κληθούν να συμβάλουν και αυτοί, με τα 
πενιχρά μέσα τους, στην αύξηση κατά 2,5 δισ. 
ευρώ των φορολογικών εσόδων! Είναι οι 
ίδιοι άνθρωποι που θα πληρώνουν πιο 
ακριβά τη βενζίνη, τα τσιγάρα τους, 
το κινητό τους τηλέφωνο, ενώ θα 
πληγούν και από τη μείωση των 
φοροαπαλλαγών. 

Την ίδια ώρα, με τις διαπραγμα-
τεύσεις για το κλείσιμο της δεύτε-
ρης αξιολόγησης να βρίσκονται σε 
εξέλιξη, ο πρωθυπουργός επιλέγει 
–για πολλοστή φορά– να αιφνιδιάσει 
τους δανειστές. Αλήθεια, αναλογίστηκαν 
στην κυβέρνηση τι επίπτωση μπορεί να έχει 
αυτή η κίνηση, με το ΔΝΤ… να έχει σκαρφαλώσει 
στα κάγκελα, ζητώντας επιπλέον μέτρα άνω των 4 δισ. ευρώ 
και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να δείχνει σε κάθε ευκαιρία τη... 
δίψα του για περισσότερη λιτότητα; Η βιασύνη με την οποία έγι-
νε το διάγγελμα του κ. Τσίπρα δείχνει πως στο Μέγαρο Μαξίμου 
αναζητούν απεγνωσμένα κάτι να «πουλήσουν» επικοινωνιακά. 
Όσο κι αν υποστηρίζουν πως στην ατζέντα τους δεν υπάρχει 
το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στην κάλπη, το κλίμα που 
διαμορφώνεται με τέτοιες κινήσεις αναδίνει… άρωμα εκλογών.

Το μείζον ερώτημα, όμως, που γεννάται αφορά στη γενικότερη 
πολιτική σκέψη και τη στόχευση των κυβερνόντων. Θέλουν μια 
Ελλάδα που θα μοιράζει «ελεημοσύνη» στους πλέον αδύναμους 
οικονομικά συμπολίτες μας; Ή θέλουν μία χώρα που θα δίνει 
ευκαιρίες και κίνητρα για παραγωγή, για θέσεις εργασίας, για 
δημιουργία πλούτου; Αν θέλουν το δεύτερο, τότε πρέπει να 
συμβάλουν με τις κινήσεις τους στη δημιουργία συνθηκών ανά-
πτυξης, που θα αυξήσουν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων 
και, άρα, και των συντάξεων. Διαφορετικά, θα αρκεστούν στην 
αναδιανομή μιας φτώχειας που μεγαλώνει όλο και περισσότε-
ρο…

Α, προεκλογικό είναι, όχι πρωθυπουργικό το γραφείο 
Θεσσαλονίκης...  
#παρε_κοσμε #και_ψηφοδελτια_μοιραζει 

Τσίπρα δώστα όλα…#13η_συνταξη

Με την πρώτη #apergia τσουκ... εκδρομή ε;  
#εμ_πρωθυπουργος_εμ_μηχανικος_εμ_αγιοςβασιλης 
(Πανάγιος Τάφος) 

Διαδήλωσαν στο πρωθυπουργικό γραφείο Θεσσα-
λονίκης γιατί 400.000 συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται 
από έλλειψη άλλου... #γραφείου Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη  

#σηκωστε_κανα_τηλεφωνο_ρε…

Πήγαν να διαμαρτυρηθούν στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο Θεσσαλονίκης αλλά η «τοπική πρωθυπουργός» 
έλειπε #να_δεις_που_την_τρεχει_η_Αθηνα

Φαγώθηκαν να βάλουν τις κυρίες Κόλλια-Τσαρουχα 
και Νοτοπούλου να… φαγωθούν. Θαρρείς και δεν θα 
το κάνουν από μόνες τους… #ΑΝΕΛ #ΣΥΡΙΖΑ  
#εκπροσωποι_δυο_ηγετων

Δεν του αρέσει η λέξη εκλογές γιατί είναι στο στόμα 
της… ΝΔ και το λέει αλλιώς #13ος μισθός  
#δωστα_τσιπρα_ολα

Διάγγελμα με καλά νέα; Με Τσίπρα κι αυτό γίνεται, να 
τα λέμε κι αυτά… #τρύπιες_τσέπες #γιούρογκρουπ

Θα δώσει και 13ο και 14ο από τις… άδειες των ραδι-
οφώνων;

Αυτή η 13η σύνταξη θα καθιερωθεί για όλες τις προε-
κλογικές καμπάνιες ή είναι προσωρινό μέτρο ανάδει-
ξης και αγιοποίησης του κυβερνώντος κόμματος;

Ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων ανέρχεται 

σε 1,6 εκατ. σε σύνολο 2,7 εκατ. συνταξιούχων  
#Οι_μη_δικαιουχοι_ειναι_το_μεγαλο_κεφαλαιο

Το ποσό που θα διανεμηθεί είναι 4,7 φορές μεγαλύτε-
ρο από το ποσό του ΕΚΑΣ που περικόπηκε το 2016… 
Σςςς #τσακαλώτος

Η πληρωμή της 13ης σύνταξης θα γίνει στις 22 
Δεκεμβρίου… Εγώ δεν ορκίζομαι. Σε καλή μεριά 
#ΕΝΦΙΑ #ΑΝΕΡΓΑ_ΠΑΙΔΙΑ_ΕΓΓΟΝΙΑ #ΦΟΡΟΙ #ΤΕΛΗ 
#ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ_ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πόσο πάει η ψήφος στις μέρες μας; Μια ακόμη σύντα-
ξη; Φθήνυνε ή ακρίβαινε; 

Αυτή η επιπλέον σύνταξη είναι δώρο και στους 
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ε; #Δεν είχαν μούτρα να πάνε στις 
εκλογικές τους περιφέρειες… #καλικάντζαροι  

«Η δε διανομή του ποσού θα γίνει αντισυμμετρικά, 
από κάτω προς τα πάνω…» Νέα λέξη στο λεξιλόγιο 
Τσίπρα #κανονικότητα #καταλληλοτερος_για_παροχες

Άλλοι βλέπουν πόλεμο με την Τουρκία (διαβάστε 
δηλώσεις με Χρ Ροζάκη στην karfitsa σελ 24) κι άλλοι 
εκλογές… Ο φόβος μιλάει τα έρμα…

«Δεν συμφέρουν στην Ελλάδα οι νέες κάλπες και θα 
μπούμε σε περιπέτειες» Ενώ τώρα είμαστε μια χαρά 
και σε ήρεμα νερά… #λουφα_και_παραλλαγη

Κάθε φορά που ο υπουργός βγαίνει με στρατιωτικό 
μπουφάν ένας επενδυτής πετάει την κελεμπία…

«Τις μέρες αυτές διανύουμε τα τελευταία δύσκολα 
μέτρα ενός δύσκολου μαραθώνιου…» Τι λέει ο μεγά-
λος!!! #Τσιπρας #Να_δεις_που_αυτος_κραταει_τη_ση-
μαια, #μποναμάς, #κόφτης, #νέα_μέτρα

@karapanagiotidu

Του Νίκου Καραμανλή

Karfitsa
Εφημερίδα Free Press

2

Δωδεκανήσου 21, Θεσσαλονίκη

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.»

ΣΎΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού, Φιλία Νομικού

ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φ. Σιούμπουρας, Γ. Πολυράβας

ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΣΎΝΤΑΞΗΣ
Όλγα Γκάλη

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Θ. Θεοχαρόπουλος, Σ. Βούλτεψη, Αρ. Φωκάς,  
Σ. Αναστασιάδης, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Γιώργος Παρασκευάς • Τηλ.: 2310.531.601 • Κιν.: 6937.777.107 • 26ης Οκτωβρίου 8Α

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΑΡΧΙΣΎΝΤΑΞΙΑ
Βαγγέλης Στολάκης

ART & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Art2Work Digital Agency
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: e-photopress.blogspot.gr - eurokinissi.gr
ΕΚΤΎΠΩΣΗ: IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

press@karfitsa.gr

Τηλ.: 2310.278.155 
FAX: 2310.278.440

Η απόφαση του 
πρωθυπουργού 

να αιφνιδιάσει τους 
δανειστές, με μια 

κίνηση ενίσχυσης του 
επικοινωνιακού του προφίλ, 

μπορεί να επηρεάσει 
δυσάρεστα τη 

διαπραγμάτευση…





4

Εύχομαι στην KARFITSA και στον διαδικτυακό της τόπο μακροημέ-
ρευση, με δημοσιογραφικές επιτυχίες και υπερκομματική αναζήτηση της 

αλήθειας, με αμετάθετο στόχο τον έλεγχο της εξουσίας και των ισχυρών, 
επ’ ωφελεία του εθνικού και λαϊκού συμφέροντος. Στην σημερινή εποχή της 

υπερπληροφόρησης και του διαδικτύου μια αποφασισμένη ομάδα έχει τεράστιες 
δυνατότητες έρευνας και ενημέρωσης. Τα σοβαρά ΜΜΕ δεν είναι τα μεγάλα κι όσα 

εδρεύουν μόνον στην Αθήνα. Είναι αυτά που δεν χαρίζονται, δεν αποκρύπτουν, 
δεν διαστρεβλώνουν και έχουν ποιοτικό και διεισδυτικό λόγο. Ζούμε σε μια 

νέα εποχή, όπου ήδη, πχ οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
στην Ελλάδα πλησιάζουν τα 5.000.000. Η εποχή του ολιγοπωλίου των 

μεγάλων αθηναϊκών συγκροτημάτων πέθανε. Τα καλά κείμενα 
από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας διαδίδονται στο διαδί-

κτυο όπως η φωτιά στα ξερά χόρτα, συχνά ξεπερνώντας σε 
αναγνωσιμότητα τις «φίρμες» των παραδοσιακών μέσων. 

Η αυτόνομη δύναμη του λόγου είναι πλέον το ισχυρό 
όπλο της ενημέρωσης κι εύχομαι στα χέρια των συ-

νεργατών της KARFITSA, έντυπης και διαδικτυ-
ακής, να φέρει ακόμη μεγαλύτερη αναγνωσι-

μότητα και προσφορά στην κοινωνία.
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Η εφημερίδα KARFITSA συμπληρώνει επτά χρό-
νια στο «στίβο» της ενημέρωσης. Ο χώρος 

της ενημέρωσης έχει πληγεί σημαντικά τα 
χρόνια της κρίσης. Κάθε προσπάθεια 

για αμερόληπτη ειδησεογραφία και 
πολυφωνία συμβάλει ουσια-

στικά στην Δημοκρατία.

7 χρόνια KARFITSA. 7 χρόνια φαγούρα 
για τους άλλους (όλους αυτούς που 

ενοχλούνται από την ανεξαρτη-
σία και τον πλουραλισμό). Να 

είστε καλά να συνεχίσετε.

Με αφορμή την επτάχρονη αδιάκοπη παρουσία της 
εφημερίδας και του site σας, θα θέλαμε να ευχηθούμε 

καλή δύναμη και καλή συνέχεια στους δημοσιογράφους, 
τους εργαζόμενους, σ’ όλο το προσωπικό, στην προσπάθειά 

τους. Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη τα παζάρια για τη «ρύθ-
μιση» του τηλεοπτικού τοπίου, ουσιαστικά για το ποια επιχειρηματικά 

συμφέροντα θα ωφεληθούν, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται το 
τσάκισμα στα δικαιώματα και κεκτημένα των εργαζόμενων, 

το ΚΚΕ βρίσκεται αλληλέγγυο στους εργαζόμενους στον 
Τύπο, για την εξασφάλιση της εργασίας τους με πλήρη 

και σύγχρονα δικαιώματα, αλλά κυρίως για το βα-
σικό τους καθήκον: την ενημέρωση του λαού για 

τις πραγματικές αιτίες και τις συνέπειες της 
πολιτικής που ασκείται και φυσικά για την 

προβολή των αιτημάτων, των διεκδι-
κήσεων και των αγώνων του.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε την εκδοτική σας 
προσπάθεια τα τελευταία επτά χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Μέσα 
σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, αποτελείται 
σοβαρή πηγή ενημέρωσης των πολιτών της Θεσσαλονίκη μας. Η 
ενημέρωση στις μέρες μας, είναι απολύτως αναγκαία για την καθημε-
ρινότητα μας, αλλά  και η κατάθεση απόψεων με στόχο να ακούγονται 
όλες οι φωνές, ώστε οι πολίτες να κρίνουν πρόσωπα και πολιτικούς 
οργανισμούς. Εσείς πρέπει να μείνετε αμετακίνητοι υπηρετώντας τον 
πλουραλισμό και την αλήθεια και θα βρείτε όλους εμάς συμμάχους στην 
προσπάθεια σας. Η Ένωση Κεντρώων που έχει μεγάλη ευαισθησία στα 
θέματα της ελευθεροτυπίας σας εύχεται κάθε επιτυχία στην εκδοτική 
σας προσπάθεια και στην εφημερίδα «KARFITSA». Στο μέλλον θα 
κληθούμε να δώσουμε αγώνες, ώστε τα Σκόπια να αλλάξουν  
όνομα, ώστε οι συντάξεις και οι μισθοί που κόπηκαν από το φτω-
χό κόσμο να επανέλθουν σε αξιοπρεπή επίπεδα, ώστε επίσης να 
πραγματοποιηθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις και η Ελλάδα να 
γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και να μην αναγκάζο-
νται οι νέοι μας να φεύγουν στο εξωτερικό για αναζήτηση 
εργασίας. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και η Ένωση 
Κεντρώων βασίζεται στους Μακεδόνες στους οποίους 

απευθύνεται και η όμορφη εφημερίδα σας.  

Η επιβίωση μίας εφημερίδας και ενός site 
στους τωρινούς διπλά χαλεπούς καιρούς για 

τον τύπο είναι από μόνη της μία μεγάλη επιτυ-
χία. Η έντυπη ενημέρωση θα παραμείνει ως η πιο 

αξιόπιστη εκδοχή των μέσων. Γιατί δίνει τη δυνατό-
τητα μιας ολοκληρωμένης «εικόνας», και διευκολύνει 

την άνετη έκφραση γνώμης και τον πολιτικό διάλογο. Στην 
επέτειο της αδιάκοπης πορείας των επτά  χρόνων η εφημερίδα 

«KARFITSA» και το site www.karfitsa.gr όχι μόνο επιβιώνoυν  και 
αναπτύσσονται δυναμικά, αλλά η μεν εφημερίδα έχει  πρωταγωνιστι-

κό ρόλο στο χώρο των free press βάζοντας τη δική της σφραγίδα στη 
δημόσια σφαίρα και στα πολιτικά μας πράγματα ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, 

το δε site με την συνεχή ενημέρωση αποτελεί μία πολύ σημαντική και άμεση 
πηγή πληροφόρησης για τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Εύχομαι 

ολόψυχα να συνεχίσετε για πολλά χρόνια να παρέχετε την ενημέρωση που 
επιζητούν οι πολίτες. Εξάλλου, σήμερα  η πολυφωνία και η ενημέρωση σε 

μια χώρα που περνά μια πολύπλευρη κρίση είναι το οξυγόνο 
της δημοκρατίας.

Χαιρετίζω την επτάχρονη αδιά-
κοπη παρουσία της εφημερίδας 

και του portal www.karfitsa.gr στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα που 

η κρίση έχει καταφέρει ένα ισχυρό πλήγμα 
στα Μέσα Ενημέρωσης, η συμπλήρωση επτά 

χρόνων συνεπούς ενημέρωσης του αναγνωστικού 
κοινού, αποτελεί ήδη για εσάς μία πολύ σημαντική 
επιτυχία. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε, την δημοσι-

ογραφική έρευνα και τον πλουραλισμό των από-
ψεων. Χρειαζόμαστε ισχυρές και ανεξάρτητες 

δημοσιογραφικές φωνές. Εύχομαι ολό-
ψυχα στην εκδοτική ομάδα και στους 

εργαζόμενους της εφημερίδας και 
του site σας, καλή συνέχεια και 

πάντα επιτυχίες! 

Κυριάκος Μητσοτάκης
Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

Φώφη Γεννηματά
Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ -  Επικεφαλής 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

Σταύρος Θεοδωράκης
Επικεφαλής «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»

Βασίλης Λεβέντης
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Δημήτρης Κουτσούμπας

Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ

Φαήλος Κρανιδιώτης
πρόεδρος Νέας Δεξιάς

Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Πρόεδρος ΔΗΜΑΡ και Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Επτά χρόνια… KARFITSA! 
Δεκάδες αιρετοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας, εκπρόσωποι φορέων, το-
πικοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες στέλνουν τις ευχές τους 
στην εφημερίδα KARFITSA και το ενημερωτικό site 
www.karfitsa.gr που φέτος κλείνει επτά χρόνια συνεχούς και 

αδιάλειπτης ενημέρωσης. Επτά χρόνια μέσα από την έντυπη 
και ηλεκτρονική KARFITSA προσφέρουμε στους χιλιάδες 
αναγνώστες μας αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρω-
ση. Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία μεταφέρουμε με 
ψυχραιμία στους αναγνώστες μας όλα όσα συμβαίνουν στην 

Βόρεια Ελλάδα μπροστά και πίσω από τις… κάμερες! 
Ο πρόεδρος του Ομίλου NK Media Group, Νίκος Καραμαν-
λής, και εκδότης της εφημερίδας KARFITSA, το διοικητικό 
προσωπικό και οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας και 
του site σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την 
ενημέρωσή σας!  Επτά χρόνια, εκατοντάδες αποκλειστικά 
ρεπορτάζ, χιλιάδες πρωταγωνιστές της είδης! Επτά χρόνια 
KARFITSA!

Οι πολιτικοί αρχη-
γοί και οι εκπρό-
σωποι των κομ-
μάτων εύχονται!

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στολάκης
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Επικεφαλής «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»

Δημήτρης Κουτσούμπας
Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ

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%
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Karfitsa / Ιστορίες για Βορείους

«Το φυσικό αέριο είναι 
φθηνότερο από το  
πετρέλαιο κατά 45%»!

■ Σε μια περιοχή όπου υπάρχουν κατεξοχήν ιδιωτικά 
σχολεία, πήρε σάρκα και οστά ο… ύμνος ενός ιστορικού 
και δημόσιου σχολείου της Θεσσαλονίκης, από όπου 
έχουν αποφοιτήσει πολιτικοί, καλλιτέχνες, τρομοκρά-
τες και… αστροφυσικοί της NASA! Ο λόγος για το 5ο 
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ο ύμνος του οποίου ακούστηκε 
για πρώτη φορά με αφορμή την επέτειο των 80 χρόνων 
λειτουργίας του, από τη Δημοτική Χορωδία «Πανόρα-
μα». Στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
περισσότεροι από 1400 θεατές μεταξύ των οποίων οι 
δημοφιλείς μουσικοσυνθέτες Διονύσης Σαββόπουλος 
και Γιώργος Χατζηνάσιος χειροκρότησαν θερμά και 
σιγοτραγούδησαν μαζί με τα μέλη της Χορωδίας τον 
ύμνο του ιστορικού 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και 
το «Παραμύθι χωρίς όνομα» του Μάνου Χατζηδάκη που 
ακολούθησε...

«Σε μπελά» έβαλε ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης τους συναδέλφους του. Σύμφωνα με 
πληροφορίες αρκετοί απ αυτούς του είπαν ότι δεν θα 
έπρεπε να κάθεται να απαντάει σε εκδηλώσεις διαλόγου 
στους δημότες του, γιατί τώρα τους ζητάνε και οι δικοί 
τους να κάνουν το ίδιο! Να θυμίσουμε ότι ο κ. Καϊτεζί-
δης, «ισόβιος» δήμαρχος με έδρα το Πανόραμα, πήγε σε 
όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και άκουσε τα παράπονα 
και τις απορίες των δημοτών. Απάντησε σε όλους και 
υποσχέθηκε να συνεχίσει τον απευθείας διάλογο και τα 
επόμενα χρόνια…

■ Να δώσουν έμφαση στην Άμυνα και την Υγεία ζητά 
μέσω facebook από τους κυβερνητικούς ο Κώστας Κιλ-
τίδης. Ο πρώην υφυπουργός των κυβερνήσεων Κώστα 
Καραμανλή ισχυρίζεται πως: «Τα γεγονότα γύρω μας 
συγκεντρώνουν σύννεφα εμπόλεμης εμπλοκής , με 
πυριτιδαποθήκες εντός των τειχών». Ζητά μάλιστα να 
κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. « 
Η χώρα δεν κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης εδώ και χρόνια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας. Άραγε πότε, αν όχι τώρα κατά το Σύνταγμα; Έστω 
με τραγική καθυστέρηση ,να σταθεί στα πόδια του το 
Υγειονομικό σύστημα και να μείνουν αλώβητες οι Ένο-
πλες Δυνάμεις και η Αστυνομία. Δεν είναι κινδυνολογία 
, αλλά έσχατη ικανή και αναγκαία συνθήκη αποτροπής 
κακών, που βρίσκονται εντός και εκτός της χώρας» κα-
ταλήγει ο κ. Κιλτίδης. 

■ Την δική του απάντηση σε σχόλιο της στήλης έδωσε 
ο πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Κων-
σταντίνος Ζέρβας. Όπως μας ενημέρωσε το άλλοτε… 
δεξί χέρι του δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο ίδιος έγραψε 
στο προφίλ του στο facebook, κατά του Μπουτάρη και 
του «κρασιού Γοργόνα», πριν ο δήμαρχος του αποδώσει 
τα εύσημα για την ιδέα του αστικού αμπελώνα και όταν 
είδε στην πρόσκληση που του εστάλη ότι η ιδέα αναγρά-
φεται ως… έμπνευση του δημάρχου

■ Πανό με «ΟΧΙ στην κουλτούρα του βιασμού» στην Αψίδα του Γαλερίου! Δηλαδή ΝΑΙ στο «βιασμό» των 
ιστορικών μνημείων με πανό... σε εκλογικές περιφέρειες…

Φωτο: Σάββας Αυγητίδης

■ Από δυο χωριά… χωριάτες έγιναν 
το πρωί της περασμένης Δευτέρας  
θείος και ανιψιός. Αναφερόμαστε στον 
Γιάννη Μπουτάρη και τον Απόστολο 
Τζιτζικώστα οι οποίοι τα είχαν… σπα-
σμένα και τα… έσπασαν ακόμη περισ-
σότερο. Οι δυο άνδρες είχαν ψυχρανθεί 
με αφορμή τις δηλώσεις εκατέρωθεν 
για την αξιοποίηση της πρώτης προ-
βλήτας του λιμανιού. Ο μεν πρώτος θέ-
λει να αποδοθεί το συγκεκριμένο τμήμα 
στο δήμο, ο δε δεύτερος επιθυμεί να 
αποδοθεί στους πολίτες αλλά να το δι-
αχειρίζεται ο ιδιώτης που θα μπει στην 
ΟΛΘ Α.Ε. Τις περασμένες ημέρες, σε... 
γιορτή για το μετρό Θεσσαλονίκης, οι 
δυο άνδρες βρέθηκαν σε… απόσταση 
αναπνοής και λίγο έλειψε να πιαστούν 
στα χέρια. «Μαθαίνω ότι με λες πίσω 
από την πλάτη μου κ… γερο» είπε ο 
Μπουτάρης μπροστά σε όλους ζητώ-
ντας εξηγήσεις. «Να φέρεις αυτόν που 
στο είπε μπροστά μου» του απάντησε 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας! Μένει να δούμε τη συνέχεια και 
πάλι μπροστά σε εκπροσώπους της 
Θεσσαλονίκης… 

■ «Η απάντηση στον Ερντογάν πρέπει 
να είναι ψύχραιμη, εθνική και ενωτική. 
Να συνειδητοποιήσει ότι μιλά για τα σύ-
νορα, όχι απλά, κάποιας γειτονικής χώ-
ρας, αλλά για τα σύνορα της Ευρώπης», 
δήλωσε μιλώντας στον FOCUS 103,6 
και τον Δημήτρη Βενιέρη, η Ντόρα Μπα-
κογιάννη. «Ο μεγάλος μας σύμμαχος στα 
εθνικά είναι σίγουρα η Ευρώπη, γιατί 
αφορά και την ίδια το ζήτημα των συνό-
ρων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, 
ούτε οι φιέστες στο Καστελόριζο, ούτε 
να θεωρούμε ότι πάμε στον πόλεμο γιατί 
βάλαμε ένα μπουφάν παραλλαγής.»

■ Το μόνο παράπονο που έχει από τον 
πρόεδρο του κόμματός του είναι ότι… 
πλέον δεν τον βλέπει για να πιει κανένα 
καφεδάκι μαζί του και να τα πουν όπως 
παλιά! Αυτό τουλάχιστον προκύπτει 
από τις δηλώσεις του βουλευτή της 
Ένωσης Κεντρώων στην Α’ Θεσσα-
λονίκης, Γιάννη Σαρίδη. Ο κ. Σαρίδης 
μιλώντας στο karfitsa.gr έδωσε την 
απάντησή του σε… δημοσιεύματα που 
τον θέλουν να αποχωρεί από το κόμμα. 
Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σαρίδης: 
«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση να ανεξαρτητοποιη-

θώ. Ήμουν απών από την διευρυμένη 
κοινοβουλευτική ομάδα την περασμένη 
Δευτέρα – γα την απουσία μου είχα ενη-
μερώσει τον Πρόεδρο-  και ορισμένοι 
νόμιζαν διάφορα. Είχα ενημερώσει ότι 
δεν θα μπορούσα να είμαι παρών. Είχα 
ενημερώσει για την απουσία  μου πολύ 
πριν την ανεξαρτητοποίηση του κ. Καρ-
ρά». Ο βουλευτής από τη Βόρεια Ελλά-
δα συμπλήρωσε: «Επειδή είχε βαρύνει 
το κλίμα στο κόμμα λόγω της ανεξαρ-
τητοποίησης Καρρά κάποιοι εξέλαβαν 
την απουσία μου από τη συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας διαφο-
ρετικά. Δεν είχα πρόθεση. Δηλώνω ότι 
παραμένω στην Ένωση κεντρώων και 
ποτέ δεν σκέφτηκα να αποχωρήσω».

■ Τελικά του το έδωσαν το… μετάλ-
λιο! Ο λόγος για τον Γιάννη Μπουτά-
ρη ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε από 
τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα 
Christophe Chantepy με το παράσημο 
του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. 
«Επιτρέψτε μου να εκφράσω το θαυμα-
σμό μου για αυτό που είστε και για αυτό 
που κάνετε. Κι επιτρέψτε μου να σας πω, 
ότι οι περισσότεροι μοιράζονται αυτό το 
θαυμασμό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο 
Γάλλος αξιωματούχος! Ο Μπουτάρης 
από την πλευρά του ήταν πανευτυχής. 
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στους δε-
σμούς Ελλάδας- Γαλλίας αλλά και τις 
δικές του ενέργειες για την ενίσχυση 
των δεσμών αυτών.

■ Απορία: Αληθεύει ότι βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης, εκλεγμένος δηλα-
δή από τους Θεσσαλονικείς είναι… 
μόνιμος κάτοικος Αθηνών και η μόνη 
σχέση που έχει με την πόλη είναι τα… 
κουλούρια Θεσσαλονίκης;

■ Έχουν σπάσει τα… τηλέφωνά του να 
τον καλούν σε… τραπεζώματα! Ο λόγος 
για τον πρώην Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Παναγιώτη Ψωμιάδη ο 
οποίος, όπως μαθαίνουμε δέχεται καθη-
μερινά τουλάχιστον πέντε προσκλήσεις 
από πολιτευτές προκειμένου να παρακα-
θίσει σε… γεύματα που διοργανώνουν οι 
τελευταίοι. Όταν τους απαντά ότι ο χρό-
νος του είναι περιορισμένος εκείνοι του 
λένε: «Έλα μωρέ για πέντε λεπτάκια. Ίσα 
ίσα να βγάλουμε μια φωτογραφία να την 
ανεβάσουμε στο facebook».

Eγκαινιάστηκε η επέκταση του δικτύου δια-
νομής φυσικού αερίου στους Νέους Επιβά-
τες και έγινε η αφή της φλόγας, παρουσία 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου 
και της ηγεσίας της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, σε 
ανοικτή εκδήλωση για το κοινό. Ξεκινώντας 
την ομιλία του  στην τελετή «υποδοχής» του 
φυσικού αερίου στον οικισμό Νέων Επιβα-
τών του Δήμου Θερμαϊκού, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κ. Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ότι «Για την κυβέρνηση η ενέργεια 
αποτελεί άξονα της αναπτυξιακής της πολι-
τικής, στο πλαίσιο της αξιοπιστίας και της 
γεωστρατηγικής θέσης  της χώρας». Τόνι-
σε επίσης, ότι μέχρι σήμερα υπήρξε άψογη 
συνεργασία του ελληνικού δημοσίου με την 
ιταλική ΕΝΙ και τις  ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και  
Θεσσαλίας υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι  
«έχουν αποδείξει πως η Ελλάδα μπορεί να 
λειτουργεί  και διαφορετικά, αποδοτικά». 
Μετά τον υπουργό τον λόγο πήρε ο δή-
μαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης 
ο οποίος τόνισε ότι η επέκταση του δικτύ-
ου φυσικού αερίου εξασφαλίζει σημαντική 
μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικο-
κυριά και τους επαγγελματίες, ενώ ο πρό-
εδρος του Δ.Σ της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, κ. 
Βενέτιος Μπούρας αναφέρθηκε στο πεντα-
ετές επενδυτικό  πρόγραμμα της εταιρείας, 
καθώς και στις νέες επεκτάσεις του δικτύου 
φυσικού αερίου σε 12 συνολικά οικισμούς 
της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης: 
από τον Λαγκαδά, τα Κουφάλια, τη Νέα Με-
σήμβρια και τη Χαλάστρα, μέχρι το Φίλυρο, 
τον Χορτιάτη, τα Βασιλικά, τον Τρίλοφο, το 
Πλαγιάρι, την Μηχανιώνα και την Επανομή. 
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της 
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, κ. Λεωνίδας Μπακού-
ρας, επεσήμανε ότι το φυσικό αέριο είναι 
φθηνότερο  από το πετρέλαιο κατά 45% και 
ως δείγμα του μεγάλου ενδιαφέροντος των 
καταναλωτών  για τα οφέλη  του, ανέφε-
ρε  το γεγονός πως «κάθε ημέρα πενήντα 
νοικοκυριά της Θεσσαλονίκης συνάπτουν 
συμβόλαια για να συνδεθούν με το δίκτυο  
του φυσικού αερίου». «Μέσα στο 2016» 
υπογράμμισε, «8000 νέοι καταναλωτές, θα 
έχουν περάσει στο φυσικό αέριο», χαρακτη-
ρίζοντας πρωτόγνωρο το γεγονός ότι, στα 
16 χρόνια παρουσίας της ΕΠΑ στη Θεσσα-
λονίκη, η κάλυψη του πληθυσμού σε χρήση 
φυσικού αερίου βρίσκεται στο 57%, όταν σε 
ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης χρειά-
στηκαν δεκαετίες για να συμβεί αυτό.
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■ Είναι «πράσινος» και δεν ντρέπεται γι’ αυτό. Ο λόγος 
για τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γε-
ωργιάδη ο οποίος τις περασμένες ημέρες βρέθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και στο περιθώριο συνέντευξης τύπου 
είπε ότι «είναι Παναθηναϊκός και όχι ΠΑΟΚ». Το έσω-
σε βέβαια –σε Βορειοελλαδίτες δεν αρέσει να λες ότι 
δεν συμπαθείς τον ΠΑΟΚ- αναφέροντας ότι ο πατέρας 
του υπήρξε υποστηρικτής του Δικεφάλου του Βορρά και 
στο παρελθόν για λογαριασμό του πατρός του αγόρασε 
δεκαπέντε εισιτήρια διαρκείας τα οποία και μοίρασε σε 
οπαδούς του Δικεφάλου. 

■ Μπορεί ΜΕΤΡΟ ακόμη να μην έχουμε στη Θεσσα-
λονίκη, αλλά τουλάχιστον θα… στολίσουμε ότι έχουμε 
ενόψει των Χριστουγέννων. Πίνακες ζωγραφικής από 
φοιτητές της Θεσσαλονίκης θα κοσμούν τις λαμαρίνες 
σε εργοτάξια που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της 
πόλης. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι πίνακες έχουν δημι-
ουργηθεί στο πλαίσιο μαθημάτων των φοιτητών και θα 
τοποθετηθούν στις λαμαρίνες του μετρό κατά το διά-
στημα 10-18 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, το Κρατικό Θέ-
ατρο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την εταιρεία 
Αττικό Μετρό διοργανώνει μια πρωτότυπη μουσικο-ει-
καστική performance, σε σκηνοθεσία Νίκου Καπέλιου, 
στην Στάση Πανεπιστήμιο του Μετρό Θεσσαλονίκης την 
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία underground 
συνάντηση στο κέντρο της πόλης, 13 ηθοποιοί του 
ΚΘΒΕ σε 13 ζωντανές εικόνες. Μια υπόγεια διαδρομή 
που ενώνει  τη μουσική με το χορό  και την ποίηση με 
τη φιλοσοφία…

Μια επερώτηση στο κοινοβούλιο, πήγε, ήρθε, αλλά δεν 
έφθασε ποτέ. Στην αρχή της εβδομάδας, που μας πέρα-
σε, ο βουλευτής της ΝΔ, στη Β΄ εκλογική περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης, μας αιφνιδίασε. Από το γραφείο του 
βουλευτή, στάλθηκε δελτίο τύπου, το οποίο ενημέρωνε 
τους δημοσιογράφους, ότι ο κ. Καράογλου, καταθέτει 
ερώτηση στη βουλή προς τους υπουργούς Οικονομι-
κών και Δικαιοσύνης, με αφορμή δημοσίευμα κυριακά-
τικης αθηναϊκής εφημερίδας που αναφερόταν «σε πολι-
τικά ονόματα στη λίστα Μπόριανς». Στην ερώτησή του, 
ο βουλευτής, ζητούσε «να χυθεί άμεσα άπλετο φως στο 
ενδεχόμενο εμπλοκής πολιτικών προσώπων σε λίστες 
φοροδιαφυγής και να εξετασθούν κατά προτεραιότητα 
τυχόν ονόματα πολιτικών που συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτές». Και ζητούσε από τους υπουργούς Οικονομικών 
και Δικαιοσύνης-Διαφάνειας-Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, «να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν την ύπαρξη 
γνωστών ονομάτων της κεντρικής πολιτικής σκηνής σε 
λίστες που ενδεχομένως σχετίζονται με φαινόμενα φο-
ροδιαφυγής. Επίσης, να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο 
εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων από πλευράς 
κυβέρνησης λόγω της διαρροής συγκεκριμένων ονο-
μάτων στον Τύπο τη δεδομένη χρονική περίοδο».  Η 
ερώτηση αυτή δεν πρόλαβε να φθάσει ποτέ στη βουλή. 
Περίπου  30 λεπτά αργότερα με νέο δελτίο τύπου από 
το γραφείο του κ. Καράογλου, οι δημοσιογράφοι, ενη-
μερώθηκαν ότι «δεν πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους το 
προηγηθέν δελτίο τύπου με τίτλο «Να εξεταστεί κατά 
προτεραιότητα η τυχόν εμπλοκή πολιτικών προσώπων 
στις λίστες φοροδιαφυγής. Είναι άκυρο, δεν είναι προς 
δημοσίευση».  Συνεργάτες του κ. Καράογλου, ανέφεραν 
τηλεφωνικά στην Karfitsa, ότι η ερώτηση «αποσύρθη-
κε» γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια αποκάλυψης 
προσώπου που ενέχεται στο θέμα. Δεν μας είπαν όμως, 
το όνομα του προσώπου αυτού, γιατί όπως υποστήριξαν 
δεν είχαν καταφέρει έως τότε να το στοιχειοθετήσουν. 
Τελικά, η ερώτηση από τον κ. Καράογλου, για το θέμα, 
θα φθάσει στη βουλή, με ή χωρίς την αποκάλυψή του; 
Το ζήτημα «λίστες ονομάτων με καταθέσεις σε ξένες 
τράπεζες» χαρακτηριζόμενο ως ιδιαιτέρως ευαίσθητο, 
θα τεθεί στο κοινοβούλιο για να προκαλέσει τις απα-
ντήσεις των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης;  
Όπως ο ίδιος αναφέρει, «είναι επιτακτική ανάγκη η δι-
αλεύκανση πιθανής εμπλοκής πολιτικών προσώπων 
σε λίστες φοροδιαφυγής, καθώς οι πληροφορίες που 
είδαν το φως της δημοσιότητας, σε συνδυασμό με τη 
φημολογία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μή-
νες, πυροδοτούν μια γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύ-
νης των πολιτών προς τους θεσμούς και εξαχρειώνουν 
το δημόσιο βίο». 

Ο.Γ.

Στο προσκήνιο επανέρχεται η 
υπόθεση της ανάρτησης των 
δασικών χαρτών στη Χαλκιδι-
κή, στο πλαίσιο κατάρτισης του 
Εθνικού Κτηματολογίου. Ο πρώ-
ην Βουλευτής Χαλκιδικής Ευθ.Κα-
ρανάσιος αναφέρει τα εξής: «Δώσαμε 
σκληρό αγώνα για να ψηφιστεί το άρθρο 12 του νόμου 
«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο λύ-
νει οριστικά την εκκρεμότητα τακτοποίησης χιλιάδων 
στρεμμάτων χαρακτηρισμένων ως δασικών, τα οποία 
εκχερσώθηκαν στο παρελθόν και μετατράπηκαν σε 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις.Οι αγρότες μας μπορούν πλέ-
ον να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα κτήματα που κλη-
ρονόμησαν από γονείς και παππούδες, και κυρίως να 
τα μεταβιβάζουν στα παιδιά τους. Στην τελική προσπά-
θεια μας για την ψήφιση του ν/σ  δεν υπήρξε δυστυχώς 
θετική αντιμετώπιση από συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, 
οι οποίοι αν και γνωρίζουν το πρόβλημα έμειναν στη 
διατύπωση θεωριών και στην επίκληση συνταγματι-
κών προβλέψεων οι οποίες δεν έδιναν απαντήσεις και 
λύσεις όλα αυτά τα χρόνια». Ο πρ.Βουλευτής κλείνει 
τονίζοντας ότι, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλη τη 
Χαλκιδική. «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το 
νόμο που ψήφισα. Δικαιώθηκα απέναντι στου συμπο-
λίτες μου. Εύχομαι η κυβέρνηση να συνεχίσει στην ίδια 
πορεία». 

■ SMS: Στα… «πηγαδάκια» του «Μακεδονία Παλλάς» 
ακούγεται ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ  Ιβάν Σαββί-
δης έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να μην… ασχολη-
θεί με την τηλεόραση! Οι συνεργάτες του Ιβάν αφήνουν 
δηλαδή να εννοηθεί πως ο κ. Σαββίδης δεν σκοπεύει 
-τελικά- να συμμετέχει στον νέο διαγωνισμό για τις τη-
λεοπτικές άδειες! Μάλλον ο ομογενής επιχειρηματίας... 
«τα έχει δει όλα»

Karfitsa / Ιστορίες για Βορείους

Αισθάνεται δικαιωμένος 
ο Καρανάσιος

■ Δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνό του! Το 
πρωί της περασμένης Δευτέρας ο βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης (βλ φωτο) 
δεχόταν στο πολιτικό του γραφείο φίλους, ψηφο-
φόρους και γνωστούς οι οποίοι έσπευσαν να του 
ευχηθούν για την ονομαστική του εορτή! Μεταξύ 
άλλων μαθαίνουμε πως του ευχήθηκαν: ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, 
ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο 
πρώην  Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμα-
ράκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης 
Σιούφας, ο  Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο επιχειρηματίας Δη-
μήτρης Μελισσανίδης, ο Σάββας Καλεντερίδης, ο 
μεγαλοεπενδυτής του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης, ο ευ-
ρωβουλευτής Θοδωρής Ζαγοράκης, σύσσωμοι οι 
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι δήμαρ-
χοι της Β’ Θεσσαλονίκης  και άλλοι πολλοί!

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε στους... δημοσιογρά-
φους που  κάλυπταν το ρεπορτάζ των εγκαινίων του 
πρωθυπουργικού γραφείου ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Κρατώντας 
στο χέρι φωτοτυπίες με τις θέσεις του δήμου για τα ζη-
τήματα που έθεσε ο Μπουτάρης δια στόματος Αβραμό-
πουλου στον Αλέξη Τσίπρα, μόλις ολοκληρώθηκε η συ-
νεδρίαση διένειμε τις φωτοτυπίες στους εκπροσώπους 
των ΜΜΕ. «Να και κάποιος που σκέφτεται και εμάς που 
βρισκόμαστε εδώ από το πρωί...» σχολίασαν οι δημοσι-
ογράφοι δίνοντάς του τα εύσημα.

Η λίστα Μπόριανς,
κρύβει παγίδες
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Μπορεί σε δηλώσεις της στην KARFITSA η υφυ-
πουργός Εσωτερικών Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 
να ξεκαθάριζε πριν λίγες ημέρες πως δεν τίθεται 
ζήτημα… καπελώματός της από την προϊσταμένη 
του γραφείου του πρωθυπουργού στην Θεσσαλο-
νίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου, στην πράξη κάτι τέ-
τοιο φαίνεται πως δεν συμβαίνει! Η αλήθεια είναι 
ότι η κ. Τσαρουχά ελπίζει σε μια καλή συνεργασία 
με την κ. Νοτοπούλου το πρότερο κοινωνικό έργο 
της οποίας εκτιμά και το… λέει. Δεύτερη αλήθεια 
είναι ότι και η κ. Νοτοπούλου ως η… «τοπική πρω-
θυπουργός» δεν θέλει να προκαλέσει το αίσθημα 
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που στηρίζουν την 
κυβέρνηση. 

Στην πράξη ωστόσο όλα τα παραπάνω… περιπλέ-
κονται! Λίγο η αρνητική άποψη που έχουν πολλοί 
Θεσσαλονικείς για το υπουργείο Μακεδονίας Θρά-
κης και την ύπαρξή του, κάτι το γεγονός ότι στο 
Διοικητήριο βρίσκονται τα «αυτιά και τα μάτια» του 
Τσίπρα στην Βόρεια Ελλάδα, είναι κοινά αποδεκτό 
ότι η κ. Νοτοπούλου βρίσκεται ένα σκαλί… πάνω 
κι ας είναι και τα δυο γραφεία των παραπάνω κυ-
ριών στον πρώτο όροφο. Την περασμένη Πέμπτη 
οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών ζήτησαν συνά-
ντηση με την κ. Νοτοπούλου προκειμένου να της 
επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματα της 24ωρης 
απεργίας. Όταν εισήλθαν στο κτίριο, χωρίς την 
παρουσία των δημοσιογράφων, η κ. Νοτοπούλου 
τους προέτρεψε να συναντηθούν στο γραφείο της 
συνεργάτιδας της υφυπουργού. Βέβαια, οι συνδι-
καλιστές σκόπευαν να συναντηθούν χωριστά (για 
λόγους ευγενείας) με καθεμιά από τις δυο κυρίες. 

Η απουσία της κ. Τσαρουχά στην Αθήνα συνέβαλλε 
στο να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις… πρωτοκόλ-

λου. Έτσι όλοι μαζί –συνδικαλιστές, εκπρόσωποι 
της υφυπουργού και εκπρόσωποι του πρωθυ-
πουργού- μίλησαν για τα ζητήματα που απασχο-
λούν τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μι-
λώντας στο karfitsa.gr o πρόεδρος του εργατικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τσαραμπου-
λίδης δήλωσε : «Αναφερθήκαμε σε όλα τα μεγάλα 
ζητήματα που ήταν και θέματα της πανελλαδικής 
απεργίας. Μιλήσαμε για το προϋπολογισμό, το με-
σοπρόθεσμο πρόγραμμα, τα εργασιακά ζητήματα 
και τις παρεμβάσεις της τρόικα και του ΔΝΤ για 
τις συντάξεις και τις μειώσεις. Θέσαμε επίσης το 
μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τα βιοτεχνικά πάρ-
κα της Βόρειας Ελλάδας που έχουν ερημώσει». 
Ο κ. Τσαραμπουλίδης συμπλήρωσε επίσης πως 
μιλήσαμε για την ΕΛΒΟ και της Βιομηχανίας Φω-
σφορικών Λιπασμάτων της Καβάλας». Σύμφωνα 
με τον κ. Τσαραμπουλίδη η Κατερίνα Νοτοπούλου 
τους απάντησε πως: «θα υπάρξει συνεργασία και 
με το υπουργείο και την ίδια και πως θα μεταφέ-
ρει τα αιτήματα αρμοδίως». «Δεν θα μπορούσε να 
μας υποσχεθεί επίλυση προβλημάτων» σημείωσε. 
Σύμφωνα με τον κ. Τσαραμπουλίδη «με την κ. Νο-
τοπούλου προσδοκούμε να ακουστούν τα αιτήμα-
τά μας. Με το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης που 
ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικών ουσιαστικά δεν 
μπορούν να βρεθούν λύσεις. Το ΥΜΑΘ δεν μπο-
ρεί να βοηθήσει. Το γραφείο του πρωθυπουργού 
σίγουρα μπορεί να προσφέρει περισσότερα». Ση-
μειώνεται πως είχε προηγηθεί αίτημα από εκπρο-
σώπους των συνταξιούχων να βρεθούν με την κ. 
Νοτοπούλου (και όχι την κ. Τσαρουχά) μετά το πέ-
ρας κινητοποίησής τους μια ημέρα πριν, ωστόσο η 
διευθύντρια του πρωθυπουργού απουσίαζε…

Τα εγκαίνια της ολοκληρωμένης «Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Κιλκίς», που υλο-
ποιήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγ-
ματοποίησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Πρόκει-
ται για ένα από τα πολύ σημαντικά έργα κοινωνικής πρόνοιας για την κοινωνία του Κιλκίς, 
που ολοκληρώθηκε με προϋπολογισμό 576.953,06 ευρώ, και θα μπορεί να εξυπηρετήσει 
άτομα με αναπηρία, που δεν έχουν δυνατότητα φροντίδας από συγγενικά τους πρόσω-
πα, ούτε οικονομική δυνατότητα συντήρησης.  Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν 
οι Βουλευτές Κιλκίς, Θεόδωρος Παραστατίδης (ΣΥΡΙΖΑ) και Γιώργος Γεωργαντάς (ΝΔ), 
ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παύλος 
Θωμαΐδης, Μιχαλία Καραμισάκη και Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο Δήμαρχος Παιονίας 
Χρήστος Γκουντενούδης, οι Αντιδήμαρχοι Κιλκίς Δημήτρης Τσαντάκης (Πολιτισμού) και 
Λένα Αναστασιάδου (Τεχνικών Έργων) και Εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών.

Νοτοπούλου- Τσαρουχά σημειώσατε…1 
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Του Βαγγέλη Στολάκη
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Στα «κάγκελα» οι συνταξιούχοι 
ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΌ… ΑΔΈΙΌ ΠΡΩΘΥΠΌΥΡΓΙΚΌ ΓΡΑΦΈΙΌ ΘΈΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ

«Επί ποδός» είναι για ακόμη μία 
φορά οι συνταξιούχοι, αφού 
από το 2017 αναμένεται να 

δουν «αυτόματες» μειώσεις σε όλες 
τις κύριες συντάξεις, αν η συνολική 
δαπάνη για την εθνική, την αναλογι-
κή και την επικουρική ξεπεράσει το 
περιθώριο της αύξησης των 2,5 πο-
σοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, σύμ-
φωνα με το νέο Ασφαλιστικό. Επι-
πλέον ζητούν να τους καταβληθεί 
το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων, 
καθώς «η απόφαση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας μας δικαίωσε», 
λένε χαρακτηριστικά. 

Στο νεοσυσταθέν γραφείο του πρωθυ-
πουργού στην Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν οι 
συνταξιούχοι την περασμένη εβδομάδα, με 
σκοπό να συναντήσουν την κ. Κατερίνα Νο-
τοπούλου, για να της θέσουν τα ζητήματα 
που αντιμετωπίζουν. Παρόλα αυτά, κλή-
θηκαν να μιλήσουν μαζί της τηλεφωνικά 
καθώς όπως  ενημερώθηκαν δε βρισκόταν 
στο γραφείο της. «Το μαγαζί είναι κλειστό. 
Ποιος ο λόγος ύπαρξής του λοιπόν; Εφό-
σον δε μπορούμε να θέσουμε τα αιτήματά 
μας, γιατί πληρώνεται τόσα χρήματα μία 
28χρονη που δε βρίσκεται στο γραφείο της 
έτσι ώστε να κάνει αυτό που της ανατέθηκε. 
Παίρνει 2.560 ευρώ το μήνα, προκειμένου 
να παρακολουθεί και να μεταφέρει στον 
Πρωθυπουργό τα ζητήματα που υπάρχουν 
με σκοπό την ενίσχυση του κυβερνητικού 
έργου στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργα-
σία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους το-
πικούς φορείς. Πως θα γίνει αυτό όταν το 
γραφείο είναι κλειστό;», υπογραμμίζουν. 
Όπως εξήγησε ο κ. Παρτάλης τα ζητήματα 
που ήθελαν να θέσουν στην κ. Νοτοπούλου 
είναι η έλλειψη γραφείου Ενιαίου Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη. 
«Περισσότεροι από 400.000 συνταξιούχοι 
καλούνται να πηγαίνουν στην Αθήνα για 
τα ζητήματά τους, καθώς στο τηλέφωνο 
που υπάρχει για την εξυπηρέτησή μας, δεν 
απαντάει ποτέ κανείς. Τα ζητήματά μας είναι 
πάρα πολλά αλλά δεν υπάρχει κανένας να 
μας ακούσει», τόνισε. 

Όπως εξηγεί στην εφημερίδα Karfitsa ο πρό-
εδρος του σωματείου συνταξιούχων «Η Συ-
σπείρωση», Βασίλης Παρτάλης: 
«τον Ιούνιο του 2015 βγήκε 
η απόφαση του ΣτΕ που 
έκρινε ανίσχυρο και 
μη εφαρμοστέο τον 
Ν. 4093, βάση του 
οποίου, μας έχουν 
κοπεί τα δώρα. Το 
σύνταγμά μας λέει 
ότι οι αποφάσεις 
του ΣτΕ πρέπει να 
εφαρμόζονται. Επειδή 
η κ. Αχτσιόγλου και οι 
βουλευτές έχουν ορκιστεί 
να υπακούουν στο σύνταγμα, το 
ερώτημα που τίθεται είναι γιατί εμείς δε θα πά-
ρουμε το δώρο των Χριστουγέννων. Τα χρήμα-
τα που παίρνουμε από τις συντάξεις, τα έχουμε 
δουλέψει. Δε θέλουμε να ζούμε ούτε από τα 
συσσίτια, ούτε από τα κοινωνικά παντοπωλεία, 
ζητούμε τη σύνταξή μας ώστε να μπορέσουμε να 
συντηρήσουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά 
μας, εδώ στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό». 
Όπως τονίζει ο κ. Παρτάλης, πλέον δε τίθεται 
καν ως ζήτημα το αν υπάρχουν χρήματα για να 
γεμίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και αν θα 
μπορούν να πάρουν δώρα στα εγγόνια τους. 
«Δίνουμε μάχη για να μπορέσουμε να εξοικονο-
μήσουμε κάποια χρήματα ώστε να καταφέρουμε 
να βάλουμε πετρέλαιο. Υπάρχουν συνταξιούχοι 
που προσπαθούν να κάνουν αποταμίευση για να 
μην τους κόψουν το ρεύμα», λέει χαρακτηριστι-
κά ο κ. Παρτάλης. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως η 
κυβέρνηση τους έχει εξαπατήσει. «Μας έκοψαν 
6% από τις επικουρικές συντάξεις και 2% από τις 
κύριες, ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε στον ΕΟ-
ΠΥΥ για να έχουμε γιατρούς. Δυστυχώς δεν έχει 
διοριστεί ούτε νοσοκόμος, ούτε γιατρός. Εκατο-
ντάδες εκατομμύρια έχουν μαζευτεί και δυστυ-
χώς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα στον χώρο 
της υγείας. Κανείς δεν ξέρει που πήγαν αυτά τα 
χρήματα», επισημαίνει.  

«Δεν ξαναψηφίζω 
τον Τσίπρα»

Ο Αθανάσιος 
Μπήνας περιγρά-
φει πως ξεκίνησε 
να εργάζεται από 
τότε που ήταν 15 
χρονών. Μετά από 
40 χρόνια δουλειάς, 
βρίσκεται στους δρό-
μους να κρατά πανό και 
πλακάτ ζητώντας από την 
κυβέρνηση να του δώσει τα χρή-
ματα που δικαιούται. «Πέρασα από διάφορες 
δουλειές… για 18,5 χρόνια εργαζόμουν στην 
Goodyear, στη συνέχεια εργάστηκα στον ΟΛΘ, 
στην Ολυμπιακή εταιρία και για περίπου δέκα 
χρόνια στο δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή 
η σύνταξή μου έχει μειωθεί κατά 400 ευρώ. Επι-
πλέον, σε αυτά τα χρήματα πρέπει να προσθέσου-
με το δώρο του Πάσχα και των Χριστουγέννων 
που έχουν κοπεί παράνομα, καθότι οι αποφάσεις 
του ΣτΕ μας δικαιώνουν».  Ο κ. Μπήνας υπο-
γραμμίζει πως πρόκειται για χρήματα τα οποία 
είναι ανταποδοτικά. «Η καθημερινότητά μας έχει 

δυσκολέψει πάρα πολύ. Εγώ έχω ένα εγγονάκι 
και δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα εργάζεται 
το άλλο όμως όχι. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνεται 
πως συνεισφέρω οικονομικά και στα παιδιά 
μου», αναφέρει. Μάλιστα ο κ. Μπήνας δηλώνει 
πάρα πολύ απογοητευμένος και μετανιωμένος 
για την ψήφο του. «Πίστεψα πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
έκανε κάτι διαφορετικό, ως αριστερή κυβέρνη-
ση, κι έτσι δε σας κρύβω ότι ψήφισα τον Τσίπρα. 
Δυστυχώς όμως μετάνιωσα για την ψήφο μου 
και εννοείται πως δε θα τον ξαναψηφίσω. 
Είπαν πάρα πολλά ψέματα για να 
κερδίσουν την ψήφο του λαού. 
Ότι είχε υποσχεθεί προεκλογι-
κά, τελικά… βρέθηκε να κά-
νει τα ακριβώς αντίθετα», 
λέει ο κ. Μπήνας. Η Ελένη 
Γρόλιου είναι ακόμη μία 
συνταξιούχος που παρό-

τι εργαζόταν για 40 
χρόνια σε βιοτεχνία 

ιματισμού, σήμερα 
διερωτάται πως θα 
καταφέρει να τα βγάλει 
πέρα.  Όπως περιγράφει, ήταν 
πολύ δύσκολη δουλειά με εξα-
ντλητικά ωράρια εργασίας. «Αυτή 
τη στιγμή έχει κοπεί κατά το 20% 

η κύρια και κατά 80% η επικουρική 
σύνταξη. Ζητούμε από την κυβέρνηση 

να σταματήσει να μας κόβει τις συντάξεις. 
Δούλεψα σκληρά για 40 χρόνια και βγήκα 

στη σύνταξη με 11.000 ένσημα και αυτή τη στιγ-
μή προσπαθώ να δω πως θα τα βγάλω πέρα 
στην καθημερινότητά μου. Αυτό που φο-
βάμαι περισσότερο απ’ όλα είναι πως 
δε θα σταματήσουν εδώ, αλλά θα 
κόψουν κι άλλο τις συντάξεις μας 
χωρίς τελικά να ξέρει κανείς που 
πηγαίνουν αυτά τα χρήματα».

«Όχι στη διαμαρτυρία… 
του καναπέ» 

Ο ταμίας του σωματείο «Η Συ-
σπείρωση», Λάκης Τσακμακίδης 

αναφέρει πως πρόκειται για ένα σωματείο με 
700 μέλη και «δεν έχουμε απήχηση από τον κό-
σμο. Είναι λυπηρό να μην υπάρχει συμμετοχή 
στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Αν δεν διεκ-
δικήσουμε εμείς αυτά που θέλουμε, ποιος θα το 
κάνει για εμάς; Θα μας αφήσουν τις συντάξεις με 
100 ευρώ… δεν αρκούν οι συζητήσεις στα κα-
φενεία και στα ΚΑΠΗ. Πρέπει να ξυπνήσουμε και 
να αντιδράσουμε. Η κυβέρνηση μας “πυροβολεί” 

εμείς όμως πρέπει να δράσουμε. Εγώ δεν 
έμαθα να φωνάζω από τον καναπέ. 

Αφού εξόντωσαν τις επικουρικές 
συντάξεις, τώρα πάνε να βάλουν 

χέρι και στις κύριες. Όταν με 
1.000 ευρώ σύνταξη πρέπει να 
δώσεις λεφτά στο πετρέλαιο, 
στη ΔΕΗ, στο νερό, εγώ όπως 

τα έχω υπολογίσει… μου μένουν 
170 ευρώ. Μπορεί ένας υπουρ-

γός, ένας βουλευτής να βγάλει τον 
μήνα του με 170 ευρώ, όπως ζητάνε να 

κάνουμε εμείς;», διερωτάται ο κ. Τσακμακίδης. 
Από την πλευρά του ο γραμματέας του σωμα-
τείου Κωνσταντίνος Στάγκος αναφέρει ότι: «την 
τελευταία εξαετία, μας έχουν κόψει τις κύριες 
συντάξεις στο 50% και 80% τις επικουρικές. Δεν 
αντέχουμε άλλο. Με τα νέα μέτρα που μιλούν για 
ανάπτυξη της τάξεως τους 3,5%, σημαίνει πως 

θα μας πάρουν κι άλλα χρήματα από τις συ-
ντάξεις. Είναι γεγονός πως είμαστε 

μία χώρα όπου οι συνταξιούχοι 
κρατούν “όρθια” την κοινω-

νία, συντηρούμε και τα παι-
διά και τα εγγόνια μας. Με 
το που παίρνουμε τη σύ-
νταξη… αμέσως πρέπει να 

την δώσουμε, τα χρήματα δε 
φτάνουν και δε μπορούμε να 

δεχτούμε άλλες περικοπές». 

Της Έλενας Καραβασίλη

Ψάχνουν την… 
Νοτοπούλου 

«Είπαν πάρα πολλά ψέματα για να 
κερδίσουν την ψήφο του λαού»
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«Η φίλη μου... η διευθύντρια του Τσίπρα»
Η ΡΊΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΜΊΛΏΝΤΑΣ ΣΤΗΝ KARFITSA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΊ ΑΓΝΏΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Την γνωρίζει από πέντε χρονών, θεωρεί ότι είναι 
μεθοδική και αποτελεσματική και δηλώνει δημόσια 
και... ιδιωτικά πως θα βρίσκεται στο πλευρό της και 
θα τη βοηθάει όπου χρειαστεί. Ο λόγος για την επι-
κεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» και γραμ-
ματέα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Ρία 
Καλφακάκου η οποία μιλώντας αποκλειστικά στην 
KARFITSA αναφέρεται σε άγνωστες πτυχές της 
προϊσταμένης του πρωθυπουργικού γραφείου στην 
πόλη, Κατερίνας Νοτοπούλου. 

Η κ. Καλφακάκου στην τελευταία συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης υπερασπίστη-
κε από το βήμα την «συντρόφισσά» της, Κατερίνα. 
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της ίδιας της παράταξης 
«Ανοιχτή Πόλη» μέλος και εκπρόσωπος τύπου της 
οποίας υπήρξε η 28χρονη «τοπική πρωθυπουργός» 
όπως την χαρακτήρισαν πριν λίγες ημέρες δημοσι-
εύματα.

Ποια είναι όμως τα στοιχεία εκείνα που δεν γνω-
ρίζουμε για την νέα ένοικο του «Μαξίμου Θεσσαλο-
νίκης»; Όπως αναφέρει στην KARFITSA η κ. Καλφα-
κάκου, η ίδια ξέρει την Κατερίνα  Νοτοπούλου από 
την ηλικία των πέντε ετών. «Έτυχε να την γνωρίσω  
γιατί ήξερα τους γονείς της. Γνωρίζω επίσης,  ότι 
από 18 ετών ήταν μπλεγμένη σε όλα τα Κινήματα. 
Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ όταν ακόμα το κόμμα δεν 
ήταν ενιαίο. Ήταν παρούσα σε όλα τα πολιτικά γε-
γονότα» προσθέτει. Αναφέρεται επίσης στις σπουδές 
της τις οποίες χαρακτηρίζει «λαμπρές, εξαιρετικές». 
«Είναι απόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής με μετα-

πτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Δεν είναι μια κοπέλα που το μόνο που έκανε ήταν να 
πηγαίνει στις διαδηλώσεις».

«Θέλει να προσφέρει...»
«Είναι ένα άτομο πολιτικοποιημένο που έχει τη 

διάθεση να προσφέρει» συμπληρώνει η κ. Καλφακά-
κου η οποία τονίζει ότι θα βρίσκεται δίπλα της και θα 
της προσφέρει βοήθεια όπου κι αν χρειαστεί.  «Μας 
έδεσαν οι κοινές μας πολιτικές απόψεις, οι κοινές 
δράσεις στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
η γνωριμία που είχαμε παλιά μας έφερε πιο κοντά» 
λέει. 

Οι δυο γυναίκες μίλησαν πριν από μια εβδομάδα. 
Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν όλα όσα προηγήθηκαν: τα πρωθυπουρ-
γικά εγκαίνια, τα διάφορα δημοσιεύματα, τα «χτυ-
πήματα» κάτω από τη μέση, τα... κακόβουλα σχόλια 
ακόμα και από ΣΥΡΙΖΑίους, τον μισθό της και άλλα 
πολλά. «Είναι ψέματα ότι παίρνει 2.500 ευρώ» λέει 
η κ. Καλφακάκου. «Την ρώτησα. Ήταν επιστημονι-
κή συνεργάτιδα  κάποιου βουλευτή ή υπουργού και 
έπαιρνε 1.400 ευρώ. Τώρα στο γραφείο του πρω-
θυπουργού παίρνει 1.600 ευρώ. Η κ. Νοτοπούλου 
είναι ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που αμείβεται εδώ 
και καιρό και αξιοποιήθηκε στον τομέα της αλληλεγ-
γύης. Δεν την πλήρωνε το κόμμα αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ως 
κοινοβουλευτικό κόμμα την αξιοποίησε σε κάποιον 
βουλευτή. Δεν είναι και κάποιο εξωφρενικό ποσό. 
Βέβαια, για τους ανθρώπους που αμείβονται με εξα-

κόσια ευρώ είναι πολλά αλλά  η κ. Νοτοπούλου έχει 
υπεύθυνη θέση και υπεύθυνη δουλειά που ανταμεί-
βεται ανάλογα με τις υποχρεώσεις της» αναφέρει. 

«Έχουμε μια στενή κομματική σχέση. Η κ. Νοτο-
πούλου ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ανοιχτής Πό-
λης που είμαι τώρα επικεφαλής και στο παρελθόν 
είχαμε στενές και καθημερινές επαφές. Είναι ένας 
άνθρωπος έξυπνος, προσγειωμένος, συγκρατημέ-
νος που θέλει να προσφέρει στην πόλη και στη χώρα. 
Πιστεύω ότι θα πετύχει στα νέα της καθήκοντα» συ-
μπληρώνει.  Λέει επίσης ότι: «έχει πληγωθεί πολύ 
από όλα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα. Αν 
ήταν άνδρας θα έλεγαν το ίδιο; Γιατί δεν ακούστηκα 
παρόμοια σχόλια για τον κ. Τζανακόπουλο που είναι 
35 ετών» αναρωτιέται. 

«Η Νοτοπούλου δεν θέλει  
να γίνει... υπουργός»

Τι πιστεύει όμως η κ. Καλφακάκου για τις σχέσεις 
της κ. Νοτοπούλου και της κ. Κόλλια Τσαρουχά; Η 
πρώτη θα... «καπελώνει» τη δεύτερη; «Άλλο το 
υπουργείο και άλλο το γρααφείο του πρωθυπουρ-
γού.  Η ίδια δεν θέλει ούτε να καπελώσει την κ. Τσα-
ρουχά ούτε να μπει στα χωράφια της. Δεν θέλει να 
λειτουργεί ως... υπουργός. Εκτιμώ ότι η συνεργασία 
των δυο κυριών είναι καλή και εάν συνεχιστεί έτσι 
θα γίνουν πολλά για το καλό της Βόρειας Ελλάδας» 
αναφέρει η Ρία Καλφακάκου. 

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» αποκαλύπτει και τις πρώτες εντυπώσεις 
που είχε η κ. Νοτοπούλου μόλις μπήκε στο ιστορικό 
κτίριο του Διοικητηρίου. «Θέλει να εντοπίσει ποια  
είναι τα κύρια προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Οι 
δυο μας έχουμε μιλήσει για τα προβλήματα της πό-
λης. Με συμβουλεύεται και την συμβουλεύομαι. Γι’ 
αυτό με το που μπήκε στο γραφείο της, ρώτησε και 
ρωτάει γιατί της αρέσει να μαθαίνει». Αναφερόμενη 
στις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων των Αστυνομικών για την πολυπληθή ομάδα 
νεαρών ανδρών ασφαλείας που... μεταφέρθηκε στο 
υπουργείο τονίζει: «Ένα Διοικητήριο που έχει μια 
υφυπουργό και ένα γραφείο πρωθυπουργού που θα 
το επισκέπτεται ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας συχνά πρέ-
πει να προστατεύεται» καταλήγει η κ. Καλφακάκου. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Ρεπορτάζ / Karfitsa

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

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

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

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

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

Οι εργασίες κατασκευής του ΤΑΡ ξεκίνησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.tap-ag.gr
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«Ξεπλένουν τους ενόχους για εγκλήματα 
νεοναζί, προσβάλλοντας την Αριστερά»

Επικίνδυνες φιέστες χαρακτη-
ρίζει στην KARFITSA την πρό-
σφατη επίσκεψη βουλευτών 

του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελ-
λήνων και της Χρυσής Αυγής στη 
Ρω, ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. 
Ο βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης 
συμπληρώνει πως: «το ξέπλυμα 
των ενόχων για  εγκλήματα  νεο-
ναζί  στην κολυμβήθρα του πατρι-
ωτισμού προσβάλλει την Αριστε-
ρά» και τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες 
τους «ενθαρρύνει να συνεχίσουν 
την εγκληματική τους δράση». Σε 
ό,τι αφορά την πρόσφατη απόφα-
ση του Eurogroup ο Θεσσαλονικιός 
εκπρόσωπος του λαού αναφέρει ότι 
κερδήθηκε μια δύσκολη μάχη και 
πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να 
επιβάλλει νέα μέτρα στους Έλληνες 
φορολογούμενους. Μεταξύ άλλων, 
μιλά και για την Κατερίνα Νοτοπού-
λου, η οποία στο παρελθόν υπήρξε 
στέλεχος της παράταξής του. 

Η κ. Νοτοπούλου είναι ένα στέλεχος 
που αναδείχθηκε μέσα από την ενασχό-
λησή της στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
πιο συγκεκριμένα στην παράταξή σας. Τι 
έχετε να δηλώσετε για την προϊσταμέ-
νη του πρωθυπουργικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη; 
Παράλληλα με την ενασχόλησή της με την 
Αυτοδιοίκηση, η συντρόφισσα Νοτοπούλου 
συμμετείχε σε κινήματα  αλληλεγγύης και 
σε δράσεις κοινωνικής οικονομίας. Εξάλ-
λου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, επομένως, πολιτικά εφό-
δια για να ανταποκριθεί στο ρόλο που της 
ανέθεσε ο πρωθυπουργός.

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Karfitsa / Συνέντευξη

Στον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη και βουλευτές πα-
νηγυρίζουν για την πρόσφατη απόφαση του 
Eurogroup. Αισθάνεστε δικαιωμένοι στην 
κυβέρνηση με το αποτέλεσμα αυτό και τους 
μέχρι τώρα χειρισμούς σας;  

Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά με την απόφαση 
του Εurogroup δημιουργούνται οι προϋποθέ-
σεις, με το τέλος του τρέχοντος προγράμμα-
τος,  για τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα 
περίοδο χωρίς ασφυκτικά δημοσιονομικά 
πλαίσια και διεθνή εποπτεία, αν και παραμένει 
ανοιχτή η κρίσιμη παράμετρος του ύψους των 
πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018. 
Κερδήθηκε μια δύσκολη μάχη. Δικαιολογη-
μένη  λοιπόν η ικανοποίηση. Όμως δεν πετά-
με στα σύννεφα. Στόχος μας είναι η οριστική 
έξοδος της χώρας από την κρίση και το καθε-
στώς της επιτροπείας με την κοινωνία όρθια. 

Γιατί η «δική σας μείωση και ελάφρυνση 
χρέους» είναι καλύτερη από αυτή του πρώ-
ην υπουργού Οικονομικών και αντιπροέ-
δρου, Ευάγγελου Βενιζέλου; 

Εξασφαλίζεται μείωση χρέους ύψους 22% 
του ΑΕΠ, δηλαδή τουλάχιστον 45 με 50 δις 
Επίσης κλειδώνουν τα επιτόκια στο 1,5%. 
Αυτό ειδικά είναι πολύ σημαντικό, καθώς 
μειώνει το πραγματικό επιτόκιο. Δηλαδή 
έχουμε μείωση του κόστους εξυπηρέτησης 
του χρέους. Επομένως,  πώς μπορούμε να 
την συγκρίνουμε  με το «κούρεμα» του κ. Βε-
νιζέλου; Το μόνο που «ελάφρυνε» το επαχθές 
PSI ήταν οι τσέπες των μικροομολογιούχων, 
τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, 
τα ταμεία των Πανεπιστημίων και των Νοσο-
κομείων. Στο τέλος δε το χρέος της χώρας 
ανήλθε στα 320 δις και το βάφτιζαν και βι-
ώσιμο!

Η πρόσφατη συμφωνία των υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης και τα μέτρα 
που αυτή περιλαμβάνει είναι νέο μνημόνιο 
και εάν όχι, γιατί; 

Με την απόφαση του Eurogroup το 2017 
θα υπάρξει σταθερότητα στην οικονομία, που 
συνεπάγεται σταθερό πλαίσιο για μισθούς και 
συντάξεις. Οι επενδύσεις και η βελτίωση του 
φορολογικού περιβάλλοντος θα μειώσουν 
την ανεργία. Η χώρα αναμένεται πολύ σύντο-
μα να μπει στο μηχανισμό ποσοτικής χαλά-
ρωσης και να βγει δοκιμαστικά στις αγορές.

Το ΔΝΤ επιμένει σε νέα σκληρότερα μέ-
τρα. Η κυβέρνηση τελικά επιθυμεί ή όχι την 
εμπλοκή του στο νέο πρόγραμμα; Αν αυτό 
σημαίνει νέες περικοπές μισθών και συ-
ντάξεων εσείς προσωπικά τι προτίθεστε να 
κάνετε; Θα υπερψηφίσετε;

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως τα πάντα 
έχουν κλείσει έως το 2018. Δεν υπάρχει λό-
γος για επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα. Το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οφείλει να κατα-
νοήσει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε σε 
καμία περίπτωση την απαίτηση για μέτρα μετά 
τη λήξη του προγράμματος. Όχι μόνο αυτή η 
κυβέρνηση, αλλά καμία κυβέρνηση δεν μπο-
ρεί να δεχτεί τα μέτρα των 4,2 δισ. ευρώ που 
ζητεί το ΔΝΤ για τη διετία 2019-2020. Επί-
σης, εμμένουμε σταθερά στη θέση μας ότι η 

δώσουν μια σκληρή ανακοίνωση. Πώς το 
σχολιάζετε; 

Στην κρίσιμη συγκυρία που βρισκόμαστε, σε 
μια περιοχή σε αποσταθεροποίηση και εμπό-
λεμη σύγκρουση, τέτοιες φιέστες πρέπει να 
αποφεύγονται. Η διπλωματική εγρήγορση και 
η υπεύθυνη - πολυδιάστατη εξωτερική πολι-
τική είναι οι δικλείδες ασφαλείας της χώρας 
απέναντι στο σωβινισμό και τη στρατηγική 
της έντασης του Ερντογάν. Το ξέπλυμα των 
ενόχων για  εγκλήματα  νεοναζί  στην κο-
λυμβήθρα του πατριωτισμού προσβάλλει την 
Αριστερά και την αντιφασιστική ιστορία του 
τόπου. Τους νομιμοποιεί και τους ενθαρρύνει 
να συνεχίσουν την εγκληματική τους δράση.

Πρόσφατα δημοσιεύματα για την κ. Νο-
τοπούλου προκάλεσαν την οργή σας. Ανα-
φέρατε πως: «προσβάλλουν τους νέους 
ανθρώπους με πτυχία, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά». Δεν θεωρείτε προκλητικό 
ένα κομματικό στέλεχος να αμείβεται με 
2500 ευρώ στην Ελλάδα της κρίσης; 

Πρόκειται για μεικτές αποδοχές, που ένα 
σεβαστό μέρος τους καταλήγει στο ταμείο του 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως συμβαίνει με όλα τα κομματικά 
στελέχη που αμείβονται από το δημόσιο.

Ο βουλευτής Α’ 
Θεσσαλλονίκης 

του ΣΥΡΙΖΑ Τρια-
ντάφυλλος Μητα-
φίδης μιλά στην 

KARFITSA για την 
κοινή εμφάνιση 
συντρόφων του 
με Χρυσαυγίτες

Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί την εξαίρεση 
στην ευρωπαϊκή κανονικότητα σε ό,τι αφορά 
τις εργασιακές σχέσεις. Τέλος, πρέπει να συ-
νεχιστεί η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος για την 
περαιτέρω ελάφρυνσή  του, που θα συμπαρα-
σύρει προς τα κάτω και τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η αξιωματική αντιπολίτευση διακαώς 
ζητά εκλογές. «Βλέπετε» προσφυγή στις 
κάλπες και εάν ναι, πότε; 

«Παλιά της τέχνη κόσκινο», όπως θα έλεγε 
και ο λαός. Πάσχει από σύνδρομο  στέρησης 
εξουσίας και μετατρέπει τις επιθυμίες της σε 
πραγματικότητα. Ας κάνει υπομονή έως το 
2019. Προς το παρόν, όλες οι πολιτικές δυ-
νάμεις οφείλουν να αναγνωρίσουν το θετικό 
βήμα απομείωσης του χρέους.  Οφείλουν επί-
σης να πάρουν θέση στα κρίσιμα ζητήματα της 
διαπραγμάτευσης,  όπως είναι η αποκατάστα-
ση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου 
στα εργασιακά και η απόρριψη κάθε σκέψης 
για νέα μέτρα λιτότητας μετά το 2018.

Την περασμένη Δευτέρα οι βουλευτίνες 
σας κ. Κασιμάτη και κ. Αυλωνίτου πόζαραν 
σε φωτογραφίες τραβηγμένες στη Ρω με 
βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Η ενέργεια 
αυτή ανάγκασε μάλιστα τους «53» να εκ-
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Ρεπορτάζ / Karfitsa

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης

αναγνώστες  κερδίζουν από...15

Aυτό το Σάββατο 10 Δ εκεμβρίου μαζί με το 3     ΜΟΝΑδΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΕΡΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ...

...Κάθε εβδομάδα χαρίζουμε  
σε 30 αναγνώστες μας  

που θα βρουν την τυχερή σφραγίδα 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 50€  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ SUPERMARKET  

ΑΚΟΜΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

€50€50Μ
ΕΓ

ΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μαρτυρίες που προκαλούν δέος και ρίγη συγκίνησης για τις συνταρακτικές  
εμφανίσεις των Αγίων. 

Οι  Άγιοι υπέδειξαν το σημείο ταφής τους και όλες τις λεπτομέρειες του βίου και του 
μαρτυρίου τους. Οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις και ο θαυματουργικός τρόπος  

της φανέρωσής τους σε απλούς, πιστούς ανθρώπους των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου, 
Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος.

Ο ι  Φ α ν ε ρ ώ σ ε ι ς  
Α γ ί ω ν  

τ η ς  Ο ρ θ οδο ξ ί α ς
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Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ 
στο νομό Πέλλας

Νέοι και παλιοί…

Από την Τ.Α. στη βουλή;

Η επίσημη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μπορεί να χαρακτηρίζει 
«μη αληθή και εκτός πραγματικότητας τα δημοσιεύμα-
τα που χρίζουν πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της» αλλά οι 
ζυμώσεις και τα ονόματα ήδη πέφτουν βροχή στις τοπι-
κές οργανώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας.  Στις προη-
γούμενες εκλογές (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο του 2015) 
το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην ΠΕ Πέλλας «δεν πέτυχε 
αλλά… έτυχε, τόσο σε δυναμική όσο και σε δημοφιλία 
υποψηφίων» όπως λένε στην εφημερίδα στελέχη του 
κόμματος. Στο δήμο Πέλλας και στην ευρύτερη περιοχή 
των Γιαννιτσών, υπάρχει…  συνωστισμός πολιτευτών 
ενώ θεωρείται ακλόνητη όχι μόνο η συμμετοχή του 
νυν βουλευτή Γιώργου Καρασμάνη – σύμφωνα και με 
δηλώσεις της ηγεσίας της ΝΔ -  αλλά και η επανεκλο-
γή του. Να θυμίσουμε ότι εκλέγεται συνεχώς από το… 
1996 και θα συνεχίσει να διεκδικεί την έδρα, αν δεν βά-
λουν όριο ηλικίας ή θητείας.

■ Συνάντηση περίπου 15 «Καραμανλι-
κών» έγινε πρόσφατα σε σπίτι τοπικού 
στελέχους στα Γιαννιτσά. Το πολιτικό 
«δείπνο» συμπεριελάμβανε τις γενικό-
τερες πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχό-
μενο των πρόωρων εκλογών στη χώρα 
μας. Όπως βούιξε ο τόπος, το όνομα 
του Ευρυπίδη Στυλιανίδη ήταν συνεχώς 
πάνω στο τραπέζι όπως και η καλή σχέ-
ση που έχει ο πρ. υπουργός της ΝΔ με 
τον σημερινό περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα…

■ Δριμεία κριτική στην ηγεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ασκεί 
η Νέα Δημοκρατία, με ερώτηση του το-
μεάρχη Αγροτικού Γιώργου Κασαπίδη, 
την οποία προσυπογράφουν και άλλοι 
30 βουλευτές. Θέμα της ερώτησης είναι 
«η αδράνεια και η αδικαιολόγητη επτά-
μηνη καθυστέρηση έκδοσης των εφαρ-
μοστικών αποφάσεων για την αναγνώ-
ριση των νέων ενεργών συνεταιρισμών 
και Ομάδων Παραγωγών, εξ αιτίας της 
οποίας έχουν… αποτελματωθεί και τα 
αντίστοιχα, ιδιαιτέρως σημαντικά μέ-

τρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014 – 2020. Υπενθυμίζεται ότι 
από το 2014, στο πλαίσιο του παραπάνω 
Προγράμματος, με απόφαση του τότε 
Υπουργού και σημερινού βουλευτή Πέλ-
λας Γιώργου Καρασμάνη, είχαν εγκριθεί 
αρχικά 27,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω 
του μέτρου Μ09, για την χρηματοδότη-
ση συγκεκριμένων δράσεων, το εν λόγο 
μέτρο επιδοτεί όλες τις επιλέξιμες δα-
πάνες μέχρι και 90% για την ίδρυση και 
λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών 
και Οργανώσεων Παραγωγών.

■ Παραιτήθηκαν δύο Αντιδήμαρχοι 
του Δήμου Έδεσσας και οδήγησαν το 
Δήμαρχο σε… ανασχηματισμό. Παραι-
τήθηκε η Μαρία (Μαρούλα) Κατσάρα – 
Βλάχου μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος 
Αγροτικής Καθαριότητας, πρασίνου και 
ποιότητας ζωής και ο Χρήστος Βερυ-
κούκης μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος 
στα όρια της  Δημοτικής Ενότητας Βε-
γορίτιδας. Με απόφασή του ο Δήμαρχος 
Έδεσσας όρισε νέους Αντιδημάρχους με 
θητεία από 1-12-2016 μέχρι 28-2-2017 

ως εξής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών: 
Ιωάννης Μουράτογλου Αντιδήμαρχος 
Συντηρήσεων, Υποδομών  και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης : Μιχαήλ Σαμλίδης, με 
αντιμισθία . Καθημερινότητας, Διοικητι-
κής Λειτουργίας, Εξυπηρέτηση Πολίτη: 
Ιωάννης Χατζόγλου, χωρίς αντιμισθία. 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης και  Νέας Γενιάς Ανα-
στάσιος Δίου, με αντιμισθία. Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμ-
μάτων: Δημήτριος Ταπαζίδης, χωρίς 
αντιμισθία.

Kαι στο νομό Πέλλας παρουσίαση βι-
βλίου βουλευτή που θέλει να γίνει… 
περιφερειάρχης! Όπως μαθαίνουμε δεν 
δυσκολεύτηκε να πείσει τον αντιπρόε-
δρο της ΝΔ Αδ. Γεωργιάδη να το παρου-
σιάσει, αφού οι σχέσεις – και των δυο 
– δεν είναι οι καλύτερες με τον νυν εκ-
πρόσωπο της Κ. Μακεδονίας Απόστολο 
Τζιτζικώστα…

Στο ψηφοδέλτιο επιθυμεί να μπει και ο πρώην βουλευ-
τής Διονύσης Σταμενίτης, ο οποίος ζητά μια «δεύτερη 
ευκαιρία», (ήταν εκλεγμένος βουλευτής για δυόμισι 
χρόνια  Μάιος 2012 - Ιανουάριος 2015). Ένα νέο πρό-
σωπο που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι 
υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ είναι ο δικηγόρος Στά-
θης Φουντουκίδης, γιος της πρώην βουλευτή Πόπης 
Φουντουκίδου. Επίσης ο ιδιοκτήτης εταιρείας φαρμα-
κευτικών προϊόντων Θεόδωρος Δεληγιάννης, από το 
Δροσερό Πέλλας - που φέρεται να ανήκει στο στενό 
περιβάλλον του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη - είναι 
ένα όνομα που συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα 
για μια θέση στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Πέλλα. Από 
τη δε Σκύδρα, ο πρώην βουλευτής Δάνης Τζαμτζής θε-
ωρείται ως ένα πρόσωπο που θα ξαναδώσει την «μάχη» 
για να επανέλθει στα έδρανα της Βουλής και ίσως να 
τον ξαναθαυμάσουμε σε καταμετρήσεις ψήφων .  

■ Από τον Ιούλιο του 2013 ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Γιαννιτσών… δεν λειτουργεί! Το δε ακό-
μη πιο… αξιοπερίεργο είναι ότι δεν λειτουργεί ούτε ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Έδεσσας! Μάλ-
λον στο δημόσιο ή στο υπουργείο υγείας, στηρίζουν πολύ την… ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία και καλύπτει 
με ανάλογα διαγνωστικά  κέντρα τις ανάγκες 140.000 ανθρώπων του νομού Πέλλας! Οι κάτοικοι βλέποντας 
αυτή την κατάσταση συγκρότησαν σωματείο φίλων νοσοκομείου Γιαννιτσών και διοργανώνουν συναυλίες 
για να συγκεντρώσουν χρήματα και να δωρίσουν έναν αξονικό τομογράφο!

ΥΓ: Λίγες ώρες αργότερα, από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη ανακοι-
νώθηκε ότι εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η προμήθεια αξονικού τομογράφου για το 
Νοσοκομείο Γιαννιτσών αξίας 350.000 ευρώ, η προμήθεια του οποίου θα γίνει άμεσα. Με άλλα λόγια καλά 
που είναι η κα Τζάκρη και εγκρίνονται προμήθειες αξονικών τομογράφων σε εκλογικές περιφέρειες…

Νέο και άφθαρτο πρόσωπο είναι και ο 
Γιάννης Ανδρίτσος, που ανήκει στη 
γενιά των «πενηντάρηδων» και 
έχει απευθείας αναφορά στον ίδιο 
τον πρόεδρο της ΝΔ και θεωρεί-
ται βέβαιον ότι θα κατέλθει στις 
εκλογές. Ο κ Ανδρίτσος εκλέχθη-
κε ως περιφερειακός σύμβουλος με 
τον «εκλεκτό» της ΝΔ Γιάννη Ιωαννί-
δη.  Μένοντας στο χώρο των περιφερειακών 
συμβούλων να σημειώσουμε ότι ενδιαφέρον για το 
ψηφοδέλτιο της ΝΔ υπάρχει από… όλους τους εκλεγ-
μένους! Ο πλειοψηφών σε σταυρούς - και νεαρότατος 
ηλικιακά- Λάκης Βασιλειάδης, δηλώνει έτοιμος για τον 
αγώνα των εθνικών εκλογών, όπως άλλωστε είναι η 
εκπαιδευτικός Μαρία Ζωγράφου- Τσαντάκη, αλλά και η 
δικηγόρος Μαρία Καράμπελα. Από την Έδεσσα ο Άλκης 
Νουσηκύρου έχει εκφράσει σε πρόσφατη συνέντευξή 
του την επιθυμία του να είναι υποψήφιος βουλευτής, 
ενώ η -υποψήφια το 2015- Ματίνα Σπαρτάλη -Σαβ-
βίδου ίσως είναι μια από τις γυναίκες που θα πλαισι-
ώσουν το ψηφοδέλτιο. Στην Αλμωπία τέλος, παρών  
δηλώνει ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην Δή-
μαρχος Πέτρος Ζέρζης, ενώ δεν αποκλείεται γυναίκα 
να είναι αυτή που θα πλαισιώσει το ψηφοδέλτιο από την  
περιοχή αυτή / πηγή karatzova.com.

Karfitsa / Πέλλα
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Το «μαγικό τρίμηνο» και η 
προπαγάνδα των αριθμών

Προσφυγικό: Ιδεολογικές 
εμμονές κόντρα στην ωμή 

πραγματικότητα

Να λυθεί το ζήτημα 
με το Σχολικό Συγκρότημα 

του Μονάχου

Την ώρα που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπογράφουν το ένα μνη-
μόνιο μετά το άλλο, την ώρα που στο Eurogroup της 
5ης Δεκεμβρίου αποφασίστηκε μνημόνιο ως το 2028 
και ρύθμιση του χρέους ως το… 2060, η κυβέρνηση 
συνεχίζει να επιδίδεται στην προπαγάνδα των αριθμών.

Εσχάτως, έχουν ανακαλύψει το… μαγικό γ΄ τρίμηνο 
του 2016. Το οποίο συγκρίνουν με το καταστροφικό γ΄ 
τρίμηνο του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls 
και κατέρρευσαν όλοι οι οικονομικοί δείκτες.

Μαθημένοι να πανηγυρίζουν τις ήττες τους, έφθασαν 
στο σημείο να συγκρίνουν τον κακό τους εαυτό (του 
2016) με τον χειρότερο εαυτό τους (του 2015).

Αν ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία, θα διαπιστώσουμε 
ότι το 2016 είναι χειρότερο από το 2014.

Παράδειγμα: Το γ΄ τρίμηνο του 2016 το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 1,8%. Σε σχέση όμως με το 2015, όταν το ΑΕΠ είχε 
πέσει κατά 2,2% σε σχέση με το 2014.

Άλλο παράδειγμα: Το γ’ τρίμηνο του 2016 ο τζίρος στο 
λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 2,4%. Σε σχέση, όμως, με 
το γ΄ τρίμηνο του 2015 όταν είχε πέσει κατά 15% σε 
σχέση με το 2014. 

Άλλο παράδειγμα: Το γ΄ τρίμηνο του 2016, οι εξαγωγές 
ανέκαμψαν κατά 10,2%. Σε σχέση, όμως, με το 2015, 
όταν είχαν καταρρεύσει λόγω των capital controls. Και 
ενώ το γ΄ τρίμηνο του 2014 οι εξαγωγές είχαν παρου-
σιάσει αύξηση κατά 6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2013. 

Άλλο παράδειγμα:  Τον Σεπτέμβριο του 2016 είχαμε αύ-
ξηση στον τζίρο της βιομηχανίας κατά 9,4%. Σε σχέση, 
όμως, με τον Σεπτέμβριο του 2015, που είχαμε μείωση 
14,3%, σε σύγκριση με το 2014.

Και σα να μην έφθαναν όλα αυτά, είχαμε, το 2016, μεί-
ωση τουριστικών εσόδων στο 9μηνο 5,5%, μείωση 
εισπράξεων 7,1% στο 8μηνο, που αποτελεί αρνητικό 
ρεκόρ 8ετίας, μείωση 7,9% των εισπράξεων το α΄ εξά-
μηνο. Το αντίστοιχο διάστημα το 2015, η μείωση ήταν 
6,3% σε σύγκριση με το – επάρατο – 2014. 

Με λίγα λόγια, δυο χρόνια μετά την επέλαση της λαίλα-
πας ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση από 
το «επάρατο» 2014.

Υ.Γ. Στις 7 Δεκεμβρίου 2014, κατά την ομιλία του επί 
του προϋπολογισμού, ο κ. Τσίπρας είχε προειδοποιήσει:  

«Το μνημόνιο δεν είναι κάτι από το οποίο μπορεί κανείς 
να μπαινοβγαίνει. Όποιος το υπηρετήσει δεν βρίσκει εύ-
κολα την πόρτα της εξόδου». 

Αποδείχθηκε προφητικός. Μπήκε και όχι μόνο δεν βρί-
σκει την πόρτα εξόδου, αλλά ανακαλύπτει συνεχώς και 
νέες εισόδους σε νέα μνημόνια.

Οπότε, δεν του μένει τίποτε άλλο από το να καταφεύγει 
σε νέα ψέματα, σε αλχημείες και σε προπαγάνδα των 
αριθμών.  

*Η κ. Βούλτεψη είναι βουλευτής Β΄ Αθηνών, πρώην 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητική 
εκπρόσωπος, δημοσιογράφος

Στα «ψιλά» των εφημερίδων πέρασε η άκρως εν-
διαφέρουσα συνέντευξη της Γενικής Διευθύντριας 
των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας Ευγενίας Θά-
νου σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Τι 
αποκάλυψε η κυρία Θάνου; Πως η αλήθεια για την 
εξάπλωση των κρουσμάτων Ηπατίτιδας τύπου Α σε 
Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων είναι πολύ ανησυ-
χητική και πως απέχει παρασάγγας από τις καθησυ-
χαστικές δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας και του 
ΚΕΕΛΠΝΟ. Επιβεβαίωσε μάλιστα πως το Υπουργείο 
από την αρχή δεν είχε σχεδιάσει τον εμβολιασμό 
των προσφύγων για την Ηπατίτιδα Α και πως η ανη-
συχία των γονέων σε σχολεία της χώρας μας για τη 
μετάδοση της νόσου δεν είναι καθόλου υπερβολική, 
καθώς τα παιδιά που είναι ανεμβολίαστα κινδυνεύ-
ουν. Με ερώτηση που κατέθεσα προ ημερών στους 
αρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, ζητώ να μάθω τι μέτρα είχαν λάβει ώστε 
να μη φτάσουμε στην έκρηξη των κρουσμάτων 
Ηπατίτιδας στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων 
Νέας Καβάλας στο Κιλκίς. Εκεί όπου μέσα σε 3 μή-
νες κατεγράφησαν 47 κρούσματα Ηπατίτιδας, όταν 
ολόκληρο το 2015 είχαν δηλωθεί μόλις 62 σε όλη 
την επικράτεια. Αντιλαμβάνομαι ως απόλυτη προ-
τεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας την προ-
στασία του αγαθού της δημόσιας υγείας. Όχι μόνο 
για τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους ίδιους 
τους πρόσφυγες, που καλούνται να επιβιώσουν σε 
Κέντρα κατ’ όνομα μόνο Φιλοξενίας, κάτω από τις 
πλέον αντίξοες συνθήκες, με την άφιξη και του χει-
μώνα να δυσχεραίνει την παραμονή τους. Άλλω-
στε η Ηπατίτιδα Α βρίσκει πρόσφορο έδαφος εκεί 
όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι πλημμελείς, όπως 
στην περίπτωση του Κιλκίς έχουν καταγράψει και οι 
επόπτες υγείας. Είναι πλέον σαφές πως η πλήρης 
ανικανότητα της Κυβέρνησης στη διαχείριση του 
Προσφυγικού έχει ορατές συνέπειες στην κοινωνία. 
Και το χειρότερο είναι πως έχουν επιλέξει να κρύ-
βουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, να επιμέ-
νουν ακόμη πως «κουτσά στραβά τα καταφέραμε», 
όπως πρόσφατα πανηγύριζε ο Υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Κλείνω με 
το εξής: Σε ομιλία του για την προσφυγική κρίση 
το Φεβρουάριο του 2015,  ο Ύπατος Αρμοστής του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, António Guterres, στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είχε 
προειδοποιήσει: «Η συνεχής αύξηση του εκτοπι-
σμού είναι συγκλονιστική. Και η φύση της προσφυ-
γικής κρίσης μεταβάλλεται. Καθώς αυξάνεται το 
επίπεδο της απόγνωσης και συρρικνώνεται το δια-
θέσιμο πεδίο για την παροχή προστασίας, προσεγγί-
ζουμε ένα επικίνδυνο σημείο καμπής». Σας αφήνω 
να απαντήσετε εσείς στο ερώτημα αν η χώρα μας 
είναι έτοιμη για αυτά που έρχονται… 

*Ο Αριστείδης Φωκάς είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλο-
νίκης της Ένωσης Κεντρώων

Το ζήτημα του Σχολικού συγκροτήματος 
στο Μόναχο είναι από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
άμεσα. 

Το έργο εντάχθηκε στον κρατικό προϋπο-
λογισμό στις 19 Φεβρουαρίου 2013, ενώ  
οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Ια-
νουάριο του 2014.Υπήρχε η δέσμευση, η 
πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί έως τις 
30-12-2016 και παρότι δόθηκε  παράταση  
έως τις 30-06-2016, η Ελληνική Πολιτεία 
δεν ήταν συνεπής.

Έχω  ενημερωθεί από τον συνάδελφο και 
προκάτοχό μου για την εξέλιξη του θέμα-
τος και επιπλέον έχω ζητήσει συνάντηση 
με τον κ. Καμίνη, τον δήμαρχο Αθηναίων, 
για να ενεργοποιηθεί και αυτός μέσω της 
Ένωσης Δημάρχων Ευρωπαϊκών πόλεων 
και να ασκήσει την επιρροή του στον δή-
μαρχο του Μονάχου, έτσι ώστε  να ανακα-
λέσει την απόφασή του και να συνεχίσει 
να κατασκευάζεται το σχολικό συγκρότημα 
στο Μόναχο. Θεωρώ ότι είναι μείζονος ση-
μασίας, διότι  θα φιλοξενεί όλα τα σχολεία 
της περιοχής. Αντιλαμβάνεστε ότι αν οι 
Έλληνες ομογενείς, οι απόδημοι Έλληνες, 
οι Έλληνες της Διασποράς, πείτε το όπως 
θέλετε,  χάσουν  την δυνατότητα να μαθαί-
νουν την Ελληνική γλώσσα, σε μερικά χρό-
νια θα χάσουν και την συνείδησή τους.

Αφού δεν θα μπορούν να επικοινωνούν, να 
διαβάζουν την Ιστορία, να γνωρίζουν τον 
πολιτισμό της Ελλάδας. Είναι ένα τεράστιο 
θέμα το γλωσσικό και πρέπει να εστιάσου-
με σε αυτό. Να δημιουργήσουμε σε όλη την 
υφήλιο Σχολικές μονάδες ή Εκπαιδευτικά 
κέντρα όπου τα παιδιά  της δεύτερης, της 
τρίτης και της τέταρτης γενιάς των συμπα-
τριωτών μας, να έχουν τη δυνατότητα να 
μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα.

*Ο κ. Αναστασιάδης είναι βουλευτής ΝΔ 
στη Β’ Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής 
Τομεάρχης του κόμματος για ζητήματα 
απόδημου Ελληνισμού

Της Σοφίας Βούλτεψη*

Του Αριστείδη Χ. Φωκά*Του Σάββα Αναστασιάδη*
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«Το τεχνητό success story του κ. 
Τσίπρα είναι διαρκές μνημόνιο» 

Η πραγματική οικονομία της χώρας έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα 
όρια της αντοχής της. Η κοινωνία βοά, η συνοχή της κινδυνεύει να 
διαρραγεί οριστικά. 

Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να λύνει τα 
μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, δένει τα μάτια της μπροστά στις 
προκλήσεις. Συνεχίζει να πορεύεται χωρίς σχέδιο και να εφαρμόζει 
αναποτελεσματικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα.

Η απόφαση του Eurogroup δείχνει ξεκάθαρα πού πάμε τα επόμενα 
χρόνια. Σε ένα διαρκές μνημόνιο.. Προς τι οι κυβερνητικοί πανηγυ-
ρισμοί; Η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για το τε-
χνητό success story του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση πέτυχε το χειρότερο 
μίγμα μεταξύ θέσεων ΔΝΤ και Σόιμπλε ή καλύτερα μεταξύ των “δύο 
ελεφάντων” σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, όπως αποκάλυψε ο κ. 
Σόιμπλε. Η ελληνική κυβέρνηση όμως αποδείχθηκε χειρότερη και 
από “τα ποντίκια που τουλάχιστον τα σέβονται και τα φοβούνται οι 
ελέφαντες”. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις του Σόιμπλε, 
και όχι του ΔΝΤ, για μη άμεση γενναία απομείωση του δημοσίου χρέ-
ους και πλεονάσματα 3,5% ακόμη και μετά το 2018 και η θέση του 
ΔΝΤ με την επιμονή του σε μέτρα. Δεν υποτιμώ ρυθμίσεις που εγκρί-
θηκαν για το χρέος, κάθε ρύθμιση είναι καλοδεχούμενη, ουσιαστικά 
όμως δεν θα υπάρχει βραχυπρόθεσμο όφελος. Έχουν μακροπρόθε-
σμη επίδραση που ουσιαστικά αρχίζει ελαφρώς το 2040 και ολοκλη-
ρώνεται το 2060.  

Ας μην υπάρχουν νέες αυταπάτες. Δεν λύθηκε το θέμα του χρέους. 
Εξάλλου ακόμη και να ρυθμισθεί, γρήγορα θα φθάσουμε στο ίδιο ση-
μείο εάν δεν υιοθετηθεί ένα υγιές παραγωγικό μοντέλο. 

Οι δανειστές βεβαίως και έχουν παράλογες απαιτήσεις όπως στα 
εργασιακά και στον στόχο του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος. 
Να αποκρούσει επιτέλους αποτελεσματικά αυτές τις εμμονές η κυ-
βέρνηση και να αφήσει τα επικοινωνιακά τερτίπια και να σταματήσει 
να δημιουργεί εντυπώσεις προκειμένου να δικαιολογήσει τα σκληρά 
μέτρα που έρχονται.

Μετά την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, η 
οποία αποτυπώνεται και στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο που φθάνει τα 93 δις ευρώ, έρχεται νέο τσουνάμι 
φόρων. Το κυριότερο είναι ότι οι περισσότεροι φόροι είναι έμμεσοι. 
Η φορολογία γίνεται περισσότερο κοινωνικά άδικη, καθώς η σχέση 
άμεσης και έμμεσης φορολογίας επιδεινώνεται.

Χρέος μας είναι να υπάρξει μία προοδευτική πολιτική που θα δώσει 
διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τις 
συνεχείς αυξήσεις των φόρων που αποθαρρύνουν την εργασία και 
την επιχειρηματικότητα και θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης. 

Για να δώσουμε προοπτική στον ελληνικό λαό, το κλειδί είναι η βι-
ώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως δεν διατάσσεται, επιτυγχάνεται 
όταν υπάρχουν πολιτικές που δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλ-
λον, με ένα πλαίσιο ελκυστικό για επενδύσεις, ικανό να προωθήσει 
τις εξαγωγές και να ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση. Βιώσιμη 
ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται, με την ανεργία στα ύψη και χωρίς ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της. 

Για να υπερβεί η χώρα την κρίση χρειάζεται επιτέλους να αλλάξει το 
μίγμα της οικονομικής πολιτικής με στόχο τον εξορθολογισμό δαπα-
νών και την μείωση της σπατάλης πόρων με διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις. Πραγματικές όμως προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Όχι τις 
απορρυθμίσεις της ΝΔ και τις αντιμεταρρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα 
υγιές παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης με αρμονική συνύπαρξη ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα, με ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότη-
τας με κοινωνική συνοχή και ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πολι-
τικής χωρίς μία επιδοματική πολιτική αναπαραγωγής της φτώχειας. 

Μόνο με εθνική συνεννόηση θα αντιμετωπιστούν και δεν θα διαιω-
νίζονται οι παθογένειες του οικονομικού και πολιτικού μας συστή-
ματος. Αλλιώς η κρίση θα βαθαίνει και τα κοινωνικά αδιέξοδα θα 
γίνονται όλο και πιο έντονα. 

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι Πρόεδρος ΔΗΜΑΡ – Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος Δημοκρατικής Συμπαράταξης  

Του Θανάση Θεοχαρόπουλου*

Ο ιδιότυπος «τουρισμός» των Εξαρχείων… στη Θεσσαλονίκη
ΝΈΑ «ΠΟΛΈΜΟΦΟΔΙΑ» ΣΤΙΣ ΠΟΡΈΙΈΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΈΠΙΦΈΡΟΎΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΤΡΑΎΜΑΤΙΣΜΟ

All inclusive είναι οι πορείες 
αναρχικών που πραγματο-
ποιούνται πλέον στη Θεσσα-

λονίκη, με τα σακίδια τους να έχουν 
μέσα από μολότοφ με δυναμιτάκια, 
μέχρι βεγγαλικά και… σκεπάρνια! 
Πριν από δύο χρόνια στην Γενι-
κή Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
αστυνομικοί έβλεπαν τις μολότοφ 
να «πέφτουν βροχή» στην κυριολε-
ξία πάνω από τις ταράτσες κτηρίων 
στα Εξάρχεια, με την συγκεκριμέ-
νη… «καινοτομία» να φτάνει και 
στη Θεσσαλονίκη, με επίσημη πρώ-
τη την ημέρα μνήμης για τον θάνατο 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 
Ακροβολισμένοι πάνω στην ταρά-
τσα της φιλοσοφικής σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κουκουλοφόροι «άνοι-
ξαν πυρ» κατά των αστυνομικών, με 
τους τελευταίους να μην ξέρουν από 
πού να φυλαχτούν.

Της Έλενας Καραβασίλη

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει στην Karfitsa 
o Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, σε μεγάλα 
event της πόλης όπως τα εγκαίνια της Διε-
θνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης… αναρχικοί 
των Εξαρχείων μπαίνουν στα λεωφορεία με 
τελικό προορισμό την Θεσσαλονίκη και την 
πύλη εμπορίου, όπου συνήθως γίνονται τα 
επεισόδια. 

Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Παδιώτης με 20ετή 
εμπειρία στις πορείες λέει χαρακτηριστι-
κά στην Karfitsa, «πρώτη φορά είχαμε τόσο 
εκτεταμένη χρήση μολότοφ. Υπήρχε οργανω-
μένος σχεδιασμός, ενώ για πρώτη φορά στη 
Θεσσαλονίκη είδαμε ρίψεις μολότοφ από τα-
ράτσα. Είναι γεγονός πως όταν κάτι “νέο” κά-
νει την εμφάνισή του στην Αθήνα… λίγο καιρό 
αργότερα εμφανίζεται και στη Θεσσαλονίκη. 
Η «βροχή» μολότοφ από τις ταράτσες για πα-
ράδειγμα, είναι κάτι που το είδαμε πριν από 
περίπου δύο χρόνια στα Εξάρχεια. Το ευτυ-
χές είναι πως δεν είχαμε τραυματίες, φθορές 
μέσα στην πόλη, σε καταστήματα, οχήματα 
κτλ. Εκτιμώ πως ήθελαν να κάνουν επεισό-
δια, όμως η έντονη παρουσία της αστυνομίας, 
τους απέτρεψε». Ο κ. Παδιώτης εξηγεί πως 
πέρα από τις «ιπτάμενες μολότοφ», «τα βεγ-
γαλικά που πετάνε σε ευθεία βολή, είναι πάρα 

πολύ επικίνδυνα… μπορεί να επιφέρουν ακόμη και θανά-
σιμο τραυματισμό». Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Κα-
λευράς λέει χαρακτηριστικά πως στα επεισόδια που είχαν 
σημειωθεί στο εφετείο στους Αμπελόκηπους κατά τη διάρ-
κεια της δίκης της Χρυσής Αυγής πριν από ενάμιση μήνα, 
κουκουλοφόροι ανέβηκαν στα “προσφυγικά” (όπως ονο-
μάζονται τα συγκεκριμένα κτίρια) και πετούσαν μολότοφ 
σε αστυνομικούς και χρυσαυγίτες. «Στα Εξάρχεια βέβαια 
έχουμε ξαναδεί να φεύγουν μολότοφ από… ταράτσες. Στη 
Θεσσαλονίκη, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Είναι γεγονός πως 
γίνεται «αντιγραφή» του τρόπου δράσης σε μία μεγαλύτερη 
πόλη από τη δική μας, όπως η Αθήνα. Για παράδειγμα στα 
Τρίκαλα ή στην Καρδίτσα δε θα μπορούσε να γίνει αυτό 
γιατί οι περιοχές είναι πιο μικρές και δεν υπάρχει διαφυ-
γή», λέει ο κ. Καλευράς. 

«Η αστυνομία δεν ενεργεί αυτόνομα»
Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις στελεχών του 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. την περίοδο που βρισκόταν στην αντιπολίτευση 
και ζητούσε μικρότερη αστυνόμευση και οχι «αστυνομο-
κρατία», ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναφέρει: «όταν αναλαμβάνεις 
κυβερνήτης σε ένα καράβι… τότε καταλαβαίνεις πλήρως 
με τι έχεις να κάνεις και πως πρέπει να διαχειριστείς μία 
κατάσταση. Διαφορετικά πράγματα λέει κανείς από τη θέση 
της αντιπολίτευσης και διαφορετικά από τη θέση του πρω-
θυπουργού. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος αλλά 
και όσοι μας κυβερνούν, είναι ότι η αστυνομία είναι ένας 
θεσμός που έχει ευθύνη να προστατεύει την περιουσία του 
κράτους και του πολίτη. Η δουλειά μας είναι να προστατεύ-
ουμε, δεν είναι ούτε να καταστείλλουμε, ούτε να κυνηγάμε 
τον κόσμο χωρίς λόγο. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
ότι η αστυνομία είναι ένα εκτελεστικό όργανο, περιμένει 
εντολές και δεν είναι ενεργεί αυτόνομα, διαφορετικά θα 
πρέπει κανείς να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του. 

Είναι η αστυνομία του συνόλου και όχι ενός αρχιφύλακα ή 
ενός διευθυντή, έχουμε πολιτικούς και φυσικούς προϊστα-
μένους που παίρνουν τις αποφάσεις». Από την πλευρά του 
o κ. Παδιώτης σημειώνει πως: «όλα τα κόμματα, λένε άλλα 
πράγματα όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση και άλλα 
όταν αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Πρέπει 
όμως όλα τα κόμματα να συναποφασίσουν τι αστυνομία 
θέλουμε να έχουμε, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία κοινή 
γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας», υπο-
γραμμίζει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης. Όπως τονίζει ο κ. Καλευράς: «πάγιο αίτημά μας 
είναι η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο 
και ανθυγιεινό και κανένας δε “σκύβει” πάνω από το πρό-
βλημά μας. Αν δεν είναι το δικό μας επάγγελμα επικίνδυνο, 
τότε δεν ξέρω ποιο είναι. Κάθε φορά έχουμε συναδέλφους 
που έχουν τραυματιστεί, που χρειάζεται να λείψουν από τη 
δουλειά για δύο και τρεις μήνες γιατί έχουν χτυπήσει τα 
πόδια τους ή το κεφάλι τους… Δυστυχώς οι κυβερνόντας 
και οι τωρινοί αλλά και τους παρελθόντος, δεν έχουν κάνει 
τίποτε απολύτως για τα ζητήματα που μας απασχολούν», 
καταλήγει.

«Έρχονται με λεωφορεία για τα επεισόδια» 
Μάλιστα ο κ. Καλευράς αναφέρει ότι σε συγκεντρώσεις, 
πορείες, διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται κατά την 
περίοδο της Έκθεσης, «έρχονται με λεωφορεία από την 
Αθήνα στη Θεσσαλονίκη… για να κάνουν επεισόδια. Είναι 
γεγονός πως η δράση των κουκουλοφόρων πλέον είναι 
πιο έντονη σε καιρούς φτώχιας και έντονης βίας. Για 
παράδειγμα, ξεκινάει μία πορεία και ξέρουμε ότι έχουν 
σκεπάρνια και σφυριά για να σπάσουν μάρμαρα και πε-
ζοδρόμια, έχουν μολότοφ όπου μέσα έχουν δυναμιτάκια 
με αποτέλεσμα να εκρήγνυται και να μη μπορεί να σβήσει 

η φωτιά, έχουν χώρους όπου αποθηκεύουν τα “πολεμο-
φόδια” μέσα στα πανεπιστήμια. Όταν όμως δεν υπάρχει 
πρόνοια και δε δίνονται εντολές από το κράτος ώστε να 
υπάρξει συνεργασία της αστυνομίας με τις πρυτανικές 
αρχές, προκειμένου να γίνει και η αντίστοιχη πρόληψη, 
είναι φυσιολογικό όταν μία δράση δεν έχει αντίδραση… 
να κλιμακώνεται όλο και περισσότερο. Αν καταστείλεις 
μία δράση στο πρώτο- δεύτερο στάδιό της, αυτό θα είναι 
και το ανώτατο όριό της, διαφορετικά αγγίζουμε τα όρια 
της ασυδοσίας και της ασυλίας», τονίζει.  



18

Karfitsa / Σέρρες

18

Στη διαβούλευση ο νέος αθλητικός νόμος
Ο υφυπουργός αθλητισμού βρέθηκε στις Σέρρες και έκανε 
αποκαλύψεις για την αθλητική νομοθεσία και το ποδόσφαιρο.

Τη διαβεβαίωση ότι θα δώσει την μάχη για την εξυγίανση στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο, έδωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Γιώργος Βασιλειάδης, κατά την επίσκεψή του στην πόλη των 
Σερρών.  Ο κ. Βασιλειάδης, μίλησε για το νέο αθλητικό νόμο 
και για το ποδόσφαιρο. 

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αθλητισμού, ο νέος αθλητικός 
νόμος βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης, κατά 
τη διάρκεια της οποία έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις και 
εξαιρετικά σχόλια τα οποία και προβληματίζουν ιδιαιτέρως 
την κυβερνητική πλευρά. Για το λόγο αυτό, η κατάθεση του 
σχετικού νομοσχεδίου θα καθυστερήσει ώστε να υπάρξουν 

αλλαγές αναγκαίες. «Να γίνει ορθή νομοθέτηση», όπως είπε 
χαρακτηριστικά.  Για τον κ. Βασιλειάδη, πριν την κατάθεση 
του νομοσχεδίου πρέπει να γίνει «κωδικοποίηση της αθλη-
τικής νομοθεσίας. Για να αφήσουμε και κάτι σαν έργο πίσω 
μας. Σας θυμίζω ότι έχει να γίνει κωδικοποίηση της αθλητι-
κής νομοθεσίας από το 1975. Άρα δεν είναι απόσυρση του 
νόμου είναι επί τους ουσίας ακούμε την κοινωνία. Η διαβού-
λευση γίνεται για αυτό το λόγο. Για να ακούσεις τη φωνή της 
κοινωνίας. Όταν υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον και τόσες 
πολλές παρεμβάσεις δεν μπορείς να τις παραγνωρίσεις», 
είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα ενταχθούν 
και κάποια νέα κεφάλαια τα οποία εκτιμά ότι έλειπαν από το 
προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο».

Πηγή: Σερραϊκά Νέα

«Μια πολιτεία με… ευχές»Την «Πολιτεία των Ευχών», εκ-
δήλωση – στολίδι για την πόλη 
των Σερρών. Την παρουσιάζει 

με ιδιαίτερη θέρμη στην Karfitsa, 
ο δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης. Ο 
τοπικός άρχοντας, αναφέρεται και 
σε ζητήματα καθημερινότητας που 
αφορούν στον τόπο του, αλλά και 
για το πολιτικό του μέλλον.

Πλήθος εκδηλώσεων προγραμματίζει ο δή-
μος Σερρών, εν όψει των Χριστουγέννων. 
Θα μας τις παρουσιάσετε;

 O Δήμος Σερρών διοργανώνει πολλές χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις με κορυφαία  
την “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” στο κεντρικό 
πάρκο της πόλης. Στόχος της δημοτικής αρ-
χής είναι,  η εκδήλωση αυτή που δημιουργή-
θηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, να βελτι-
ώνεται χρόνο με το χρόνο και να αποτελέσει 
έναν θεσμό που θα γεμίζει χαμόγελα και θα 
προσφέρει διασκέδαση σε μικρούς και μεγά-
λους, βοηθώντας ταυτόχρονα και στην τό-
νωση της τοπικής αγοράς.  Η τελετή έναρξης 
για την φετινή “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” έγινε 
το απόγευμα της Πέμπτης. Ανάψαμε το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο, ακούστηκαν γιορτινές 
μελωδίες από την παιδική χορωδία της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών 
(ΚΕΔΗΣ). Προσφέραμε μια ευχάριστη νότα 
γιορτής. Οι  εκδηλώσεις, που εντάσσονται στο 
πλαίσιο  της “ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” θα δι-
αρκέσουν ως την Κυριακή 03 Ιανουαρίου. Σε 
αυτές θα παρουσιαστούν και γνωστοί καλλι-
τέχνες όπως ο Κώστας Μαρτάκης, το νεανικό 
συγκρότημα Βοys and Noise, λαϊκά σχήματα 
κ.α.  Επίσης,  θα συμμετέχουν  παραδοσιακοί 
σύλλογοι της περιοχής, εκπρόσωποι σχολών  
χορού, με στόχο να προσφέρουν όμορφες 
στιγμές χαλάρωσης στους επισκέπτες. Για 
τους νεαρότερους φίλους έχει στηθεί ένα 
μεγάλο ψυχαγωγικό πάρκο με λούνα παρκ,-
παγοδρόμιο, καρουζέλ . και άλλα παιχνίδια. 
Ο Δήμος μας, διοργανώνει παράλληλες εκ-
δηλώσεις σε όλη την διάρκεια των Χριστου-
γέννων. Την εβδομάδα που μας πέρασε στην 
πλατεία Ελευθερίας παραδοσιακές μπάντες 
από πολιτιστικούς συλλόγους έψαλαν χρι-
στουγεννιάτικα κάλαντα. Στον πεζόδρομο της 
οδού Κ. Καραμανλή μαθητές δημοτικών σχο-

Συνέντευξη στον Θ. Κουμπαρούδη

λείων στόλισαν χριστουγεννιάτικα δέντρα και 
τα καλύτερα βραβεύτηκαν. Το ερχόμενο Σάβ-
βατο, στις 17 του μήνα στο δημοτικό θέατρο 
ΑΣΤΕΡΙΑ θα φιλοξενηθεί η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσει ένα παιδι-
κό παραμύθι του Προκόβιεβ. Στον ίδιο χώρο 
στις 21 Δεκεμβρίου η μπάντα και η παιδική χο-
ρωδία της ΚΕΔΗΣ θα παρουσιάσουν χριστου-
γεννιάτικες μελωδίες. Καλούμε όλους τους 
Σερραίους- και όχι μόνο- να επισκεφτούν την 
“ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” για να ζήσουμε όλοι 
μαζί λίγη από την Μαγεία των Χριστουγέννων.

Οι Σέρρες ακούστηκαν και για άλλο θέμα, 
αυτό των αδέσποτων ζώων. Τι έχετε να πεί-
τε;

Το θέμα των αδέσποτων ζώων αποτελεί 
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για όλους 
τους δήμους. Εμείς αυτό που είπαμε είναι να 
εφαρμοστεί ο νόμος και τίποτε περισσότερο. 
Το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές, όμως 
κάποιοι ακραίοι φιλόζωοι εδώ στις Σέρρες 
παραποίησαν το νόημα των δηλώσεών μας 
και δεν έχασαν ευκαιρία να τις κοινοποιήσουν  
σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι ο Δή-

μος Σερρών διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα 
δημοτικά κυνοκομεία της χώρας. Προχωρά σε 
πάνω από 500 στειρώσεις το χρόνο και ξο-
δεύει περισσότερα από 100.000 ευρώ κάθε 
χρόνο για την περίθαλψη  των αδέσποτων. 
Όμως το  πρόβλημα των αδέσποτων δεν θα 
λυθεί , αν δεν κατανοήσουν  κάποιοι συμπολί-
τες μας ότι δεν πρέπει να πετάνε τα ζώα στον 
δρόμο.  Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, και 
έχουν δοθεί από τις αστυνομικές αρχές και το 
νοσοκομείο Σερρών, έχουν καταγραφεί πάνω 
από 150 καταγγελίες συμπολιτών μας για επι-
θέσεις από αδέσποτα ζώα. Με συνεργασία και 
καλή διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων και των πολιτών νομίζω ότι μπορούμε 
να λύσουμε το πρόβλημα. 

 Ποιά τα σχέδιά σας για την νέα χρονιά;
 Να υπενθυμίσουμε ότι από το 2011 και 

μετά, η κεντρική εξουσία έχει μειώσει κατά 
65% τους πόρους προς την τοπική αυτοδι-
οίκηση. Παρά όλα αυτά εμείς στο Δήμο Σερ-
ρών καταφέραμε να μηδενίσουμε το χρέος 
(10.000.000) που βρήκαμε το 2011, όταν 
αναλάβαμε ως δημοτική αρχή και σήμερα 
οφείλουμε μόνο τις τρέχουσες δαπάνες. Αυτό 
που θα θέλαμε το 2017 για τον Δήμο Σερρών 
είναι να υλοποιήσουμε τον ήδη σφιχτό προ-
ϋπολογισμό και να ολοκληρώσουμε τα έργα 
που ξεκίνησαν από την προηγούμενη χρονιά. 
Έργα όπως η ολοκλήρωση του αποχετευ-
τικού δικτύου Σκουτάρεως- Μητρουσίου, η 
ολοκλήρωση των βιοκλιματικών αναπλά-
σεων, η ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στο 
Κεντρικό Πάρκο, η συνέχιση της πεζοδρόμη-
σης της οδού Κ.Καραμανλή έως το ύψος της 
οδού Θεσσαλονίκης και άλλα.  Επίσης, έχου-
με καταθέσει προτάσεις στο INTEREG III και 
περιμένουμε την αξιολόγησή τους. Αρχές του 
2017 θα καταθέσουμε την πρόταση για την 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Περιμένουμε να 
ανοίξει το νέο ΕΣΠΑ, ώστε να υποβάλλουμε 
έτοιμες προτάσεις για έγκριση.

Ολοκληρώνοντας , θα ήθελα για τις άγιες 
μέρες των Χριστουγέννων να  ευχηθώ στους 
Σερραίους και στις Σερραίες καθώς και σε 
όλους τους Έλληνες,   Καλά Χριστούγεννα με 
αγάπη και υγεία, καλή χρονιά και το 2017 να 
ανατείλει μια αχτίδα φωτός για τον πολύπαθο 
λαό μας. Καλές γιορτές σε όλους.

Ο δήμαρχος 
Σερρών, Πέτρος 
Αγγελίδης μιλά 
στην KARFITSA

Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές;
Οι επόμενες δημοτικές εκλογές είναι τον Μάιο του 2019. Μέχρι τότε αυτό που μας απα-
σχολεί είναι το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε καθώς και η επίλυση των προβλη-
μάτων των συμπολιτών μας. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα ανακοινώσουμε τις 
αποφάσεις μας. 
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Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις σε όλο  
το νομό 

«Βούλα, η μικρή καμηλοπάρδαλη 
που δεν είχε βούλες» του Θά-
νου Κόσυβα και των εκδόσεων 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Οι άγιες ημέρες των Χριστου-
γέννων, μέρες αγάπης, φωτει-
νές, γιορτινές, σε όλο το νομό 
Πιερίας, πραγματοποιούνται 
εκδηλώσεις. Σε μια προσπά-
θεια, διαφυγής από τη μουντή 
καθημερινότητα, κάτοικοι της 
περιοχής  αλλά και επισκέπτες, 
πέρα από το «Πάρκο των Χρω-
μάτων» , μπορούν να γνωρί-
σουν το «Χριστουγεννιάτικο 
χωριό του κόσμου», στην περι-
οχή του «Καπνικού Σταθμού». 
Είναι μια πρωτοβουλία εθελο-
ντών και προσφέρουν δράσεις 
στα  μικρά παιδιά. Αντίστοιχες 
εκδηλώσεις διοργανώνονται 
στο Λιτόχωρο, στο Αιγίνιο και 
στον Κολινδρό, όπου σύλλογοι 
των περιοχών αυτών έχουν 
προγραμματίσει πλήθος εκδη-
λώσεων εναρμονισμένων στο 
πνεύμα των Χριστουγέννων.

Μια ξεχωριστή και συγκινη-
τική εκδήλωση επιφύλαξαν 
οι δάσκαλοι και τα παιδιά 
του  δημοτικού Σχολείου 
Καρίτσας στο συγγραφέα 
Θάνο Κόσυβα, ο οποίος 
κατάγεται από την Καρίτσα 
Πιερίας, στην παρουσίαση 
του πρώτου του παιδικού 
βιβλίου, με τίτλο «Βούλα, 
η μικρή καμηλοπάρδαλη 
που δεν είχε βούλες» από 
τις εκδόσεις «Αλέξανδρος».  
Στο σχολείο του χωριού που 
φοίτησε και ο ίδιος ο συγ-
γραφέας, σε έναν χώρο γε-
μάτο ευχάριστες αναμνήσεις 
για τον ίδιο, τον υποδέχτη-
καν με πολύ αγάπη πλήθος 
κόσμου και μικρά παιδιά 
που κατέκλυσαν την αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων και 
δημιουργήθηκε το αδιαχώ-
ρητο. Πλημμύρισε η αίθου-
σα με χαρούμενες φωνές 
και χαμογελαστά πρόσωπα, 
πρόσωπα φίλων, παλιών 
συμμαθητών και συγχωρι-
ανών με τα υπέροχα παιδιά 
τους. 

Για το συγγραφέα μίλησαν 
με τα καλύτερα λόγια για το 
έργο του και για το βιβλίο 
του, ο διευθυντής του Δη-
μοτικού Σχολείου Καρίτσας 
κ. Στέριος Παπαχρήστος και 
η δασκάλα Ράνια Κοντοκώστα, με την υπέροχη προσέγγιση της για τον 
παιδαγωγικό χαρακτήρα του βιβλίου. Οι μαθητές και μαθήτριες όλων 
των τάξεων του σχολείου μας εξέπληξαν ευχάριστα με τη δημιουργική 
τους φαντασία, τις πολύ όμορφες ζωγραφιές τους, τα τραγούδια τους, 
τη χορωδία, το βίντεο και ένα εκπληκτικό διαδραστικό τηλεπαιχνίδι που 
ετοίμασαν για τη «Βούλα» υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους. 
Το κορυφαίο όλων ήταν ένα ραπ τραγούδι που έγραψε τους ευφάντα-
στους στίχους η Στ’ τάξη μαζί με τη δασκάλα τους Κική Σαμσούρη και 
τραγούδησαν τα παιδιά ραπάροντας σαν γνήσιοι ράπερ! Αξίζει ένα με-
γάλο μπράβο σε όλους τους δασκάλους που ασχολήθηκαν και κουρά-
στηκαν για να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μηνύματα 
της διαφορετικότητας, φιλίας και αυτοπεποίθησης που θέλει να περάσει 
το βιβλίο στα παιδιά. Και ένα μεγάλο μπράβο αξίζει και στα παιδιά που 
ασχολήθηκαν δημιουργικά και πραγματικά το βίωσαν και χαρήκανε όλοι 
μια υπέροχη εκδήλωση! 

Ο συγγραφέας μίλησε, φανερά συγκινημένος, για το βιβλίο του και τα 
διδακτικά μηνύματα του και ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία, τον 
Διευθυντή των εκδόσεων Αλέξανδρος, κ. Τσακνάκη Νικόλαο, ο οποίος 
κι αυτός κατάγεται από την Καρίτσα. Ο συγγραφέας ανάφερε σχετικά 
για το βιβλίο: «Αυτό που προσπάθησα να κάνω με αυτό το παιδικό βι-
βλίο, έχει σαν σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά 
για θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων, ρατσισμού, σεβασμού της 
διαφορετικότητας και προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους, ώστε να 
εξοικειωθούν με τέτοιες έννοιες και να γαλουχηθεί μια νέα γενιά με αυ-
τές τις αξίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να  πορευτούν οι γονείς 
και το σχολείο φυσικά. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία κιόλας αντι-
μετωπίζουν με πολύ αρνητικό τρόπο την διαφορετικότητα των άλλων 
παιδιών. Απέναντι σε διαφορές, που έχουν να κάνουν με την εθνικότητα, 
την αναπηρία ή την κοινωνική τάξη, γίνονται πολύ σκληρά. Ωστόσο, η 
διαφορετικότητα αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημε-
ρινής μας ζωής. Σε περίπτωση που δεν προετοιμάσουμε τα παιδιά μας να 
ζήσουν σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η ποικιλομορφία και η δια-
φορετικότητα, όταν ενηλικιωθούν θα δυσκολευτούν πολύ να ενταχθούν 
στο κοινωνικό σύνολο».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Αντιδημάρχοι Δίου-Ο-
λύμπου κ. Φόλιος Διονύσιος και κ. Καλαϊτζής Σάκης, και ο διευθυντής 
του δημοτικού σχολείου Βροντούς κ. Κορινιώτης Δημήτρης. Η Σχολική 
Επιτροπή του Δήμου προθυμοποιήθηκε και προμηθεύτηκε βιβλία από τις 
εκδόσεις Αλέξανδρος για τα σχολεία του Δήμου Δίου-Ολύμπου για να 
εμπλουτίσει τις Βιβλιοθήκες των σχολείων. Παρών και ο συνεργάτης 
και εκπρόσωπος των εκδόσεων Αλέξανδρος κ. Ζαχαρούδης Κώστας.

Κλείνουμε με ένα απόσπασμα του βιβλίου: «Αυτό που έχει σημασία είναι 
να μας αγαπάνε και να μας υπολογίζουν γι’ αυτό που είμαστε, για τη 
διαφορετικότητά μας. Αλλά, για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να το πι-
στέψουμε εμείς οι ίδιοι.  Πρέπει πρώτα να πιστέψουμε εμείς στον εαυτό 
μας… Γιατί ο καθένας μας, έτσι κι αλλιώς, είναι από μόνος του διαφο-
ρετικός!»

Κάτω από τη δημοτική 
σκέπη Κατερίνης, λει-
τουργεί, στο κέντρο της 

πόλης το πάρκο των Χρωμά-
των. Μέσα στα 52 στρέμματα 
του πάρκου, γονείς και παιδιά, 
μπορούν να ζήσουν το όμορ-
φο παραμύθι των Χριστουγέν-
νων. Και επειδή η εποχή μας 
είναι δύσκολη, οι επισκέπτες 
δε χρειάζεται να ξοδέψουν 
χρήματα. 

Και επειδή η εποχή μας είναι δύ-
σκολη, οι επισκέπτες δε χρειάζεται να 
ξοδέψουν χρήματα. Τι είναι όμως το 
«Πάρκο των Χρωμάτων», όπως εξηγεί 
στην Karfitsa, ο δήμαρχος Κατερίνης 
Σάββας Χιονίδης «σε έναν ολοκληρω-
μένο «πνεύμονα» πρασίνου και πολιτι-
σμού, λειτουργεί το «Πάρκο των Χρω-
μάτων», προσφέροντας τη δυνατότητα 
στους νεαρούς αλλά και στους μεγα-
λύτερους επισκέπτες  του, να ζήσουν 
ένα μαγικό παραμύθι, σε  μια χώρα 
χρωμάτων και θαυμάτων. Τα χρώματα 
είναι παντού. Το σκηνικό γίνεται ακόμη 
πιο  εντυπωσιακό μόλις αρχίσει να πέ-
φτει το σκοτάδι. 

Ψυχαγωγία και Εκπαίδευση
Ιδιαίτερα, για τα παιδιά, στα οποία οι 

γιορτινές μέρες είναι αφιερωμένες, το 

Του Βαγγέλη Μπαντέ

«Πάρκο των Χρωμάτων» προσφέρει 
έναν παραμυθένιο προορισμό. Να ψυ-
χαγωγηθούν, να συμμετέχουν σε πλή-
θος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
να ξεναγηθούν στο μαγεμένο δάσος, 
αλλά και να φτιάξουν χριστουγεννιά-
τικες  κατασκευές. Επίσης, έχουν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν το «σπίτι του 
Αϊ – Βασίλη, την Αστερούπολη, την 
Ευχούπουλη και  το ταχυδρομείο για 
να στείλουν  γράμμα στον Άγιο των 
ημερών.  «Στο Πάρκο των Χρωμάτων, 
τα παιδιά συνδυάζουν το παιχνίδι με τη 
γνώση, το παιχνίδι και την αγάπη. Αγά-
πη προς το θέατρο και τις τέχνες! Είναι 
βασικά στοιχεία που δεν τα συναντά 
κανείς σε κάποιον εμπορικό χώρο που 
γίνονται αντίστοιχες εκδηλώσεις την 
περίοδο των Χριστουγέννων», επισή-
μανε ο κ. Χιονίδης.  

 «Θέλουμε τη χαρά μας  
να τη μοιραστούμε …» 

«είναι ένας παραμυθένιος προορι-
σμός στην καρδιά της Κατερίνης, πολύ 
κοντά στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε 
άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας,  
που μας προσκαλεί να γίνουμε για λί-
γες μέρες όλοι παιδιά, να αφεθούμε 
στη μαγεία των γιορτών και να πιστέ-
ψουμε στα θαύματα.  Με το συγκριτικό 
πλεονέκτημα του φυσικού τοπίου, σε 
52 στρέμματα έκτασης, το «πάρκο των 
χρωμάτων» στην Κατερίνη, χρωματί-
ζεται από το πνεύμα των Χριστουγέν-
νων για μικρούς και μεγάλους, για πέ-
ντε συνεχόμενες εβδομάδες, μέχρι και 
6 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς. Άλλω-

στε, οι εικόνες μπορούν να αφήσουν 
έκθαμβο τον κάθε επισκέπτη. Θα πε-
ράσει μερικές ώρες ξεγνοιασιάς χωρίς 
να το καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό 
που βάζουμε το χαμόγελο ξανά στα 
χείλη μας και θέλουμε αυτή τη χαρά 
να τη μοιραστούμε με όσο το δυνατόν 
περισσότερους συνανθρώπους μας, σε 
αυτή τη γκρίζα εποχή μας», κατέληξε 
κ. Σάββας Χιονίδης. 

Στα «χρώματα των Χριστουγέννων» η Κατερίνη! 

ΤΟ «ΠΆΡΚΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΆΤΩΝ» ΆΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΎΛΕΣ ΤΟΎ  
ΚΆΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΚΆΙ ΨΎΧΆΓΩΓΙΆ ΓΙΆ ΜΙΚΡΟΎΣ ΚΆΙ ΜΕΓΆΛΟΎΣ 

Παραμυθένιος προορισμός το «Πάρκο 
των Χρωμάτων στην Κατερίνη». Όταν 
πέφτει το σκοτάδι, το σκηνικό είναι 
εντυπωσιακό, λόγω του ειδικού φω-
τισμού που καλύπτει όλο το χώρο. 
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■ Στην κυκλοφορία δόθηκε – ύστερα από δύο χρόνια 
- ο δρόμος Ν.Φώκαια – Άφυτος στη περιοχή του Βό-
θωνα. Ο δρόμος είχε παρουσιάσει σοβαρές ζημιές μετά 
τις πλημμύρες του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου του 
2014. Τότε το ένα ρεύμα του δρόμου… «έφυγε» προς τη 
θάλασσα - λόγω μεγάλων καθιζήσεων - και η κυκλο-
φορία διακόπηκε για… δύο ολόκληρα χρόνια.  Η γνω-
στή γραφειοκρατία, για όλα τα σχετικά έργα, καθυστέ-
ρησαν σημαντικά την εγκατάσταση του εργολάβου, ο 
οποίος  ξεκίνησε τις εργασίες στα μέσα του 2016… Σή-
μερα έχει γίνει καινούρια οδοποιία  με κόστος 300.000 
ευρώ. «Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο στο 
νομό Χαλκιδικής που έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Στην 
Τρυπητή Ουρανούπολης έχουν σημειωθεί κατολισθή-
σεις, ενώ στο Γομάτι στην Ιερισσό έχει γίνει επίσης 
καθίζηση του οδοστρώματος» είχε πει στην Karfitsa o 
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρη-
γόρης Τάσσιος. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, «για ακόμη μία φορά αναδει-
κνύεται το τεράστιο πρόβλημα υποδομών που υπάρχει 
στο νομό. Οι υποδομές αυτές είναι του ’70, χρήματα για 
έργα συντήρησης δεν υπάρχουν, οπότε τις συνέπειες θα 
τις υποστούν για ακόμη μία φορά οι επαγγελματίες και 
οι κάτοικοι του νομού».

■ Ενωτικός εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Ιερισσού, 
Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος στο θέμα 
του… χρυσού Χαλκιδικής. Μέσα από την «έδρα» των 
μεταλλωρύχων, το Στρατώνι, ο μητροπολίτης επιχείρη-
σε να στήσει γέφυρα ενότητας ανάμεσα στις δυο πλευ-
ρές. «Όσο ζω μην περιμένετε από εμένα να πάρω θέση. 
Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική με «η» και οι πο-
λιτικοί με «οι» επιβάλλουν λύσεις. Και οι δυο πλευρές 
είναι παιδιά μου. Η εκκλησία οφείλει να χτίζει γέφυρες 
έτσι ώστε να ηρεμήσει ο τόπος» τόνισε ο κ. Θεόκλητος. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι και στον φετινό εορτασμό της 
προστάτιδας των έργων, Αγίας Βαρβάρας, δεν παρέστη 
κανένας εκπρόσωπος της νυν διοίκησης του δήμου 
Αριστοτέλη. Η τελευταία φορά που εκπροσωπήθηκε η 
δημοτική αρχή ήταν με τον παραιτηθέντα Γιάννη Μίχο 
το 2014. Όπως γράφει το simantra.blogspot.gr, έκτοτε 
ο εκτελών χρέη δημάρχου Γιώργος Ζουμπάς ή κάποιο 
άλλο στέλεχος της διοίκησης  του δήμου «δεν παρα-
βρίσκεται σε ανάλογες εκδηλώσεις κάνοντας έτσι εν 
μέρει πράξη και την γενική προεκλογική δέσμευση του 
συνδυασμού τους για ολική επαναφορά της κοινωνικής 
ενότητας στο δήμο μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και 
πρωτοβουλίες.»

■ Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής διοργα-
νώνει εκστρατεία συγκέντρωσης παλαιών ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 
(οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, scanner, projector, 
κ.α.) που δεν είναι πλέον σε χρήση. Σε συνεργασία με 
τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Νομού, το υλικό που θα συγκεντρωθεί 
θα διανεμηθεί στα σχολεία που έχουν ανάλογη ανάγκη.

■ Το Δικαστήριο Πολυγύρου καταδίκασε 3 άτομα σε 
1 χρόνο φυλάκιση με 3ετή αναστολή για τη συμμετοχή 
τους σε συμβολική καθιστική διαμαρτυρία με την κατη-
γορία της αντίστασης (βλ επεισόδια κατά της επένδυσης 
χρυσού)

«Μαζικό και ενωτικό το αγροτικό κίνημα 
για να είναι αποτελεσματικό»

ΚΏΣΤΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Εν όψει αγροτικών κινητοποιήσεων ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, μιλά στην Karfitsa. 
Γεωπόνος ο ίδιος στο επάγγελμα, τονίζει την αναγκαιότητα, να ακουστεί αυτό το παραγωγικό 
κομμάτι της χώρας.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι κοντά στον αγροτικό κόσμο; 
Είναι γνωστό πως η περιοχή του δήμου Αλεξάνδρειας αλλά και 
γενικότερα της Ημαθίας είναι κατά κύριο λόγο αγροτική. Πέρσι 
ως δήμος, βρεθήκαμε μαζί με τους αγρότες στα μπλόκα γιατί 
θεωρήσαμε και συνεχίζουμε να θεωρούμε πως το ασφαλιστικό 
και το φορολογικό ήταν δίκαια αιτήματα των αγροτών. Ήμα-
σταν μαζί με τους αγρότες γιατί πιστεύαμε και συνεχίζουμε να 
πιστεύουμε πως τα μέτρα στη διάρκεια των ετών θα εξαφάνι-
ζαν την αγροτιά και κατ΄ επέκταση θα εξαφάνιζαν επαγγελμα-
τικά ολόκληρη την περιοχή μας. 

Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε σχετικά με τις κινητο-
ποιήσεις φέτος; Θα γίνουν;
Η απόφαση είναι καθαρά του κλάδου των αγροτών. Αυτό που 
γνωρίζω είναι πως οι αγρότες τόσο στην Αλεξάνδρεια όσο και 
στη Βέροια μέσω των αγροτικών τους συλλόγων προχωράνε 
σε γενικές συνελεύσεις για να συζητήσουν σχετικά με τις ενέρ-
γειες που θα κάνουν στη συνέχεια. 

Εκτιμάτε ότι θα έχει συμμετοχή αν αποφασιστεί να βγουν 
πάλι στους δρόμους;
Αυτό που είδαμε πέρσι και το είδε και όλη η Ελλάδα, ήταν το 
γεγονός πως οι αγρότες για πρώτη ίσως φορά είδαν το πρό-
βλημα σφαιρικά και το αντιμετώπισαν ενωμένοι βγαίνοντας 

μαζικά στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

Αν αποφασίσουν και φέτος να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις 
έχω την αίσθηση πως θα πρέπει να το κάνουν μαζικά γιατί οι 
μεμονωμένες φωνές και πράξεις δεν θα μπορέσουν να δώσουν 
λύση. 

Θα είναι κοντά ο δήμος Αλεξάνδρειας; 

Η διοίκησή μας ήταν πάντα κοντά στους αγώνες των αγροτών. 
Είναι άλλωστε γνωστό πως αρκετοί αγρότες, στελεχώνουν 
την δική μας δημοτική παράταξη. Σίγουρα θα εξετάσουμε τα 
αιτήματα στα οποία θα αναφερθούν οι αγρότες του δήμου μας 
στη γενική τους συνέλευση και θα αποφασίσουμε στη συνέχεια 
σχετικά με την πορεία και την στάση της διοίκησης του δήμου 
Αλεξάνδρειας. 

Συνέντευξη στον Τ. Ντουμουχτσή

Συνελεύσεις των αγροτών 
σε Αλεξάνδρεια και Βέροια

Διχάζεται κι άλλο 
η παράταξη του δημάρχου
Αλεξάνδρειας;

Ημερίδα για τη νεανική επιχειρηματικότητα 
από την ΟΝΝΕΔ Ημαθίας 

Με αναμμένες τις μηχανές παραμένουν τα τρακτέρ. Οι 
αγροτικοί σύλλογοι γεωργών της Αλεξάνδρειας και της 
Βέροιας προχωράνε τις επόμενες ημέρες σε πραγματο-
ποίηση γενικών συνελεύσεων και μάλιστα μέσω του 
τοπικού τύπου καλούν τον αγροτικό κόσμο των περιο-
χών τους να συμμετάσχουν σε αυτές. Στην πρώτη χρο-
νικά συγκέντρωση στο δημαρχείο της Αλεξάνδρειας, οι 
αγρότες ξανασυναντιούνται μετά από μεγάλο χρονικό 
διάστημα για να συζητήσουν, όπως αναφέρεται στη 
σχετική ανακοίνωση, όλα τα ζητήματα που τους αφο-
ρούν.  Στην δεύτερη, χρονικά, συνάντηση οι αγρότες της 
Βέροιας θα βρεθούν στο παλιό δημαρχείο Αποστόλου 
Παύλου (Μακροχώρι) με κύριο θέμα συζήτησης, τα αι-
τήματά τους εν όψει κινητοποιήσεων.

Δεν είναι λίγοι οι ψίθυροι που υπάρχουν στον δήμο 
Αλεξάνδρειας για την πικρία που υπάρχει μεταξύ ομά-
δας συνεργατών του δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη. 

Μάλιστα, συζητείται έντονα, πως τουλάχιστον 6, δημο-
τικοί σύμβουλοι της διοίκησης είναι εμφανώς δυσαρε-
στημένοι από τις κινήσεις του δημάρχου. 

Στο ήδη ψυχρό κλίμα ήρθε να προστεθεί και η συνέ-
ντευξη που αναμένεται να δώσει σε τηλεοπτικό κανά-
λι της περιοχής ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Αλεξάνδρειας 
και δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μόσχος 
Κυτούδης. 

Ο ίδιος ο κ. Κυτούδης έχει αφήσει να διαρρεύσει πως θα 
μιλήσει για όσα τον πληγώνουν από την άσκηση διοίκη-
σης του δημάρχου. Εάν τελικά συμβεί θα είναι ένα ακό-
μα πρόβλημα για τον δήμαρχο που βλέπει τα παράπονα 
από τους πολύ στενούς του συνεργάτες αλλά και τα 
«πρώτα» ονόματα του συνδυασμού του να εμφανίζουν 
δημόσια τη δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπό του. 

 «Η νεανική επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια. Ανά-
πτυξη – προβλήματα – προοπτικές», είναι το θέμα της 
ημερίδας που διοργανώνει η ΟΝΝΕΔ Ημαθίας την ερχό-
μενη Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί, σε πολυ-
χώρο στην πλατεία Ελιάς  στη Βέροια. Προσκεκλημένοι 
ομιλητές είναι οι, Φώτης Βρέκος, σύμβουλος επιχειρή-
σεων και μέλος του Ε.Γ. ΟΝΝΕΔ, υπεύθυνος του τομέα 
νεανικής επιχειρηματικότητας. Ο πρόεδρος της Δράσης 
και πρώην ευρωβουλευτής Θεόδωρος Σκυλακάκης και 
το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ, προϊ-
στάμενος επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ Κ-Δ Μακε-
δονίας, Δημήτρης Κανελλίδης.
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Τα τρακτέρ στους δρόμους 
του Νομού Κιλκίς
Την αδιαφορία της κυ-
βερνητικής πολιτικής 
για τον πρωτογενή το-
μέα παραγωγής καταγ-
γέλλουν, αγρότες και 
κτηνοτρόφοι του νομού 
Κιλκίς. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα στο site ΜΑΧΗΤΗΣgr, οι παραγωγοί της 
γης, «παραμένουν σε εγρήγορση και δεν προτίθενται 
να μείνουν αμέτοχοι στην πολιτική που ακολουθείται 
και οδηγεί στον αφανισμό τους». Αγρότες και κτηνο-
τρόφοι του νομού Κιλκίς, «θέλουν να συμμετάσχουν 
μαζικά σε κινητοποιήσεις» όπως αναφέρει ο πρόε-
δρος των αγροτοκτηνοτρόφων του δήμου Παιονίας 
Θωμάς Καρυπίδης.

Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαζική συγκέντρω-
ση αγροτών και κτηνοτρόφων οι οποίοι με αγροτικά 
μηχανήματα και τρακτέρ έφθασαν στο τελωνείο των 
Ευζώνων, στα σύνορα με την ΠΓΔΜ. Ο κ. Καρυπί-
δης, ανέφερε επίσης, ότι ενδεχομένως οι κινητο-
ποιήσεις των παραγωγών του νομού να πάρουν και 
άλλη μορφή. Υπάρχει η πιθανότητα να στηθεί ακό-
μη και καταυλισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους 
της περιοχής στην Ειδομένη. Σύμφωνα πάντα με τον 
πρόεδρο του συλλόγου αγροτών – κτηνοτρόφων, η 
τελική απόφαση για την μορφή, τη διάρκεια και το 
εύρος των κινητοποιήσεων, θα ληφθεί τις επόμενες 
ημέρες μετά και τη συνάντηση των μελών της πανελ-
λαδικής επιτροπής μπλόκων. Το μόνο βέβαιο είναι, 
όπως αναφέρεται στο ΜΑΧΗΤΗΣgr, οι κινητοποιή-
σεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα λάβουν 
σάρκα και οστά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και την Πρωτοχρονιάς.   

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι σχε-
δόν κοινά. Παραμένουν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις 
κυβερνήσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια και μετά την 
επιβολή των μνημονίων έρχονται να προστεθούν και 
νέα προβλήματα σε αυτόν τον ζωτικής σημασίας κλά-
δο της ελληνική παραγωγής. Διαμαρτύρονται για τη 
μείωση κατά 50% της εξισωτικής αποζημίωσης κα-
θώς έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των δικαιούχων. 
Επίσης, οι επαγγελματίες αγρότες δεν περιλαμβάνο-
νται στις διατάξεις περί ακατάσχετου λογαριασμού, 
αν και όπως αναφέρουν, το 80% των αγροτών και 
κτηνοτρόφων έχει λογαριασμό είτε προς κατάσχε-
ση, είτε δεσμευμένο από εφορία, ταμεία και τρίτους. 
Ακόμη εκκρεμεί το ασφαλιστικό ζήτημα, με την κα-
τάργηση του ΟΓΑ, το οποίο και αποτελεί ένα από τα 
φλέγοντα προβλήματα  που «εξοργίζει» τους ανθρώ-
πους του κλάδου, τόνισε ο κ. Καρυπίδης.

Κάμερες στους Ευζώνους
ΠΡΟΤΕΊΝΕΊ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΤΉΣ ΝΔ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

Να τοποθετηθούν κάμερες 
στο συνοριακό σταθμό 
Ευζώνων, προτείνει ο 

βουλευτής της ΝΔ, στο νομό 
Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς. 
Ο βουλευτής, κατέθεσε σχετι-
κή ερώτηση προς τον υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, στο site ΕΙΔΗ-
ΣΕΙΣgr, «ο συνοριακός σταθμός Ευζώ-
νων,   αποτελεί την πρώτη σε κίνηση,  
χερσαία πύλη της χώρας με εκατομμύρια 
επισκέπτες κάθε χρόνο. Ειδικά τα τε-
λευταία χρόνια έχει αυξηθεί υπέρμετρα 
η διέλευση οχημάτων και ταξιδιωτών 
λόγω της αύξησης επισκεπτών, κυρίως 
τους θερινούς μήνες, από πολίτες άλλων 
Βαλκανικών χωρών και όχι μόνο. Επίσης 
λειτουργούν τρία καζίνο στα Σκόπια αλλά 
υπάρχει και μεγάλος αριθμός προσφύ-
γων και μεταναστών που επιχειρούν να 
διαφύγουν από τη χώρα». 

Για αυτούς τους λόγους ο κ. Γεωργα-
ντάς, τονίζει ότι «είναι επιτακτική ανάγκη 
να γίνει άμεσα η τοποθέτηση καμερών 
για να καταγράφονται οι πινακίδες των 
οχημάτων και να επιτηρούνται οι συνο-
ριακές διελεύσεις». Μάλιστα, εκτιμά πως 
«στο συγκεκριμένο έργο πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα γιατί θα συμβάλλει στην 
ασφάλεια της χώρας μας».

Εφόσον τοποθετηθούν οι καταγραφι-
κές κάμερες οι αρχές θα μπορούν να ταυ-
τοποιούν τα άτομα που επιβαίνουν σε κα-
ταχωρημένο όχημα. Επίσης, θα μπορούσε 
με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, 
να γίνεται η καταχώρηση οχημάτων και 
να συνδέεται με την εφαρμογή αφίξεών 
και αναχωρήσεων πολιτών, έστω και 
κατά προσέγγιση λεπτού, δηλαδή, την 
χρονική περίοδο που πληκτρολογήθηκαν 
ή σαρώθηκαν συγκεκριμένα διαβατήρια. 
Οι κάμερες επιτήρησης, οι οποίες μπο-
ρούν να αποθηκεύουν δεδομένα για κά-
ποιο ορισμένο χρονικό διάστημα, θα βο-

ηθούσαν εκτός από την τη πρόληψη της 
παράνομης εισόδου και εξόδου πολιτών 
από χώρους γύρω από τους συνοριακούς 
σταθμούς και στην καλύτερη διαχείριση 
της ταξιδιωτικής κίνησης.

Σύμφωνα, πάντα με τον βουλευτή, η 
απευθείας πρόσβαση εικόνας στο ήδη 
υπάρχον κέντρο επιχειρήσεων της Δι-
εύθυνσης Προστασίας Συνόρων, μπορεί 
να βοηθήσει για να εκτιμάται σε πραγ-
ματικό χρόνο η κατάσταση που  επικρα-
τεί στα χερσαία σύνορα και να δίνονται 
ασφαλέστερα, κατάλληλες εντολές για 
την διαχείριση των τυχόν προβλημάτων 
που ανακύπτουν. Για όλον τον συνοριακό 
σταθμό Ευζώνων απαιτούνται συνολικά 
για την επιτήρηση και καταγραφή όλων 
των σημείων διέλευσης οχημάτων και 
παραμονής επιβατών,  23 καταγραφικές 

κάμερες πινακίδων τύπου «LPR», 13 επι-
τήρησης και καταγραφής κίνησης των 
διαδρόμων κυκλοφορίας, 14 σταθερές 
κάμερες επιτήρησης εξωτερικού χώρου 
και τέλος μία ασύρματη (ΙΡ) για την επιτή-
ρηση στην είσοδο των χώρων τουαλέτας. 
Χρειάζεται ακόμη, η τοποθέτηση δύο κε-
ντρικών οθονών για να παρακολουθούν, 
όπως και του κατάλληλου SERVER, τα 
οποία θα τοποθετηθούν στο αστυνομικό 
τμήμα Ευζώνων. Όλες οι ενέργειες θα 
γίνουν μετά την άδεια της Αρχής Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο βουλευτής Κιλκίς της ΝΔ, υπο-
γραμμίζει την αναγκαιότητα του μέτρου 
για την ασφάλεια των συνόρων μας, τα 
οποία όπως τονίζει είναι και εξωτερικά 
ευρωπαϊκά σύνορα».
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3.500 φάρμακα σε ένα χρόνο!
Το Κοινωνικό Φαρμακείο που στεγάζεται στο πολυιατρείο, εξυ-
πηρετεί περίπου 250 κατοίκους χορηγώντας κατά μέσο όρο 3.550 
φάρμακα ετησίως, με επάρκεια ακόμα και σε …αντικαρκινικά φάρ-
μακα. «Υπάρχουν φορές μάλιστα που μας περισσεύουν κάποια και 
δίνουμε σε  νοσοκομεία της πόλης και σε άλλες δομές κοινωνικής 
φροντίδας», επισημαίνει ο κ. Νιγδέλης. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Βοήθεια στο Σπίτι, το Κοινωνικό Ιατρείο με τους δημοτικούς 
υπαλλήλους και τους εθελοντές του, έχει να επιδείξει ανταπόκριση 
σε 400 περιστατικά, που ξεκινούν από στοιχειώδεις υπηρεσίες πε-
ρίθαλψης και φτάνουν ως την καθαριότητα του σπιτιού, τα ψώνια, 
το μαγείρεμα ή την εξόφληση  λογαριασμών. Αυτή η όαση ανθρω-
πιάς φυσικά, δεν θα υπήρχε χωρίς τους ανθρώπους της.  Οι εθελο-

ντές επιστήμονες, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τακτές μέρες 
και ώρες, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών 
τους.  Το Κοινωνικό Ιατρείο στελεχώνουν και υπάλληλοι του Δή-
μου Παύλου-Μελά, σε επιστημονικές και διοικητικές ειδικότητες. 
Αλλά το γεγονός ότι εργάζονται εκεί, δεν μειώνει στο ελάχιστο την 
αξία της συμβολής τους. «Στην ειδικότητά μας, καλύπτεται εδώ, 
όλο το φάσμα των περιστατικών που μπορεί να προκύψουν», τονί-
ζει ο Φυσιοθεραπευτής  κ. Ανδρέας Μαρτζέλης, που είναι μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου. «Το Πολυατρείο μας είναι στολίδι, θεωρώ 
ότι είμαστε κι εμείς τυχεροί που υπάρχει ένας τέτοιος χώρος για να 
στηρίξουμε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.» 

Καλύτερα… ανασφάλιστος!
Θα πληρώνεις από το 2017 

υψηλότερες ασφαλιστικές 
εισφορές στο ταμείο σου. 

Περισσότερους φόρους άμεσους 
και έμμεσους . Και θα πηγαίνεις 
ως ασφαλισμένος στο δημόσιο 
νοσοκομείο, που δεν έχει γάζες. 
Δεν έχει φάρμακα. Δεν έχει για-
τρούς κι αυτοί που έχει δεν προ-
λαβαίνουν τις ουρές των ασθε-
νών που περιμένουν.  

Την ίδια ώρα, σε ένα Δημοτικό Πολυια-
τρείο –μοντέλο για την Ελλάδα της κρίσης, 
εκατοντάδες ανασφάλιστοι, θα εξυπηρετού-
νται ανθρώπινα, από εθελοντές γιατρούς που 
διαθέτουν αφιλοκερδώς  χρόνο, γνώση και 
ανθρωπιά, από ένα κοινωνικό φαρμακείο με 
επάρκεια σκευασμάτων και με βοήθεια στο 
σπίτι όταν χρειάζεται. 

Μήπως είναι καλύτερα να είσαι…  
ανασφάλιστος;

Ο δήμος Παύλου-Μελά τουλάχιστον, έχει 
καταφέρει αυτό να το κάνει να φαντάζει 
αλήθεια για τους κατοίκους του που έχουν 
βρεθεί εκτός πλαισίου κρατικής μέριμνας, 
καθώς η διαρκής ύφεση φέρνει λουκέτα 
σε περισσότερες επιχειρήσεις και αυτά πε-
ρισσότερους ανασφάλιστους, άνεργους και 
ανασφάλιστους και ελεύθερους επαγγελ-
ματίες… χωρίς επάγγελμα, ή ακόμα και μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες , τα μαγαζιά των 
οποίων «φυτοζωούν» και οι ίδιοι αδυνατούν 
να καταβάλουν τις εισφορές στο ταμείο τους. 
Είναι  χαρακτηριστικό ότι τα δύο τελευταία 
χρόνια, οι ανασφάλιστοι που καλύπτονται 
από το συγκεκριμένο πολυιατρείο, έχουν δι-
πλασιαστεί . «Το Σεπτέμβριο του 2014 που 
ανέλαβα, οι εξυπηρετούμενοι ανασφάλιστοι 
κάτοικοι του Δήμου μας που προσέτρεχαν  
στο δημοτικό πολυιατρείο, ήταν 650 με βάση 
τις κάρτες υγείας που διατηρούμε για κάθε 
έναν εξ’ αυτών που  καλύπτουμε», λέει στην 
«ΚARFITSA» ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πο-
λιτικής, υγείας και προνοιακών θεμάτων του 

Της Φιλίας Νομικού

δήμου Παύλου Μελά κ. Παντελής Νιγδέλης. 
«Σήμερα, ο αριθμός τους έχει ανέλθει στους 
1310. Στην πορεία των δύο ετών, ελάχιστοι 
βρήκαν εργασία και εισόδημα, πλήρωσαν τα 
ταμεία τους και έπαψαν να έχουν ανάγκη τις 
υπηρεσίες μας. Δυστυχώς, πολλοί περισσό-
τεροι ακολούθησαν την αντίθετη πορεία. Και 
έτσι αυξήθηκε ο αριθμός των κατοίκων που 
προσβλέπουν σ` εμάς. Και το διευκρινίζω. 
Δεν ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήσεις δη-
μοτών, αλλά σε αιτήσεις κατοίκων. Δεν εξε-
τάζουμε αν ο κάτοικος του Δήμου Παύλου 
– Μελά ψηφίζει εδώ ή όχι. Μας ενδιαφέρει 
να μην έχουμε κατοίκους χωρίς στον ήλιο 
μοίρα.»

Το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Παύλου 
Μελά στελεχώνεται από 29 εθελοντές ια-
τρούς 15 ειδικοτήτων και όλων των βασικών, 
ενώ όποτε υπάρχει ανάγκη, οι ανασφάλιστοι 

ασθενείς παραπέμπονται σε συνεργαζόμενα 
διαγνωστικά κέντρα.  Χάρη σε συνεργασίες 
που έχει συνάψει το Πολυιατρείο με διάφο-
ρους κοινωνικούς φορείς, ή και ιδιώτες, 
εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης για νό-
σους όπως το AIDS και Ηπατίτιδες Β και C, 
εμβολιασμοί σε παιδιά ανασφάλιστων γονέ-
ων , ακόμα και μαθήματα ψυχοπροφύλαξης 
και ανώδυνου τοκετού. «Και προσπαθούμε, 
ο εξοπλισμός μας να μην υστερεί σε τίποτα 
από οποιαδήποτε πλήρη δομή πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης», συμπληρώνει ο κ. Νιγδέλης, 
δείχνοντας τον φορητό απινιδωτή, που πρό-
σφατα αποκτήθηκε, τόσο για τις ανάγκες του 
πολυατρείου, όσο και για την ανάγκη κάλυ-
ψης αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, για 
οποιοδήποτε περιστατικό χρειαστεί καρδιοα-
ναπνευστική αναζωογόνηση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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. Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗΣ ήταν όλα τα τε-
λευταία χρόνια, μια «δύσκολη» υπόθεση για τον κεντρικό δήμο της πόλης. 
Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά όλα δείχνουν σαν να γίνονται την τελευταία στιγμή. 
Η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κάπου «σκοντάφτουν» και έτσι 
το αποτέλεσμα, δυστυχώς είναι τελικά μάλλον κάτω του μετρίου... Η δεύτε-
ρη σε πληθυσμό πόλη της χώρας, όπως φαίνεται, αδυνατεί να συντονισθεί, 
δεν μπορεί να βρεί τον βηματισμό της, ούτε στον στολισμό, αλλά ούτε και 
στις εκδηλώσεις. Χαμός έγινε πάλι, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με 
αφορμή την καθυστέριση του στολισμού της πόλης - ήδη μπήκαμε στο τελευ-
ταίο 15ήμερο - κι ενώ σε άλλες πόλεις και Δήμους η σχετική προετοιμασία 
έχει ολοκληρωθεί από τις αρχές του μήνα. Δεν είναι μόνον η ...καθυστέριση. 
Υπάρχει θέμα και με την αισθητική και με την ...οικονομία του πράγματος! Για 
παράδειγμα, γιατί κάθε χρόνο να ψάχνουμε από το μηδέν, ιδέες για το πως 
πρέπει να στολίσουμε την πόλη, όταν η λογική και η «οικονομία» όλων των 
μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων, μας δείχνουν ότι χρειαζόμαστε μόνον 
να δραστηριοποιήσουμε και να επιστρατεύσουμε τους καλούς και δημιουρ-

γικούς επαγγελματίες, οι οποίοι θα δώσουν έξυπνες λύσεις, με μοντέρνες 
κατασκευές που κάθε χρόνο θα περισυλλέγονται για να χρησιμοποιηθούν την 
επόμενη χρονιά. Δεν στολίζουμε όλη την πόλη με... φωτοσωλήνες (!) και 
άλλες ακαλαίσθητες ψευτοκατασκευές, αλλά επιλέγουμε κεντρικά σημεία 
της πόλης και εκεί δημιουργούμε κάτι θεματικό και ξεχωριστό, μια όμορφη 
ιδέα με καλή τεχνική και αισθητική. Η ζωή μας στη πόλη, έχει ανάγκη από 
μια όμορφη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα,ειδικά τώρα που τα προβλήματα 
της κοινωνίας περισσεύουν και όλοι οι άνθρωποι αναζητούν μια ελπίδα, μια 
ζεστασιά. Δεν αντέχουμε άλλους πειραματισμούς, δεν είναι στολισμός τα... 
καρουσέλ και τα σπιτάκια προβολής του έργου των ΜΚΟ (!) ούτε όλα αυτά 
είναι υπόθεση των επαγγελματικών ...Επιμελητηρίων! Στολισμός είναι, τα 
Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά έλατα, τα καραβάκια με τα πολύχρωμα λα-
μπιόνια, η φάτνη και τ’ αστέρι της πιό μαγευτικής πανανθρώπινης ελπίδας, 
που ζεσταίνουν τις καρδιές όλων των ανθρώπων με το μήνυμα της αγάπης 
και της αδελφοσύνης.         

*Ο κ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Ευχαριστούμε θερμά τους ιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό 
της Μ.Ε.Θ. καθώς και της Παθο-
λογικής κλινικής του Νοσοκομεί-
ου Άγ. Δημήτριος, οι οποίοι με την 
υψηλού επιπέδου κατάρτιση και 
το ειλικρινές ενδιαφέρον τους 
συνετέλεσαν στην αποκατάσταση 
της υγείας του παιδιού μας. ΆΘΆ-
ΝΆΣΙΟΣ & ΆΝΆΣΤΆΣΙΆ ΛΆΧΆΝΆ. Του Ντίνου 

Κωστόπουλου *

■ Το περασμένο σαββατοκύριακο, η ΔΕΘ- 
HELEXPO αποτέλεσε τον πυρήνα ποικίλων 
δράσεων και εκδηλώσεων, προσελκύοντας 
εκατοντάδες επισκέπτες, αιρετούς αλλά 
και… υπουργούς μέσα στους χώρους της, 
δίνοντας για ακόμη μία φορά «ζωή» στην 
πόλη. Όπως αναφέρει στην Karfitsa o δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ- HELEXPO 
Α.Ε. Κυριάκος Ποζρικίδης: «λειτουργούσε 
η Art Thessaloniki, η οποία πήγε εξαιρετι-
κά με 9.000 επισκέπτες και αναμένεται να 
γίνει θεσμός πολιτισμού για την πόλη μας. 
Είχαμε την Beauty Macedonia, αφιερωμέ-
νη στις γυναίκες και στην ομορφιά. Επίσης 
λειτουργούσε το θεματικό πάρκο του Ευγέ-
νιου Τριβιζά, το οποίο επισκέφτηκαν εκα-
τοντάδες παιδιά μαζί με τους συλλόγους 
γονέων και κηδεμόνων από διάφορα σχο-
λεία της πόλης. Παράλληλα φυσικά είχαμε 
στους χώρους της Έκθεσης, όλους τους 
δημάρχους της χώρας για το συνέδριο της 
ΚΕΔΕ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε το συ-
νέδριο για το ντόπινγκ αλλά και τα εγκαί-
νια του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης, παρουσία των υπουργών Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας και της Γερμανίας, Νί-
κου Κοτζιά και Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγιερ, 
καθώς και της υπουργού Πολιτισμού Λυδία 
Κονιόρδου. Άρα λοιπόν στους χώρους της 
ΔΕΘ- HELEXPO υπήρχε πολυποίκιλη κινη-
τικότητα από διάφορες κατηγορίες πολιτών 
αλλά και θεσμικών. Ο “μαγνήτης” της πόλης 
ήταν η έκθεση, όπου φυσικά στα ξενοδοχεία 
δεν έπεφτε “Karfitsa” καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εβδομάδας». Να σημειώσουμε ότι αυτό 
το Σάββατο ξεκινάει ο Αστερόκοσμος που 
θα κρατήσει μικρούς και μεγάλους στους 
χώρους της Έκθεσης έως και τις 8/1.  Ελ. 
Καραβ. 

Business Βορείων

Β Β

■ Ανακοινώθηκε η σύναψη σύμβασης μί-
σθωσης έργου με συνολικά οκτώ άτομα για 
την κάλυψη αναγκών του δήμου Θεσσαλονί-
κης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντι-
κείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λει-
τουργία δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια 
της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας», β) «Υγιεινή και Ασφά-
λεια των εργαζομένων» και γ) «Αποτύπωση 
και Εκπόνηση μελετών Πυρασφάλειας των 
Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης» 
συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες. (τηλ. 
επικοινωνίας: 2313317128, 2313317137, 
2313317666). 
■ Νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιδοτή-
σεις έρχονται από τις αρχές του 2017 προ-
κειμένου να ενισχύσουν επενδυτικές προτά-

σεις στους κλάδους της βιομηχανίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ έχουν συνολικό προϋπολογισμό 
404 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προκη-
ρυχθούν στο πρώτο τετράμηνο του νέου 
έτους.
■ Από την Κυριακή 11/12 ξεκινά το εορτα-
στικό ωράριο των καταστημάτων της Θεσ-
σαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Εμπορικού Συλλόγου. Τα μαγαζιά θα λει-
τουργούν με συνεχόμενο ωράριο, από τις 
10:00 έως τις 21:00 και τα σαββατοκύριακα 
από τις 10:00 έως τις 18:00. Να σημειώ-
σουμε πως τα καταστήματα θα παραμείνουν 
κλειστά στις 25/12, 26/12, 1/1/2017 και 

2/1/2017. 
■ Ανοικτές για υποβολή βιογραφικών εί-
ναι 10 ειδικότητες στην WIND σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις 
στη διαδικτυακή σελίδα της εταιρίας. 
#Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, συνολικά τεσσάρων (ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, που 
εδρεύει στις Σέρρες. Οι ενδιαφερόμενοι κα-
λούνται να υποβάλουν την αίτηση στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 48, Τ.Κ. 621 
22 Σέρρες, υπόψη κ. Νικολάου Βλάσκου ή 
κ. Κων/νου Πάνου και από ώρα 09:00 έως 
13:00 (τηλ. επικοινωνίας: 23210 21084). 

Business Βορείων / Karfitsa

Ευχαριστήριο 
μήνυμα! 
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Karfitsa / Διεθνή

Ο Ακιντζί, 
επιδραστικός
πολιτικός 

Wikileaks: Η οικογένεια Ερντογάν κάνει δουλειές με τους Τζιχαντιστές

Ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινό-
τητας, Μουσταφά Ακιντζί, προτάθηκε 
για το βραβείο του πλέον επιδραστι-
κού - σημαντικού πολιτικού της χρο-
νιάς στην Ε.Ε.. Το βραβείο απονέμει το 
ειδησεογραφικό δίκτυο Politico στις 
Βρυξέλλες. Ο Ακιντζί βρέθηκε μετα-
ξύ άλλων 28 υποψηφίων.  Η απονομή 
και η τελική επιλογή γίνεται κατά τη 
διάρκεια επίσημου δείπνου που πα-
ραθέτει το Politico, στην πρωτεύουσα  
της Ενωμένης Ευρώπης.

Σύμφωνα, με το Κυπριακό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, ο Ακιντζί, ο οποίος 
βρέθηκε στις Βρυξέλες, συγκέντρωσε 
πολλές πιθανότητες να πάρει το βρα-
βείο.

Το ίδιο βραβείο έλαβε, την περσινή 
χρονιά,  ο υπουργός Οικονομικών Χά-
ρης Γεωργιάδης.

Και νέα, ύποπτη διασύνδεση, της οικογένειας Ερντογάν, με τους 
Τζιχαντιστές, αποκαλύπτουν τα  Wikileaks. Η νέα αποκάλυψη 
αφορά στη δημοσίευση περισσότερων από 57.934 ηλεκτρονικών 
επιστολών του γαμπρού του Τούρκου ηγέτη με το Ισλαμικό κρά-
τος. Στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, αποκαλύπτεται η αγορα-
πωλησία πετρελαίου από εδάφη που βρίσκονται στον έλεγχο των 
τζιχαντιστών. Σύμφωνα με τις επιστολές, ο υπουργός Ενέργειας 
της χώρας, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο οποίος είναι σύζυγος της κόρης 
του Τούρκου προέδρου Εσρά, διατηρούσε διασυνδέσεις με εταιρία 
που εισήγαγε πετρέλαιο από εδάφη του Ισλαμικού Κράτους στο 

Βόρειο Ιράκ. Όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική αλληλογρα-
φία, ο Αλμπαϊράκ φέρεται ως ο «κρυφός» ιδιοκτήτης της εταιρίας 
πετρελαίου Powertrance, η οποία μετέφερε στην Τουρκία το «μαύ-
ρο χρυσό» από περιοχές που ελέγχονταν από την τρομοκρατική 
οργάνωση.  Μάλιστα, ο γαμπρός του Ερντογάν φέρεται να έχει 
αξιοποιήσει ένα «παράθυρο» σε νόμο της τουρκικής κυβέρνησης 
που από το 2011 απαγορεύει τις μεταφορές πετρελαίου με κάποιες 
εξαιρέσεις. Πάντως, ο ίδιος ο Αλμπαϊράκ έχει αρνηθεί οποιαδήπο-
τε ύποπτη επαφή με την εταιρία. Τα στοιχεία όμως που ήρθαν στο 
φως αποδεικνύουν το αντίθετο.

«Μετριοπαθή στάση για να μην πάμε σε πόλεμο»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτε-
ρικών αναλύει τον τουρκικό 
επεκτατισμό και καταρρίπτει 

τα έωλα επιχειρήματα της γείτονος. 
Ψυχραιμία και μετριοπαθής πολιτι-
κή, όπως αυτή που ασκείται, απέ-
ναντι στους Τούρκους γείτονές μας, 
συνιστά ο ομότιμος καθηγητής  Δη-
μόσιου, Διεθνούς Δικαίου στο Κα-
ποδιστριακό πανεπιστήμιο, πρώην 
υφυπουργός Εξωτερικών στην κυ-
βέρνηση Σημίτη, Χρήστος Ροζάκης. 

Ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός μίλησε 
στην Karfitsa, για τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις,  όπως αυτές διαμορφώνονται το τελευ-
ταίο διάστημα. Ο ίδιος, εκτιμά πως δεν πρό-
κειται να ξαναζήσουμε ένα επεισόδιο ανάλογο 
με αυτό των Ιμίων, όταν οι δύο χώρες έφθα-
σαν στο κατώφλι του πολέμου.

«Ο Ερντογάν περνάει μια περίοδο έξαρσης. 
Έθεσε το θέμα, για τη συνθήκη της Λωζάνης, 
αλλά η αρχική του πρόθεση, ήταν να αποφύ-
γει το χειρότερο, για τον ίδιο. Δηλαδή να μην 
υπάρξει κουρδικό κράτος. Παράλληλα, στό-
χευε να διεκδικήσει εδάφη , την περίοδο της 
αναδιανομής των εδαφών, σε Συρία και Ιράκ, 
όταν τελειώσει ο πόλεμος. Εκεί  υπάρχουν πε-
τρελαιοπαραγωγές περιοχές, πολύ πλούσιες 
που έχουν σημασία για την  Τουρκία η οποία 
πένεται από πλευράς πλουτοπαραγωγικών 
πηγών. Φαίνεται όμως ότι μετά τις διεκδι-
κήσεις του προς τα ανατολικά του Ερντογάν 
του άνοιξε η όρεξη και άρχισε να διεκδικεί και 
δυτικά , προς την Ελλάδα ενώ δεν ήταν αυτός 
ο αρχικός του στόχος. Από εδώ και πέρα οι 
διεκδικήσεις του είναι έωλες. Το θέμα των 18 
νησιών που έφερε ως διεκδίκηση η αντιπο-
λίτευση στην Τουρκία, είναι ανεδαφική. Πρό-
κειται για νησιά που είναι καθαρά ελληνικά. 
Κατοικημένα από Έλληνες, σε περιοχές πολύ 
έξω από τα 3 ναυτικά μίλια που είναι ο χώ-
ρος που έδωσε στην Τουρκία η συνθήκη της 
Λωζάνης. Το βασικό πρόβλημα ήταν τα Ίμια. Η 
συνθήκη της Λωζάνης, η  Ιταλοτουρκική συμ-
φωνία του ’32, και με την παραχώρηση της 
Ιταλίας  στην Ελλάδα το 1947, δηλαδή η συν-
θήκη των Παρισίων, δεν δίνουν καμία δυνα-
τότητα στην Τουρκία να διεκδικήσει τα Ίμια», 

Της Όλγας Γκάλη

επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής.

Σύμφωνα, με τον ίδιο η χώρα μας ακολου-
θεί, παραδοσιακά,  μετριοπαθή πολιτική. «Κα-
ταρχήν   δεν πιστεύαμε ότι θα εγείρει τέτοιες 
αξιώσεις. Και όταν αργότερα, η Τουρκία με τις 
διεκδικήσεις της ξεπέρασε τα όρια  ήταν αργά 
και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγ-
ματα», εξηγεί. Ωστόσο, ο κ. Ροζάκης, σημειώ-
νει πως από ελληνικής πλευράς έχουν γίνει 
όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. Έχει φέρει το 
θέμα στα διεθνή φόρα, έχει εκδώσει ανακοι-
νώσεις εναντίον της Τουρκίας. Όλες τις εν-

δεδειγμένες ενέργειες για ειρηνική επίλυση. 
Άρα, εφόσον παραμένουμε πάντα στο ειρηνι-
κό πλαίσιο, οι τρόποι αντιμετώπισης της διεκ-
δικητικής διάθεσης της γείτονος είναι περιο-
ρισμένοι. Το επόμενο βήμα ως απάντηση από 
ελληνικής πλευράς θα ήταν ο πόλεμος. Αλλά 
κάτι τέτοιο είναι απευκταίο, από όλους μας. 

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, ξεκα-
θαρίζει, ότι αν και οι δηλώσεις από τουρκικής 
πλευράς γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, 
ωστόσο αντικειμενικά, δεν παύουν να έχουν 
διεθνή απήχηση.

Ο ΧΡΉΣΤΟΣ ΡΟΖΆΚΉΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΆΘΉΓΉΤΉΣ ΤΟΥ ΚΆΠΟΔΙΣΤΡΙΆΚΟΥ ΠΆΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ, ΜΙΛΆ ΣΤΉΝ KARFITSA: 

Αναφορικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με 
τις ΗΠΑ, ο ομότιμος καθηγητής, είναι επιφυ-
λακτικός. «Δε γνωρίζουμε, ακόμη,  την πολι-
τική που θα ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. 
Είναι μια μεταβατική περίοδος. Τα πρώτα 
δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Φοβάμαι ότι 
θα είναι περισσότερο φιλοτουρκική σε σχέση 
με την πολιτική Ομπάμα». Για τη Ρωσία, ειδι-
κότερα, είναι φανερό ότι με κάθε ευκαιρία τρί-
ζει τα δόντια της, προς την τουρκική πλευρά.

Πάντως ο κ. Ροζάκης, εκτιμά, ότι οι τουρκι-
κές προκλήσεις θα παραμείνουν «στο λεκτικό 
επίπεδο και καλό είναι να αντιδρούμε με με-
τριοπάθεια. Είναι σε κρίσιμο σημείο. Έχουμε 
και το κυπριακό που πρέπει να λυθεί. Καταλα-
βαίνεται ότι αυτό έχει σημασία».

*Ο ομότιμος καθηγητής Χρ. Ροζάκης, θα 
μιλήσει, με θέμα «Τα θαλάσσια όρια της Ελ-
λάδας», προσκεκλημένος του ΙΜΧΑ, την Τε-
τάρτη 14 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων, του Ιδρύματος 
Βασίλης Λαούρδας.
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Υγεία / Karfitsa

Η γυναίκα αποφασίζει μαζί με τον γιατρό πώς θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού

Η γρίπη έρχεται… 
με 150 κλειστά 
κρεβάτια ΜΕΘ

Εγκαίνια Υγειονομικής 
Μονάδας στον Πειραιά

Κάθε γυναίκα οφείλει να δώσει προτεραιότητα σε θέματα πρό-
ληψης, ενώ η ασθενής με καρκίνο του μαστού θα πρέπει να 
συμμετάσχει στη λήψη απόφασης για τη θεραπευτική της προ-
σέγγιση. Αυτά ήταν τα βασικά συμπεράσματα του 13ου Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου Μαστολογίας, που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
οδηγίες για τον πληθυσμιακό έλεγχο και τη διασφάλιση της 
ποιότητας στη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του 
μαστού.

Στο Συνέδριο αναφέρθηκε η αξία της πρόληψης του καρκίνου 
του μαστού με την έγκαιρη διάγνωση – ανάγκη που σήμερα 
γίνεται πιο απαιτητική από ποτέ, με δεδομένο το ότι «η πα-
ρατεταμένη ψυχική ένταση της γυναίκας ενισχύει δραματικά 
την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού. Ειδικά σήμερα, οι 

γυναίκες στην Ελλάδα το ζουν καθημερινά, με τις δύσκολες 
οικονομικές συγκυρίες που βιώνουν».

«Η κατάσταση αυτή θα εκτοξεύσει τη συχνότητα εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού στα ύψη. Κατά συνέπεια, αν έχουμε δι-
άγνωση της νόσου σε προχωρημένο στάδιο, θα εκτοξευθούν 
τα κονδύλια για τις δαπάνες για τη θεραπεία αυτών των ασθε-
νών, όπως, π.χ., για τις αυξημένες ανάγκες χημειοθεραπεί-
ας που θα απαιτηθούν», αναφέρει η πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Μαστολογίας δρ Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως στη χώρα μας υπάρχουν 
δέκα εταιρείες που ασχολούνται με τον μαστό, όταν στη Βρα-
ζιλία, που η έκτασή της ισοδυναμεί με την έκταση όλης της 
Ευρώπης, με 250 εκατομμύρια κατοίκους, έχει μόνον μία 
Εταιρεία Μαστολογίας.

Η γρίπη πλησιάζει απειλητικά κι όμως δεκάδες 
πλήρως επανδρωμένα κρεβάτια στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) παραμένουν κλει-
στά, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Από 
την επίμαχη λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην οποία 
είχε παρέμβει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
Παύλος Πολάκης, προσελήφθησαν μόλις 260 
άτομα από τα 500 που ζητούσε η προκήρυξη 
(100 γιατροί και 400 νοσηλευτές). Στην ουσία 
καλύφθηκαν οι θέσεις όσων συμβασιούχων 
είχαν απολυθεί τον Οκτώβριο του 2015. Και 
αυτοί, όμως, που προσλήφθηκαν είναι κακο-
πληρωμένοι, καθώς δεν τους αναγνωρίζεται η 
προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, αν και ζητεί-
το ως προσόν για την πρόσληψή τους!

Στην «Εντατική» η υγεία
Αυτήν τη στιγμή είναι κλειστές 150 κλίνες ΜΕΘ 
πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 30 στην Αθήνα, 
όταν πέρυσι ήταν κλειστές 50. Η λίστα αναμονής 
κάθε μέρα φτάνει τα 15 άτομα, όταν σε περίοδο 
γρίπης (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) είναι 40-70 
τη μέρα. Κάθε κρεβάτι ΜΕΘ χρειάζεται 3 νοση-
λευτές και έναν γιατρό. Γιατροί και νοσηλευτές 
του ΕΣΥ «στενάζουν» με τις ελλείψεις και ζη-
τούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τις 
ΜΕΘ, για τις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας 
(ΜΑΦ), τις Μονάδες Εμφραγμάτων και τις Μο-
νάδες Εγκαυμάτων.

Με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των 
υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας εγκαινιάστη-
κε η Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
στον Πειραιά. Η νέα υγειονομική μονάδα (ΠΕΔΥ 
Μονάδα Υγείας Πειραιά) στεγάζεται στο κτήριο 
του «Οίκου Ναύτου», στην Πλατεία Τερψιθέας. 
Η δημιουργία της υγειονομικής μονάδας ικα-
νοποίει ένα διαχρονικό αίτημα των ναυτικών 
αλλά και όλων των πολιτών για μια πρότυπη, 
υψηλού επιπέδου, πλήρως στελεχωμένη και 
εξοπλισμένη μονάδα υγείας. Στη μονάδα υπη-
ρετούν σήμερα 85 ιατροί (πριν η μονάδα διέ-
θετε μόνο 7 γιατρούς), 19 οδοντίατροι και 113 
άτομα νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού 
προσωπικού. Η μονάδα διαθέτει όλες τις ιατρι-
κές ειδικότητες, σύγχρονο ακτινολογικό εργα-
στήριο, μαστογράφο, ορθοπαντογράφο, οστική 
πυκνότητα, υπέρηχους, φυσικοθεραπευτήρια, 
μικροβιολογικό εργαστήριο και τμήμα Επειγό-
ντων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά των 
οδοντιατρικών και οδοντοπροσθετικών και του 
ΚΒΕΑ. Λειτουργεί από τις 7 π.μ. έως τις 8 μ.μ. 
και με προοπτικές επέκτασης του ωραρίου, εφό-
σον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι τον μήνα Οκτώβριο εξυπηρετήθηκαν 
συνολικά περίπου 22.000 ασθενείς, με καθημε-
ρινά αυξητική τάση. Σύμφωνα με το υπουργείο 
Υγείας, η λειτουργία της μονάδας αυτής απέφε-
ρε σημαντικό οικονομικό όφελος, της τάξης των 
540.000 ευρώ ετησίως (συν άνω των 100.000 
ευρώ λειτουργικά έξοδα), από την απελευθέρω-
ση τριών μισθωμένων κτηρίων στον Πειραιά, το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η κακοσμία του στόματος είναι ένα πρό-
βλημα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο. Η αίσθηση που 
αφήνει σε αυτόν ο οποίος το νιώθει είναι 
άσχημη, αφού το αντιλαμβάνονται και οι 
γύρω του, σχηματίζοντας αρνητικές εντυ-
πώσεις. Τι κάνουμε όταν έχουμε κακοσμία 
στόματος;

«Κατ’ αρχάς, ξεκινάμε με το πιο απλό: 
Ποιος μας το είπε ότι μυρίζει το στόμα 
μας; Το αισθανθήκαμε εμείς ή μας το είπε 
κάποιος άλλος; Σίγουρα αυτός που πρέπει 
να μας το πει και να μας δει άμεσα είναι ο 
οδοντίατρος. Ο γιατρός θα κάνει μια λεπτο-
μερή εξέταση και θα ρωτήσει τον ασθενή 
τι μυρίζει το στόμα του. Σάπιο μήλο; Αυγό; 
Ψάρι; Ανάλογα με την απάντηση, θα πρέπει 
να απευθυνθεί στον κατάλληλο γιατρό. Αν 
κάτι μας μυρίζει σαν σάπιο αυγό, χρειαζό-
μαστε οδοντίατρο. Το μήλο παραπέμπει σε 
διαβήτη. Η μυρωδιά ψαριού παραπέμπει σε 
νεφρά ή μεταβολική νόσο. Η γλυκιά μυρω-
διά μπορεί να μας οδηγεί σε πρόβλημα στο 
συκώτι», αναφέρει ο χειρουργός οδοντία-
τρος Γεώργιος Γκαρδιακός.

Αρχικά η αντιμετώπιση του προβλήματος 
περιλαμβάνει τη βελτίωση της υγιεινής του 
στόματος και την εξάλειψη του λόγου που 
προκαλεί την άσχημη μυρωδιά της ανα-
πνοής. Στους παράγοντες που προκαλούν 
κακοσμία στόματος περιλαμβάνονται τα 

Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

βακτηρίδια, που αποτελούν τη συχνότερη 
κυριότερη αιτία του προβλήματος. Κακές 
μυρωδιές από το στόμα οφείλονται και σε 
διατροφικούς παράγοντες, όπως το σκόρ-
δο, το κρεμμύδι, το αλκοόλ, το τσιγάρο. Συ-
χνά μυρωδιά στο στόμα αφήνουν οι δίαιτες 
που βασίζονται στη μεγάλη ποσότητα πρω-
τεΐνης αλλά και παθήσεις όπως ο διαβήτης, 
η περιοδοντίτιδα, η βρογχίτιδα, οι αναπνευ-
στικές λοιμώξεις και η ιγμορίτιδα .

Άλλος παράγοντας που συντελεί στην 
κακοσμία είναι το ξηρό στόμα. Όταν το 
στόμα είναι ξηρό, χωρίς σάλιο, μαζεύονται 
νεκρά κύτταρα στη γλώσσα, στα ούλα, στις 
παρειές και, λόγω της αποσύνθεσής τους, 
προκαλούνται άσχημες μυρωδιές. Κατά τον 
ύπνο είναι φυσιολογικό να ξηραίνεται το 
στόμα και για τον λόγο αυτόν το πρωί έχου-
με άσχημη αναπνοή. Τα άτομα που κοιμού-
νται με ανοικτό στόμα έχουν μεγαλύτερη 
ξηρότητα του στόματος. Ορισμένα φάρμακα 
προκαλούν ξηρότητα του στόματος, όπως 
επίσης και ασθένειες των σιελογόνων αδέ-
νων. Οι χρόνιες παθήσεις του πνεύμονα και 
τα αποστήματα που είναι δυνατόν να προ-
κληθούν σε αυτούς μπορεί να επιφέρουν 
μια πολύ άσχημη μυρωδιά στην αναπνοή. 
Ασθενείς που πάσχουν από χρόνια γαστρο-
οισοφαγική παλινδρόμηση (είναι πάθηση 
κατά την οποία υγρά και οξέα από το στο-
μάχι επανέρχονται προς τα πίσω μέσα στον 
οισοφάγο) ή ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν 

ήπιας μορφής διαφραγματοκήλη μπορεί να 
αναδίνουν άσχημη οσμή, που γίνεται αισθη-
τή με την αναπνοή τους. Οι στρεπτοκοκκικές 
φαρυγγίτιδες, οι αμυγδαλίτιδες και η λοι-
μώδης μονοπυρήνωση προκαλούν άσχη-
μη αναπνοή, μέχρι να ιαθούν. Η βρογχίτιδα 
και άλλες λοιμώξεις του άνω αναπνευστι-
κού συστήματος προκαλούν φλέγματα που 
μπορεί να είναι πυώδη, τα οποία αποτελούν 
πηγή κακής μυρωδιάς από το στόμα. Τα 
έλκη στο στόμα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
εκείνες που υπάρχει περιοδοντική νόσος, 
είναι επίσης αιτία η οποία προκαλεί δυσο-
σμία του στόματος.

«Πρώτα απ’ όλα, κάνουμε όλοι ένα καλό 
βούρτσισμα των δοντιών και της γλώσσας, 
με απαλές και τεχνικές κινήσεις και όχι με 
δύναμη, χωρίς να τραυματίζουμε τα ούλα. 
Τα στοματικά διαλύματα συνήθως περιέ-
χουν οινόπνευμα. Κάνουν καλό, αλλά σε 
ένα καθαρό στόμα. Έρχονται συμπληρω-
ματικά και δεν καλύπτουν ένα στόμα που 
δεν είναι καθαρό. Το μάσημα τσίχλας χωρίς 
ζάχαρη μετά το γεύμα, όταν δεν μπορούμε 
να πλύνουμε το στόμα μας γιατί είμαστε στη 
δουλειά, μας βοηθάει, καθώς προκαλεί την 
έκκριση σιέλου με θετικά αποτελέσματα για 
την ύγρανση του στόματος και την καταπο-
λέμηση των βακτηριδίων. Τέλος, χρειάζεται 
τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο τουλάχι-
στον δύο φορές τον χρόνο», συμβουλεύει ο 
κ. Γκαρδιακός.

Κακοσμία του στόματος: 
Αιτίες και αντιμετώπιση
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Η γρίπη έρχεται… 
με 150 κλειστά 
κρεβάτια ΜΕΘ

Η γρίπη πλησιάζει απειλητικά κι όμως δε-
κάδες πλήρως επανδρωμένα κρεβάτια στις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) παραμέ-
νουν κλειστά, εξαιτίας της έλλειψης προσωπι-
κού. Από την επίμαχη λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ,
στην οποία είχε παρέμβει ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, προσελή-
φθησαν μόλις 260 άτομα από τα 500 που ζη-
τούσε η προκήρυξη (100 γιατροί και 400 νοση-
λευτές). Στην ουσία καλύφθηκαν οι θέσεις
όσων συμβασιούχων είχαν απολυθεί τον
Οκτώβριο του 2015. Και αυτοί, όμως, που
προσλήφθηκαν είναι κακοπληρωμένοι, καθώς
δεν τους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον
ιδιωτικό τομέα, αν και ζητείτο ως προσόν για
την πρόσληψή τους!

Στην «Εντατική» 
η υγεία

Αυτήν τη στιγμή είναι κλειστές 150 κλίνες
ΜΕΘ πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 30 στην
Αθήνα, όταν πέρυσι ήταν κλειστές 50. Η λίστα
αναμονής κάθε μέρα φτάνει τα 15 άτομα, όταν
σε περίοδο γρίπης (Ιανουάριος - Φεβρουάριος)
είναι 40-70 τη μέρα. Κάθε κρεβάτι ΜΕΘ χρει-
άζεται 3 νοσηλευτές και έναν γιατρό. Γιατροί και
νοσηλευτές του ΕΣΥ «στενάζουν» με τις ελλεί-
ψεις και ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού για τις ΜΕΘ, για τις Μονάδες Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ), τις Μονάδες Εμφραγμάτων
και τις Μονάδες Εγκαυμάτων.

Kαρκίνος του μαστού

Η γυναίκα 
αποφασίζει μαζί 
με τον γιατρό 

Κάθε γυναίκα οφείλει να δώσει προτεραι-
ότητα σε θέματα πρόληψης, ενώ η ασθενής με
καρκίνο του μαστού θα πρέπει να συμμετάσχει
στη λήψη απόφασης για τη θεραπευτική της
προσέγγιση. Αυτά ήταν τα βασικά συμπεράσμα-
τα του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαστολο-
γίας, που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη ση-
μασία δόθηκε στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες
οδηγίες για τον πληθυσμιακό έλεγχο και τη δια-
σφάλιση της ποιότητας στη διάγνωση και τη θε-
ραπεία των παθήσεων του μαστού.

Στο Συνέδριο αναφέρθηκε η αξία της πρό-
ληψης του
καρκίνου του
μαστού με την
έγκαιρη διά-
γνωση – ανάγ-
κη που σήμε-
ρα γίνεται πιο
α π α ι τ η τ ι κ ή
από ποτέ, με
δεδομένο το
ότι «η παρατεταμένη ψυχική ένταση της γυναί-
κας ενισχύει δραματικά την ανάπτυξη του καρ-
κίνου του μαστού. Ειδικά σήμερα, οι γυναίκες
στην Ελλάδα το ζουν καθημερινά, με τις δύσκο-
λες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουν».

«Η κατάσταση αυτή θα εκτοξεύσει τη συχνό-
τητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στα ύψη.
Κατά συνέπεια, αν έχουμε διάγνωση της νόσου
σε προχωρημένο στάδιο, θα εκτοξευθούν τα
κονδύλια για τις δαπάνες για τη θεραπεία αυτών
των ασθενών, όπως, π.χ., για τις αυξημένες
ανάγκες χημειοθεραπείας που θα απαιτηθούν»,
αναφέρει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Μαστολογίας δρ Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως στη χώρα
μας υπάρχουν δέκα εταιρείες που ασχολούνται
με τον μαστό, όταν στη Βραζιλία, που η έκτασή
της ισοδυναμεί με την έκταση όλης της Ευρώ-
πης, με 250 εκατομμύρια κατοίκους, έχει μόνον
μία Εταιρεία Μαστολογίας. 
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ΥΓΕΙΑ

Η κακοσμία του στόματος είναι ένα πρό-
βλημα που απασχολεί εκατομμύρια αν-
θρώπους σε όλο τον κόσμο. Η αίσθηση
που αφήνει σε αυτόν ο οποίος το νιώθει εί-
ναι άσχημη, αφού το αντιλαμβάνονται και
οι γύρω του, σχηματίζοντας αρνητικές εν-
τυπώσεις. Τι κάνουμε όταν έχουμε κακο-
σμία στόματος;

«Κατ’ αρχάς, ξεκινάμε με το πιο απλό: Ποι-
ος μας το είπε ότι μυρίζει το στόμα μας; Το αι-
σθανθήκαμε εμείς ή μας το είπε κάποιος άλλος;
Σίγουρα αυτός που πρέπει να μας το πει και να
μας δει άμεσα είναι ο οδοντίατρος. Ο γιατρός
θα κάνει μια λεπτομερή εξέταση και θα ρωτήσει
τον ασθενή τι μυρίζει το στόμα του. Σάπιο μήλο;
Αυγό; Ψάρι; Ανάλογα με την απάντηση, θα
πρέπει να απευθυνθεί στον κατάλληλο γιατρό.
Αν κάτι μας μυρίζει σαν σάπιο αυγό, χρειαζό-
μαστε οδοντίατρο. Το μήλο παραπέμπει σε δια-
βήτη. Η μυρωδιά ψαριού παραπέμπει σε νε-
φρά ή μεταβολική νόσο. Η γλυκιά μυρωδιά
μπορεί να μας οδηγεί σε πρόβλημα στο συκώ-
τι», αναφέρει ο χειρουργός οδοντίατρος Γεώρ-
γιος Γκαρδιακός.

Αρχικά η αντιμετώπιση του προβλήματος
περιλαμβάνει τη βελτίωση της υγιεινής του
στόματος και την εξάλειψη του λόγου που προ-
καλεί την άσχημη μυρωδιά της αναπνοής.
Στους παράγοντες που προκαλούν κακοσμία
στόματος περιλαμβάνονται τα βακτηρίδια, που
αποτελούν τη συχνότερη κυριότερη αιτία του
προβλήματος. Κακές μυρωδιές από το στόμα
οφείλονται και σε διατροφικούς παράγοντες,
όπως το σκόρδο, το κρεμμύδι, το αλκοόλ, το

τσιγάρο. Συχνά μυρωδιά στο στόμα αφήνουν οι
δίαιτες που βασίζονται στη μεγάλη ποσότητα
πρωτεΐνης αλλά και παθήσεις όπως ο διαβή-
της, η περιοδοντίτιδα, η βρογχίτιδα, οι ανα-
πνευστικές λοιμώξεις και η ιγμορίτιδα .

Άλλος παράγοντας που συντελεί στην κα-
κοσμία είναι το ξηρό στόμα. Όταν το στόμα εί-
ναι ξηρό, χωρίς σάλιο, μαζεύονται νεκρά κύτ-
ταρα στη γλώσσα, στα ούλα, στις παρειές και,
λόγω της αποσύνθεσής τους, προκαλούνται
άσχημες μυρωδιές. Κατά τον ύπνο εί-
ναι φυσιολογικό να ξηραίνεται το
στόμα και για τον λόγο αυτόν
το πρωί έχουμε άσχημη
αναπνοή. Τα άτομα που
κοιμούνται με ανοικτό
στόμα έχουν μεγαλύτερη
ξηρότητα του στόματος.
Ορισμένα φάρμακα
προκαλούν ξηρότητα
του στόματος, όπως επί-
σης και ασθένειες των σιε-
λογόνων αδένων. Οι χρό-
νιες παθήσεις του πνεύμονα
και τα αποστήματα που είναι δυνα-
τόν να προκληθούν σε αυτούς μπορεί να
επιφέρουν μια πολύ άσχημη μυρωδιά στην
αναπνοή. Ασθενείς που πάσχουν από χρόνια
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (είναι πά-
θηση κατά την οποία υγρά και οξέα από το στο-
μάχι επανέρχονται προς τα πίσω μέσα στον οι-
σοφάγο) ή ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν
ήπιας μορφής διαφραγματοκήλη μπορεί να
αναδίνουν άσχημη οσμή, που γίνεται αισθητή

με την αναπνοή τους. Οι στρεπτοκοκκικές φα-
ρυγγίτιδες, οι αμυγδαλίτιδες και η λοιμώδης
μονοπυρήνωση προκαλούν άσχημη αναπνοή,
μέχρι να ιαθούν. Η βρογχίτιδα και άλλες λοι-
μώξεις του άνω αναπνευστικού συστήματος
προκαλούν φλέγματα που μπορεί να είναι
πυώδη, τα οποία αποτελούν πηγή κακής μυρω-

διάς από το στόμα. Τα έλκη στο στόμα, ιδι-
αίτερα στις περιπτώσεις εκείνες
που υπάρχει περιοδοντική νόσος,
είναι επίσης αιτία η οποία προκαλεί

δυσοσμία του στόματος.
«Πρώτα απ’ όλα, κάνουμε

όλοι ένα καλό βούρτσισμα
των δοντιών και της γλώσ-
σας, με απαλές και τεχνι-
κές κινήσεις και όχι με
δύναμη, χωρίς να τραυ-
ματίζουμε τα ούλα. Τα
στοματικά διαλύματα συ-

νήθως περιέχουν οινό-
πνευμα. Κάνουν καλό, αλ-

λά σε ένα καθαρό στόμα. Έρ-
χονται συμπληρωματικά και

δεν καλύπτουν ένα στόμα που δεν
είναι καθαρό. Το μάσημα τσίχλας χωρίς

ζάχαρη μετά το γεύμα, όταν δεν μπορούμε να
πλύνουμε το στόμα μας γιατί είμαστε στη δου-
λειά, μας βοηθάει, καθώς προκαλεί την έκκριση
σιέλου με θετικά αποτελέσματα για την ύγρανση
του στόματος και την καταπολέμηση των βακτη-
ριδίων. Τέλος, χρειάζεται τακτική επίσκεψη
στον οδοντίατρο τουλάχιστον δύο φορές τον
χρόνο», συμβουλεύει ο κ. Γκαρδιακός.

Με την παρουσία της πολιτικής ηγε-
σίας των υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας
εγκαινιάστηκε η Μονάδα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, στον Πειραιά. Η νέα
υγειονομική μονάδα (ΠΕΔΥ Μονάδα Υγεί-
ας Πειραιά) στεγάζεται στο κτήριο του «Οί-
κου Ναύτου», στην Πλατεία Τερψιθέας. Η
δημιουργία της υγειονομικής μονάδας ικα-
νοποίει ένα διαχρονικό αίτημα των ναυτι-
κών αλλά και όλων των πολιτών για μια
πρότυπη, υψηλού επιπέδου, πλήρως στε-
λεχωμένη και εξοπλισμένη μονάδα υγείας.
Στη μονάδα υπηρετούν σήμερα 85 ιατροί (πριν η μονάδα διέθετε μόνο 7
γιατρούς), 19 οδοντίατροι και 113 άτομα νοσηλευτικού, παραϊατρικού
και λοιπού προσωπικού. Η μονάδα διαθέτει όλες τις ιατρικές ειδικότη-
τες, σύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο, μαστογράφο, ορθοπαντογρά-

φο, οστική πυκνότητα, υπέρηχους, φυσικοθε-
ραπευτήρια, μικροβιολογικό εργαστήριο και
τμήμα Επειγόντων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται
η μεταφορά των οδοντιατρικών και οδοντο-
προσθετικών και του ΚΒΕΑ. Λειτουργεί από
τις 7 π.μ. έως τις 8 μ.μ. και με προοπτικές επέ-
κτασης του ωραρίου, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον
μήνα Οκτώβριο εξυπηρετήθηκαν συνολικά
περίπου 22.000 ασθενείς, με καθημερινά αυ-
ξητική τάση. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγεί-
ας, η λειτουργία της μονάδας αυτής απέφερε

σημαντικό οικονομικό όφελος, της τάξης των 540.000 ευρώ ετησίως
(συν άνω των 100.000 ευρώ λειτουργικά έξοδα), από την απελευθέρω-
ση τριών μισθωμένων κτηρίων στον Πειραιά, το οποίο θα χρησιμοποι-
ηθεί για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Κακοσμία του στόματος:
Αιτίες και αντιμετώπιση

Εγκαίνια Υγειονομικής Μονάδας στον Πειραιά

Γράφει 
η Κατερίνα 

Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

!
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Η SEAT «κέρδισε» την πιστοποίηση ISO 14006 Ecodesign
Η SEAT είναι η πρώτη εταιρεία στον τομέα της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας στην Ισπανία που πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 
14006 Ecodesign. Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό το οποίο εγ-
γυάται τη συμμόρφωση της εταιρείας σε ένα περιβαλλοντικό 
σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 
σχεδίασης και της ανάπτυξης των προϊόντων της. Το πιστοποι-
ητικό αυτό –που εκδόθηκε από τον οργανισμό TÜV Rhineland– 
βεβαιώνει τη περιβαλλοντική στρατηγική της SEAT και τον 
οικολογικό σχεδιασμό ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής 
των μοντέλων της.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 14006 Ecodesign αποτελεί 
ορόσημο για την εταιρεία, αφού βοηθάει το σύστημα διαχείρι-
σης της μάρκας στο να εντοπίζει σε συνεχή βάση, να ελέγχει 
και να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές πτυχές των διαδικασιών 
σχεδίασης και κατασκευής που εφαρμόζει. 

«Είμαστε η πρώτη εταιρεία στο τομέα της αυτοκινητοβιομη-
χανίας στην Ισπανία που λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Η πιστοποίηση ISO 14006 
Ecodesign αντιπροσωπεύει μία σημαντική αναγνώριση του έρ-
γου μας σε σχέση με το περιβάλλον», δήλωσε ο δρ Matthias 
Rabe, SEAT Vice-president for R&D.

Το σύστημα ISO 14006 Ecodesign εξασφαλίζει πως οι πιθα-
νές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος μπορούν να 
εντοπιστούν από τη στιγμή της αρχικής σχεδίασής του έως και 
το τέλος της ζωής του και προτρέπει στη λήψη προληπτικών 
ενεργειών.

Κύριος βιομηχανικός επενδυτής στο R&D
Η SEAT είναι ο κορυφαίος βιομηχανικός επενδυτής στο R&D 
στην Ισπανία και η τέταρτη στην κατάταξη ισπανική εταιρεία 
που διαθέτει τους περισσότερους πόρους σε αυτόν τον τομέα. 

Το 2015 η SEAT επένδυσε περισσότερα από 377 εκατομμύρια 
ευρώ σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία – επένδυση που ανήλθε στο 4,5% 
των εσόδων της και ισοδυναμεί με το 2,9% των συνολικών 
δαπανών R&D στην Ισπανία.

Τα αποτελέσματα αυτής της επένδυσης σε μεγάλο βαθμό μπορεί 
κάποιος να τα δει στο Τεχνικό Κέντρο SEAT. Το Τεχνικό Κέντρο, 
κατασκευασμένο το 1975 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου 
στο Martorell, αποτελεί το κομβικό σημείο γνώσης που ενθαρ-
ρύνει την καινοτομία της εταιρείας. Στελεχώνεται με πάνω από 
1.000 μηχανικούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σχεδίαση 
και την ανάπτυξη τεχνολογιών για τα οχήματα SEAT, με το 
μέλλον της αυτοκίνησης πάντα μέσα στο μυαλό τους. Διαθέτει, 
επίσης, ένα Design Centre, που απασχολεί 130 δημιουργικούς 
επαγγελματίες. Αντίστοιχα κέντρα αυτού του είδους υπάρχουν 
μόνο 20 περίπου σε όλο τον κόσμο. 

«Ομπρέλα» 
προστασίας με το 
Renault Total Care 
Winter 2016
Μια ολοκληρωμένη πρόταση, που 
σκοπό έχει την προστασία του αυτο-
κινήτου σας τους μήνες του χειμώνα, 
κάνει η Renault, στο πλαίσιο της πα-
ροχής ολοκληρωμένων προτάσεων 
After Sales.

Η Renault προσφέρει και φέτος δω-
ρεάν χειμερινό έλεγχο 25 σημείων 
και παράλληλα κάνει προσφορές πα-
κέτων συντήρησης και επισκευής, 
που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Με το 
πρόγραμμα Total Care έχει δημιουρ-
γήσει μια ομπρέλα προστασίας για 
όλους τους κατόχους αυτοκινήτων 
Renault, με στόχο να απολαμβάνουν 
σε σταθερή βάση άριστες υπηρεσίες 
After Sales. 

Και αυτόν τον χειμώνα, μέσω του 
προγράμματος Total Care, η Renault 
προσφέρει δωρεάν έλεγχο 25 σημεί-
ων, σε όλους τους κατόχους Renault, 
ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα και 
υπεύθυνα για τις πιθανές ανάγκες συ-
ντήρησης και επισκευής του οχήματός 
τους. Ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος 
25 σημείων αφορά σε όλα τα οχήματα 
Renault, ανεξάρτητα από τον τύπο και 
την ηλικία τους, ενώ συμπληρώνεται 
από πακέτα συντήρησης και επισκευ-
ής σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Τα 
συγκεκριμένα πακέτα καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα εργασιών, δίνοντας, πα-
ράλληλα, την ευκαιρία στον κάτοχο 
του αυτοκινήτου να γνωρίζει εξ αρ-
χής το ακριβές κόστος της επισκευής. 
Ακόμα και για οχήματα με ηλικία άνω 
των 5 ετών υπάρχει πλήρης κάλυ-
ψη μέσω του προγράμματος Renault 
Total Care 5+, με προσφορές συντή-
ρησης που ξεκινούν από τα 58 ευρώ 
(η τιμή περιλαμβάνει κόστος εργασί-
ας, ανταλλακτικών και ΦΠΑ).

Με το πρόγραμμα Total Care, η 
Renault υπενθυμίζει ότι πάντα βρί-
σκεται δίπλα στους πελάτες της. 

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com
Τηλ.: 695 5240 480

Tο νέο Skoda Kodiaq 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΉ ΣΤΉ ΜΑΓΊΟΡΚΑ

Η πανευρωπαϊκή παρουσίαση 
του ολοκαίνουργιου Skoda 
Kodiaq έγινε στη Μαγιόρκα, 

τρεις ολόκληρους μήνες πριν το 
αυτοκίνητο να έρθει στην Ελλάδα. 
Εκεί οδηγήσαμε τα Skoda Kodiaq, 
με κινητήρα 1400 κ.εκ. TSI και 2.0 
TDi 4x4.

Το πρώτο SUV των Τσέχων ήταν το YETI. 
Η πρόταση πέτυχε. Τώρα τόλμησαν σε μια πιο 
δύσκολη κατηγορία να βγάλουν στη γραμμή 
παραγωγής το Kodiaq, που θα προκαλέσει πο-
νοκέφαλο, κυρίως στο Nissan X Trail. 

Το Kodiaq έχει μοντέρνα σχεδίαση με με-
γάλη, τρισδιάστατη, εντυπωσιακή μάσκα και 
προβολείς που είναι διαθέσιμοι με την πλήρη 
τεχνολογία LED. Επίσης, έντονες γραμμές με 
ορατά τα νεύρα στα πλαϊνά και στις πόρτες.

Με τη βοήθεια του Ομίλου VW, η Skoda 
παίρνει όλη την τεχνολογία-τεχνογνωσία και, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες του πλαισίου 
MQB (modular transverse matrix), ανεβάζει 
την πήχη και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του δύσκολου αγοραστικού κοινού. Το συγκε-
κριμένο πλαίσιο έχει μεγαλύτερη αντοχή στις 
συγκρούσεις και υψηλότερα ποσοστά ακαμψί-
ας. 

Αν με ρωτήσετε ποιο από τα δύο αυτοκίνη-
τα που οδήγησα στη Μαγιόρκα θα προτιμούσα, 
δεν θα απαντήσω. Πρέπει να κάνω και στα δύο 
αυτοκίνητα τη δοκιμή στην Ελλάδα – φορτω-
μένα με 5 ή 7 επιβάτες μαζί με τις αποσκευές 
τους. Γιατί το 1.4 TSi που αποδίδει 125 ίππους 
και θα είναι λογικά το αυτοκίνητο που θα πρω-
ταγωνιστήσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα δεν 
μπορεί να συγκριθεί με το δίλιτρο 4x4. Λογικό 
είναι... Ωστόσο, το Kodiaq 1.4 που οδήγησα αρ-
χικά με 6άρι σασμάν είναι μια πολύ καλή πρό-
ταση και ανταποκρίνεται με το παραπάνω σε 
αυτά που ζητάει ο μοντέρνος και απαιτητικός 
οικογενειάρχης.

Η εμπειρία που είχα στην τετρακίνητη πε-
τρελαιοκίνητη έκδοση 2.000 cc μπορεί να μην 
ήταν τόσο μεγάλη, έφτανε, όμως, για μια πρώ-
τη άποψη, τόσο στην άνεση που κινείται στις 

Του Πάρη Χαλάτση

εκτός δρόμου διαδρομές όσο και στην υπο-
δειγματική οδήγηση την οποία έχει. Και εδώ 
ρόλο παίζει το πλαίσιο MQB, που του παρέχει 
μεγάλη ακαμψία. Και οι δύο εκδόσεις, ωστό-
σο, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το σύστημα 
διεύθυνσης είναι υποδειγματικό. Οι αναρτήσεις 
απορροφούν τις περισσότερες ανωμαλίες του 
δρόμου. Κατά τη γνώμη μου, όμως, θα έπρε-
πε η ανάρτησή του να είναι λίγο πιο σφιχτή. 
Ωστόσο οι ενοχλητικοί θόρυβοι δεν «περνούν» 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, η κύλιση είναι 
καλή όπως και η αεροδυναμική αντίσταση (cd 
0,33). Το Kodiaq 1.4 TSi με τον κινητήρα euro 
6 (CO2 137) χρειάζεται 10.8 δευτερόλεπτα για 
να φτάσει από 0 έως 100 χλμ. και η τελική του 
(εργοστασιακή τιμή) αγγίζει τα 189 χλμ.

Αντίστοιχα, στη μεγάλη έκδοση η εργοστα-
σιακή μέτρηση έδωσε 8,9’’ για 0-100 χλμ. και 
210 τελική ταχύτητα. Το Kodiaq 2.0 TDI με 4x4 
DSG αποδίδει 190 ίππους. Η ισχύς προσφέρεται 
στις χαμηλές στροφές. Η υψηλότερη απόδοσή 
της εμφανίζεται από τις 3.500 έως τις 4.000 
σ.α.λ. Στην 4x4 έκδοση υπάρχει το αυτόματο 
κιβώτιο DSG επτά σχέσεων, με χειριστήρια στο 
τιμόνι, για τους οδηγούς που θέλουν πιο γρή-
γορες αλλαγές.

Οι Τσέχοι έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην 
άνεση των επιβατών αλλά και στους χώρους. 
Το πορτμπαγκάζ στην πενταθέσια διάταξη είναι 
720 λίτρα, ενώ, όταν αναδιπλωθούν τα πίσω 

καθίσματα, αυξάνεται έως τα 2.065 λίτρα. 

Τα επίπεδα εξοπλισμού θα είναι τρία: Active, 
Ambition και Style. Το συνολικό μήκος του αυ-
τοκινήτου είναι 4,697 μ., το πλάτος 1,882 μ., το 
ύψος 1,676 μ. (με μπάρες οροφής), ενώ το με-
ταξόνιο έχει διευρυνθεί και φτάνει τα 2,791 μ.

Το μοντέλο που δοκιμάσαμε είχε online 
υπηρεσίες της Skoda Connect, οι οποίες χω-
ρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις Infotainment 
on-line υπηρεσίες (για περισσότερες πληρο-
φορίες στην πλοήγηση) και τις υπηρεσίες Care 
Connect (παρέχουν πρόσβαση εξ αποστάσεως 
για βοήθεια από το κέντρο κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης). 

Όλοι οι διακόπτες και οι λειτουργίες είναι 
εύκολα προσβάσιμες και το user interface εί-
ναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη. 

Στην Ελλάδα θα εισαχθούν οι εκδόσεις με 
κινητήρες βενζίνης 1.4 TSI ισχύος 125 ίππων, 
1.4 TSI ACT 150 ίππων, 2.0 TSI 180 ίππων και 
Diesel 2.0 TDI 150 ίππων και 2.0 TDI 190 ίπ-
πων.

Η βασική έκδοση με τον βενζινοκινητήρα TSI 
θα διατίθεται με το χειροκίνητο 6άρι και κίνη-
ση μόνο στους μπρστινούς τροχούς. Η βασική 
έκδοση με κινητήρα diesel (4x4) θα είναι ή με 
χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων ή με το 
7άρι DSG.

Η πανευρωπαϊκή παρουσίαση του ολοκαί-
νουργιου Skoda Kodiaq έγινε στη Μαγιόρκα,
τρεις ολόκληρους μήνες πριν το αυτοκίνητο
να έρθει στην Ελλάδα. Εκεί οδηγήσαμε τα
Skoda Kodiaq, με κινητήρα 1400 κ.εκ. TSI και
2.0 TDi 4x4.

Το πρώτο SUV των Τσέχων ήταν το YETI. Η
πρόταση πέτυχε. Τώρα τόλμησαν σε μια πιο δύ-
σκολη κατηγορία να βγάλουν στη γραμμή παρα-
γωγής το Kodiaq, που θα προκαλέσει πονοκέφα-
λο, κυρίως στο Nissan X Trail. 

Το Kodiaq έχει μοντέρνα σχεδίαση με μεγάλη,
τρισδιάστατη, εντυπωσιακή μάσκα και προβολείς
που είναι διαθέσιμοι με την πλήρη τεχνολογία
LED. Επίσης, έντονες γραμμές με ορατά τα νεύρα
στα πλαϊνά και στις πόρτες.

Με τη βοήθεια του Ομίλου VW, η Skoda παίρ-
νει όλη την τεχνολογία-τεχνογνωσία και, αξιοποι-
ώντας τις δυνατότητες του πλαισίου MQB (modu-
lar transverse matrix), ανεβάζει την πήχη και αν-
ταποκρίνεται στις απαιτήσεις του δύσκολου αγο-
ραστικού κοινού. Το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει
μεγαλύτερη αντοχή στις συγκρούσεις και υψηλό-
τερα ποσοστά ακαμψίας. 

Αν με ρωτήσετε ποιο από τα δύο αυτοκίνητα
που οδήγησα στη Μαγιόρκα θα προτιμούσα, δεν
θα απαντήσω. Πρέπει να κάνω και στα δύο αυτο-
κίνητα τη δοκιμή στην Ελλάδα – φορτωμένα με 5
ή 7 επιβάτες μαζί με τις αποσκευές τους. Γιατί το
1.4 TSi που αποδίδει 125 ίππους και θα είναι λο-
γικά το αυτοκίνητο που θα πρωταγωνιστήσει σε
πωλήσεις στην Ελλάδα δεν μπορεί να συγκριθεί
με το δίλιτρο 4x4. Λογικό είναι... Ωστόσο, το Ko-
diaq 1.4 που οδήγησα αρχικά με 6άρι σασμάν εί-

ναι μια πολύ καλή πρόταση και
ανταποκρίνεται με το παραπάνω
σε αυτά που ζητάει ο μοντέρνος
και απαιτητικός οικογενειάρχης.

Η εμπειρία που είχα στην τε-
τρακίνητη πετρελαιοκίνητη έκδοση 2.000 cc μπο-
ρεί να μην ήταν τόσο μεγάλη, έφτανε, όμως, για
μια πρώτη άποψη, τόσο στην άνεση που κινείται
στις εκτός δρόμου διαδρομές όσο και στην υπο-
δειγματική οδήγηση την οποία έχει. Και εδώ ρόλο
παίζει το πλαίσιο MQB, που του παρέχει μεγάλη
ακαμψία. Και οι δύο εκδόσεις, ωστόσο, έχουν κοι-
νά χαρακτηριστικά. Το σύστημα διεύθυνσης είναι
υποδειγματικό. Οι αναρτήσεις απορροφούν τις
περισσότερες ανωμαλίες του δρόμου. Κατά τη
γνώμη μου, όμως, θα έπρεπε η ανάρτησή του να
είναι λίγο πιο σφιχτή. Ωστόσο οι ενοχλητικοί θό-
ρυβοι δεν «περνούν» στο εσωτερικό του αυτοκινή-
του, η κύλιση είναι καλή όπως και η αεροδυναμι-
κή αντίσταση (cd 0,33). Το Kodiaq 1.4 TSi με τον
κινητήρα euro 6 (CO2 137) χρειάζεται 10.8 δευ-
τερόλεπτα για να φτάσει από 0 έως 100 χλμ. και η
τελική του (εργοστασιακή τιμή) αγγίζει τα 189
χλμ.

Αντίστοιχα, στη μεγάλη έκδοση η εργοστασια-
κή μέτρηση έδωσε 8,9’’ για 0-100 χλμ. και 210 τε-
λική ταχύτητα. Το Kodiaq 2.0 TDI με 4x4 DSG
αποδίδει 190 ίππους. Η ισχύς προσφέρεται στις
χαμηλές στροφές. Η υψηλότερη απόδοσή της εμ-
φανίζεται από τις 3.500 έως τις 4.000 σ.α.λ. Στην
4x4 έκδοση υπάρχει το αυτόματο κιβώτιο DSG
επτά σχέσεων, με χειριστήρια στο τιμόνι, για τους
οδηγούς που θέλουν πιο γρήγορες αλλαγές.

Οι Τσέχοι έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην άνε-

ση των επιβατών αλλά και στους χώρους. Το πορ-
τμπαγκάζ στην πενταθέσια διάταξη είναι 720 λί-
τρα, ενώ, όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα,
αυξάνεται έως τα 2.065 λίτρα. 

Τα επίπεδα εξοπλισμού θα είναι τρία: Active,
Ambition και Style. Το συνολικό μήκος του αυτο-
κινήτου είναι 4,697 μ., το πλάτος 1,882 μ., το
ύψος 1,676 μ. (με μπάρες οροφής), ενώ το μετα-
ξόνιο έχει διευρυνθεί και φτάνει τα 2,791 μ.

Το μοντέλο που δοκιμάσαμε είχε online υπη-
ρεσίες της Skoda Connect, οι οποίες χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες: τις Infotainment on-line υπη-
ρεσίες (για περισσότερες πληροφορίες στην
πλοήγηση) και τις υπηρεσίες Care Connect (παρέ-
χουν πρόσβαση εξ αποστάσεως για βοήθεια από
το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης). 

Όλοι οι διακόπτες και οι λειτουργίες είναι εύ-
κολα προσβάσιμες και το user interface είναι πο-
λύ φιλικό προς τον χρήστη. 

Στην Ελλάδα θα εισαχθούν οι εκδόσεις με κι-
νητήρες βενζίνης 1.4 TSI ισχύος 125 ίππων, 1.4
TSI ACT 150 ίππων, 2.0 TSI 180 ίππων και
Diesel 2.0 TDI 150 ίππων και 2.0 TDI 190 ίπ-
πων.

Η βασική έκδοση με τον βενζινοκινητήρα TSI
θα διατίθεται με το χειροκίνητο 6άρι και κίνηση
μόνο στους μπρστινούς τροχούς. Η βασική έκδο-
ση με κινητήρα diesel (4x4) θα είναι ή με χειροκί-
νητο κιβώτιο των 6 σχέσεων ή με το 7άρι DSG. 

«Ομπρέλα» 
προστασίας με
το Renault Total
Care Winter
2016

Μια ολοκληρωμένη πρόταση, που
σκοπό έχει την προστασία του αυτοκι-
νήτου σας τους μήνες του χειμώνα, κά-
νει η Renault, στο πλαίσιο της παροχής
ολοκληρωμένων προτάσεων After
Sales. Η Renault προσφέρει και φέτος
δωρεάν χειμερινό έλεγχο 25 σημείων
και παράλληλα κάνει προσφορές πακέ-
των συντήρησης και επισκευής, που
καλύπτουν κάθε ανάγκη. Με το πρό-
γραμμα Total Care έχει δημιουργήσει
μια ομπρέλα προστασίας για όλους
τους κατόχους αυτοκινήτων Renault,
με στόχο να απολαμβάνουν σε σταθερή
βάση άριστες υπηρεσίες After Sales. 

Και αυτόν τον χειμώνα, μέσω του
προγράμματος Total Care, η Renault
προσφέρει δωρεάν έλεγχο 25 σημεί-
ων, σε όλους τους κατόχους Renault,
ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα και
υπεύθυνα για τις πιθανές ανάγκες συν-
τήρησης και επισκευής του οχήματός
τους. Ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος 25
σημείων αφορά σε όλα τα οχήματα Re-
nault, ανεξάρτητα από τον τύπο και την

ηλικία τους, ενώ συμπληρώνεται από
πακέτα συντήρησης και επισκευής σε
ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Τα συγκε-
κριμένα πακέτα καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα εργασιών, δίνοντας, παράλλη-
λα, την ευκαιρία στον κάτοχο του αυτο-
κινήτου να γνωρίζει εξ αρχής το ακρι-
βές κόστος της επισκευής. Ακόμα και
για οχήματα με ηλικία άνω των 5 ετών
υπάρχει πλήρης κάλυψη μέσω του
προγράμματος Renault Total Care 5+,
με προσφορές συντήρησης που ξεκι-
νούν από τα 58 ευρώ (η τιμή περιλαμ-
βάνει κόστος εργασίας, ανταλλακτικών
και ΦΠΑ).

Με το πρόγραμμα Total Care, η Re-
nault υπενθυμίζει ότι πάντα βρίσκεται
δίπλα στους πελάτες της. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ www.paraskhnio.gr62

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η SEAT είναι η πρώτη εταιρεία στον τομέα της αυτοκινητο-
βιομηχανίας στην Ισπανία που πιστοποιήθηκε κατά το πρό-
τυπο ISO 14006 Ecodesign. Πρόκειται για ένα πιστοποιητι-
κό το οποίο εγγυάται τη συμμόρφωση της εταιρείας σε ένα
περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται κατά
τη διάρκεια της σχεδίασης και της ανάπτυξης των προϊόν-
των της. Το πιστοποιητικό αυτό –που εκδόθηκε από τον ορ-
γανισμό TÜV Rhineland– βεβαιώνει τη περιβαλλοντική
στρατηγική της SEAT και τον οικολογικό σχεδιασμό ολό-
κληρης της διαδικασίας παραγωγής των μοντέλων της.
Η απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 14006 Ecodesign απο-
τελεί ορόσημο για την εταιρεία, αφού βοηθάει το σύστημα
διαχείρισης της μάρκας στο να εντοπίζει σε συνεχή βάση, να
ελέγχει και να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές πτυχές των δια-
δικασιών σχεδίασης και κατασκευής που εφαρμόζει. 
«Είμαστε η πρώτη εταιρεία στο τομέα της αυτοκινητοβιομη-
χανίας στην Ισπανία που λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο
των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Η πιστοποίηση
ISO 14006 Ecodesign αντιπροσωπεύει μία σημαντική ανα-
γνώριση του έργου μας σε σχέση με το περιβάλλον», δήλωσε

ο δρ Matthias Rabe, SEAT Vice-president for R&D.
Το σύστημα ISO 14006 Ecodesign εξασφαλίζει πως οι πιθα-
νές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος μπορούν να
εντοπιστούν από τη στιγμή της αρχικής σχεδίασής του έως
και το τέλος της ζωής του και προτρέπει στη λήψη προληπτι-
κών ενεργειών. 
Η SEAT είναι ο κορυφαίος βιομηχανικός επενδυτής στο

R&D στην Ισπανία και η τέταρτη στην κατάταξη ισπανική
εταιρεία που διαθέτει τους περισσότερους πόρους σε αυ-
τόν τον τομέα. Το 2015 η SEAT επένδυσε περισσότερα
από 377 εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες που σχετί-
ζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία –
επένδυση που ανήλθε στο 4,5% των εσόδων της και ισο-
δυναμεί με το 2,9% των συνολικών δαπανών R&D στην
Ισπανία.
Τα αποτελέσματα αυτής της επένδυσης σε μεγάλο βαθμό
μπορεί κάποιος να τα δει στο Τεχνικό Κέντρο SEAT. Το Τε-
χνικό Κέντρο, κατασκευασμένο το 1975 στις εγκαταστάσεις
του εργοστασίου στο Martorell, αποτελεί το κομβικό σημείο
γνώσης που ενθαρρύνει την καινοτομία της εταιρείας. Στε-
λεχώνεται με πάνω από 1.000 μηχανικούς, οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη τεχνολογιών
για τα οχήματα SEAT, με το μέλλον της αυτοκίνησης πάντα
μέσα στο μυαλό τους. Διαθέτει, επίσης, ένα Design Centre,
που απασχολεί 130 δημιουργικούς επαγγελματίες. Αντί-
στοιχα κέντρα αυτού του είδους υπάρχουν μόνο 20 περίπου
σε όλο τον κόσμο.

Η SEAT «κέρδισε» την πιστοποίηση ISO 14006 Ecodesign

Γράφει 
ο Πέρης 

Χαλάτσης
phalatsis@gmail.com

Πανευρωπαϊκή παρουσίαση στη Μαγιόρκα

Tο νέο Skoda Kodiaq
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ΚΡΙΟΣ

Ο Ερμής από σήμερα θα βρίσκεται στο ζώδιο του Αιγόκερω, σηματο-
δοτώντας κινήσεις που θα ευνοήσουν την καριέρα σας. Παράλληλα, 
ο Άρης στον Υδροχόο μπορεί να σας ωθήσει να συμμετάσχετε σε μια 
συλλογική προσπάθεια. Οι φιλίες περνούν σε μια κρίσιμη περίοδο.

ΤΑΥΡΟΣ

Μπορεί να έχετε εντάσεις ή συγκρούσεις στη δουλειά σας, αλλά όλα 
αυτά θα αποδειχθεί ότι γίνονται για καλό σκοπό. Υπάρχουν, μάλιστα, 
θετικές προδιαγραφές για να πετύχετε μια σημαντική νίκη που δεν πι-
στεύατε. Παράλληλα, η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω σας ανοίγει 
τον δρόμο για πνευματικές σας αναζητήσεις. 

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω σας ωθεί στην τακτοποίηση οι-
κονομικών, κυρίως, υποθέσεων. Παράλληλα, ο Άρης στον Υδροχόο 
σάς κάνει πιο κοινωνικούς και μαχητικούς στον κύκλο των γνωριμιών 
σας. Διεκδικείτε και κερδίζετε την εύνοια σημαντικών ανθρώπων. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω αναμένεται να διευρύνει τον κύ-
κλο των γνωριμιών σας. Ίσως, μάλιστα, να έχετε μια νέα γνωριμία, 
αρκετά ενδιαφέρουσα. Επιπλέον, ανοίγει τον δρόμο για επωφελείς 
συνεργασίες ή συμφωνίες. Βέβαια, ο Άρης στον Υδροχόο σάς καλεί να 
διεκδικήσετε καλύτερη αμοιβή στην εργασία σας.

ΛΕΩΝ

Ο Άρης στον Υδροχόο θα προκαλέσει εντάσεις και συγκρούσεις με 
τους άλλους και κυρίως με τον σύντροφό σας. Παράλληλα, η είσο-
δος του Ερμή στον Αιγόκερω εγκαινιάζει μια περίοδο επαγγελματι-
κών επαφών αλλά και λειτουργικών μεταβολών στο εργασιακό σας 
περιβάλλον. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Άρης στον Υδροχόο σάς καθιστά αρκετά ενεργούς σε επαγγελματικά 
θέματα. Επιπλέον, αν στον χώρο της εργασίας σας προκύψουν διαφω-
νίες και εντάσεις, καλό είναι να μη φτάσετε στα άκρα. Παράλληλα, η 
είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω θα ανοίξει έναν κύκλο επιμορφωτι-
κών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

ΖΥΓΟΣ

Η δυναμική όψη Δία - Άρη θα σας ωθήσει σε δραστικές πρωτοβουλίες. 
Τα καλά νέα, βέβαια, είναι ότι μπορείτε να πετύχετε πολλά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω θα 
σας βοηθήσει να ανανεώσετε τον χώρο σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω αναδεικνύει τις επικοινωνιακές 
δεξιότητές σας και μέσα στο επόμενο διάστημα θα αναλάβετε πολλές 
υπευθυνότητες. Επιπλέον, θα αυξηθούν οι επαφές και οι μετακινήσεις 
σας, πάντα, όμως, για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ο Άρης στον Υδρο-
χόο σάς πιέζει αρκετά σε οικογενειακά θέματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η ημέρα φέρνει έντονα γεγονότα, σε οικονομικά κυρίως θέματα. Η 
είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω βελτιώνει τις προοπτικές σας στον 
οικονομικό τομέα, ορίζοντας το ξεκίνημα μιας σειράς επωφελών ρυθ-
μίσεων. Η επικοινωνία σας, εξάλλου, θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η είσοδος του Ερμή στο ζώδιό σας ορίζει την έναρξη μιας περιόδου 
διαπραγματεύσεων και συμφωνιών, σε κάθε επίπεδο. Επιπλέον, ανα-
μένεται να αυξηθούν οι επαφές και οι μετακινήσεις σας. Σήμερα είναι 
μια σημαντική μέρα για την προσωπική σας ζωή, αφού θα πάρετε ση-
μαντικές αποφάσεις. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Άρης στο ζώδιό σας δίνει πολλή ενέργεια προς κάθε κατεύθυνση. 
Μπορεί να βρεθείτε εκτεθειμένοι με βιαστικά λόγια που θα πείτε πάνω 
στον εκνευρισμό σας ή και από χαρά. Οι άλλοι δεν θα μπουν στη δια-
δικασία να καλύψουν τα λάθη σας. Μάλλον θα προσπαθήσουν να σας 
κάνουν πιο απρόσεκτους, για προσωπικό τους όφελος.

ΙΧΘΥΕΣ

Θα δυναμώσει η θέλησή σας για μια συλλογική προσπάθεια, ενώ γενι-
κότερα ξεκινά μια πιο «κοινωνική» περίοδος για σας. Ωστόσο, ο Άρης 
στον Υδροχόο εξακολουθεί να εφιστά την προσοχή σε αυτά που γί-
νονται και δεν λέγονται και τα οποία στην παρούσα φάση μπορεί να 
επηρεάσουν τη σχέση σας με ένα ισχυρό πρόσωπο.

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com
Τηλ.: 695 5240 480

Στην ιστορική στοά Δραγούμη… partyΖώδια Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια του GrEatings Στοά Δραγούμη και του εστιατορίου Ίωνος.  Σε ένα ολοήμερο πάρτι με μουσική και κερά-

σματα, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε, με πολλά χαμόγελα και ευχές, την ομορφότερη Στοά της πόλης! Το πάρτι ξεκίνησε 

νωρίς το πρωί δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να δοκιμάσει ελληνικές γεύσεις, που διατίθενται στα καταστήματα της Στοάς. Αργό-

τερα το απόγευμα, συνεχίστηκε με live μουσική και άφθονο φαγητό στο εστιατόριο Ίωνος, που βρίσκεται μέσα στο πολυχώρο. 

Άγγελος Σιδηρόπουλος , Μαρία Σιδηροπούλου , Σοφία Σιδηρο-
πούλου, Κοσμάς Σιδηρόπουλος (Ιδιοκτήτες του GrEatings Στοά 
Δραγούμη)

Χρήστος Μανώλας, Τόνια Βενιέρη 

Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στήβη Σιωζοπούλου

Σοφία Σιδηροπούλου, Δήμητρα Τοιχομίδου  

Περικλής Κετσακίδης, Νάνσυ Υφαντίδου, Όλγα Παπαδοπούλου

Μαρία Παπαδοπούλου, Νίκος Παχούμης 

Το ΔΣ του ορφανοτροφείου «ΜΕΛΙΣΣΑ»

Νάνσυ Υφαντίδου, Θεοδοσία Ζεγκινιάδου  
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■ Αστερόκοσμος στη ΔΕΘ-HELEXPO:  Από σήμερα 
και έως τις 8 Ιανουαρίου λειτουργεί ο αστερόκο-
σμος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με 7 ευρώ 
εισιτήριο και ελεύθερο πάρκινγκ προς όλους υπό τη 
διοργάνωση του Magic Park.  Περιλαμβάνει παρα-
στάσεις, ακροβατικά, παγοδρόμιο, bazaar, λούνα 
παρκ, χορωδιακά ακούσματα και συναυλίες που 
απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. 

■ Αστερόκοσμος στη ΔΕΘ-HELEXPO:  Από σήμερα 
και έως τις 8 Ιανουαρίου λειτουργεί ο αστερόκο-
σμος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με 7 ευρώ 
εισιτήριο και ελεύθερο πάρκινγκ προς όλους υπό τη 
διοργάνωση του Magic Park.  Περιλαμβάνει παρα-
στάσεις, ακροβατικά, παγοδρόμιο, bazaar, λούνα 
παρκ, χορωδιακά ακούσματα και συναυλίες που 
απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. 

■ Χριστουγεννιάτικο bazaar ελληνικής εταιρίας 
προστασίας αυτιστικών ατόμων: Σήμερα 10 και 
αύριο 11 Δεκεμβρίου διεξάγεται χριστουγεννιάτικο 
bazaar στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας 
,Βερατίου 5 (πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό), 
με κατασκευές και δημιουργίες παιδιών, ημερολό-
για, κοσμήματα και χειροποίητα γλυκά από τους γο-
νείς. Ώρες λειτουργίας: 10:00-21:00.

■ Χριστουγεννιάτικο Bazaar βιβλίων στην εταιρία 
Μακεδονικών Σπουδών: Από τις 13 Δεκεμβρίου 
και για ένα μήνα διοργανώνεται χριστουγεννιάτικο 
bazaar βιβλίων στο ισόγειο της Εθνικής Αμύνης 4. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-14:30 (μόνο καθημερινές)

■ Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο Τελλόγλειο: Την 
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τε-
χνών Α.Π.Θ υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στο 
καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο bazaar. Γλυπτά, 
διακοσμητικά, ενθύμια και μικροαντικείμενα διατί-
θενται σε τιμές από 1 ευρώ, ενώ τα έσοδα θα δι-
ατεθούν στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. 
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 159. Ώρες Λειτουργί-
ας: 11.30-13.30 

■ Φιλανθρωπικά bazaar διοργανώνει το Βαφο-
πούλειο Πνευματικό κέντρο στο φουαγιέ του κτιρί-
ου υπέρ συλλόγων της πόλης. Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής:

Έως την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου - Σύλλογος Φί-
λων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου - 
Σύλλογος Ανοιχτή Αγκαλιά-Φίλοι Κοινωνικής Παι-
διατρικής και Ιατρικής-Παράρτημα Θεσσαλονίκης

■ Χριστούγεννα στη Μονή Λαζαριστών: Από τις 15 
Δεκεμβρίου 2016 έως τις 8 Ιανουαρίου 2017 και για 
πρώτη φορά, η Μονή Λαζαριστών φοράει τα γιορ-
τινά της και προσφέρει χριστουγεννιάτικη διάθεση 
μέσα από μία γκάμα εκδηλώσεων.

Τιμές εισιτηρίων:

Είσοδος ελεύθερη, εκτός από τα θεάματα στην τέ-
ντα, όπου το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ.

Οικογενειακό εισιτήριο: στα 4 εισιτήρια το ένα δώρο

Ομαδικά εισιτήρια, συλλόγων, κλπ (πάνω από 10 
άτομα) έκπτωση 20%

Πληροφορίες: 2310589200

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Καθημερινές: 17:00 – 22:00

Σαββατοκύριακα: 12:00 – 22:00

■ «Αγγέλων Έλευσις»: Η σειρά εκδηλώσεων του 
δήμου Ωραιοκάστρου και της αντιδημαρχίας Κοινω-

νικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς ξεκινά αύριο 11 Δεκεμβρίου στις 19.00 με 
την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου 
παράλληλα με την συναυλία του γνωστού καλλιτέ-
χνη, Δημήτρη Μπάση και τη 40μελή ορχήστρα Νέων 
του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών του δήμου 
Δίου, ενώ ήδη από τις 17.00 τα παιδιά θα μπορούν 
να συναντήσουν τον Αϊ Βασίλη.

Χριστουγεννιάτικο bazaar ελληνικής εταιρίας προ-
στασίας αυτιστικών ατόμων: Σήμερα 10 και αύ-
ριο 11 Δεκεμβρίου διεξάγεται χριστουγεννιάτικο 
bazaar στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας 
,Βερατίου 5 (πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό), 
με κατασκευές και δημιουργίες παιδιών, ημερολό-
για, κοσμήματα και χειροποίητα γλυκά από τους γο-
νείς. Ώρες λειτουργίας: 10:00-21:00.

■ Χριστουγεννιάτικο Bazaar βιβλίων στην εταιρία 
Μακεδονικών Σπουδών: Από τις 13 Δεκεμβρίου 
και για ένα μήνα διοργανώνεται χριστουγεννιάτικο 
bazaar βιβλίων στο ισόγειο της Εθνικής Αμύνης 4. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-14:30 (μόνο καθημερινές)

■ Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο Τελλόγλειο: Την 
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τε-
χνών Α.Π.Θ υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στο 
καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο bazaar. Γλυπτά, 
διακοσμητικά, ενθύμια και μικροαντικείμενα διατί-
θενται σε τιμές από 1 ευρώ, ενώ τα έσοδα θα δι-
ατεθούν στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. 
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 159. Ώρες Λειτουργί-
ας: 11.30-13.30 

■ Φιλανθρωπικά bazaar διοργανώνει το Βαφο-
πούλειο Πνευματικό κέντρο στο φουαγιέ του κτιρί-
ου υπέρ συλλόγων της πόλης. Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής:

Έως την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου - Σύλλογος Φί-
λων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου - 
Σύλλογος Ανοιχτή Αγκαλιά-Φίλοι Κοινωνικής Παι-
διατρικής και Ιατρικής-Παράρτημα Θεσσαλονίκης

■ Χριστούγεννα στη Μονή Λαζαριστών: Από τις 15 
Δεκεμβρίου 2016 έως τις 8 Ιανουαρίου 2017 και για 
πρώτη φορά, η Μονή Λαζαριστών φοράει τα γιορ-
τινά της και προσφέρει χριστουγεννιάτικη διάθεση 
μέσα από μία γκάμα εκδηλώσεων.

Τιμές εισιτηρίων:

Είσοδος ελεύθερη, εκτός από τα θεάματα στην τέ-
ντα, όπου το εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ.

Οικογενειακό εισιτήριο: στα 4 εισιτήρια το ένα δώρο

Ομαδικά εισιτήρια, συλλόγων, κλπ (πάνω από 10 
άτομα) έκπτωση 20%

Πληροφορίες: 2310589200

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Καθημερινές: 17:00 – 22:00

Σαββατοκύριακα: 12:00 – 22:00

■ «Αγγέλων Έλευσις»: Η σειρά εκδηλώσεων του 
δήμου Ωραιοκάστρου και της αντιδημαρχίας Κοινω-
νικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς ξεκινά αύριο 11 Δεκεμβρίου στις 19.00 με 
την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου 
παράλληλα με την συναυλία του γνωστού καλλιτέ-
χνη, Δημήτρη Μπάση και τη 40μελή ορχήστρα Νέων 
του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών του δήμου 
Δίου, ενώ ήδη από τις 17.00 τα παιδιά θα μπορούν 
να συναντήσουν τον Αϊ Βασίλη.

Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στη Θέρμη
Από τον Δήμο Θέρμης και την ΔΕΠΠΑΘ, πρόγραμμα:

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
ΘΕΡΜΗ: στις 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Θέρμης - 
Συναυλία  «Χριστουγεννιάτικες μελωδίες»

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ: στις 18:00 - Άναμμα χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου

ΛΑΚΚΙΑ: στις  18:30 στην Πλατεία - Άναμμα χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου

ΘΕΡΜΗ: στις 19:30 στην Πλατεία Παραμάνα - Συ-
γκρότημα BASSATEMPO, Έντεχνες – Μουσικές Με-
λωδίες

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
ΘΕΡΜΗ: στις 18:00 στην Πλατεία Παραμάνα - Χρι-
στουγεννιάτικο Γραφιστικό – Εικαστικό Εργαστήριο

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: στις 18:00 -  Άναμμα χριστου-
γεννιάτικου δέντρου

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
ΘΕΡΜΗ: στις 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο - Συναυ-
λία «Ένα Χριστουγεννιάτικο ...μπέρδεμα!» 

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου
ΘΕΡΜΗ: στις 18:00 - χριστουγεννιάτικα στολίδια 
από υφάσματα και ανακυκλώσιμα υλικά

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου
ΘΕΡΜΗ: στις 18:00 στην Πλατεία Παραμάνα - Χρι-
στουγεννιάτικο Εργαστήριο Κατασκευών, στις 
19:00 - Χριστουγεννιάτικα Βιωματικά Εργαστήρια, 
στις 20:30 - Συναυλία  Fortissimo / Electric String 
Quartet

ΣΟΥΡΩΤΗ: στις 18:00 στην πλατεία - Άναμμα χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου

ΤΡΙΛΟΦΟΣ: στις 19:00 στην πλατεία - Άναμμα χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου

ΠΛΑΓΙΑΡΙ: στις 20:00 στην πλατεία Κοινότητας - 
Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
ΘΕΡΜΗ: από τις 19:00 έως τις 24:00 στην πλατεία 
Παραμάνα – Λευκή Νύχτα 2016

Κ. ΣΧΟΛΑΡΙ: στις 18:00 στην Κεντρική πλατεία - 
Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου

ΘΕΡΜΗ: στις 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο – «Του 
ναυτικού τα γράμματα... η αλμύρα είναι η πένα»

Karfitsa / Ψυχαγωγία
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ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ

OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00, 22.20 ΠΕΜ, ΠΑΡ, 
ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ: 18.40, 21.00, 23.20 ΔΕΥ: 18.40, 21.00, 
23.20 ΤΕΤ: 18.40, 21.00, 23.20)
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΤΕΤ: 00.01, 00.20)
90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ: «ΝΟΣΤΑΛΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.10, 22.30)
ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.20, 17.10, 17.50)
ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.10, 18.00)
LION
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.00)
ΣΥΜΜΑΧΟΙ – ALLIED
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 19.30, 
22.10)
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.00)
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ - FANTASTIC 
BEASTS AND WHERE TO FIND THEM 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: 19.00, 
21.40)
THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.10, 22.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
17.40)
UNDERWORLD: AWAKENING - UNDERWOLD: Η 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.10 ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, 
ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ: και 23.10)
ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.30, 23.00 ΠΑΡ, ΣΑΒ, 
ΚΥΡ: και 18.00)

STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

OFFICE CHRISTMAS PARTY 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.40, 20.00, 21.00, 
22.20 ΠΕΜ, ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ: και 23.20, ΤΕΤ ΚΑΙ 23.20)

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY 
(Ώρες προβολών: ΤΕΤ: 00.01, 00.10)
90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ: «ΝΟΣΤΑΛΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.30, 22.40)
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.00 ΠΕΜ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, 
ΤΕΤ: 17.00 ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ: 17.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.00, 15.00 
ΚΥΡ: και 12.00, 13.00, 14.00)
ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.10, 19.10 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 15.10, 16.10, 17.10 ΚΥΡ: και 12.10, 13.10, 14.10)
ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 17.30, 18.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 15.30, 16.30, 19.30 ΚΥΡ: και 12.30, 13.30, 14.30)
ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 18.20, 20.50 ΠΕΜ, ΠΑΡ, 
ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ: και 23.30 ΤΕΤ: ΚΑΙ 23.30 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 15.50)
THE BACHELOR 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.40, 23.00)
ΣΥΜΜΑΧΟΙ - ALLIED 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 20.10, 22.50 ΠΕΜ, ΠΑΡ, 
ΣΑΒ, ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ: 21.40)
LION 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.50 ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, 
ΚΥΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ: 22.30)
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ - SHUT IN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 17.50)
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ - FANTASTIC 
BEASTS AND WHERE TO FIND THEM  
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 19.20, 22.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 16.40)
UNDERWORLD: AWAKENING - UNDERWORLD: Η 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ ΕΩΣ ΤΕΤ: 21.10, 23.10)

VILLAGE CENTER 
- Mediterranean Cosmos
OFFICE CHRISTMAS PARTY 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 21:00, 23:15 ΠΕΜ έως 
ΤΡΙ : 19:30, 21:45, 00:00 ΤΕΤ: και 19:30, 21:45, 23.30)

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY 
(Ώρες προβολών: ΤΕΤ : 00.01, 00.10, 00:20)
ΠΕΛΑΡΓΟΙ – STORKS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 12:20, 14:45)
ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ - THE SECRET LIFE OF 
PETS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:45)
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ : 13:45)
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ - FANTASTIC 
BEASTS AND WHERE TO FIND THEM  
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΡΙ : 17:45, 20:45 ΤΕΤ : 17:00, 
19:45)
Ο ΠΙΤ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ - PETE’S DRAGON, μετα-
γλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 12:45, 15:15)
ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:30 ΣΑΒ 
: 13:30, 15:30, 17:30 ΚΥΡ : 15:30, 17:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 
12:30, 14:30, 16:30)
ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ : 17.00, 18:00 ΣΑΒ 
έως ΚΥΡ : 12:00, 13.00, 14:00, 15.00, 16:00, 17.00, 18:00 
ΤΕΤ : 17:15)
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΤΟΡΙ - FINDING DORY, μεταγλωτ-
τισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 16:45)
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ - SHUT IN 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΡΙ : 23:45)
ΣΥΜΜΑΧΟΙ - ALLIED 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΡΙ : 19:15, 22:00 ΤΕΤ : 18:10, 
20:45, 22:30)
LION 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 18:00)
THE BACHELOR 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΡΙ : 18:30, 20.00, 21:00, 
22.20, 23:20 ΤΕΤ : 18:20, 19.15, 21:00, 22.00, 23:20 ΣΑΒ 
έως ΚΥΡ : 16:15)
ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:10, 22:40 ΠΕΜ έως 
ΤΡΙ : 18:45, 21:30, 00:10 ΤΕΤ: 18:40, 21:20, 22.20)
UNDERWORLD: AWAKENING - UNDERWORLD: Η 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
(Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΡΙ : 19:00, 21:15, 23:30 ΤΕΤ 
: 17:50, 20:00)

ΣΙ
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Α
Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ

Ψυχαγωγία / Karfitsa
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Δεν τα παρατάει

 «Χτίζει» σερί νικών

Ψάχνει αντίδοτο

Κάντο όπως με Καλλιθέα

Ξεχνάει Σπάρτη, «βλέπει» Καρδίτσα

«Αέρας» δύο βαθμών
για Απόλλωνα Καλαμαριάς

Νηνεμία μετά την καταιγίδα στον Ηρακλή, που την Δευ-
τέρα πήρε την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα 
απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα και έδειξε ότι δεν τα πα-
ρατάει. Ήταν μία ψυχολογική ένεση – πέρα από βαθ-
μολογική – για τους παίκτες του Σάββα Παντελίδη, που 
έχουν αύριο μία δύσκολη αποστολή στο Αγρίνιο.

Κλίμα ευφορίας επικρατεί στον Άρη, μετά την βελτίωση 
της εικόνας της ομάδας μέσα στο γήπεδο στα τρία τε-
λευταία ματς, που οδήγησε και στα επιθυμητά αποτελέ-
σματα. Δύο νίκες στο πρωτάθλημα και μία ισοπαλία στο 
κύπελλο (3-3) με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν αρκετά για 
την αντιστροφή του κλίματος, με τον Άρη των τελευ-
ταίων αγώνων να διαφέρει παρασάγγας από εκείνον 
στην αρχή της σεζόν. Την ίδια εικόνα οι «κίτρινοι» θέ-
λουν να παρουσιάσουν σήμερα (15:00) και στην Ελευ-
σίνα, ώστε να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής από 
την κορυφή.

Στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας παραμένει η 
Βέροια, που παρ΄ ότι έδειξε βελτιωμένη κόντρα στον 
Παναιτωλικό, εντούτοις, δεν κατάφερε πάλι να γευτεί 
την χαρά της νίκης. Ο τεχνικός της ομάδας της Ημαθί-
ας, Θωμάς Γράφας, πάντως, φρόντισε να «θωρακίσει» 
τους παίκτες του, τονίζοντας πως τελικά θα καταφέ-
ρουν να μείνουν στην κατηγορία, κάνοντας μια νέα 
αρχή σήμερα στην Τρίπολη.

Στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας παραμένει η 
Βέροια, που παρ΄ ότι έδειξε βελτιωμένη κόντρα στον 
Παναιτωλικό, εντούτοις, δεν κατάφερε πάλι να γευτεί 
την χαρά της νίκης. Ο τεχνικός της ομάδας της Ημαθί-
ας, Θωμάς Γράφας, πάντως, φρόντισε να «θωρακίσει» 
τους παίκτες του, τονίζοντας πως τελικά θα καταφέ-
ρουν να μείνουν στην κατηγορία, κάνοντας μια νέα 
αρχή σήμερα στην Τρίπολη.

Ο Αιγινιακός έμεινε με το… παράπονο στην Σπάρτη, θε-
ωρώντας ότι άξιζε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. 
Το σύνολο της Πιερίας θέλει οπωσδήποτε τη νίκη κόντρα 
στην Αναγέννηση Καρδίτσας, που παλεύει να ξεφύγει από 
τα… χαμηλά.

Στο +2 βρίσκεται πλέον ο Απόλλων Καλαμαριάς 
από τον δεύτερο της βαθμολογίας του 1ου ομίλου 
της Γ΄ Εθνικής, ΑΣΚ Λαγκαδά και φουλάρει για 
την άνοδο. Οι Πόντιοι, χωρίς να είναι εντυπωσι-
ακοί στο τελευταίο ματς, πήραν αυτό που ήθελαν 
και πλέον κοιτούν το αυριανό τους παιχνίδι με τον 
Εορδαϊκό.

Το αυριανό πρόγραμμα (12η αγωνιστική, 15:00): 
Δόξα Προσκυνητών-Καρδία, Εορδαϊκός-Απόλλων 
Καλαμαριάς, Καμπανιακός-ΑΣΚ Λαγκαδά, Νέστος 
Χρυσούπολης-Ορφέας Ξάνθης, Δόξα Δράμας-Αλ-
μωπός Αριδαίας, Νάουσα-Μακεδονικός Φούφα, 
Καβάλα-ΑΕ Ποντίων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  
14ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ SUPER LEAGUE

ΣΗΜΕΡΑ 
15:00 Αστέρας Τρ.-Βέροια (τηλ. μετ. NS3) 
17:15 Ξάνθη-ΑΕΛ (τηλ. μετ. NS1) 
19:30 ΑΕΚ-Λεβαδειακός (τηλ. μετ. NS2)

ΑΥΡΙΟ 
15:00 Παναιτωλικός-Ηρακλής (τηλ. μετ. NS2) 
17:15 ΠΑΟΚ-Πλατανιάς (τηλ. μετ. NS2) 
17:15 Πανιώνιος-Κέρκυρα (τηλ. μετ. NS4) 
19:30 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (τηλ. μετ. NS1)

ΔΕΥΤΕΡΑ 
19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός (τηλ. μετ. NS1)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 ματς):

1. Ολυμπιακός  25 
2. Παναθηναϊκός  18 
3. ΠΑΣ Γιάννινα  17 
4. Ατρόμητος  17 
5. ΑΕΚ   16 
6. Ξάνθη   16 
7. Πανιώνιος  15 
8. Λεβαδειακός  12 
9. Παναιτωλικός  12 
10. Κέρκυρα  12 
11. ΠΑΟΚ  11 
12. Πλατανιάς  11 
13. Αστέρας Τρ.  10 
14. ΑΕΛ   9 
15. Βέροια  7 
16. Ηρακλής   6

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Εβδομάδα κυπέλλου
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα τις ημερομηνίες των παιχνι-
διών που θα διεξαχθούν το τριήμερο Τρίτη (13/12)-Τετάρτη 
(14/12) και Πέμπτη (15/12), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής 
του κυπέλλου Ελλάδας. Αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ (13/12) 
15:00 Πανσερραϊκός-Πανιώνιος 
15:00 Κισσαμικός-Λεβαδειακός 
17:15 Αιγινιακός- Αστέρας Τρίπολης 
17:15 Άρης-Βέροια 
19:30 Αγροτικός Αστέρας-Ξάνθη

ΤΕΤΑΡΤΗ (14/12) 
15:00 Καλλιθέα-Παναιτωλικός 
15:00 Πανθρακικός-Ατρόμητος 
17:15 Αναγέννηση Καρδίτσας- Κέρκυρα 
17:15 Λαμία-ΑΕΚ 
19:30 Τρίκαλα-ΑΕΛ 
19:30 Πανελευσινιακός-ΠΑΟΚ

ΠΕΜΠΤΗ (15/12) 
15:00 Καλλονή-ΠΑΣ Γιάννινα 
17:15 ΑΟ Χανιά-Πλατανιάς 
17:15 Σπάρτη-Ολυμπιακός 
19:30 ΟΦΗ-Ηρακλής 
19:30 Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE

ΣΗΜΕΡΑ 
15:00 Απόλλων Σμύρνης-Αγροτικός Αστέρας 
15:00 Αιγινιακός-Αν. Καρδίτσας 
15:00 Πανσερραϊκός-Παναιγιάλειος 
15:00 Κισσαμικός-Σπάρτη 
15:00 Πανελευσινιακός-Άρης

ΑΥΡΙΟ 
13:30 Καλλονή-Πανθρακικός 
15:00 Νέος Αχαρναϊκός-Καλλιθέα 
15:00 Λαμία-Τρίκαλα 
17:00 ΟΦΗ-Χανιά

SUPERLEAGUE

FOOTBALL LEAGUE

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΡΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

Karfitsa / Σπορ

Γυρίζει σελίδα, 
κάνει νέα αρχή

ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ  
Ο ΠΑΟΚ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Εβδομάδα ανασύνταξης ήταν αυτή που προηγήθηκε για τον ΠΑΟΚ, αφού το αρνητικό απο-
τέλεσμα από τον Παναθηναϊκό είχε ως αποτέλεσμα να παρθούν δραστικά μέτρα στην ομάδα, 
πριν είναι πολύ αργά. Η χρονιά ξεκίνησε με όνειρα και υψηλές φιλοδοξίες, ωστόσο, οι παί-
κτες του Ίβιτς υποχώρησαν πλέον στην 11η θέση, όντας 14 βαθμούς πίσω από τον πρωτο-
πόρο Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι», λοιπόν, αναζητούν ένα νέο ξεκίνημα, αρχής γενομένης 

από το αυριανό ματς με τον Πλατανιά, όπου η νίκη φαντάζει μονόδρομος.
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Ξέρουν τη λύση 

Η απόφαση της FIFA/UEFA να βάλει «φρένο» στις 
εκλογές της ΕΠΟ, με τη σύμφωνη γνώμη της ελ-
ληνικής Κυβέρνησης, ερμηνεύτηκε ποικιλοτρό-
πως: Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ήταν ένας 
έξυπνος τρόπος προκειμένου να στηριχθεί το «σύ-
στημα» του εγχώριου ποδοσφαίρου το οποίο κα-
τέρρεε. Προτάσσει το επιχείρημα ότι η πλειονότητα 
των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων ήταν 
με το μέρος της «παράταξης Γραμμένου» και κρα-
τάει συσπειρωμένες τις δυνάμεις της για τις εκλο-
γές όποτε κι αν γίνουν.

Οι περισσότερο υποψιασμένοι αμφισβητούν τις 
προθέσεις της διορισθείσας Επιτροπής Εξομά-
λυνσης υποστηρίζοντας ότι θα επηρεάζονται οι 
αποφάσεις της από τον φίλα προσκείμενο στον 
Ολυμπιακό, αντιπρόεδρο της UEFA Θόδωρο Θε-
οδωρίδη και το πρώην μέλος της διοίκησης των 
«ερυθρόλευκων και νυν σύμβουλο της ευρωπαϊ-
κή ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κ. Γιαννίκο. Όλα 
όσα ακούγονται δεν είναι αίολα. Συνοδεύονται από 
στοιχεία τα οποία μπορούν να τα τεκμηριώσουν. Η 
αλήθεια πάντως είναι ότι οι προθέσεις και η απο-
τελεσματικότητα της προσωρινής διοίκησης της 
ΕΠΟ θα κριθούν στην πράξη. 

Σύμφωνα με τα όσα προσφάτως δήλωσε ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού κ. Βασιλειάδης στόχος της 
Κυβέρνησης δεν είναι να γίνει κάποιος χαλίφης 
στη θέση του χαλίφη, αλλά να μπουν οι κανόνες 
εκείνοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν συνθήκες 
υγείας στο ποδόσφαιρο. Στην ουσία δηλαδή ο κ. 
Βασιλειάδης στέλνει μήνυμα στην αντιπολίτευση, 
τις προθέσεις της οποίας προφανώς αμφισβητεί.   

Ανεξαρτήτως πάντως τις αλλαγές που θα γίνουν 
στις δομές της ΕΠΟ, στο εκλογικό σύστημα ή και 
στο καταστατικό της Ομοσπονδίας, το σημαντικό-
τερο είναι ότι και η πολιτική ηγεσία έχει αντιλη-
φθεί ότι χωρίς να σπάσει το σπιράλ της διαπλοκής 
που υπάρχει στο ποδόσφαιρο εξυγίανση δεν γίνε-
ται. Αυτός είναι και ο λόγος που προσανατολίζεται 
σε συνεργασία με τον Επιτροπή Εξομάλυνσης,  να 
ανεξαρτητοποιηθεί η διαιτησία από την ΕΠΟ ώστε 
να μπει ένα τέλος στο αλισβερίσι Ομοσπονδίας-Ε-
νώσεων. Αν τελικώς φθάσουμε σ’ ένα τέτοιο απο-
τέλεσμα θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα προς την 
εξυγίανση του ποδοσφαίρου, καθώς όλοι γνωρί-
ζουμε ότι ο καυγάς γίνεται για τους πίνακες διαι-
τητών και όχι για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. 
Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, λοιπόν.

Του Βασίλη Μάστορα

Εκπέμπει «SOS» ο υγρός 
στίβος της Θεσσαλονίκης

Με Κύμη ο Άρης,  
στην Πάτρα ο ΠΑΟΚ

Πήρε… φόρα ο Εδεσσαϊκός Έτοιμος για επιστροφή ο Κιλκισιακός

Σε πολύ άσχημη κατάσταση έχει περιέλθει ο υγρός στίβος 
της Θεσσαλονίκης από τον Σεπτέμβρη, όταν και έκλεισε για 
λόγους συντήρησης το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, με απο-
τέλεσμα όλοι οι αθλητές της πόλης να προπονούνται στο 
Εθνικό.

Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, εδώ και καιρό οι εργα-
σίες στο Ποσειδώνιο έχουν σταματήσει – για οικονομικούς 
λόγους -, με αποτέλεσμα ο αρχικός σχεδιασμός περί παρά-
δοσής του την άνοιξη να έχει πάει… περίπατο. Οι ιθύνοντες 
έχουν απευθύνει πολλάκις εκκλήσεις προς τους φορείς της 
Πολιτείας, ώστε να ξεκινήσουν εκ νέου τα έργα, τονίζοντας 
την ανάγκη ν΄ ανοίξει άμεσα και πάλι το Ποσειδώνιο.

Δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας ματς έχει ο 

Άρης, ο οποίος υποδέχεται (17:00) την Κύμη, 

με στόχο να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη στο 

«σπίτι» του, μετά το θετικό αποτέλεσμα κόντρα 

στον Κολοσσό Ρόδου την περασμένη εβδομά-

δα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται 

στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα (17:00), 

όπου θέλει να ξεπεράσει την ήττα στην Χαλκίδα 

και να φύγει με το «διπλό».

Με την ψυχολογία στα ύψη ο Εδεσσαϊκός, μετά τη νίκη 
με 3-0 επί του Μεγάλου Αλεξάνδρου Πέλλας και την 
εμφάνιση πρωταθλητή, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστι-
κής της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Πέλλας, βρέθηκε στην 
κορυφή της βαθμολογίας και στο +2 από τον αντίπα-
λό του. Πλέον, οι Τριαινοφόροι θέλουν να κάνουν το 
«3 στα 3» απέναντι στην Δόξα Μανδάλου (Σάββατο, 
15:00) και να παραμείνουν σε ρόλο… οδηγού.

Με το… βλέμμα στην επιστροφή του στις εθνικές κα-
τηγορίες, ο Κιλκισιακός πήρε μία ακόμα νίκη, αυτή τη 
φορά απέναντι στον ΠΑΟΚ Κρηστώνης, και φιγουρά-
ρει στην 1η θέση της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκίς. 
Επόμενός αντίπαλος της κιλκισιώτικης ομάδας, που 
παραμένει αήττητη, μετρώντας 10 νίκες και 1 ισοπαλία 
στις 11 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, είναι 
ο Ατρόμητος Π. Αγιονερίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  
10ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ BASKET LEAGUE

ΣΗΜΕΡΑ

17:00 Κόροιβος-Τρίκαλα (τηλ. μετ. NS2 HD Λ.π.Λ.)

17:00 Άρης-Κύμη (τηλ. μετ. NS4)

17:00 Προμηθέας-ΠΑΟΚ (τηλ. μετ. NS2 HD Λ.π.Λ.)

17:00 Κολοσσός-Απόλλων Π. (τηλ. μετ. NS2 HD Λ.π.Λ.)

17:00 Δόξα Λευκάδας-Λαύριο 
(τηλ. μετ. NS2 HD Λ.π.Λ.)

ΑΥΡΙΟ

18:00 Ολυμπιακός-Ρέθυμνο (τηλ. μετ. OTESPORT4 HD)

21:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (τηλ. μετ. NS2 HD)

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΛΛΑ ΚΙΛΚΙΣ

Σπορ / Karfitsa
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