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Έτος μεγάλων προκλήσεων  
και εκπλήξεων το 2017

«Το χαβιάρι... αγαπάει την αριστερά»

«Τι θα μας φέρει το σωτήριον έτος 2017;», είναι το 
ερώτημα που ακούμε παντού. Από τα πολιτικά πη-
γαδάκια στη Βουλή και τα συνοικιακά καφενεία, 
έως τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τα ταξί! Τις 
απαντήσεις θα τις λάβουμε κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς, όμως κανείς δεν μπορεί να 
παραγνωρίσει πως έχουμε μπροστά μας ένα 
έτος μεγάλων προκλήσεων! Όσο μισογεμά-
το  κι αν βλέπει κανείς το ποτήρι, το 2016, 
που σε λίγες ώρες μπαίνει στο χρονοντούλα-
πο της ιστορίας, ήταν μια χρονιά που δύσκο-
λα θα κέρδιζε θετικό πρόσημο – γι’ αυτό και 
επιβάλλεται να αλλάξει κάτι την επόμενη! 

Όλα δείχνουν ότι η δημοσιονομική πολιτική θα εξακολουθήσει να βρίσκε-
ται στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής ατζέντας, με τη χώρα μας να μπαίνει 
στο 2017 έχοντας ανοιχτή τη β’ αξιολόγηση, με τα capital controls να πα-
ραμένουν και την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ 
να μοιάζει για την ώρα άπιαστο όνειρο. Πολλά θα κριθούν από τη στάση 
των δανειστών, με τις ακραίες φωνές να ανεβάζουν τους τόνους. Ακόμη 
περισσότερα, όμως, από την κυβέρνηση, η οποία δείχνει να αμφιταλα-
ντεύεται ανάμεσα στη ρεαλπολιτίκ και τις... αυταπάτες. Αυτή η αδυναμία 
στην εύρεση των κατάλληλων ισορροπιών είναι που μπορεί να οδηγήσει 
ακόμη και σε εθνικές εκλογές, με τη δαμόκλειο σπάθη της εξόδου από την 
Ευρωζώνη να πλανάται και πάλι πάνω από τα κεφάλια μας! Γιατί, όπως 
έχουμε ξαναγράψει στο «Π», ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ποτέ δεν πέταξε από 
το συρτάρι του εκείνο το παλιό σχέδιο για μία μικρότερη και πιο ισχυρή 
νομισματική ένωση.

Την ίδια ώρα, εξίσου μεγάλες –έως και ιστορικές– είναι οι προκλήσεις στη 
γεωπολιτική σκακιέρα. Η ΝΑ Μεσόγειος φλέγεται, υπάρχει τεράστια συ-
γκέντρωση πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
εκδηλώνει ακραία αναθεωρητικές τάσεις, ο Έντι Ράμα –στον βαθμό που 
μπορεί– τον ακολουθεί και οι ΗΠΑ αναζητούν ισορροπίες μετά τη νίκη του 
Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα. Με την 
απειλή, μάλιστα, του ISIS να πλανάται πάνω από την ΕΕ και τον Τούρκο 
πρόεδρο να απειλεί ξεκάθαρα ότι θα «βουλιάξει» με παράτυπους μετανά-
στες τα νησιά μας, το προσφυγικό ζήτημα απαιτεί μέγιστη προσοχή. Και 
όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη διαπραγμάτευση 
για την επίλυση του Κυπριακού, με τον Νίκο Αναστασιάδη να το παλεύει 
με κάθε τρόπο, αλλά τον Μουσταφά Ακιντζί να θυμίζει «μαριονέτα» της 
Άγκυρας!

Το 2017 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όμως οι Έλληνες αξίζουμε κάτι 
καλύτερο. Με πίστη στις δυνάμεις μας, ενωνόμενοι και με κοινό όραμα, 
μπορούμε να τα καταφέρουμε! 

Υπουργοί όπως ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Γιώργος 
Σταθάκης, διαθέτουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, 
με εισοδήματα, ακίνητα και καταθέσεις στο εξωτερι-
κό. Με βάση τα στοιχεία «πόθεν έσχες» που δημοσιο-
ποιήθηκαν πολλοί ψηφοφόροι και πολίτες σε… αδυ-
ναμία , αναρωτιούνται για την πολιτική της λιτότητας 
η οποία δεν αφορά αυτούς που την… αποφασίζουν. Ο  
μέσος όρος της βουλευτικής αποζημίωσης ξεπερνά 
τις 70.000 ετησίως για κάθε βουλευτή, όμως οι ελε-
γκτές δεν διαπίστωσαν  παρατυπίες ή παρανομίες – 
τουλάχιστον με την πρώτη ανάγνωση.

Με διαφορά οι πιο… «εχοντες και κατέχοντες»  της 
κυβέρνησης είναι ο υπουργός Οικονομίας Δημή-
τρης Παπαδημητρίου και η σύζυγός του, αναπλη-
ρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπού-
λου. Ο πρώτος με εισόδημα 337.104 δολάρια και 
η δεύτερη με 161.326 ευρώ μόνο για το 2014. 
Ποσό 1,8 εκατ. δολάρια εισέπραξαν από πώληση 

ακινήτου στην Αμερική, ενώ έχουν ακόμα 4 ακίνη-
τα. Διατηρούν χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων 
241.051 δολ. και 103.711 ευρώ, αντίστοιχα. Ο κ. Πα-
παδημητρίου έχει καταθέσεις 2,45 εκατ. δολαρίων 
σε Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, ενώ οι υπό-
λοιπες τραπεζικές καταθέσεις εξωτερικού (HSBC, JP 
Morgan κ.α.) φτάνουν στα 3,14 εκατ. Δολάρια.

 Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος 
είχε το δικό του εισόδημα το 2014 (75.000 περίπου 
από τη βουλευτική αποζημίωση), αλλά σε αυτό προ-
στέθηκαν και τα 135.000 ευρώ της συζύγου του. Το 
2014 πούλησε αμοιβαία κεφάλαια περίπου 103.000 
ευρώ, ενώ αγόρασε με τη σύζυγό του άλλα, ύψους 
άνω των 200.000 ευρώ. Εκείνη τη χρονιά είχε κατα-
θέσεις 205.983 ευρώ, 16.279 λιρών Αγγλίας και 532 
δολαρίων.

Στο πόθεν έσχες του Γιώργου Κατρούγκαλου σημα-
ντικές είναι οι καταθέσεις (κοντά στα 300.000 ευρώ) 
αν και ορισμένοι  περίμεναν περισσότερο καθώς δια-
τηρούσε πετυχημένο δικηγορικό γραφείο.

 Υψηλή οικονομική επιφάνεια έχει και η Όλγα Γεροβα-
σίλη, καθώς δήλωσε εισοδήματα ύψους 223.213,15 
ευρώ το 2013 και 166.108,16 ευρώ το 2014 (Συμμε-
τέχει ως ομόρρυθμος εταίρος σε ακτινοδιαγνωστικό 
κέντρο στην Άρτα. Με τον σύζυγό της δηλώνει και 
ακίνητη περιουσία, όχι εξωφρενικών αξιών πάντως. 
Ωστόσο, οι καταθέσεις της είναι πενιχρές)

Ο Γιώργος Σταθάκης, εκ των πλουσιοτέρων με βάση 
τις προηγούμενες δηλώσεις του, στελεχών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δηλώνει μόλις τις βουλευτικές αποζημιώσεις, 
ενώ στη δήλωση του 2014 δεν υπάρχει καμία αναφο-
ρά για τις καταθέσεις ύψους περίπου 2,2 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, που εμφάνιζε σε παλαιότερες δηλώσεις 
του. Πάντως, με την σύζυγό του εμφανίζει ακίνητη 
περιουσία… 51 ακινήτων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος δη-
λώνει εισοδήματα 125 χιλιάδες ευρώ, έχει 6 ακίνητα, 
3 αυτοκίνητα και ένα φουσκωτό σκάφος 8,3 μέτρων. 
Δεν εμφανίζει αξιοσημείωτες καταθέσεις στις τρά-
πεζες.Ευκατάστατος και ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος δη-
λώσεις εισοδήματα 75.000 ευρώ και καταθέσεις άνω 
των 50.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του, με εισόδημα 
82.000 ευρώ, έχει καταθέσεις σε αγγλικές και ισπανι-
κές τράπεζες ύψους 116.229 ευρώ και 27.231 στερ-
λινών.

Την ίδια ώρα, διατηρεί τις καταθέσεις της στο εξωτε-
ρικό, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, η αναπληρώτρια 
υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτί-
ου, η οποία δήλωσε για το 2014 εισοδήματα ύψους 
118.620,32 ευρώ.  Η κυρία Φωτίου σε 2 τραπεζικούς 
λογαριασμούς στην NATWEST έχει 97.113,15 στερ-
λίνες ενώ σε 8 λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών 
έχει υπόλοιπο 22.849,77 ευρώ. 

 Άνετος οικονομικά ήταν και ο Γιάννης Βαρουφάκης, 
λίγο πριν αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών το 
2015. Εμφάνιζε εισόδημα 89.840 ευρώ -πριν γίνει 
βουλευτής- ενώ άλλα 32.108 ευρώ δήλωνε η σύ-
ζυγός του. Οι καταθέσεις τους είναι ξεπερνούν τις 
70.000 σε τράπεζες της Ελλάδας, στην HSBC και στην 
Bank of America.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Νίκου Ηγουμενίδη 
(ΣΥΡΙΖΑ) (κοινοί με σύζυγο τέκνα, γονείς) ανέρχονται 
σε 212.000 ευρώ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώ-
λης Θραψανιώτης εμφανίζει τραπεζικές καταθέσεις 
ύψπους 249.000 ευρώ (κοινοί με σύζυγο και τέκνα). 
Επίσης, εμφανίζει χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοι-
βαίων κεφαλαίων αξίας αποτίμησης περίπου 110.000 
ευρώ.

Η ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κού-
νεβα εμφανίζει αυξημένες τραπεζικές καταθέσεις με 
χρήματα που προήλθαν από δωρεές. Όπως δηλώνει 
η ίδια στο πόθεν έσχες για το 2015 (χρήση 2014) δι-
ατηρεί 340.843 ευρώ στην LCL της Γαλλίας και στην 
Πειραιώς σε Ελλάδα και Βουλγαρία με προέλευση 
χρημάτων από δωρεές και άλλα περίπου 8.200 ευρώ 
από την μισθοδοσία της ως ευρωβουλευτής. Επίσης, 
η ακίνητη περιουσία αποτελείται από διαμέρισμα 102 
τ.μ. με αποθήκη και πάρκινγκ που της παραχώρησε ο 
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ακόμα 2 διαμε-
ρίσματα 72 και 75 τ.μ. με αποθήκες.

Νέο μέλος στο «golden club» του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν οι 
εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, καθώς η Ευφρο-
σύνη (Φρόσω) Καρασαρλίδου εμφανίζει τραπεζικούς 
λογαριασμούς (κοινούς με τον σύζυγό της Παναγιώ-
τη Παρχαρίδη) ύψους... 636.713 ευρώ. Μάλιστα, τα 
159.382 εξ αυτών είναι «αποθηκευμένα» στην UBS 
της Ελβετίας.

 Ένα ακόμα δείγμα ότι τα «πόθεν έσχες» των πολιτι-
κών ξεπερνούν τις ιδεολογίες αποτελεί η δήλωση πε-
ριουσιακής κατάστασης του κ. Γιάννη Μπαλάφα, που 
πρωτοεισήλθε στην Βουλή μετά τις εκλογές του Ια-
νουαρίου 2015. Ο νυν υφυπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής δήλωσε στο πόθεν έσχες του 2014 (χρήση 
2013) τραπεζικές καταθέσεις 449.754 ευρώ. Επίσης, 
εμφανίζεται να προχωρά σε αγορές ακινήτων (σ.σ. 
μερίδια σε διαμερίσματα, καταστήματα, οικίες κ.α). Το 
2014 είχε εισοδήματα ύψους 20.911 ευρώ και ένα ΙΧ 
1.390 κ.ε.

Του Νίκου Καραμανλή

Karfitsa
Εφημερίδα Free Press

Δωδεκανήσου 21, Θεσσαλονίκη

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.»

ΣΎΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Έλ. Καραβασίλη, Φιλ. Βλαστού, 
Φ. Νομικού, Β. Μπαντές, Χρ. Μανιάτη

ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φ. Σιούμπουρας, Γ. Πολυράβας

ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΣΎΝΤΑΞΗΣ
Όλγα Γκάλη

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Ζ. Ζούπης, Δ. Βασιλειάδης, Φ. Κρανιδιώτης

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

Karfitsa / Editorial

Παρά τις δημοσι-
ονομικές δυσκολίες 
και τις γεωπολιτικές 

ανακατατάξεις, οι Έλλη-
νες αξίζουμε κάτι καλύ-

τερο και μπορούμε να 
το επιτύχουμε

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

Ν. Νυφούδης, Β. Μάστορας

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΤΑ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 2013 - 2014
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Karfitsa / Ανασκόπηση

  Στις αρχές Απρι-
λίου, ο δήμαρχος του 
δήμου Παιονίας Χρή-
στος Γκουντενούδης 
- που είναι η περιοχή 
που «σήκωσε» το 
μεγαλύτερο βάρος 
του προσφυγικού, 
με την Ειδομένη να 
έχει μετατραπεί για 
μήνες σε ένα τερά-

στιο hotspot- αποκαλύπτει στην εφημερίδα πως 
αντιεξουσιαστές ήταν εκείνοι που «κρατούσαν» 
την Ειδομένη και λίγες μέρες αργότερα δήμαρ-
χος και τοπική κοινωνία καταθέτουν μηνύσεις 
κατά της κυβέρνησης και συγκεκριμένα κατά 
του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, Νίκου Τόσκα. 

  Στον αντίποδα, 
μήνες μετά το «τέ-
λος της Ειδομένης», 
ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας αποκάλυψε 
πως βίλα με γήπεδο 
μπάσκετ και αμπέλι 
που βρίσκεται στο 
Πανόραμα, αναμέ-

νεται να φιλοξενήσει ασυνόδευτα παιδιά από τη 
Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν… με τους 
κατοίκους της περιοχής να είναι σε «αναβρα-
σμό» για τον νέο ξενώνα φιλοξενίας που στήθη-
κε στην περιοχή τους. 

  Την ίδια ώρα, η 
KARFITSA αποκά-
λυψε πως οι ανά-
γκες που προέκυψαν 
εξαιτίας του προ-
σφυγικού, για σκη-
νές και αντίσκηνα, 
άφηναν τη Β. Ελλά-

δα ανοχύρωτη σε περίπτωση σεισμού ή φυσικής 
καταστροφής, με το συγκεκριμένο θέμα να φτά-
νει στη Βουλή. 

  Ελλείψεις σε 
ορούς, γιατρούς και 
νοσηλευτικό προ-
σωπικό, είναι μερικά 
από τα προβλήμα-
τα που ταλανίζουν 
χρόνια τώρα τον 
χώρο της υγείας, με 

την κατάσταση να χειροτερεύει επικίνδυνα μέσα 
στο 2016, όπως αποκάλυψαν τα ρεπορτάζ και οι 
έρευνες των δημοσιογράφων της εφημερίδας. 
Ένας 60χρονος από τη Θεσσαλονίκη που τσι-
μπήθηκε από οχιά, αναγκάστηκε να ψάξει σε όλα 
σχεδόν τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας για 
να καταλήξει να βρει τελικά το αντίδοτο ο γιος 
τους στις… Σέρρες! 

  Στις αρχές Ιου-
λίου, ο υπουργός 
Υγείας Ανδρέας 
Ξανθός αποκαλύπτει 
στην εφημερίδα πως 
17.500 γιατροί έχουν 
πάρει το δρόμο της… 
ξενιτιάς, πως κινδυ-

νεύουμε να μείνουμε χωρίς γιατρούς και πως ο 
πιο τουριστικός νομός της Β. Ελλάδας, η Χαλ-
κιδική, έχει τρομακτικές ελλείψεις σε ασθενο-
φόρα και παιδιάτρους! Λίγους μήνες αργότερα, 
η εφημερίδα αποκαλύπτει πως σε ένα από τα 
πιο κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ο 
πρώτος έλεγχος των ασθενών γίνεται από τους 
διοικητικούς υπαλλήλους καθώς το νοσηλευτι-
κό προσωπικό δεν επαρκεί, με τους ασθενείς να 
καταλήγουν να περιμένουν για ώρες σε… λάθος 
ειδικότητες! 

  Σε μυστική αποστολή και στο Άγιο Όρος βρέ-
θηκε ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πού-

τιν, όπου όπως είχε αποκαλύψει ησ KARFITSA, 
υποσχέθηκε να συμβάλει 
στο να βρεθούν τα λεί-
ψανα της Αγίας Αναστα-
σίας της Φαρμακολύτρι-
ας που εκλάπησαν από 
το ομώνυμο Μοναστήρι 
στα Βασιλικά Θεσσαλο-
νίκης τον Απρίλιο του 
2012. 

  «Δε θα μαντρώσω κανέναν. Όποιος διαφω-
νεί παραιτείται» είπε και… ελάλησε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, σε αποκλει-
στηκή συνέντευξή του στην Karfitsa, απαντώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο στους… δελφίνους της 
παράταξής του, ύστερα από την «υπονόμευση σε 
βάρος του» μέσα στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 

  Βλέπουμε ΕΡΤ μέσω… Αλβανίας, όπως απο-
κάλυψε η έρευνα της Karfitsa, καθώς σύμφωνα 
με τα στοιχεία που προέκυψαν από το ρεπορτάζ, 
η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης μίσθω-

σε βαν τηλεοπτικών 
παραγωγών με έδρα 
τη γειτονική χώρα 
για την κάλυψη κο-
ρυφαίου αθλητικού 
γεγονότος το οποίο 
μεταδόθηκε από 
την ΕΡΤ! Μάλιστα η 
απευθείας σύνδεση 
που «δεν προκάλεσε 

το ενδιαφέρον των Ελλήνων» κόστισε 34.000 
ευρώ!

  Κραυγή αγωνίας 
από του δημάρχους 
Πέλλας, Ημαθίας 
και Κιλκίς, για τα… 
χρήματα που δε 
φτάνουν και το τα-
μείο που είναι μείον! 
«Ούτε τις λακκούβες 
των δρόμων δε μπο-

ρούμε να κλείσουμε» είπαν στην KARFITSA. Οι 
αυτοδιοικητικοί μάλιστα αποκάλυψαν τους φό-
βους τους για τα χρονιά που έρχεται, σημειώνο-
ντας πως οι κρατική χρηματοδότηση θα μειωθεί 
ακόμη περισσότερο και οι ίδιοι δε θα μπορούν 
να κάνουν απολύτως τίποτα πως μάλλον… να 
πραγματοποιήσουν σχέδια ανάπτυξης των περι-
οχών τους.  

  Με… κατάρρευ-
ση κινδυνεύει το 
70% των κτηρίων 
της Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με τα όσα 
δήλωσε στην εφη-
μερίδα ο διευθυντής 
ερευνών του Ινστι-
τούτου Τεχνικής Σει-
σμολογίας και Αντι-

σεισμικών Κατασκευών, Βασίλης Λεκίδης. Mετά 
από 38 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό μεγέθους 
6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που «χτύπησε» 
τη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 1978, κανένας 
δε γνωρίζει αν οι ζημιές που είχαν προκληθεί 
στα κτήρια επισκευάστηκαν, έτσι ώστε να μπο-
ρούν να «αντέξουν». «Υπήρχαν “κόκκινα” κτί-
ρια- κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης- για 
τα οποία δεν είχαν υποβληθεί μελέτες. Η ΥΑΣΒΕ 
έδινε οδηγίες στους ιδιοκτήτες των συγκεκριμέ-
νων ακινήτων ώστε να υποβάλλουν μελέτες, δε 
μπορούσε όμως και να τους υποχρεώσει. Έτσι, 
δε γνωρίζουμε αν αυτά τα κτίρια αποκαταστά-
θηκαν και με ποιον τρόπο, σίγουρα όμως έχουν 
αυξημένη τρωτότητα και αυξημένο κίνδυνο σε 
περίπτωση σεισμού, αποκάλυψε στην εφημερί-
δα ο κ. Λεκίδης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ -ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016- ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ…

Τα… αποκαλυπτικά της εφημερίδας KARFITSA

Αποκαλυπτικές έρευνες και 
ρεπορτάζ που έφτασαν 
στο ελληνικό κοινοβούλιο 

προκάλεσαν αντιδράσεις, έδωσαν 
λόγο και φωνή στις τοπικές κοι-
νωνίες, ανέδειξαν σοβαρά προ-
βλήματα, «ξεσκέπασαν» ζητήματα 
που «λιμνάζουν» εδώ και χρόνια 
και «έντυσαν» τα πρωτοσέλιδα της 
εφημερίδας KARFITSA μέσα στο 
2016. Με τις υπογραφές των δημο-
σιογράφων Μελίνας Καραπαναγιω-
τίδου, Βαγγέλη Στολάκη,  Έλενας 
Καραβασίλη και Φιλίππας Βλαστού, 
αναδείχθηκαν σοβαρές ελλείψεις 
στο χώρο της υγείας, ζητήματα που 
«καλύφθηκαν» υπό το βάρος του 
προσφυγικού, ενώ την ίδια ώρα 
ήρθαν στο φως της δημοσιότητας 
παραλείψεις, μυστικές συναντή-
σεις, αγωγές και… μηνύσεις.

  Παράλληλα, με τις ΜΚΟ να 
αλωνίζουν στην περιοχή- κατά δή-
λωση δημάρχου και αντιδημάρχου 
Παιονίας- η KARFITSA αποκάλυψε 
πως οι υπογραφές των μελών και 
το καταστατικό θεωρημένο από την 
εφορία, ήταν αρκετά για να συσταθεί 
μία ΜΚΟ και να… πάρει το δρόμο της 
Ειδομένης. Την τραγική και συνάμα 
σοκαριστική κατάσταση που επικρα-
τούσε για μήνες στην περιοχή, ήρθε 
να επιβεβαιώσει ακόμη μία είδηση 
που έφερε στο φως η KARFITSA. Σε 
λιγότερο από ένα χρόνο, περισσό-
τερες από 400 γυναίκες πρόσφυγες 
και μετανάστες, βρέθηκαν στο Γενικό 
Νοσοκομείο του Κιλκίς προκειμένου 
να γεννήσουν… χωρίς να μπορεί κα-
νείς να γνωρίζει αν μέσα σε αυτό τον 
αριθμό υπήρχαν και γυναίκες που 
έπεσαν θύματα βιασμού και κατέλη-
ξαν στην Ελλάδα με ένα μωρό στα 
χέρια. 
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Karfitsa / Ιστορίες για Βορείους

Ζητείται λογική…

Δύο χρόνια τώρα, τα έχουμε δει όλα από την χειρότερη 
κυβέρνηση που γνωρίσαμε τουλάχιστον στην περίοδο της 
Μεταπολίτευσης από τον πρωθυπουργό με την μικρότε-
ρη σχέση με την αλήθεια και την εθνική ευθύνη. Τέτοιες 
μέρες πριν δύο χρόνια κατέρρεε μια κυβέρνηση γιατί δεν 
μπόρεσε να συγκεντρώσει 180 βουλευτές για εκλογή 
Προέδρου Δημοκρατίας. Όσοι τότε έριχναν την Κυβέρνη-
ση κατηγορούν σήμερα αδιάντροπα όποιον «τολμήσει » να 
μιλήσει για εκλογές! Είναι χαρακτηριστικό του ήθους και 
του ύφους όσων ονόμασαν αντισυστημισμό τον χυδαίο 
λαϊκισμό, όσων προπηλάκισαν επί χρόνια και χαρακτήρι-
σαν δοσίλογους τους πολιτικούς αντιπάλους τους , όσων 
χρέωσαν πέρυσι 85 δισ. ευρώ την χώρα με τις ανόητες 
κινήσεις τους και μας έφτασαν στο χείλος του γκρεμού για 
να υπογράψουν υπερηφάνως ένα Μνημόνιο που θα πλη-
ρώνουμε για χρόνια.

Σ’ αυτή την περίοδο το ψέμα, η ίντριγκα, η κατασυκοφά-
ντηση , ο κυνισμός ,η έλλειψη λογικής , ο ανορθολογι-
σμός ονομάστηκαν κυβερνώσα αριστερά από αυτούς που 
κατηγορούν ακόμα και σήμερα που τα έχουν διαλύσει όλα, 
όποιον εκφράσει αντίθετη άποψη από την δική τους ως 
Σοϊμπλικό την ίδια ώρα που τρέχουν στην Μέρκελ μήπως 
και τους σώσει. Όμως φαίνεται πως η αντιδημοκρατικό-
τητα και η χυδαιότητά τους δεν έχει τέλος. Αυτό φάνηκε 
από την γνωστή ρατσιστική, ανιστόρητη αναφορά του Α. 
Τσίπρα για όσους έχουν η δεν έχουν ψυχή που ασφαλώς 
και φωτογράφιζε τον Σόιμπλε. Βεβαίως η «μαγκιά » τους 
είναι τόσο μεγάλη που λίγο μετά από το Μαξίμου ευπει-
θώς διέψευδαν κάθε παραλληλισμό ! Ο κ. Τσίπρας κρα-
τούσε για τον εαυτό του τον ρόλο κάποιου με περίσσευμα 
ψυχής .

Εν ολίγοις, άκαρδος είναι αυτός που δανείζει για να δεί-
χνει ευαισθησία ο «αριστερός » Τσίπρας. Ευαίσθητος είναι 
αυτός που κατακρεουργεί τις συντάξεις επί δύο χρόνια και 
προγραμματίζει να τος κόψει κι άλλο το 2017 και δίνει 
ψίχουλα στους συνταξιούχους μιλώντας για 13η σύνταξη 
και τρέχοντας να διαβεβαιώσει τους εταίρους ότι δεν « 
θα το ξανακάνει » , διαβεβαιώνοντας ότι εν ανάγκη θα 
υπάρχει και κόφτης. Ποιών; Των συντάξεων πριν απ’ όλα! 
Εφιάλτης ο μπουναμάς ! Όποιος τινάζει την αξιολόγηση 
στον αέρα παριστάνοντας τον αγωνιστή ,βλέποντας τις 
δημοσκοπήσεις οδηγώντας την οικονομία σε κατάρρευση 
και την χώρα σε παραπέρα παρακμή σε πιθανή τραγωδία ! 
Όποιος οδηγεί την χώρα σε 4ο Μνημόνιο !

Από τέτοιο περίσσευμα ψυχής χορτάσαμε αυτά τα δύο 
χρόνια. Από μυαλό πάσχουμε, από κοινή λογική, σχέδιο 
εξόδου από την κρίση, ορθολογισμό!

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Του Ζαχαρία Ζούπη*

■  Κρασιά δώρισε για ακόμα μια χρονιά στους στενούς του συνεργάτες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπου-
τάρης. Τους επισκέφτηκε στο γραφείο τους, αντάλλαξε ευχές και τους χάρισε τα… κρασιά του. Όπως μαθαίνουμε στο 
γραφείο του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτη Αβραμόπουλου έκατσε λίγο παραπάνω, αφού εκτός από 
τα Χριστούγεννα έπρεπε να του ευχηθεί και για τα γενέθλιά του. Πρόσφατα ο κ. Αβραμόπουλος «έκλεισε» τα εξήντα 
του χρόνια! 

■  Της τα… έψαλλαν χωρίς… κάμερες! Η Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά άκουσε τα κάλαντα από σωματεία και φορείς της 
Βόρειας Ελλάδας χωρίς την παρουσία των τηλεοπτικών συ-
νεργείων όπως μας είχαν συνηθίσει οι υπουργοί της Βόρειας 
Ελλάδας. Μάλιστα σε σχετική ερώτηση του karfitsa.gr στο 
γραφείο της Σερραίας βουλευτίνας η συνεργάτης της φάνηκε 
να… εκπλήσσεται. Από το γραφείο της διευθύντριας του πρω-
θυπουργού Κατερίνας Νοτοπούλου μας απάντησαν ότι θα τα… 
ακούσει παρέα με την υφυπουργό! Ωστόσο, στις φωτογραφίες 
που εστάλησαν από το γραφείο τύπου του υπουργείου Μα-
κεδονίας Θράκης δεν είδαμε Νοτοπούλου ούτε για… δείγμα! 

■  Με τον… παραδοσιακό τρόπο ευχήθηκε «Καλά Χριστού-
γεννα» σε φίλους, γνωστούς και ψηφοφόρους ο βουλευ-
τής της Νέας Δημοκρατίας από τη Β’ Θεσσαλονίκης Σάββας 
Αναστασιάδης.  Ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών 
για θέματα Απόδημου ελληνισμού της Νέας Δημοκρατί-
ας επέλεξε να στείλει διαδικτυακά μια φωτογραφία του 
μπροστά από το… παραδοσιακό καραβάκι που στόλισαν οι 
υπάλληλοι της Βουλής στο Εντευκτήριο! «Καλά Χριστού-
γεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος…» έγραψε.  
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Την προώθηση θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία συζήτησαν ο Γενικός 
Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Παυσανίας Παπαγεωργίου 
και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης σε συνάντηση στο δη-
μαρχείο, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) Μαρία Πασχαλίδου (βλ φωτο). Συζητή-
θηκε επίσης η διοργάνωση του 2ου Ελληνογερμανικού Forum Nεολαίας που 
θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη – από τις 5-8 Μαρτίου- και θα γίνει από τη 
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ, με 
τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης  Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθη-
σης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, θα προχωρή-
σει στη δημιουργία εθνικού δικτύου πόλεων στο πλαίσιο του intercity youth 
προκειμένου να συντονιστούν και να ενεργοποιηθούν τα eurodesk για την 
ενημέρωση των νέων σε σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα…

Γιορτές με τους δημότες έκανε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης  και 
όπως είπε «διατηρώντας την παράδοση για ακόμα μια χρονιά βάλαμε 
τα γιορτινά μας σε όλες τις δημοτικές μας ενότητες και ανάψαμε τα 
χριστουγεννιάτικα μας δέντρα, όλοι μαζί ενήλικες και παιδιά ταξιδέ-
ψαμε με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μοιραστήκαμε για ακόμα 
μια χρονιά μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ας υποδεχτούμε λοιπόν 
με χαμόγελα και ελπίδα το νέο Έτος και ας μεταδώσουμε όλοι μας με 
όποιον τρόπο μπορούμε μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης 
,είναι μέρες αγάπης, μέρες προσφοράς, όπως πρέπει να είναι όλες 
οι μέρες του χρόνου, και η ανθρωπιά μας επιβάλλει να σκεφτόμαστε 
τους αδύναμους συνανθρώπους μας»

■  Μαθαίνουμε πως βου-
λευτές, πρώην υπουργοί 
και υποψήφιοι… υποψήφιοι 
βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας από τις δυο περιφέ-
ρειες της Θεσσαλονίκης τις 
τελευταίες μέρες διαβάζουν 
μανιωδώς τα αποτελέσμα-
τα μιας νέας δημοσκόπησης 
που έφτασε στα χέρια τους! 
Όταν είδαν τα συμπεράσμα-
τα κάποιοι στενοχωρέθη-
καν! Εδώ που τα λέμε δεν 
είναι και λίγο χρονιάρες 
μέρες να μαθαίνουν εκλεγ-
μένοι βουλευτές ότι τους 
περνούν πολιτευτές και μά-
λιστα… όχι πρωτοκλασάτοι! 

SMS

2ο Ελληνογερμανικό forum  
Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη
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νη και δυνατή» σχολίασε και ανέφερε ότι στο 
επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα προχωρήσει 
σε διορθωτική κίνηση!

■  «Μαύρα» Χριστούγεννα έκανε φέτος η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου που «έχασε» πριν λίγες ημέρες 
τον αγαπημένο της πατέρα. Η γνωστή Ολυμπι-
ονίκης έγραψε στο facebook χαρακτηριστικά: 
«Θυμάμαι που μου έλεγες πως αναγκάστηκες 
να φύγεις, δεκάχρονο τότε παιδί, κυνηγημέ-
νος, χωρίς να ξέρεις τον λόγο, χωρίς να φταις 
σε τίποτα, πληρώνοντας την μετεμφυλια-
κή έχθρα που ρήμαξε την πατρίδα μας. Επέ-
στρεψες μετά από χρόνια, πολυτεχνίτης και 
ερημοσπίτης, γιατί αγαπούσες την Ελλάδα, 
κουβαλώντας μαζί σου τις αγιάτρευτες πλη-
γές στο σώμα σου από τα ανθρακωρυχεία της 
Γερμανίας. Έντιμος, με μια έμφυτη ευστροφία 
του μυαλού, γύρισες στην Ελλάδα με τιμές, 
νιώθοντας την εξιλέωση μέσω της επόμενης 
γενιάς στην οποία ανήκε το παιδί σου. Καλό 
κατευόδιο μπαμπά μου, ελαφρύ το χώμα που 
σε σκεπάζει άρχοντα...». 

■  Για τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο δεν 
υπάρχουν… γιορτές. Πληροφορίες της στήλης 
τον θέλουν πουρνό πουρνό της δεύτερης ημέ-
ρας των Χριστουγέννων να περνά το κατώ-
φλι του υπουργείου και να κατευθύνεται προς 
το γραφείο του. Στο κτίριο στη συμβολή των 
οδών Μεσογείων και Κατεχάκη δεν υπάρ-
χει κανείς υπάλληλος παρά μόνο οι άνδρες 
ασφαλείας. Όπως μάθαμε ο υπουργός πήγε 
εκεί Χριστουγεννιάτικα για να τακτοποιήσει 
εκκρεμότητες. Οι ίδια πηγές μας ανέφεραν 
επίσης ότι πέρασε τις ημέρες των γιορτών 
στην Αθήνα και όχι στην Θεσσαλονίκη αφού 
μια σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες και 
εργαζόμενους την παραμονή, τον κράτησαν 
μακριά από ην εκλογική του περιφέρεια. 

για παρεξήγηση μεταξύ των δυο ανδρών (Γα-
βότση και Τσακαλίδη) η οποία… λύθηκε. Όπως 
σημειώνουν χαρακτηριστικά «ο κ. Γαβότσης 
επρόκειτο να προχωρήσει σε αλλαγές». Οι 
ίδιες πηγές δεν γνωρίζουν ωστόσο, εάν ο δή-
μαρχος Ωραιοκάστρου θα ανακοινώσει πάλι 
σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
τις… αποφάσεις του. Μιλώντας στο karfitsa.
gr o κ. Γαβότσης ανέφερε ότι η όποια παρεξή-
γηση λύθηκε. «Η παράταξη παραμένει ενωμέ-

Karfitsa / Ιστορίες για Βορείους

■  Τον Τρίλοφο και συγκεκριμένα την έδρα του Σωματείου «Κοινωνία αγάπης και προ-
σφοράς: Γέροντας Παΐσιος» επισκέφτηκε ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης 
Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς συνοδεύοντας τον Πρόεδρο του κόμματος, Βασίλη Λεβέ-
ντη τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.  Ο κ. Λεβέντης ενημερώθηκε για τη λειτουργία 
όλων των δομών του Σωματείου, του συσσιτίου, του κοινωνικού ιατρείου και του πα-
ντοπωλείου και συνεχάρη τον κ. Φωκά για την πρωτοβουλία του σχετικά με τη συγκέ-
ντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας που θα ενισχύσουν το τιτάνιο έργο που επιτελεί ο 
Πρόεδρος του σωματείου π. Χρήστος Μήτσιος, (ο… γνωστός σε όλους μας παπα ΠΑΟΚ) 
εξασφαλίζοντας σε καθημερινή βάση χιλιάδες γεύματα για άπορους συμπολίτες μας. Ο 
κ. Φωκάς εξήρε για μία ακόμη φορά την προσπάθεια του π. Χρήστου και των δεκάδων 
εθελοντών που συνεπικουρούν το έργο του, κάνοντας λόγο για έναν «φωτισμένο ιερέα 
που διδάσκει με πράξεις ανθρωπιά και αλληλεγγύη» και κάλεσε όλους να συνδράμουν, 
στο μέτρο του δυνατού, στο αγώνα αυτό που επιτελείται με ζήλο και πίστη. 

■  Με την παρουσία της επίσημης Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης γιόρτασε την ονο-
μαστική της γιορτή πριν λίγες ημέρες η πολιτεύτρια της Α’ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμί-
ου. Στο κάλεσμα της τελευταίας ανταποκρίθηκαν και μάλιστα άμεσα πολλά και γνωστά 
«γαλάζια» τοπικά στελέχη. Μεταξύ αυτών και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
Βίκυ Ευταξά. Από τα Λαδάδικα η κ. Ευθυμίου έστειλε μήνυμα και στους πολιτευτές- 
αντιπάλους της. Δήλωσε ετοιμοπόλεμη, για να δώσει τη μάχη, όπως πάντα, άλλωστε, 
έκανε και μέσα από την ΟΝΝΕΔ και μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που υπηρέτησε 
αλλά και στις εθνικές εκλογές του 2015, για την ανάδειξη της ΝΔ στη διακυβέρνηση του 
τόπου.

■  Να ρίξει το ενδιαφέρον της  στις 
επενδύσεις και στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία κάλεσε για ακόμα μια φορά την 
κυβέρνηση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας και υποψήφιος αρχηγός της 
ΝΔ, Απόστολος Τζιτζικώστας. Είπε χα-
ρακτηριστικά: «Η χώρα δεν θα βγει από 
το αδιέξοδο με την πολιτική αυτής της 
κυβέρνησης. Η νέα αύξηση των φόρων 
το 2017 καταστρέφει τον επαγγελματία 
και την ελληνική μικρομεσαία επιχεί-
ρηση. Πρέπει να κάνουμε το ακριβώς 
αντίθετο: να επενδύσουμε στον ιδιωτικό 
τομέα, να στηρίξουμε την επιχειρηματι-
κότητα ώστε να ανοίξουν δουλειές, να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για να 
πάρει μπρος η οικονομία». 

■  Μείωση δημοτικών τελών και στον 
δήμο Λαγκαδά. Όπως μας ενημέρωσε η 
δημοτική αρχή της περιοχής στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου αποφασίστηκε μείωση τελών 
της τάξης του 55% για απόρους, άτομα 
με αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, 
πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονε-
ϊκές οικογένειες που κατοικούν μόνιμα 
στον δήμο Λαγκαδά. Πρόκειται για πρό-
σθετη μείωση κατά 10% (επί του προη-
γούμενου ποσοστού μείωσης 50%). Στην 
ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης 
πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και 
τον δημοτικό φόρο, για όλους τους νε-
φροπαθείς με μόνιμη κατοικία στον δήμο 
Λαγκαδά.

■  Γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τους 
συμπολίτες του! Ο λόγος για τον δή-
μαρχο Γιάννη Μπουτάρη ο οποίος 
ανήμερα της παραμονής των Χριστου-
γέννων αντί να βρεθεί στο σπίτι με 
συγγενείς και φίλους προτίμησε να το 
ρίξει έξω! Ο δήμαρχος παρέα με τον 
συνεργάτη του, τον γνωστό σε όλους 
Κοσμά και τον φίλο του Απόστολο Σο-
φιαλίδη το απόγευμα του περασμένου 
Σαββάτου έκανε… τσάρκα στα γνωστά 
μπαράκια του κέντρου της Θεσσαλονί-
κης και ευχήθηκε «καλές γιορτές» σε 
γνωστούς και… αγνώστους! 

■  Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν… 
κοιμάται! Λαγοκοιμάται! Δεν το λέμε 
εμείς αλλά ο ίδιος το αποκάλυψε στο 
facebook. Με αφορμή δημοσίευμα 
εφημερίδας σχετικά με το «κούρεμα» 
του χρέους που επιτεύχθηκε όταν ο 
Θεσσαλονικιός πολιτικός βρισκόταν 
στη θέση του υπουργού Οικονομικών 
ο κ. Βενιζέλος έγραψε: «Λαγοκοιμά-
μαι. Είμαι σε εγρήγορση, έως ότου μας 
αδειάσουν τη γωνιά οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και 
μαζί ο τρίτος, εμφανής πλέον, εταίρος 
που εκφράζει  την  «αντιμνημονιακή» 
δεξιά. Αυτή με την οποία δηλώνει συγ-
γένεια ο κ. Καμμένος. Αυτή που υπη-
ρετεί τον κ. Τσίπρα στα κρίσιμα θέματα 
του βαθέως κράτους». Εδώ που τα 
λέμε ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας 
καλό είναι…

■  Μαθαίνουμε πως το τελευταίο διάστημα ο 
Παναγιώτης Ψωμιάδης έχει πάρει τα… πάνω 
του. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός 
ότι πολλοί παλιοί του συνεργάτες στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μιλούν θετικά 
για το έργο που άφησε και συνεχίζει με μεγάλη 
επιτυχία ο διάδοχός του Απόστολος Τζιτζικώ-
στας. Υπενθυμίζεται πως ο πρώην νομάρχης 
και πρώην βουλευτής αμέσως μετά τα γιορτές 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα 
ενεργοποιηθεί και πάλι… πολιτικά και θα ανα-
κοινώσει με ποιο κόμμα θα είναι υποψήφιος 
στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. 

■  Με ένα… reunion party για… παλιούς ΠΑ-
ΣΠίτες κλείνει το 2016 για παλιούς εκπροσώ-
πους της φοιτητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ. 
Το ραντεβού δόθηκε γύρω στις 21:00 πριν 
λίγες ημέρες σε γνωστό μπαρ του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης. Οι παλιοί… «σύντροφοι» 
που βρέθηκαν στους κόλπους της παράταξης 
από το 2000 και μετά,  πιστοί στο ραντεβού 
τους που δόθηκε μέσω… facebook θυμήθη-
καν τα παλιά και υποσχέθηκαν ότι ανάλογες 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και τους 
πρώτους μήνες του 2017. Η πρωτοβουλία 
ήταν του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστου 
Παπαδούλη που στο παρελθόν έδινε την μάχη 
στα αμφιθέατρα για την «πράσινη» παράταξη. 
Μεταξύ άλλων εκεί βρέθηκαν και σημερινά 
στελέχη της Κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 
αλλά και ο πρώην υπουργός Γιάννης Μαγκρι-
ώτης.

■  Αλλαγές αντιδημάρχων και μάλιστα σε… 
απευθείας σύνδεση! Ο λόγος για τον δήμαρ-
χο Ωραιοκάστρου Αστέριο Γαβότση ο οποίος 
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού 
συμβουλίου της περιοχής αποφάσισε να αντι-
καταστήσει τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Ηρακλή Τσακαλίδη. Αντικατα-
στάτης του κ. Τσακαλίδη, όπως μάθαμε δια 
στόματος Αστέριου Γαβότση σε… απευθείας 
σύνδεση είναι ο κ. Παναγιώτης Κοϊτσίδης. Πη-
γές του δημάρχου Ωραιοκάστρου έκαναν λόγο 
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Ο Κώστας Καραμανλής…  
κινείται στα δυτικά της Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κάθε νέα χρονιά σηματοδοτείται από προσδοκίες για καλύτερες ημέρες. Το 2017, μετά από μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά οι προσδοκίες 
εστιάζονται στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξη της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία αποτε-
λεσματικότερου κράτους, στην υιοθέτηση ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη, στη διαμόρφωση των συνθηκών για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. 

Τη νέα χρονιά περισσότερο παρά ποτέ οφείλουμε να εργαστούμε συστηματικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το 2017 μπορεί 
να γίνει η χρονιά που θα σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας για τη χώρα και την έναρξη μιας σταδιακής, αλλά σταθερής ανάκαμψης, εφό-
σον διασφαλιστούν οι συνθήκες για ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ανάπτυξης και σταματήσουν οι πολιτικές εξάντλησης των αντοχών της 
κοινωνίας.    

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το 2017 θα συνεχίσει να στέκεται απρόσκοπτα στο πλευρό των μελών του, αφουγκραζόμενο 
τις ανησυχίες τους, στηρίζοντας, ενημερώνοντας, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες και καταθέτοντας προτάσεις προς την πολιτεία  
προκειμένου να βρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και καλά, γεμάτα υγεία και δημιουργικότητα.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο… ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ! Ευθ. Καρανάσιος: Νέα προβλήματα στην αγορά

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερί-
δας KARFITSA ο πρώην πρωθυπουργός 
και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρα-
τίας πριν λίγες ημέρες και πιο συγκεκρι-
μένα στις 21.12. 2016 συναντήθηκε με 
δημάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης σε 
ταβερνάκι των Αμπελοκήπων. 

Στο… μενού του γεύματος του πρώην 
πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκαν 
ζητήματα που σχετίζονται με τους δή-
μους, προβλήματα των δήμων της δυτι-
κής Θεσσαλονίκης, υπήρξε ενημέρωση 
γύρω από τις δράσεις της ΠΕΔΚΜ, ενώ 
συζητήθηκαν και θέματα που άπτονται τις 
εξωτερικής πολιτικής. 

Η συνάντηση όπως μας επισημαίνει δή-
μαρχος που ήταν καλεσμένος ήταν «φι-
λική». Έγινε μετά από πρόσκληση του 
προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δη-
μάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λά-
ζαρου Κυρίζογλου. 

Στη συνάντηση που διήρκησε… τέσσερις 
περίπου ώρες παραβρέθηκαν οι δήμαρ-
χοι: Κορδελιού Ευόσμου Πέτρος Σού-
λας, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενε-
μένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος 
Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, ο δήμαρχος 
Παύλου μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ο 
δήμαρχος Πανοράματος Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέ-
ριος Γαβότσης. 

Από το… τραπέζι απουσίαζαν οι επίσης 
«γαλάζιοι» Γιάννης Καραγιάννης, Γιάν-
νης Τσουκνιδάς και Μίμης Φωτόπουλος 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία και τη δυνα-
τότητα να τα πουν με τον πρώην πρωθυ-
πουργό τις προηγούμενες ημέρες. 

ΥΓ: Το τραπέζι που στρώθηκε σε ένα 
κουτουκάκι ιδιοκτησίας του ανιψιού της 
γνωστής τραγουδίστριας Μαρινέλας πε-
ριελάμβανε ψητά, μεζέδες και μπόλικη… 
ρακί!

 «Η αγορά είναι ο μεγάλος χαμένος της υπό-
θεσης» τονίζει σε σχόλιό του ο πρώην βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Χαλ-
κιδική, Ευθύμης Καρανάσιος με αφορμή την 
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Αναφέ-
ρει συγκεκριμένα: «Ιδιαίτερα ανησυχητική η 
εικόνα στις αγορές το τελευταίο διάστημα.  
Ενώ τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων 
έδειχναν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου τάση 
ισχυρής αποκλιμάκωσης, μετά το αποτυχη-
μένο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου έχουν 
πάρει ξανά την ανηφόρα καταγράφοντας 
υψηλά μηνών. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
η πτώση στον τραπεζικό τομέα αντανακλά 
την αναζωπύρωση των ανησυχιών για την 
πορεία της διαπραγμάτευσης και την ευστά-
θεια του συστήματος.  Εάν μάλιστα λάβουμε 
υπόψη το δημοσίευμα του Spiegel σύμφω-
να με το οποίο η διοίκηση Τραμπ επιθυμεί 
την απεμπλοκή του ΔΝΤ από την Ελλάδα, 
τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε με τον 
Σόιμπλε και χωρίς τη χρηματοδοτική κάλυ-
ψη του Ταμείου. Η κυβέρνηση δεν δείχνει 
να έχει διδαχθεί από τα λάθη του 2015 και η 
αγορά είναι ο μεγάλος χαμένος της υπόθε-
σης» καταλήγει ο κ. Καρανάσιος. 

■  Στα Τρίκαλα μαζί με την οικογένειά του, 
βρέθηκε για τις ημέρες των Χριστουγέννων 
ο δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πυλαί-
ας Χορτιάτη Πάρης Τσογκαρλίδης. Μάλιστα, 
όπως κοινοποίησε ο ίδιος στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, δεν παρέλειψαν να επισκε-
φτούν μαζί με τα δύο του παιδιά τον «Μύλο 
των ξωτικών», που είναι ένα χριστουγεννιά-
τικο πάρκο με πολλές εκδηλώσεις και παιχνί-
δια για μικρούς και μεγάλους, στην πόλη των 
Τρικάλων. 

■  Με μία φωτογραφία που απεικονίζει τη 
χριστουγεννιάτικη πλατεία Αριστοτέλους 
επί… δημαρχίας Βασίλη Παπαγεωργόπου-
λου, με το καθιερωμένο φωτεινό καράβι και 
το στολισμένο δέντρο, αποφάσισε να ευχηθεί 
καλά Χριστούγεννα στους διαδικτυακούς του 
φίλους ο δημοτικός σύμβουλος του δήμου 
Θεσσαλονίκης και της παράταξης «Εντάξει» 
Σωκράτης Δημητριάδης. Μάλλον ήταν ο… δι-
κός του τρόπος να εκφράσει τη δυσαρέσκεια 
του για το στολισμό που επέλεξε ο δήμαρχος 
Γιάννης Μπουτάρης.

■  Με ενίσχυση 270 οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα τις ημέρες τον Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνέχισε τις δράσεις 
του ο δήμος Θερμαϊκού. Διανεμήθηκαν δέματα με κρεατικά και βασικά είδη δια-
τροφής από το κοινωνικό παντοπωλείο ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης 
των δικαιούχων στα σημεία διανομής, εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» πραγματοποίησαν κατ’  οίκον διανομή της βοήθειας. Σύμφωνα με τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Θοδωρή Τζέκο, «το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Θερ-
μαϊκού συνεχίζει τη δραστηριότητά του με τη διανομή τροφίμων σε 270 άπορες 
οικογένειες του δήμου και με την υποστήριξη των κοινωνικών συσσιτίων. Όπως 
θα ενημερωθούν και οι δικαιούχοι του προγράμματος, στις 4 και 5 Ιανουαρίου 2017 
θα πραγματοποιηθεί η γιορτινή διανομή τροφίμων από το κοινωνικό παντοπωλείο 
βασιζόμενη στους δικούς του πόρους και στις προσφορές εθελοντών φυσικών ή 
νομικών προσώπων. Ταυτόχρονα η επιτροπή διαχείρισης επεξεργάζεται τις αιτήσεις 
δημοτών για τη συγκεκριμένη δομής ώστε να προκύψουν οι δικαιούχοι του 2017».Β. Στολάκης
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Karfitsa / Ρεπορτάζ

Η ΕΙΣΡΟΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

Η αγορά δεν κατάλαβε… Χριστούγεννα

«Πεσμένη» η κίνηση  
στην  Χριστουγεννιάτι-
κη αγορά λένε  

οι καταστηματάρχες

Οι επιχειρηματίες περίμεναν πως και πως 
τις γιορτινές ημέρες με την προσδοκία ότι το 
χρήμα θα κινηθεί στην αγορά της Θεσσαλονί-
κης και θα δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν 
ούτως ώστε να βγάλουν τα «σπασμένα» της 
χρονιάς. 

«Το 2016 ήταν τραγικό»

«Η αγορά τώρα πάει, όπως και όλο τον χρό-
νο, υποτονικά. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής η 
αγορά δεν καταλαβαίνει Χριστούγεννα», εξή-
γησε στην KARFITSA o πρόεδρος του εμπο-
ρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής 
Φιλιππίδης. «Κάθε χρόνο οι επιχειρηματίες 
αναμένουν τις γιορτές με την ελπίδα να ανα-
κάμψουν οικονομικά και να αυξήσουν τον 
τζίρο τους, όμως εφέτος τα πράγματα είναι 
πάρα πολύ άσχημα και οι λόγοι είναι γνωστοί, 
ο κόσμος στενάζει», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος, και την χρονιά του 2016 την χαρα-
κτήρισε «τραγικότερη από την περυσινή που 
ήταν τραγική» πρόσθεσε ότι: «αυτό σημαίνει 
ότι θα ξαναδούμε τσουνάμι από λουκέτα, 
την αγορά να στενάζει και λιγότερους ήρω-
ες από αυτούς που βρίσκονται στην αγορά». 
Παράλληλα, ο πρόεδρος προτρέπει τους κα-
ταναλωτές να επιλέξουν για τις αγορές τους 
τις μικρές και ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί: 
«πρέπει να στηριχτούν αυτοί οι επιχειρηματί-
ες που είναι πραγματικά ήρωες, που αντέχουν 
μετά από εφτά χρόνια κρίσης».

«Περιμένουν τις εκπτώσεις  
για να αγοράσουν»

Δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που περιμέ-
νουν τις εκπτώσεις για να κάνουν αγορές. 

Της Φιλίππα Βλαστού

Ο αντιπρόεδρος του ΕΣΘ, 
Αναστάσιος Φελέκης υπο-
γράμμισε πως όσον αφορά 
για τον δικό του κλάδο, που 
είναι η ένδυση,  ότι το γεγο-
νός ότι ξεκινούν οι εκπτώ-
σεις 15 Ιανουαρίου επίσημα 
αυτό λειτουργεί και λίγο 
αποτρεπτικά στο να κατα-
ναλώσει τώρα αυτά τα ειδή 
ένας πελάτης».

Για τον πρόωρο στολισμό 
στις βιτρίνες των καταστη-
μάτων, συγκριτικά με άλλες 
χρονιές, ο  αντιπρόεδρος 

είπε πως : «αυτό είναι ένα 
φαινόμενο που παρατηρή-
θηκε τον φετινό Δεκέμβριο 
για να μπορέσουν οι έμποροι 
να προσελκύσουν τον 
κόσμο και να βάλει 
σε μια εορταστική 
διάθεση τον κα-
ταναλωτή, αλλά 
κυρίαρχο ρόλο 
παίζει η τσέπη του 
και όχι αν στολίζουμε 
τα μαγαζιά μας».

Διοργανώνουν δρά-
σεις  

για να προσελκύσουν πελάτες

«H κίνηση είναι πολύ πεσμένη. Καμία σχέση 
με πέρυσι», περιγράφει στην KARFITSA o 

επιχειρηματίας  και μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου του εμπορικού συλ-

λόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Χιο-
νίδης. Συγκυριακά οι «ανοιχτές» 
Κυριακές δεν φαίνεται να ωφέλη-
σαν ιδιαίτερα την αγορά αυτή την 

εορταστική περίοδο, διότι όπως 
εξήγησε ο κ. Χιονίδης : «προφανώς 

παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι ημερομηνίες 
που έπεσαν οι Κυριακές ήταν πολύ νωρίς και 
όπως και οι αργίες των Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς πέφτουν πάνω σε Κυριακές. 

Η ασφάλεια και η τιμή τα βασικά κριτήρια του καταναλωτή
Ο καταναλωτής στην Ελλάδα, μετά από επτά χρόνια 
οικονομικής κρίσης, έχει αλλάξει τα κριτήρια με τα 
οποία επιλέγει ένα προϊόν, σύμφωνα με έρευνες του 
Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. «Το πρώτο κριτή-
ριο είναι η ασφάλεια. Ασφαλές προϊόν είναι αυτό που 
έχει πιστοποίηση είναι ελεγμένο και κυκλοφορεί στην 
αγορά», είπε στην KARFIΤSA ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, 
Νικόλαος Τσεμπερλίδης και συμπλήρωσε : «το δεύτε-
ρο πιο βασικό κριτήριο για να αγοράσει κάτι ο κατανα-
λωτής είναι η τιμή». 

Για το αν σχετίζεται η τιμή με την ποιότητα ο κ. Τσε-
μπερλίδης απάντησε πως : «Το θέμα της ποιότητας 
είναι σχετικό, γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί ξεχω-

ρίσει πιο προϊόν είναι πιο ποιοτικό από το άλλο. Ένα 
προϊόν που είναι ιδιωτικής ετικέτας και ένα που είναι 
επώνυμο το ένα έχει πιο χαμηλή τιμή, αλλά μπορεί να 
παράγονται στην ίδια ακριβώς γραμμή με ίδια πρωτο-
γενή υλικά, οπότε πως μπορεί κάποιος να χαρακτηρί-
σει αυτά τα δυο ήδη και οι περισσότεροι καταναλωτές 
δεν το ψάχνουν. Η τιμή δεν συνδέεται πάντα με την 
ποιότητα».

Το τηλεφωνικό κέντρο στο ΚΕΠΚΑ στη Θεσσαλονί-
κη «χτυπάει σαν τρελό», είπε ο κ. Τσεμπερλίδης, από 
καταναλωτές και το τελευταίο διάστημα η πιο συχνή 
καταγγελία που δέχονται, έπειτα από έρευνες, αφορά 
: «προϊόντα ηλεκτρονικά που έχουν εγγυήσεις, όπου 

παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα κάποιων επιχειρή-
σεων να διορθώσουν αυτές τις συσκευές ή να εφαρ-
μόσουν την νομοθεσία».

«O καταναλωτής αυτής της χώρας θα ήθελε πάρα 
πολύ να αγοράζει τα ελληνικά προϊόντα, όμως τον 
αποτρέπουν οι τιμές και τελικά αυτά που επιλέγει είναι 
τα πιο φθηνά», είπε στην KARFITSA η Λίζα Στεργίου, 
υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού «Επιμένων 
Ελληνικά». Η ίδια συμπλήρωσε : «Τώρα ενόψει εορ-
τών δυστυχώς το μόνο που κοιτάνε είναι οι τιμές, ψά-
χνουν τις προσφορές, ακόμα και προϊόντα που έχουν 
καταστήματα τροφίμων τα οποία είναι σε μειωμένη 
τιμή επειδή πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους».

Οι καταναλωτές 
επιλέγουν μόνο 
ότι είναι φθηνό
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Ρεπορτάζ / Karfitsa

Ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού 
περίμενε να πάρει πρώτα το δώρο και μετά να 
κάνει τις όποιες αγορές». Ο ίδιος ερωτηθείς 
για το προφίλ των καταναλωτών απάντησε 
ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες «αυτοί που ψω-
νίζουν τα πολύ ακριβά και εκείνοι που αγο-
ράζουν τα πολύ φθηνά. Η ψαλίδα έχε ανοίξει 
πάρα πολύ, δεν υπάρχει πλέον το ενδιάμεσο». 
Τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης ο 
κ. Χιονίδης τον χαρακτήρισε «για ακόμα μια 
χρονιά καθυστερημένο» και πρόσθεσε ότι: 
«δεν είναι μόνο αυτό, αλλά γενικά βρίσκουμε 
τοίχο σε πολλά πράγματα, όπως σε δράσεις 
που θέλουμε να κάνουμε ως ΕΣΘ». Ωστόσο, 
όπως γνωστοποίησε ο κ. Χιονίδης σε δυο 
δρόμους στο κέντρο της πόλης, στην Π.Μελά 
και Γ.Παλαμά αυτή την περίοδο 45 καταστη-
ματάρχες συμμετέχουν σε  ένα πρότζεκτ με 
τίτλο «Polis Doron», μέσα από το οποίο οι κα-
ταναλωτές θα μπορούν να κερδίσουν δώρα 

και στόχο έχει να ανεβάσει τα ποσοστά της 
επισκεψιμότητας.

Στην ίδια «μοίρα»  
και η ανατολική Θεσσαλονίκη

Η εικόνα της αγοράς είναι ίδια και στην 
ανατολική πλευρά της πόλης. «Η κί-
νηση μέχρι τώρα δεν πάει καλά. Πε-
ριμένουμε να δοθεί το δώρο στους 
συνταξιούχους μήπως αλλάξει το 
πράγμα. Γενικά η χρονιά αυτή δεν 
πήγε καλά, είμαστε κάτω συγκριτικά 
με πέρυσι», δήλωσε στην ΚARFITSA ο 
πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Καλαμα-
ριάς, Δημήτρης Μηλιάδης υπογραμμίζοντας 
ότι: «ο μέσος όρος των καταναλωτών θέλει 
φτηνά προϊόντα».

Μάλιστα, αρκετά καταστήματα και στην Κα-
λαμαριά στόλισαν τις βιτρίνες τους από  τον 

Νοέμβριο. «Είναι ένας τρόπος να θερμάνου-
με το κλίμα και νατο κάνουμε πιο ευχάριστο 
μέσα σε όλα τα δυσάρεστα», σχολίασε ο κ. 
Μηλιάδης. Ο ΕΣΚ ετοιμάζει διάφορες εκδη-
λώσεις στην οδό Μεταμορφώσεως και κοντά 

στα «μετρόπληκτα» καταστήματα για να το-
νώσει την αγορά.

Παράλληλα, η δυσεύρετη  στάθ-
μευση που αποτελούσε το κύριο 
πρόβλημα όσον επισκέπτονταν την 
περιοχή σύμφωνα με τον πρόεδρο 

του ΕΣΚ φαίνεται πως βρέθηκε 
λύση. «Σε συμφωνία που ήρθαμε με το 

δημοτικό στεγασμένο παρκινγκ,  που είναι 
κάτω από την πλατεία του δημαρχείου, 
οι πελάτες μπορούν να έρθουν να 
κάνουν τα ψώνια τους από μαγαζιά 
που έχουν το ειδικό σήμα στη βι-
τρίνα τους και να πάρουν δωρεάν 
κάρτα στάθμευσης για να μην πλη-

ρώσουν το παρκινγκ», εξήγησε ο ίδιος. 

Ο Αλέξανδρος Βαρσακόπουλος, διατηρεί 
κατάστημα στην οδό Μεταμορφώσεως, όπου 
μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών έχουν δει τον 
τζίρο τους να πέφτει κατακόρυφα λόγω των 
έργων που γίνονται στην περιοχή. «Η υπόθεση 
με τα έργα ξεκινάει από το 2011 για την πεζο-
δρόμηση και συνεχίζονται με αυτά του μετρό», 
είπε ο ίδιος. Όσον αφορά την αγοραστική κίνη-
ση περιγράφει ότι: «αν ανατρέξουμε μόνο στα 
χρόνια της κρίσης η φετινή χρονιά είναι η πιο 
πεσμένη». Προεόρτια έρευνα αγοράς κάνουν οι 
καταναλωτές όπως τονίζει ο κ. Βαρσακόπου-
λος. «Ο κόσμος κάνει έρευνα, ρωτάει, υπάρχει 

ενδιαφέρον, αλλά ζητάνε και διευκολύν-
σεις δηλαδή να πληρώσουν με δόσεις 

ή να κάνουμε κάποια κράτηση. Πα-
ζάρια κάνουν πολλοί για οποιοδή-
ποτε ποσό, ακόμα και για 5 ευρώ». 
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 Ζεσταίνουν τις μηχανές  – πάλι - οι 
αγρότες για να διαδηλώσουν με τα τρα-
κτέρ στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τσι-
μισκή.

 Εμπλοκή στην επένδυση χρυσού της 
Χαλκιδικής… Αλλά οκ, μετά τον ανασχη-
ματισμό σε λίγους μήνες… ξεμπλοκάρε-
ται η εξόρυξη από την ίδια κυβέρνηση.

 Πρόταση «σχολεία με… δίδακτρα» κα-
ταθέτει με άρθρο του βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και της Θεσσαλονίκης αλλά ο ίδιος 
ο κ Αλ. Τριανταφυλλίδης δηλώνει στην 
karfitsa οτι «Ουδέποτε είπα κάτι τέτοιο» 
και τον διαβάλλουν αδίκως.

 Βαρουφάκης «δίνει» Τσίπρα... «Ο με-
γάλος τα ήξερε όλα, δεν έκανα τίποτε του 
κεφαλιού μου» λέει ο πρ. υπουργός με το 
ένα νι στο όνομα.

 Στο Νταβός Σοιμπλε-Τσίπρας... «ξε-
πάγιασαν». Ούτε πρόσφυγες στον Όλυ-
μπο και στα άλλα βουνά της Ελλάδας να 
ήταν…

 Ο Ντράγκι τα βρίσκει… καλύτερα στην 
Ελλάδα του 2016! Να έρθει να ζήσει μαζί 
μας για να τα χαρεί κι αυτός.

“Το κίνημα της γραβάτας” δεν είχε μεγά-
λη διάρκεια, όπως όλα όσα δεν είναι… 
αριστερά.

 Προσπάθειες να περάσει η Α’ προ-
βλήτα του ΟΛΘ στο δήμο…

 Κινητοποιήσεις στο λιμάνι το… 
βουλιάζουν (οι εξαγωγείς της Β. Ελ-
λάδος ακόμη μετρούν τις ζημιές από 
το κλείσιμο των σιδηροδρομικών 
γραμμών στην Ειδομένη που το υπο-
λογίζουν σε 4.000.000 ευρώ).

 Επίθεση Τσίπρα στο… ΔΝΤ - Προ-
σύμφωνα σοκ με τα μέτρα του ζη-
τούν οι δανειστές… Στη βουλή το 
ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό  
-Ανησυχία στα γκισέ και στα atm 
των τραπεζών… πάλι λόγω δια-
πραγμάτευσης.

 Επιστολή στον πρωθυπουργό για 
το μίγμα της πολιτικής του από το 
ΣΕΒΕ (φόροι κλπ).

 Δήμαρχοι ζητούν τα ανενεργά 
στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης… 
πάλι. Αν έρθει η αριστερά στην εξου-
σία, ίσως δοθούν τα στρατόπεδα στο 
λαό…

 Εισαγγελική παρέμβαση για το 
Αλλατίνι, 6 μήνες μετά το δυστύχη-
μα που κόστισε τη ζωή ενός 15χρο-
νου παιδιού.

 Σε… εμπόλεμη κατάσταση η Ειδο-
μένη – Μακριά τα ΜΜΕ για την εκ-
κένωση του ιδιότυπου προσφυγικού 
καταυλισμού της λάσπης και των… 
400 εγκυμοσύνων, θέμα που απεκά-
λυψε η karfitsa “Tρόμαξε» ο υπουρ-
γός εθνικής αμυνας Π. Καμμένος 
τους προσφυγες με ελικόπτερα που 
πετούσαν πάνω από τα κεφάλια τους 
ώστε να πάρουν το μήνυμα οι Σκο-
πιανοι - Νέα κέντρα προσφύγων στα 
δυτικά… Ξέχασαν να ενημερώσουν 
τους δημάρχους οι οποίοι πρέπει να 
καθαρίζουν, μεταξύ άλλων.

 Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσα-
λονίκη με όχι αίσιο τέλος

 Ο Πολάκης «έφαγε»… Γιαννόπου-
λο στο ΚΕΛΠΝΟ.

 Συνταγματική η μεταφορά αρχαιοτήτων από τον 
σταθμό Βενιζέλου (βλ μετρό)

 Έκλεισαν από το 2008 μέχρι και το 2016... 6000 βιοτε-
χνίες στη Θεσσαλονίκη

 Είχαμε απειλές για δηλητηριασμένα τρόφιμα σε σου-
περ μάρκετ

 «Αιωρούμενα σωματίδια έπνιξαν τη Θεσσαλονίκη», 
για τους κατοίκους της δεν ακούσαμε κάτι σχετικό. 

 Μυστήριο παραμένει τι βρωμίζει την ατμόσφαιρα της 
δυτικής Θεσσαλονίκης... Από Μάιο 2017 ίσως θα έχουμε 
απαντήσεις, μετά από δεκάδες συσκέψεις και πολλές 
αγορές μηχανημάτων που εντοπίζουν τις δυσάρεστε 
οσμές... Μετά θα αγοράσουμε κι άλλα μηχανήματα που 
τις καθαρίζουν και τις εξαφανίζουν... ΥΓ τα φίλτρα στις 
ελάχιστες βιομηχανικές μονάδες που έμειναν στην περι-

 Στη Σίνδο οι πρόσφυγες της Ειδο-
μένης; Ο δήμαρχος του δήμου Δέλ-
τα στην Αθήνα για να ενημερωθεί 
- κατόπιν εορτής - από τον αρμόδιο 
υπουργό Μουζάλα.  Δήμαρχοι στα 
κάγκελα γιατί η κεντρική εξουσία δεν 
τους ρώτησε -ούτε καν τους ενη-
μέρωσε - για τα κέντρα φιλοξενίας 
προσφύγων, τα οποία είναι κυρίως... 
αποθήκες και παλιά εργοστάσια. 

 Κουκουλοφόροι εισέβαλαν με 
κόκκινες μπογιές στην Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης. Η «επανάσταση»... 
σε ιερό έδαφος .

 Καθολική απεργία... Το ασφαλι-
στικό νέκρωσε τη χώρα, πριν... νε-
κρώσει τους ασφαλισμένους.

 Τα τρακτέρ στο δρόμο για Αθή-
να (το πρωθυπουργικό γραφείο της 
Θεσσαλονίκης δεν είχε γίνει ακόμη) 
Με τις… μαγκούρες στο Μαξίμου.

 Πυκνώνουν τα σύννεφα στις σχέ-
σεις Μπουταρη- Τζιτζικωστα.

 Πεθαίνει ο Παντελής Παντελίδης 
σε τροχαίο και γίνεται λαϊκό προ-
σκύνημα.

 Είδηση- σταθμός: Ο Καρανίκας 
στο Μαξίμου... (Ο σταθμός του Άλφα 
και της Μενεγάκη κατά προτίμηση).

 Έκλεισαν τα σύνορα για Σκόπια... 
Και οι Βούλγαροι έκλεισαν τα Σκόπια 
- Οι Αλβανοί... αντιστέκονται και μας 
αφήνουν ακόμη να περνάμε! Σύσκε-
ψη όλων υπό τον Παυλοπουλο για 
το προσφυγικό... Συμφώνησαν ότι 
διαφωνούν και ότι δεν αλληλοεμπι-
στεύονται τα πολιτικά κόμματα .Το 
προσφυγικό πηγή... έμπνευσης όχι 
μονο φωτογράφων αλλά και κινη-
ματογραφιστών. Το δράμα έξω από 
τα σπίτια τους, δηλαδή μερικά κλικ 
μακριά τους.  Ξύλο Σκοπιανών στους 
πρόσφυγες της Ειδομένης Έφυγαν οι 
ΜΚΟ από την Ειδομένη...

 Η Μακεδονία του Μουζάλα και το 
υπουργείο που αναγνωρίζει τα Σκό-
πια ως Μακεδονία...

 Νέα υπόσχεση για το μετρό... «Το 
2020 θα είναι έτοιμο» λέει ο αρμό-
διος υπουργός Σπίρτζης. «Κάτσε να 
κόψω εισιτήριο για να προλάβω», 
σχολιάζουν άλλοι με σκωπτική διά-
θεση.

 Ούτε κουβέντα για το τάφο της 
Αμφίπολης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αποφάσισε ότι το μνημείο ανήκει 
στην κυβέρνηση Σαμαρά;

Karfitsa / Απολογισμός 2016

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΥΜΑΘ…

Άντε και καλό... ΟΑΣΘ να ‘χουμεΟ ΟΑΣΘ και τα… χειρόφρενα 
του, απασχόλησαν περισ-
σότερο την τοπική κοινω-

νία και τα ΜΜΕ μέσα στο 2016. Ένα 
άλλο θέμα, και πάλι με… λεωφορεία 
(τουριστικά και ΚΤΕΛ) ήταν το προ-
σφυγικό από τα νησιά στον Πειραιά 
και από τον Πειραιά στη Ειδομένη 
και πίσω στη Θεσσαλονίκη. Κόντρες 
υπουργών, δημάρχων και αιρετών για 
το ποιος είναι πιο ευαίσθητος και αλ-
ληλέγγυος . Επιτροπές πολιτών που 
ζητούσαν… τουλάχιστον ενημέρωση 
για την κατάσταση σε σχολεία και γει-
τονιές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την 
ΕΕ, 1.000.000.000 ευρώ… «έρχο-
νταν» στην Ελλάδα για την καλύτερη 
διαβίωση των προσφύγων (και της 
εξακρίβωσης στοιχείων για όσους 
υποστηρίζουν ότι είναι πρόσφυγες), 
χρήματα για τα οποία αναρωτιούνται 
πολλοί, που και πως έχουν ξοδευτεί 
για στέγαση, σίτιση και θέρμανση…  
Όμως και μια δυσοσμία στη δυτική 
Θεσσαλονίκη αποτέλεσε αντικείμενο 
πολλών συσκέψεων, διότι παρά τα 
«λαγωνικά» σε υπηρεσίες, δεν εξα-
κριβώθηκε μέχρι σήμερα, ένα χρόνο 
μετά, η πηγή προέλευσης του κακού. 
Αναλυτικότερα οι 12 μήνες του 2016:

Της @karapanagiotidu Φωτο: Σάββας Αυγητίδης

Ιανουάριος

Απρίλιος

Δεκέμβριος

Φεβρουάριος Μάρτιος
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 Η χώρα κατέβασε ρολά για τον αιφνιδια-
σμό του… ασφαλιστικού. Όλοι στα κάγκελα 
για το πολυνομοσχέδιο της… ανασφάλειας . 
Ο κόφτης μπαίνει στη ζωη μας ή και στο… 
θάνατο μας.

 Άνοιξε το πακέτο Γιουνκερ στη Θεσσα-
λονίκη παρουσία του επιτρόπου Δ. Αβραμό-
πουλου 20.000.000 ευρώ για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις

 Σχέδιο Μπουτάρη για την Α προβλήτα… Ο 
Μπουτάρης επιμένει

 Η Ειδομένη μήνυσε τον υπουργό Τόσκα 
– Έκρυθμη η κατάσταση στα ελληνοσκο-
πιανά- Τζιτζικώστας στον εισαγγελέα για 
την Ειδομένη! Με μπλόκο, μετά την μήνυση 
κατά Τόσκα, αδειάζουν την Ειδομένη, όμως 
δεν ξέρουν και δεν έχουν που να τους πάνε! 
Φόβοι για να μη γίνει η Θεσσαλονίκη… νέα 
Ειδομένη

 Ο Πούτιν στο Άγιον Όρος και η μυστική 
αποστολή που αποκάλυψε η karfitsa για λεί-
ψανα της μονής Αγίας Αναστασίας

 Ετοιμάζεται να παραδοθεί δρόμος στη 
Χαλκιδική ύστερα από πολλά πολλά χρόνια 
(Ποτίδαια-Κασσανδρεία)

 Εγκαίνια  - πάλι – του αγωγού φυσικού 
αερίου στη Θεσσαλονίκη παρουσία Τσίπρα. 
Είχαν ξαναγίνει με Σαμαρά

 Ο Ιβάν Σαββίδης ρίχνει κι άλλα εκατομ-
μύρια στον ΠΑΟΚ και περιμένει να πάρει το 
πρωτάθλημα

 Ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει για το 
eurogroup όπου τα δώσαμε όλα…

 Στη Χαλκιδική ο τάφος του Αριστοτέλη… 
εικάζει και επιμένει καθηγητής (Ο τάφος της 
Αμφίπολης συνεχίζει να μην… ακούγεται)

 (Ν)τροπολογία για διάταξη για off shore 
επιχειρήσεις με τη συμμετοχή βουλευτών 
ή υπουργών… Τελικά αποσύρθηκε

 Άποροι «έλιωσαν» στην ουρά για λίγα 
τρόφιμα  (σε περίπτερο της ΔΕΘ)

 Χειρουργούνται όσοι πληρώνουν τα 
αναλώσιμα στα δημόσια νοσοκομεία – 
Καταγγελίες εργαζομένων και ασθενών 
που… αρρωσταίνουν. Ο υπουργός υγείας 
Ξανθός στη Θεσσαλονίκη και στα νοσοκο-
μεία χωρίς αναλώσιμα και προσωπικό…  
Τα ακουσε όλα για όλους

 Το προσφυγικό απειλεί τον τουρισμό… 
Η Χαλκιδική σώζεται από Τούρκους και 
Ρώσους

 Το κοράνι διαβάζεται στην… Αγιά Σο-
φιά! 

 Ανω Κάτω η παράταξη του Μπουτάρη 
– Όποιος διαφωνεί να παραιτηθεί

 Σοκαρισμένοι στη Γέφυρα Θεσσαλονί-
κης – 14χρονος σκότωσε συνομήλικο του 
γιατί τον… κορόιδευε

 25 μέρες απεργία στο λιμάνι, πολλά 
εκατομμύρια ευρώ οι ζημιες

 Γιουνκερ μας συγχαίρει για το θάρρος 
μας… 

 Βrexit από εκεί που δεν το περίμεναν 
στην ΕΕ;

 Ένα χρόνο capitals control με 26.000 
λουκέτα

 Στο δρόμο για Χαλκιδική ελικόπτερο της 
ΕΛΑΣ για διακομιδή σοβαρών ιατρικών πε-
ριστατικών

Ταξίδι Τσίπρα στην Κίνα…

 Νο border στο ΑΠΘ και στους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης – Παρέμβαση εισαγγελέα 
για την ιδιότυπη «κατάληψη-διαμαρτυρία» 
στο camp. Αντιπαραθέσεις μεταξύ αρχών 
και αιρετών για τους «χωρίς… όρια διαδη-
λωτές»

 Ο Μοσκοβισί μας συνιστά να μην… χαλα-
ρώνουμε

 Έφυγαν 500.000 νέοι επιστήμονες και 
όχι μόνο… Η μετανάστευση και η «διαρροή 
εγκεφάλων» στα πάνω της

 Απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία 
αλλά μήπως δεν ήταν και τόσο… πραξικό-
πημα; Ο Ερντογάν αρχίζει τις εκκαθαρίσεις.

 Ο πρωθυπουργός από το πρόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης είχε να ανακοινώ-
σει (στο πλαίσιο της ΔΕΘ) κάτι τόσο… 
μεγάλο. Πρωθυπουργικό γραφείο και 
στη Θεσσαλονίκη. Κάθε 15 ή έστω κάθε 
μήνα κοντά μας. Καλορίζικο  

 Πήγαν στο Μαξίμου οι νέοι... κανα-
λάρχες (πριν τα μαντάτα του ΣτΕ) Χαμός 
με τα δάνεια Καλογρίτσα κι άλλα τηλεο-
πτικά, διότι τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει

 Στο δήμο Θερμαϊκού βούλιαξαν με μια 
νεροποντή... Τα αντιπλημμυρικά έργα εί-
ναι στο συρτάρι 8 χρόνια. Κάηκε η Θάσος 
από καταιγίδες και κεραυνούς

 Χωρίς κολατσιό σχολεία της Θεσσα-
λονίκης από νόμο που άλλαξε... Ευτυ-
χώς τον ερχόμενο Δεκέμβριο ο πρωθυ-
πουργός μοιράζει 30.000 γεύματα

 Τσίπρας Ερντογάν τα είπαν για προ-
σφυγικό και κυπριακό

 Κόντρα Εκκλησίας- ΣΥΡΙΖΑ ή καλύ-
τερα κόντρα Ιερώνυμου- Φίλη…

 Σαββίδης αντί Καλογρίτσα για τηλεο-
πτική άδεια...

 Αυτό το μήνα άρχιζε να μυρίζει κάτι τις… 
παραπάνω στον Εύοσμο και στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη... Έτσι αποφασίστηκαν συσκέψεις 
και επιτροπές. Α, ναι και αγορές μηχανημά-
των μέτρησης δυσοσμιών 

 Συνταξιούχοι επέστρεψαν στον κ. Κα-
τρούγκαλο επιστολές για τις περικοπές 
τους...

 Άρχισαν οι έλεγχοι στη διοίκηση Μπου-
τάρη για τα χρέη της διοίκησης Παπαγεωρ-
γόπουλου

47 μέλη η νέα κυβέρνηση. Ανασχηματισμός 
της... λιτότητας

 Αποκαλύφθηκε ότι το 2015, το 90% που 
πέθανε από γρίπη ήταν γιατί δεν εμβολιά-
στηκε - Καλπάζει η φυματίωση λόγω κρίσης  
- Υψηλός κίνδυνος για λοιμώξεις στα ελλη-
νικά νοσοκομεία... Έρευνα της ΕΕ μας ρίχνει 
στα τάρταρα. Κυριολεκτικά

 Τραμπ και έχει ο θεός

 Τα βρήκαν για το ΕΡΣ... Ποιό;

 Ακόμη μια τρύπα στο ΑΠΘ...  Καθηγητές 
έστελναν κονδύλια στους προσωπικούς 
τους λογαριασμούς

 Προετοιμασία για Ομπάμα στην Αθήνα....

 Οι πρόσφυγες στο έλεος του παγετού... Η 
ελληνική πολιτεία αιφνιδιάστηκε για το κρύο 
του... χειμώνα! Αντίσκηνα στο βουνό και στα 
χιόνια του Ολύμπου!

 Ανεργία σοκ 30,8% - Πρόσθετοι φόροι 
2,7 δισ για το 2017

 Στο πολυτεχνείο του ΑΠΘ απαγόρευ-
σαν σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν 
στεφάνι! Μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η νέα... 
Δεξιά

 Πεθαίνει ο Κωστής Στεφανόπουλος που 
χρειάστηκε σχεδόν μια ζωή για να του ανα-
γνωρίσουν την εντιμότητα και την ακεραιό-
τητα του χαρακτήρα του

 Σύσκεψη στο πρωθυπουργικό του γρα-
φείο στη Θεσσαλονίκη έκανε ο Αλέξης Τσί-
πρας... Για να μην αποφασίζει η Αθήνα από 
την Αθήνα...

 Στάση ΟΑΣΘ για να… κατέβουμε όλοι. 
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών μας 
κατέβασε από τα οχήματα του και η ηγεσία 
του υπουργείου συγκοινωνιών μας υποσχέ-
θηκε ότι θα τον... τιμωρήσει – Σχέδιο Σπίρτζη 
για άλλον φορέα – Μπουτάρης θέλει διαδη-
μοτική συγκοινωνία και συζητά με συναδέλ-
φους του για να την ξεκινήσει!

 Τσίπρας δηλώνει ότι είναι επικίνδυνες οι δη-
λώσεις Ερτντογάν... Προς το παρόν όχι ο ίδιος

 Μετράνε τις ζημιές από τις 12 μέρες απεργία 
στον ΟΑΣΘ και τα κέρδη σε πρατήρια υγρών 
καυσίμων και ταξιτζήδες - Εισαγγελέας ψάχνει 
τον ΟΑΣΘ

 Ζαλίστηκε και το Μαξίμου από τα δακρυγό-
να που έπεσαν στους συνταξιούχους...

 Οι δήμαρχοι θέλουν δημόσια την ΕΥΑΘ

 Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης για τη δικαιοσύνη

 Γέμισαν... Ειδομένες στην Κεντρική Μακε-
δονία. Λασπόνερα και άθλιες συνθήκες παντού

 Χαλασμένα μηχανήματα στα νοσοκομεία 
της Β. Ελλάδας και χωρίς προσωπικό τα πε-
ρισσότερα!

 Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τρεξίματα στο ΣΥ-
ΡΙΖΑ... Προσπαθεί να πείσει στο εσωτερικό 
του κόμματος για την... αριστεροσύνη του - 53 
ανησυχούν και γράφουν τα καθέκαστα στον 
πρόεδρο

 Στο σφυρί βγάζει η εφορία σπίτι στον Εύο-
σμο... Τα καλορίζικα

 Αλλάζει χέρια η ΜΟΔΙΑΝΟ για 2.000.000 
ευρώ 

 Τηλε... άδειες τέλος - Απόφαση ΣτΕ

 Κι αυτό το μήνα ο ΟΑΣΘ έχει την τιμη-
τική του...

 ΜΚΟ με επιστολές τους στον Μουζάλα 
εκφράζουν την αγωνία τους για έκρηξη 
αντιδράσεων και... ανασφάλειας στα hot 
spot

 «Ξήλωσαν» τον Μηνά Σαμαντζίδη από 
τη ΝΔ Θεσσαλονίκης και διόρισαν την 
Βίκυ Ευταξά

 Τα χαράτσια έφαγαν τα ακίνητα αλλά 
θέλουν κι άλλα…

 Εννέα επενδυτές θέλουν κανάλι σ αυτή 
τη χώρα... Με το αριστερό 

 Αρχίζει το θρίλερ - Η Τουρκία θέλει 
τους 8 πραξικοπηματίες

 Πολιτική ναυμαχία για το δυστύχημα 
στην Αίγινα... 

 Οι 7 στους 10 μπαίνουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ

 Γ. Γεννηματάς, ένα μήνα χωρίς αξονικό!

Απολογισμός 2016 / Karfitsa

ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΥΜΑΘ…
Μάιος Ιούνιος

Ιούλιος

Σεπτέμβριος Νοέμβριος

Αύγουστος

Οκτώβριος

οχή, πότε θα τα τσεκάρουν κι αν λειτουργούν τα ΣΚ τότε 
που ντουμανιάζει και ο τόπος;

 Παγώνει τελικά ο ΦΠΑ σε νησιά για ένα χρόνο... 

 Πέρασε με 193 ΝΑΙ στη Βουλή η 13η σύνταξη, αν και 
δεν είναι ακριβώς 13η ούτε καν σύνταξη...

 Γεύμα σε 30.000 μαθητές αποφάσισε ο πρωθυπουρ-
γός σε σύσκεψη στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη με 
δημάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης - Αν και δεν τους 
κάλεσε όλους, όμως αφού αυτοί δεν αντιδρούν - αν και 

δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού  - γιατί 
να αντιδράσουμε εμείς;

 Αρχίζουν τα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Θερμα-
ϊκού... Το δύσκολο με τα έργα στη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της χώρας είναι να τελειώσουν-  Ο δήμος Δέλτα 
ζήτησε αντιπλημμυρικά έργα για να μην ξαναπνιγεί...

 Τον Οκτώβριο του 2017 θα αρχίσουν τα έργα στο 
αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Πάλι καλά που το ξανασκέ-
φθηκαν και δεν θα τον κάνουν τον... Ιούλιο όπως αρχικά 
είχαν αποφασίσει

 Σουπερ κυβερνητικός σχεδιασμός και για τους πρό-
σφυγες - Στα βουνά και μέσα στο κρύο να περάσουν χει-
μώνα... Αυτή η χώρα ξέρει να αξιοποιεί το 1.000.000.000 
ευρώ που πήρε για την αντιμετώπιση του προσφυγικού 
από ΕΕ - σύμφωνα με τον επίτροπο Αβραμόπουλο - και 
κυρίως ξέρει να κάνει... φίλους

 Ζήτησαν 120.000.000 ευρώ από τη διοίκηση Μπου-
τάρη για όσα έκανε η διοίκηση Παπαγεωργόπουλου...  
Την ίδια ώρα Μπουτάρης-Τζιτζικώστας και πάλι στα 
μαχαίρια... Κάτι που ο πρώτος υποστήριξε δημόσια τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που ο δεύτερος δεν το ξεχνά 

διότι έχει και συγγενικό δεσμό με τον δήμαρχο, τα αίματα 
άναψαν πολλές φορές, όμως «ο βλάχος είναι πονηρός» 
και μάλλον τα βρίσκουν για το καλό της πόλης

 Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη και οι δήμαρχοι 
μίλησαν για τα οικονομικά τους και το προσφυγικό με 
τα... χειρότερα λόγια. Όλοι θυμήθηκαν το ωραίο συνέ-
δριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στο Μαρ-
μαρά και στο Πόρτο Καρράς...

 Και του χρόνου με υγεία και κυρίως με λεωφορεία…
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Υψηλά ποσοστά πληρότητας, δίχως όμως πολύ χιόνι, είχε τα 
Χριστούγεννα το χιονοδρομικό κέντρο του νομού Πέλλας. 
Ο Θάνος Παναγιωτόπουλος, διευθυντής του Χιονοδρομικού 
Βόρας – Καϊμακτσαλάν είπε ότι «Κίνηση από επισκέπτες εί-
χαμε μεγάλη, ωστόσο δεν είχαμε πολλούς… χιονοδρόμους. 
Έχουμε όμως το ευτύχημα εμείς, να έχουμε έναν μηχανισμό 
τεχνητής χιόνωσης, το οποίο μας έχει δώσει το δικαίωμα 
να ανοίξουμε το Χιονοδρομικό. Λειτουργεί μια πίστα 700μέ-
τρων με ύψος χιονιού στους 80 πόντους. Σε λειτουργία εί-
ναι δυο baby lift και έχει διαμορφωθεί και ένας χώρος για 
έλκηθρα προκειμένου να παίζουν οι μικροί μας επισκέπτες». 
Ο κ . Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και στη διαδικασία με-
ταφοράς χιονιού, την οποία υιοθέτησαν κατά την περσινή 
χιονοδρομική περίοδο. «Την περσινή χρονιά,  μεταφέραμε 
και εμείς χιόνι από άλλες περιοχές προς το Χιονοδρομικό 
μας κέντρο, είναι μια διαδικασία που την κάνουμε όταν δεν 
έχει χιονίσει αρκετά. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ποσό δύσκολο 
είναι να λειτουργήσει ένα Χιονοδρομικό κέντρο, θέλει με-
γάλη οργάνωση και μεθοδολογία». Όπως τόνισε ο διευθυ-
ντής του Χιονοδρομικού Βόρας – Καϊμακτσαλάν, την Πρω-
τοχρονιά, η πληρότητα αναμένεται να αγγίξει το 100%, γι 
΄αυτό και οι τιμές είναι λίγο… τσιμπημένες. «Η πληρότητα 
στα ξενοδοχεία του Αγίου Αθανασίου αλλά και στα Λουτρά 
Πόζαρ άγγιξε το… 90%. Μπορεί κανείς να πάει σε υπέρο-
χα πανέμορφα μέρη σε μικρό χρονικό διάστημα. Η περιοχή 
του Παλιού Αγίου Αθανασίου, Έδεσσας, Λουτρών Πόζαρ και 
Χιονοδρομικού είναι ένα υπέροχο τουριστικό τετράγωνο. 
Για την Πρωτοχρονιά, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κάποιος 
πλέον να βρει διαθέσιμο δωμάτιο, η πληρότητα αγγίζει το 
100%. Οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες, ξεκινάνε από 80-90 
ευρώ, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση».

Karfitsa / Πέλλα

Παραμονή των Χριστουγέννων έκανε σύσκεψη στη γενέτειρα της, στα Γιαννιτσά, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιό-
γλου με εκπροσώπους εργαζομένων, δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, αλλά μπορεί και να το μετάνιωσε, αφού η πρ. 
υπουργός και νυν βουλευτίνα  Θ. Τζάκρη την βομβάρδισε με προβλήματα τα οποία η ίδια μάλλον δεν πρόλαβε να λύσει 
ούτε ως ΠΑΣΟΚ ούτε ως ΣΥΡΙΖΑ Πχ το μείζον –όπως το χαρακτήρισε - ζήτημα της σύστασης και λειτουργίας Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και στην πόλη των Γιαννιτσών, γεγονός που θα βάλει τέλος στην ταλαιπωρία εκατο-
ντάδων ασφαλισμένων. Είπε επίσης ότι είναι επιτακτική η σύσταση Παραρτήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας (ΣΕΠΕ) στα Γιαννιτσά, για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος αυτού και την διασφάλιση των εργασιακών δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων της περιοχής, καθώς στην Πέλλα υπάρχουν μόνο 3 υπάλληλοι που δεν επαρκούν για τον 
σκοπό αυτό. Ακόμη αναφέρθηκε και στο θέμα της αποπεράτωσης των εργατικών κατοικιών του Αρχοντικού Πέλλας 
και ζήτησε από την κ. Αχτσιόγλου τη συνδρομή της για να μην μένουν άστεγοι συμπολίτες τους…  Να θυμίσουμε ότι 
με διαφορά ηλικίας οι δυο γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολλά κοινά, όπως τη δικηγορία και την αγάπη για τα κοινά…

Στην Έδεσσα πέρασε τα Χριστούγεννα ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας . Όπως μάθα-
με επισκέφθηκε – επίσημα ή ανεπίσημα-  την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Πέλλας συνοδευόμενος από τον 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σηφάκη και τον συ-
ντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πέ-
τρο Γάγκλιου. Ο υπουργός υποσχέθηκε ενίσχυση σε 
εξοπλισμό (αυτοκίνητα κλπ) ενώ ήτησε τη μέγιστη 
δυνατή προσπάθεια των αστυνομικών οργάνων για 
την εμπέδωση της ασφάλειας των πολιτών. Ο βου-
λευτής επισήμανε την υποστελέχωση της Αστυνο-
μικής Διεύθυνσης Πέλλας σε σχέση με γειτονικούς 
Νομούς με δεδομένη την μεγάλη έκταση του Νομού 
και το ορεινό ανάγλυφο μεγάλου τμήματος του. 
Ακόμη ευχαρίστησε τον Υπουργό για την ευαισθησία 
που επέδειξε σε σχέση με τη διατήρηση των αστυνο-
μικών τμημάτων και σταθμών στην πρόσφατη ανα-
διοργάνωση των υπηρεσιών.

Χωρίς ανάσα

■  Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας Γ. Ση-
φάκης δεν ξέρει το όνομα της υπουργού του 
ΣΥΡΙΖΑ από την εκλογική του περιφέρεια; 
Μάλλον όχι, αν κρίνουμε από αυτό που ανέ-
βασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
fb. ΥΓ: Κύριε βουλευτά είναι Αχτσιόγλου 
και όχι... Αγξόγλου. Προσέξτε γιατί υπάρ-
χουν κακοπροαίρετοι που θα πουν ότι την 
θεωρείτε εσωκομματικό σας αντίπαλο στις 
προσεχείς εκλογές και «δεν θέλετε να ξέρε-
τε ούτε το όνομα της...» (βλ ανάρτηση)

■  Μαθητές σε σχολεία της ορεινής Πέλ-
λας… ζεστάθηκαν ύστερα  από δωρεά 
πετρελαίου από τα ΕΛ.ΠΕ. (Ελληνικά Πε-
τρέλαια). Όπως μαθαίνουμε, η προμήθεια 
του καυσίμου θέρμανσης έγινε ύστερα από 
παρέμβαση της βουλευτίνας Θεοδώρας 
Τζάκρη. Μάλιστα η αρμόδια πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση απέστειλε και ευχαριστήρια 
επιστολή στην πρ υπουργό! 

■  Ο δήμος Πέλλας θα τιμήσει τον αργυρό 
Παραολυμπιονίκη του Ρίο στον ακοντισμό, 
Δημήτρη Σενεκίδη και τους αθλητές του 
δήμου που διακρίθηκαν σε παγκόσμιους και 
πανελλήνιους  αγώνες.  Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 
στις 6μμ, στην εξέδρα της Παραμυθούπο-
λης, στον πεζόδρομο Γιαννιτσών. Ανάμεσα 
στους αθλητές, αθλήτριες και προπονητές 
στίβου, χαντ μπολ, κωπηλασίας , ταεκβο-
ντο, τζούντο, kick boxing, πάλης, ιππασίας 
και σκάκι, ξεχωριστή θα είναι η  βράβευση 
του Βαγγέλη Βρόντζου, μαθητή του 3ου 
δημοτικού σχολείου Γιαννιτσών, του δα-
σκάλου Γιώργου Χρυσοστομάκη και του 
συνοδού τους, Δημήτρη Σπυρίδη, μαθητή 
του 1ου γυμνασίου Γιαννιτσών. Ο Βαγγέλης 
και η παρέα του, συγκίνησαν πρόσφατα το 
πανελλήνιο με την συμμετοχή και τον τερ-
ματισμό τους στον Μαραθώνιο της Αθήνας 
στα 10χλμ.
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Απόψεις / Karfitsa

Όταν τα αγριεύεις, 
δαγκώνουν…

Με λίστα  
ή με σταυρό

Εξάγουμε...  
φρέσκα μυαλά 

Όταν μαθαίνεις επί χρόνια τα σκυλιά σου να δαγκώνουν, 
όταν συνεχώς τα προτρέπεις να είναι επιθετικά και επιβρα-
βεύεις την επιθετικότητα τους, τότε σίγουρα μια μέρα θα 
δαγκώσουν κάποιον, ακόμη κι αν δεν το θέλεις. 

Ο Ερντογάν χρόνια τώρα ταΐζει τον λαό του όχι ωμό κρέας 
αλλά ωμές, βάρβαρες ιδέες. Τους ποτίζει με το μίσος του 
σκληρού Ισλάμ για τους “απίστους”. Και μην ξεχνάτε πως 
οι μουσουλμάνοι, οι αληθινοί άπιστοι, μας θεωρούν όλους 
“γκιαούρηδες” και χώρο επέκτασης. Οι Χριστιανοί όλων 
των δογμάτων, οι αιρετικοί Σιίτες, ακόμη και οι Σουνίτες 
που παραβιάζουν τους αυστηρούς νόμους αυτής της πα-
γκόσμιας σέχτας μίσους και βίας είναι για για τους ζηλωτές 
σούνι εχθροί, χωρίς δικαίωμα ζωής, τιμής και περιουσίας, 
για να θυμίσω την περίφημη διαταγή του Ταλαάτ, με την 
οποία κήρυσσε επίσημα κι ενυπόγραφα την Γενοκτονία των 
Αρμενίων.

Ο Ερντογάν μάλιστα στο μακρόχρονο σχέδιο του για την 
κατάληψη του κράτους και την κυριαρχία του επί των κε-
μαλικών ενόπλων δυνάμεων, ώσπου να κάνει την Τουρ-
κία ισλαμικό κράτος, ακολούθησε μια μέθοδο. Πρώτα 
πήρε υπό τον έλεγχο του την ΜΙΤ, με τον διαβόητο Χακάν 
Φιντάν και την Αστυνομία, τις ειδικές δυνάμεις της οποίας 
τις ενίσχυσε και εξόπλισε βαριά, μετατρέποντας τες στους 
πραιτωριανούς του. Σε αυτές ανήκει ο φονιάς του Ρώσου 
πρέσβυ. Τοποθέτησε στην ΜΙΤ και την Αστυνομία δικούς 
του, προσελάμβανε με κριτήρια ισλαμικών φρονημάτων 
κι αφοσίωσης στον ίδιο και χρησιμοποίησε την ΜΙΤ και 
την Αστυνομία ως βάση για να ελέγξει τις Ένοπλες Δυνά-
μεις και σιγά – σιγά να τις πάρει στον πλήρη έλεγχο του. 
Άλλωστε η αντίδραση σε αυτή την πολιτική του προκάλεσε 
το πραξικόπημα.

Ακόμη λοιπόν κι αν ο άνανδρος φονιάς που πυροβόλησε 
τον Ρώσο διπλωμάτη πισώπλατα δεν εκτελούσε εντολές 
του βαθέος κράτους του Ερντογάν, περίπτωση απίθανη, εί-
ναι όμως σίγουρα προϊόν της μακράς ισλαμικής πολιτικής 
του αρχηγού του κράτους – συμμορία. Ένα από τα σκυλιά 
που αγρίευε, τελικά δάγκωσε. Αυτό όμως που πρέπει να 
έχει υπ’ όψιν του ο τυχοδιώκτης εγκληματίας που έστειλε 
η γεωγραφία και η Ιστορία δίπλα μας, είναι πως συχνά αυτά 
τα σκυλιά, αργά ή γρήγορα, επιτίθενται και στον ίδιο τον 
αφέντη τους ακόμη και σκοτώνοντάς τον...

*Ο κ. Κρανιδιώτης είναι πρόεδρος του κόμματος «ΝΕΑ 
ΔΕΞΙΑ» 

Επειδή η συζήτηση για πρόωρες εκλογές έχει ανοίξει για 
τα καλά – άσχετα από τι λέει ο πρωθυπουργός – είναι 
ένα θέμα αν αυτές γίνουν πριν την λήξη του 18μηνου 
(Μάρτιο του ’17) ή μετά από αυτήν την ημερομηνία. Αν 
δηλαδή τον πρωθυπουργό τον βολεύει η λίστα ή ο σταυ-
ρός. Οι αναλύσεις που ακούω είναι ότι τον βολεύει η 
λίστα και την ακούω κυρίως από την πλευρά των Νεο-
δημοκρατών. Το επιχείρημα τους είναι ότι έτσι θα απαλ-
λαγεί ακόμα μια φορά από αυτούς που θα μπορούσαν να 
είναι ατίθασοι. Υπάρχουν τέτοιοι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ ή 
στους ΑΝΕΛ; Ασφαλώς και δεν υπάρχουν. Έχει αποδει-
χθεί ότι είναι οι πιο πρόθυμοι να υπογράψουν με τον πιο 
πειθαρχημένο τρόπο τα πιο απίστευτα μέτρα. Άρα γιατί 
να θέλει να απαλλαγεί από την πιο δεμένη και ονειρεμέ-
νη για κάθε πρόεδρο κόμματος κοινοβουλευτική ομάδα;

Επίσης αυτοί που ισχυρίζονται ότι στον Τσίπρα συμ-
φέρει η λίστα και θυμίζω είναι κυρίως ΝΔκράτες, δεν 
λαμβάνουν υπ’ όψη ότι αν γίνουν αλλαγές στις λίστες 
του ΣΥΡΙΖΑ και με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτε-
ρο κόμμα (πόσο δεύτερο δεν παίζει κανέναν ρόλο), τότε 
αμέσως-αμέσως εκλέγει 50 λιγότερους βουλευτές. Αν 
και δεν θα είναι μόνο 50 οι λιγότεροι, θα είναι πολλοί 
περισσότεροι. Αν λοιπόν γίνουν αλλαγές και δεν μπουν 
κάποιοι στις λίστες που είναι ήδη βουλευτές, τότε αυ-
τοί που δεν θα μπουν ενώ είναι θα του κάνουν πόλεμο 
(θα επιδιώξουν να  μπουν σε ψηφοδέλτια άλλων κομ-
μάτων). Ακόμα, αυτοί που δεν θα κοπούν και θα είναι 
σε εκλόγιμη θέση μαζί με αυτούς που θα μπουν στις λί-
στες απλά για να γεμίσουνε τα ψηφοδέλτια αλλά δεν θα 
έχουν καμία ελπίδα να εκλεγούν, τότε τα ποσοστά του 
ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ακόμα χειρότερα από αυτά που βλέπου-
με σήμερα. 

Αντίθετα, ο Μητσοτάκης θα ήθελε λίστα και όχι σταυ-
ρό. Με τους επιπλέον βουλευτές που θα εκλέξει (+ 50 
με την μία λόγω εκλογικού νόμου, το λιγότερο), θα 
μπορούσε να διατηρήσει την σειρά εκλογής μέχρι και 
σε επίπεδο δευτέρου επιλαχόντος και να προσθέσει σε 
εκλόγιμες θέσεις δικούς του ή τέλος πάντων όσους θε-
ωρεί ότι θα του είναι χρήσιμοι στην επόμενη Βουλή. Έτσι 
δεν δημιουργεί και κανένα εσωκομματικό πρόβλημα. 
Και έχει υποψήφιους που θα έχουν κίνητρο να κάνουν 
σωστή και αποδοτική προεκλογική εκστρατεία μιας και 
η πιθανότητα εκλογής θα είναι πολύ μεγάλη. Αν ισχύει 
η παραπάνω ανάλυση, τότε αποκλείω εκλογές πριν τις 
18 Μαρτίου 2017. 

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της εται-
ρίας «INTERVIEW» 

«Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή που οι νέοι τού-
του του τόπου φύγανε για αλλού» θα έλεγε γλαφυ-
ρά ο ποιητής για να περιγράψει την κατάσταση στην 
οποία με αμείωτο ρυθμό (αν όχι αυξανόμενο) έχουμε 
περιέλθει ως χώρα. 

Έχω βιώσει όσο κανείς άλλος τα τελευταία πέντε 
χρόνια τον ολοένα αυξανόμενο ρυθμό με τον οποίο 
φίλοι, συμφοιτητές και συναγωνιστές στον πολιτι-
κό στίβο των νιάτων μας αναζητούν το μέλλον τους 
εκτός Ελλάδος. Έγινα μετανάστης προτού ακόμη 
αντιληφθούμε / νιώσουμε αυτό που έρχεται. Λονδί-
νο, Μελβούρνη, Μόναχο, Σαν Φρανσίσκο. Κάθε πόλη 
και άλλη ιστορία. Άλλοι φίλοι. Άλλα όνειρα. Άλλοι 
στόχοι. Πίσω, βουβοί άνθρωποι. Γονείς, σύντροφοι, 
παιδιά και φίλοι. 

Κάθε Σάββατο λιγότεροι στην έξοδο στην πόλη. Κάθε 
μήνα και άλλο αποχαιρετιστήριο πάρτι. Ως πότε, 
όμως; Γιατροί στη Γερμανία, πολιτικοί μηχανικοί στη 
Μεγάλη Βρετανία, εργαζόμενοι κάθε είδους στην Αυ-
στραλία. Όλοι άνθρωποι σπουδαγμένοι στην Ελλάδα. 

Ένα νέο ανθρώπινο δυναμικό που «βράζει» από ιδέ-
ες, από όρεξη να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί και 
να προωθήσει τον πλούτο της χώρας. Και που το 
κράτος τού έχει κλείσει τον δρόμο, του έχει στερήσει 
τις ευκαιρίες και του έχει ανοίξει την πόρτα της εξό-
δου. Έχοντας αποτύχει να αφουγκραστεί τις κραυγές 
των εξαγωγέων και των εξωστρεφών επιχειρή-
σεων, το κράτος κατάφερε μία αρνητική πρωτιά σε 
εξαγώγιμο προϊόν: τα φρέσκα μυαλά. 

Στο Ποτάμι επιμένουμε να δίνουμε προσοχή και αξία 
σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία. Στους αν-
θρώπους. Έχουμε υποχρέωση ως πολιτική διοίκη-
ση να στηρίξουμε τους ανθρώπους που μπορούν να 
οδηγήσουν στην επανάκαμψη της χώρας και να τη 
βάλουν ξανά στον δρόμο της ανάπτυξης. 

Το στοίχημα στις εκλογές που θα έρθουν. Στα κοντά. 
Πολύ κοντά. Η λογική να επιστρέψει. Όχι η συντήρη-
ση, το νου σας. Η λογική.

*Ο κ. Νυφούδης είναι πολιτικός υπεύθυνος του 
Τομέα Εξαγωγών στο Ποτάμι

Του Φαήλου Κρανιδιώτη* Του Δημήτρη Βασιλειάδη*Του Νίκου Νυφούδη*

Κάθε Σάββατο λιγότεροι  
στην έξοδο στην πόλη

Ο Ερντογάν χρόνια τώρα ταΐ-
ζει τον λαό του όχι ωμό κρέας 

αλλά ωμές, βάρβαρες ιδέες

Τότε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ 
θα είναι ακόμα χειρότερα από 
αυτά που βλέπουμε σήμερα
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Karfitsa / Ρεπορτάζ

Ζούμε το διαζύγιο της πολιτικής από τη δημοκρατία
ΣΛΟΓΚΑΝ, ΡΗΤΟΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ, ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΕμβρόντητοι, παρακολουθήσαμε 

την πρόσφατη αντιπαράθεση με 
ανταλλαγή ύβρεων μέσα στο 

κοινοβούλιο, μεταξύ δύο πολιτικών 
ανδρών. Άδωνις Γεωργιάδης και 
Παύλος Πολάκης, μόνο που δεν ήρ-
θαν στα χέρια. Οι χαρακτηρισμοί που 
αντάλλαξαν βαρύτατοι. Και δυστυ-
χώς δεν είναι η πρώτη φορά που το 
ελληνικό κοινοβούλιο ζει μέρες δόξης 
λαμπρές. Ανάλογες εικόνες έχουμε 
ζήσει και στο παρελθόν. Λαϊκισμός 
στην πολιτική μας ζωή. 

Το σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο αναδει-
κνύει προσωπικότητες που σε άλλες περιό-
δους, σε άλλες εποχές, δεν θα είχαν το θράσος 
να βγουν μπροστά, να επιδιώξουν να ξεχωρί-
σουν. Το λαϊκισμό το συναντούμε καθημερινά 
σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς 
μας. Στην ανάγνωση εντύπων μαζικής ενημέ-
ρωσης, σε τηλεοπτικές εκπομπές ενημερω-
τικές και μη, σε εκδηλώσεις πολιτισμού. Τον 
ζούμε, συμβιώνουμε, κάποιες φορές αντι-
δρούμε, κάποιες άλλες όμως ανεχόμαστε και 
δυστυχώς αποδεχόμαστε, πρόσωπα, πράγμα-
τα και καταστάσεις. Το φαινόμενο του λαϊκι-
σμού δεν προσεδαφίστηκε προσφάτως στη 
χώρα μας από άγνωστη προέλευση. Καλλιερ-
γήθηκε εδώ και σειρά ετών. Το παρακολου-
θούμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, 
και σε ευρωπαϊκές χώρες. Ας μην ξεχνάμε ότι 
πριν την εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, πρόεδρος είχε εκλεγεί για δύο συνεχό-
μενες θητείες ο Μπάρακ Ομπάμα, όχι μόνο ως 
ο επικρατέστερος δημοκρατικός, όχι μόνο για 
την ηπιότερη και σοσιαλίζουσα ενδεχομένως 
οικονομική και κοινωνική πολιτική του, αλλά 
και γιατί ήταν ένας έγχρωμος επιτυχημένος 
Αμερικάνος, προερχόμενος από το αδύναμο 
και ανίσχυρο κοινωνικό κομμάτι των ΗΠΑ. Η 
εκλογή του Τράμπ, ίσως είναι η κορύφωση 
του φαινομένου. Μάλλον, όμως δεν τα έχου-
με δει όλα.

Λαϊκισμός στην πολιτική 

«Οι πολιτικοί ψεύδονται και χρησιμοποιούν 
λαϊκιστικές τεχνικές, γιατί διαφορετικά δεν 
εκλέγονται. Αυτοί πιστεύουν ότι οι ψηφο-
φόροι είναι εύκολο να ακούσουν ψέματα. 
Οπότε και οι πολιτικοί οδηγούνται σε αυτά. 
Στο τέλος οι ψηφοφόροι βγαίνουν χαμένοι», 
δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της 

Γαλλίας, Μπερνάρ Κουσνέρ, στο βρετανικό 
δίκτυο BBC. Και οι δηλώσεις του Γάλλου 
πολιτικού, αναδεικνύουν την απτή πραγματι-
κότητα. Όμως μήπως τελικά αυτό πιστεύουν 
οι πολιτικοί ή τουλάχιστον αυτό θέλουν να 
πιστεύουν. Μήπως οι πολίτες τους εγκαλούν 
έστω και κάποιες φορές να πουν μια την αλή-
θεια.

Τραμπ – Τσίπρας, πόσο μοιάζουν!

Η αναπάντεχη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, 
στην προεδρία των ΗΠΑ, μέσα από τους ρε-
πουμπλικάνους οι οποίοι και τον πολέμησαν, 
μπορεί να αντιστοιχηθεί με την αλματώδη 
ανέλιξη του Αλέξη Τσίπρα, στην ελληνική 
πολιτική πραγματικότητα. Ξαφνικά το 2015, 
ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής πάντα τον Τσίπρα, 
γίνεται κόμμα εξουσίας. Αν και Τσίπρας και 
Τραμπ τοποθετούνται, ίσως, στα δύο άκρα 
του πολιτικού φάσματος, τουλάχιστον μέσω 
της ρητορικής τους, οι μέθοδοι της πολιτικής 
εκστρατείας τους εμφανίζουν πολλά κοινά 
σημεία.

Ο Αλέξης της ΚΝΕ στο Μαξίμου 

Παρά την αγάπη του για τις μαρξιστικές θε-
ωρίες, τον Λένιν και την αριστερή παράταξη 
της ΚΝΕ, από όπου ξεκίνησε την πολιτική του 
καριέρα, ο Τσίπρας προέρχεται από μεγαλοα-
στική οικογένεια και η ζωή δεν φαίνεται  να 
τον δυσκόλεψε. Πτυχιούχος Μηχανικός του 
Πολυτεχνείου, με εύκολη, σχεδόν  ανώδυνη 
στρατιωτική θητεία, εισήλθε στην πολιτική 
ζωή του τόπου από πολύ νωρίς και όταν ο 
Αλέκος Αλαβάνος του έδωσε το δαχτυλίδι 
του ΣΥΡΙΖΑ, η απασχόλησή του με αυτήν ήταν 
μονόδρομος. Η εδραίωσή του στην προεδρία 
του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να ήταν και συγκυριακή.

Και ο Τράμπ στο Λευκό Οίκο

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Trump 
μεγάλωσε στις Η.Π.Α με καπιταλιστικές θε-
ωρίες και πρότυπα. Διαδέχτηκε τον πατέρα 
του στην εταιρία του real estate και σύντομα 
εκτινάχθηκε επαγγελματικά. Πλέον στόχος 
του είναι να γίνει επιτυχημένος πρόεδρος 
των Η.Π.Α. Οι δύο πολιτικές εκστρατείες εμ-
φανίζουν πολλά κοινά σημεία. Ως παράδειγ-
μα, επέλεξαν και οι δύο να στοχεύσουν σε 
συγκεκριμένες ομάδες ψηφοφόρων, πολύ 
προσεκτικά και σαφώς, κρίνοντας από την 
επιτυχία τους, πολύ έξυπνα. Στην χώρα μας 
είχαμε τους αγανακτισμένους και τις πλατείες 
που γέμιζαν από πολίτες δυσαρεστημένους 
από την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. 
Εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ, έπεσαν θύ-
ματα της οικονομίας  που εφαρμόζετε. Η ψα-
λίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών μεγάλω-
σε περισσότερο. Με γενικεύσεις, υποσχέσεις 
και σλόγκαν, Τραμπ και Τσίπρας προσέλκυσαν 
απελπισμένους πολίτες. Όσους αναζητούσαν 
ελπίδα. Αλλά και όσους πίστευαν ότι αυτή η 
πολιτική δεν είναι μονόδρομος. Ήταν βάσιμες 
οι υποσχέσεις τους ή αποτέλεσμα χυδαίων, 
ντροπιαστικών λαϊκιστικών τακτικών; Ο λαϊ-

κιστικές δηλώσεις ανήγαγαν τον Τσίπρα στον 
πρώτο και νεότερο αριστερό πρωθυπουργό 
της Ελλάδας. Ανάλογες μεθόδους ακολού-
θησε και ο Tραμπ.

Το Brexit αποτέλεσμα λαϊκισμού 

O Θωμάς Σιώμος, υποψήφιος διδάκτωρας 
Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ και μέλος 
της ερευνητικής ομάδας Populismus, που 
μελετά το λαϊκιστικό λόγο και τη δημοκρα-
τία, τοποθετεί «την εκλογή Τραμπ, το Brexit, 
του οποίου ηγήθηκε το άλλοτε περιθωριακό 
UKIP, την ήττα του Ρέντσι,  που πιστώθηκε ο 
Πέπε Γκρίλλο και το διαδικτυακό του κόμμα 
των Πέντε Αστέρων, την ενδυνάμωση ευ-
ρωσκεπτικιστικών φωνών στην καρδιά της 
Ευρώπης, που διεκδικούν προεδρίες χωρών, 
όπως η Αυστρία με τον Χόφερ και κυρίως η 
Γαλλία με τη Λεπέν, καθώς συνδυάζονται με 
την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης στην 
Ευρώπη και την αέναη σε παγκόσμιο επίπεδο 
μεταναστευτική μετακίνηση πληθυσμών, που 
αναζητούν μια καλύτερη συνθήκη ζωής, στα 
γεγονότα εκείνα που είναι ικανά να κατατά-
ξουν το 2016 στις αξιοσημείωτες χρονιές για 
τους αναλυτές του μέλλοντος».

Ο λαϊκισμός διώχνει την δημοκρατία

Πολλά από τα παραπάνω, αποτελέσματα 
έχουν συνδεθεί με τη συνεχώς εντεινόμε-
νη συζήτηση περί λαϊκισμού. Υπάρχουν δι-
αφορετικές προσεγγίσεις του φαινομένου 
που το συνδέουν με διαφορετικά νοήματα. 
«Υπάρχει ο αριστερός, ο δεξιός και ο ακρο-
δεξιός λαϊκισμός που στην αρχή της πρώτης 
δεκαετίας του 2000, ονομαζόταν νεολαϊκι-
σμός. Υπάρχουν προσεγγίσεις που  θεωρούν 
τον λαϊκισμό συμβατό με κάθε ιδεολογία και 

...και στην οικονομία 
Ο λαϊκισμός φέρει αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια οικονο-
μία, εκτιμά ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Δημοσιογρα-
φίας και Μ.Μ.Ε με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία της Επι-
κοινωνίας, Β. Βαμβακάς. Συγκεκριμένα, «ο λαϊκισμός υπόσχεται 
τα πάντα σε όλους και ξεπερνά τις παραγωγικές δυνατότητες 
μιας κοινωνίας και τον πλούτο που μπορεί να διανεμηθεί. Στην 
Ελλάδα, ο λαϊκισμός άνδρωσε συντεχνιακά αιτήματα και προσ-
δοκίες, ανέπτυξε μια στρεβλή εξάρτηση από το κράτος, διαμόρ-
φωσε πολλές από τις συνθήκες της σημερινής χρεωκοπίας. Το 
χειρότερο είναι ότι δεν επιτρέπει στην κοινή γνώμη να συνειδη-
τοποιήσει τις δυσκολίες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και 
να αλλάξει τις βασικές παραγωγικές δομές της, ρίχνοντας όλες 

Not for ever...

Κυρίαρχος παράγοντας ο λαϊκισμός, 
ίσως και καθοριστικός στη ζωή μας. 
Οι πολίτες πάνε κόντρα στο ρεύμα 
του political correct , αντιδρούν στην 
προσπάθεια οικονομικής ισοπέδωσής 
τους από τους ισχυρούς του πλανήτη. 
Μόνη τους ελπίδα οι ρητορείες πολι-
τικών που λαϊκίζουν. Μόδα είναι, θα 
περάσει.

Των Όλγας Γκάλη και Χριστιάνας Μανιάτη



17

Ρεπορτάζ / Karfitsa

Ζούμε το διαζύγιο της πολιτικής από τη δημοκρατία
ΣΛΟΓΚΑΝ, ΡΗΤΟΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ, ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

...και στην οικονομία 
Ο λαϊκισμός φέρει αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια οικονο-
μία, εκτιμά ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Δημοσιογρα-
φίας και Μ.Μ.Ε με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία της Επι-
κοινωνίας, Β. Βαμβακάς. Συγκεκριμένα, «ο λαϊκισμός υπόσχεται 
τα πάντα σε όλους και ξεπερνά τις παραγωγικές δυνατότητες 
μιας κοινωνίας και τον πλούτο που μπορεί να διανεμηθεί. Στην 
Ελλάδα, ο λαϊκισμός άνδρωσε συντεχνιακά αιτήματα και προσ-
δοκίες, ανέπτυξε μια στρεβλή εξάρτηση από το κράτος, διαμόρ-
φωσε πολλές από τις συνθήκες της σημερινής χρεωκοπίας. Το 
χειρότερο είναι ότι δεν επιτρέπει στην κοινή γνώμη να συνειδη-
τοποιήσει τις δυσκολίες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και 
να αλλάξει τις βασικές παραγωγικές δομές της, ρίχνοντας όλες 

τις ευθύνες στους κακούς ξένους και στα σκοτεινά συμφέρο-
ντα». Ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Δημοσιογραφίας και 
Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο την Οικονομία των 
Μ.Μ.Ε, Γ. Τσουρβάκας συμπληρώνει, «σήμερα στον εγχώριο και 
διεθνή πολιτικό λόγο επικρατεί μια λαϊκιστική ρητορική με φρά-
σεις όπως  «οι οικονομικοί μετανάστες παίρνουν τις εγχώριες 
δουλειές», «για την οικονομική κρίση ευθύνονται οι τράπεζες 
και οι τραπεζίτες», «το παγκόσμιο εμπόριο έχει ως αποτέλεσμα 
την εξαφάνιση τοπικών προϊόντων», «η παγκοσμιοποίηση έχει 
δημιουργήσει πανίσχυρες ελίτ», κ.ά. Πάνω σε αυτή τη ρητορική 
στηρίχθηκαν οι καμπάνιες του Brexit και του Τραμπ στην Αμερι-
κή. Η ρητορική δεν παρουσιάζει όλη την οικονομική πραγματικό-

τητα. Οι οικονομικοί μετανάστες αποτελούσαν ανέκαθεν φθηνό 
εργατικό δυναμικό, που αυξάνει την παραγωγικότητα στη χώρα 
στην οποία εισέρχεται και απασχολείται. Το τραπεζικό σύστημα 
συμβάλλει σημαντικά στη δανειοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων. 
Η εισαγωγή φθηνών προϊόντων επιτρέπει την κατανάλωσή τους 
από χαμηλόμισθες κοινωνικές ομάδες. Οι διανεμητικές πολιτι-
κές όταν υπάρχει ένα ορθολογικό σύστημα φορολόγησης των 
μεγάλων επιχειρήσεων και του κοινωνικού κράτους μπορεί να 
μειώσει σημαντικά τις ανισότητες. Φυσικά, και στην ελληνική 
περίπτωση το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει κοινωνική πολιτική 
χωρίς μνημόνιο από τη στιγμή που χρωστάμε δεν είναι παρά λαϊ-
κιστικός λόγος που παραπλανά το λαό».

άλλες που τον θεωρούν ισότιμο με την ίδια 
την πολιτική και την ουσία του ανταγωνιστι-
κού της πυρήνα.  Υπάρχουν προσεγγίσεις που 
τον εξισώνουν με την «παραπλάνηση» των 
λαϊκών στρωμάτων και τη δημαγωγία και 
άλλες που τον περιγράφουν ως ένα πολιτικό 
στυλ που ευνοεί την κινητοποίηση αυτών των 
μαζών. Κάποιες άλλες προσεγγίσεις εναπο-
θέτουν σε αυτό το φαινόμενο την ελπίδα για 
την αφύπνιση των λαϊκών κινημάτων και την 
επανένταξή τους στον στίβο του πολιτικού 
ανταγωνισμού». Για τη σχέση λαϊκισμού και 
δημοκρατίας o κ. Σιώμος αναφέρει: «Είναι 
αδιαμφισβήτητη η σύνδεση του λαϊκισμού με 
τη σταδιακή αποσύνδεση της δημοκρατίας 
από το περιεχόμενό της, καθώς εμπεδώνεται 
η μεταδημοκρατική συνθήκη και εντείνεται η 
πολιτική απάθεια».

Ο λαϊκισμός στη ζωή μας 

Ειδικότερα, για την Ελλάδα, εξηγεί πως «ο 
λαϊκισμός έχει φυσικοποιηθεί τόσο έντονα, 
ως αρνητική πολιτική διεργασία, που έχει 
οδηγήσει στην λεξιπλασία του ενεργητικού 
ρήματος «λαϊκίζω», το οποίο  αναφέρεται 
στην εσκεμμένη λαϊκιστική έγκλιση με σκοπό 
την παραπλάνηση των  λαϊκών στρωμάτων. 
Ρήμα που χρησιμοποιούν και οι παρέες με-
ταξύ τους ως κατηγορία ή  πείραγμα. Όπως 
στο εξωτερικό για παράδειγμα στην Αγγλία 
έτσι και στην Ελλάδα υπάρχει απόσταση στην 
κατανόηση που έχουν τα μέσα ενημέρωσης 
για το λόγο του λαϊκισμού σε σχέση με την 
κατανόηση που έχουν οι ερευνητές και η ακα-
δημαϊκή κοινότητα. Οι έρευνες αποδεικνύουν 
πως ο ελληνικός τύπος έχει εμπεδώσει την 
αρνητική σήμανση του φαινομένου παρά την 
αναστοχαστικότητα που δείχνουν ελάχιστοι 
αναλυτές ή δημοσιολόγοι. Έτσι όλα τα δεινά 
της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας αποδί-
δονται  ως λαϊκισμός, ενώ διαφέρουν από 
αυτόν σε πολλά σημεία. Ιδιαίτερα θεαματικά 
πολιτικά στυλ (τύπου Πολάκη ή Άδωνι) ονο-
μάζονται «λαϊκισμός», ενώ αποτελούν περισ-
σότερο σημεία της υποταγής της πολιτικής 
στο «θέαμα» και την γραμματική των μέσων. 
Τηλεγενείς πολιτικοί είναι όχι όσοι εκφρά-
ζουν επιχειρήματα και σέβονται τους κανόνες 
ενός διαλόγου, αλλά όσοι εκτοξεύουν ύβρεις, 

φωνασκούν ή βρίζουν, διακόπτουν τον συ-
νάδελφο τους, με αποτέλεσμα να κερδίζουν 
πολλά λεπτά τηλεπροβολής, που εξισώνο-
νται σε αναγνωρισιμότητα και εκλογιμότητα».

Αριστεροί και δεξιοί 
μηχανεύονται θεωρίες 
για να προσελκύσουν
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1.«Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής 
‘Τζούρβα’ οικισμού Ιερισσού»: Προϋπολο-
γισμός 3,6 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην 
κατασκευή υποδομών αντιπλημμυρικής προ-
στασίας της περιαστικής περιοχής της Δ.Κ. 
Ιερισσού. Προβλέπεται η διευθέτηση πέντε 
κλάδων, συνολικού μήκους περίπου 2.985 
μέτρων, και συνολικής λεκάνης απορροής 
1,344 τ. χλμ.

2.«Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου»: 
Προϋπολογισμός 2,4 εκ. ευρώ. Αποτελείται 
από δυο υποέργα. Το πρώτο αφορά στη δι-
ευθέτηση δυο κεντρικών ρεμάτων, που διέρ-
χονται μέσα από τον οικισμό. Θα γίνει εκβά-
θυνση και διαμόρφωση κατάλληλης διατομής 
της κοίτης των δυο ρεμάτων, όπως διέρχο-
νται μέσα από την Όλυνθο και απολήγουν 
στον Ολύνθιο ποταμό. Η κατάσταση των δύο 
ρεμάτων όπως καταγράφεται σήμερα, χαρα-
κτηρίζεται από τις πολλές μετατοπίσεις και 
διακοπές του άξονα της κοίτης, τόσο από κοι-
νωφελή έργα όσο και από τις εργασίες ιδιωτι-
κής πολεοδόμησης. Συγκεκριμένα διαπιστώ-
νεται η απουσία συνεχούς κοίτης, με επαρκή 
διατομή στο μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων. 

Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του ρέματος 
Γ, συνολικού μήκους 200 μέτρων, στο ύψος 
του δημοτικού σχολείου, όπου η διατομή της 
κοίτης είναι επενδεδυμένη στο υπόλοιπο της 
μήκος περίπου 1.800 μ. είτε παρουσιάζει υπο-
τυπώδη διατομή, είτε απουσιάζει εντελώς. Τα 
πλημμυρικά νερά όπως διέρχονται εντός του 
οικισμού, λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και 
επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται ανεξέ-
λεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών 
δρόμων όσο και στην επιφάνεια των οικοπέ-
δων. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην αμοιβή 
της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για 
την παρακολούθηση των εκσκαφών και χω-
ματουργικών εργασιών.

3.«Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περι-
οχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών»: Προϋπολο-
γισμός 1,6 εκ. ευρώ. Για την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου πλημμύρας από το ρέμα του 
Ελαιώνα θα δημιουργηθεί λιμνοδεξαμενή, 
ώστε να συμβάλει στην ανάσχεση πλημμυ-
ρών, κατακρατώντας τα νερά της βροχής. 
Επίσης θα γίνουν και έργα ελεγχόμενης εκρο-
ής, με τοιχίο αντιστήριξης και αντλιοστάσιο 
αναπέτασης.

4.«Αντιπλημμυρική προστασία ρέμα-
τος Τ.Κ. Διονυσίου»: Προϋπολογισμός 
347.200 ευρώ. Το έργο αφορά σε σημει-
ακές επεμβάσεις στο τμήμα του ρέματος 
Διονυσίου από το όριο της επέκτασης 
παραλίας Διονυσίου μέχρι το όριο της ει-
σόδου στον οικισμό της Πορταριάς. Οι 
επεμβάσεις αφορούν στην εξομάλυνση της 
κοίτης του ρέματος και αναδιαμόρφωσή 
της με σταθερή κλίση, έτσι ώστε η ταχύτη-
τα των νερών να μην παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρες αυξομειώσεις προκαλώντας τα έντονα 
φαινόμενα διάβρωσης που παρατηρούνται 
σήμερα και προκαλούν πλημμυρικά φαινό-
μενα και προβλήματα στη θαλάσσια περι-
οχή στην εκβολή του συγκεκριμένου ρέ-
ματος. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν κατά 
μήκος του ρέματος δεν θα επηρεάσουν τη 
μορφή του. Με την κατασκευή των προτει-
νόμενων έργων θα επιτευχθεί η αντιμετώ-
πιση των πλημμυρικών φαινομένων που 
οφείλονται στην έντονη στερεοπαροχή 
που παρατηρείται σε περιπτώσεις έντονων 
βροχοπτώσεων και η προστασία της περι-
οχής στη θέση εκβολής του ρέματος.

Τα έργα που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αντιπλημμυρικά έργα σε…  
τέσσερις περιοχές της Χαλκιδικής
Στην αντιπλημμυρική προ-

στασία τεσσάρων περιοχών 
της Χαλκιδικής προχωρά η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
μετά την υπογραφή της ένταξης 
ισάριθμων έργων στο νέο ΕΣΠΑ 
(ΣΕΣ 2014 – 2020) από τον Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστα. Πρόκειται 
για παρεμβάσεις σε ρέματα, που 
θα θωρακίσουν αντιπλημμυρικά 
τέσσερις περιοχές, προστατεύοντας 
συνολικά 20.000 πολίτες. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των τεσσάρων 
πράξεων, που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ και 
στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», ο 
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι 
περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ (φωτο αρχείου 
halkidikinews.gr)

Xωρίς αντιπλημμυρική 
θωράκιση επί χρόνια

Τα τέσσερα ρέματα είναι στην περιοχή Τζούρβα 
Ιερισσού, στην Όλυνθο, στην περιοχή Αλμύρα 
Νέων Μουδανιών και στον οικισμό Διονυσί-
ου. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
«οι ανάγκες για αντιπλημμυρική θωράκιση 
στην Κεντρική Μακεδονία είναι τεράστιες, κα-
θώς επί πολλά χρόνια δεν έγιναν απαραίτητα 
έργα, με αποτέλεσμα να φράξουν ρέματα και 
να μειωθεί δραματικά η παροχετευτικότητά 
τους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για 
την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, 
ώστε να χρηματοδοτηθούν από την Πολιτεία. 
Δυστυχώς, πέραν ελάχιστων περιπτώσεων 
δεν είχαμε ανταπόκριση, παρότι έχουμε επι-
σημάνει τον επείγοντα χαρακτήρα των παρεμ-
βάσεων. Μέσω του νέου ΕΣΠΑ κάνουμε άλλη 
μια μεγάλη προσπάθεια να αποκαταστήσουμε 
χρονίζοντα προβλήματα στην αντιπλημμυρική 
θωράκιση, αυτή τη φορά της Χαλκιδικής, με 
8 εκ. ευρώ. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε πα-
ρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης των 
περιοχών του Στρυμονικού Κόλπου, των 
Σερρών (Στρυμόνας – Κερκίνη) και περιοχών 
που επλήγησαν από θεομηνίες. Προχωρήσα-
με άμεσα στην έκδοση της πρόσκλησης για 
τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας μέσω των διαθέσιμων κονδυλί-
ων του νέου ΕΣΠΑ, που ανέρχονται σε 43 εκ. 
ευρώ. Για εμάς αποτελεί ύψιστη προτεραιότη-
τα η αντιπλημμυρική θωράκιση της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε 
μια ισχυρή ασπίδα πρόληψης και προστασίας 
από τους φυσικούς κινδύνους, ώστε να μη βι-
ώσουμε ξανά φαινόμενα των προηγούμενων 
ετών με ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν και 
περιουσίες να χάνονται. Γι’ αυτό εξαντλούμε 
όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουμε».
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Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε από το βήμα της βουλής ο βουλευτής 
Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχάλης Τζελέπης, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση του προ-
ϋπολογισμού.  Ο Σερραίος βουλευτής, σχολιάζοντας την κυβερνητική αναπτυξιακή πολιτική, ξεκαθάρισε 
πως «η ανάπτυξη δεν διατάσσεται αλλά επιτυγχάνεται με σχέδιο. Με προγραμματισμό και με προσπάθεια 
δημιουργίας φιλικού στους επενδυτές περιβάλλοντος». Ο κ. Τζελέπης, είπε πως η συζήτηση και η ψήφιση 
του προϋπολογισμού έγινε «σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και γενικευμένης ανασφάλειας σε πολιτικό και 
οικονομικό επίπεδο». Κατηγόρησε τον κυβερνητικό συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ότι «όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα φόρτωσαν τον ελληνικό λαό με ένα αχρείαστο τρίτο μνημόνιο, με 86 δισεκατομμύρια ευρώ νέο 
δάνειο, με ύψους 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα, με απώλεια στο ΑΕΠ κοντά στα 20 δισεκατομμύ-
ρια, με εκροή καταθέσεων 40 δισεκατομμυρίων ευρώ και με κόστος κεφαλαιοποίησης των τραπεζών». 
Για τον Σερραίο βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης «όσα νούμερα και να παρουσιαστούν και να 
αναλυθούν, οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά γιατί βιώνουν την φοροληστρική και φορομπηχτική πολιτική της 
κυβέρνησης. Καθώς τη ζουν καθημερινά στο πετσί τους. Στον καθημερινό τους αγώνα για επιβίωση». και 
τονίζει ο Σερραίο βουλευτής, «οι πολίτες το βιώνουν και στο τέλος κάθε μήνα σε μια ατέρμονη προσπάθεια 
για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους».  

Καυστικός, έως και κυνικός, εμφανίστηκε ο ιερομόναχος Πορφύριος Μπατσα-
ράς, ηγούμενος στη μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βέροιας, με αφορμή τα 
έθιμα του Δωδεκαημέρου. 

«Όλα τα δαιμονικά έθιμα των Χριστουγέννων τα αναβιώνουμε. Ευτυχώς δεν 
υπάρχουν καμινάδες να αρχίσουν να κατεβαίνουν και οι Καλλικάντζαροι... και 
όλα αυτά για να «θυμίσουν» τα Χριστούγεννα. Το ότι γιορτάζουμε την Γέννα 
του Θεανθρώπου μάλλον το ξεχάσαμε. Τα νιάτα φορούν και μεταμφιέζονται σε 
Ρουγκάτσια και σε Μωμόγερους, δηλαδή δαιμονικές υπάρξεις, και οι γονήδες 
καμαρώνουν που τα παιδιά τους ντύνονται/γίνονται δαίμονες. και όλα αυτά γί-
νονται για να... γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Το να πάν στην Εκκλησία το θε-
ωρούν κούραση και το θεωρούν ... επικίνδυνο. Τί να πεις, με τον Νεοέλληνα;! 
Δεν υπάρχει πιο άσχετη για να μην πω μπάσταρδη ράτσα...», ήταν τα λόγια του 
Γέροντα. Ο αρχιμανδρίτης Πορφύριος θέλησε να σχολιάσει δυσμενώς  όλους 
αυτούς τους πιστούς που αν και Χριστούγεννα δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. 
Στόχος του ήταν και να καταδείξει με αιχμηρό λόγο τα παγανιστικά έθιμα των 
ημερών των Χριστουγέννων. Ωστόσο, τα λεγόμενά του προκάλεσαν αμηχανία 
στην μητρόπολη καθώς κάποιοι σύλλογοι και δη πολιτιστικοί εξέφρασαν δυ-
σφορία για τα όσα είπε ο ηγούμενος.

Χρωστούσαν λεφτά στους εργαζόμενους και η δικαιοσύνη τους καταδίκασε. Σε ποινές φυλάκισης 29 και 36 μηνών με αναστολή, αντίστοιχα, καταδικά-
στηκαν ο δήμαρχος Νάουσας και πρόεδρος της ΕΤΑ Νίκο Κουτσογιάννη και ο Γιάννης  Γκαρνέτας  πρώην πρόεδρος, γιατί είχαν χρέη προς τους εργαζο-
μένους.  Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο πρώην δήμαρχος Τάσος Καραμπατζός τόνισε ότι πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία που αφορά 
οφειλές της ΕΤΑ. Οφειλές που μπορεί να στείλουν αιρετούς ως  κατηγορούμενους. Να τους επιβληθούν εξοντωτικές ποινές και να τους κατασχεθούν  
περιουσιακά στοιχεία. «Είναι απαράδεκτο να διώκονται πολιτικά πρόσωπα για τις πολιτικές τους επιλογές, όταν δεν υπάρχει φυσικά κατάχρηση», επισή-
μανε ο κ. Λακηνάνος. Το δαιδαλώδες γραφειοκρατικό δημόσιο μπορεί να κατασπαράξει και τους αιρετούς.

Μιχ. Τζελέπης: «Οι επενδύσεις δεν διατάσσονται» 

Ηγούμενος όλο φλόγα

Αιρετοί στη Νάουσα καταδικάζονται λόγω …γραφειοκρατίας 37.000 κιλά πορτοκάλια  
και… 5.000 κοτόπουλα

Χωρίς κανένα πρόβλημα πραγματο-
ποιήθηκε η παραλαβή των ποσοτή-
των τροφίμων για την υλοποίηση του 
προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας 
για τους ωφελούμενους του νομού. Η 
παραλαβή έγινε από τις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Κιλκίς και αφορούσε νωπά κοτόπουλα, 
πορτοκάλια, μήλα και λάχανα. Τα τρό-
φιμα παραλαμβάνονται μέσω του Τα-
μείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 
(ΤΕΒΑ).

Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκουντενού-
δης, συνυπέγραψε με τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο των «Κτηριακών Υποδομών 
Α.Ε.», σύμβαση παραχώρησης χρήσης 
ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου εμ-
βαδού 7 περίπου στρεμμάτων, για την 
ανέγερση και λειτουργία του 4ου Νη-
πιαγωγείου Πολυκάστρου. Η δημιουρ-
γία του νέου 4ου νηπιαγωγείου Πολυ-
κάστρου θα καλύψει τις ανάγκες των 
νηπίων της περιοχής σύμφωνα με τις 
σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και 
λειτουργικότητας…

Ευρεία σύσκεψη για το θέμα της ακα-
ταλληλότητας των κτιριακών εγκατα-
στάσεων του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς έγινε 
και από τις εισηγήσεις των αρμοδίων 
κατέστη εξ αρχής σαφές ότι οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις… δεν παρέχουν πλήρεις 
εγγυήσεις ασφαλείας και θα πρέπει 
να επιδιωχθεί η άμεση μεταστέγαση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από τη 
μέχρι τώρα έρευνα για κατάλληλους 
χώρους φάνηκε ότι η πλέον πρόσφορη 
προοπτική έχει να κάνει με την άμεση 
μετεγκατάσταση του ήδη λειτουργού-
ντος Τμήματος ΤΕΙ Κιλκίς από τα κτίρια 
του ΟΑΕΔ στο νέο κτίριο του ΤΕΙ. Η με-
τεγκατάσταση στο νέο κτίριο θα επιτρέ-
ψει τη χρησιμοποίηση του κτιρίου του 
ΟΑΕΔ από το 2ο ΕΠΑΛ. Παράλληλα, θα 
διερευνηθεί και η πιθανότητα μετεγκα-
τάστασης του δυναμικού του 2ου ΕΠΑΛ 
στο νέο κτίριο του ΤΕΙ, ώστε να είναι 
συμφερότερη η λειτουργία του κοστο-
βόρου κτιρίου των 5.000 τ.μ.

Οι «σκιώδεις» υπουργοί, του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη επιδίδονται σε έναν συνεχή αντιπο-
λιτευτικό αγώνα καθώς το σήμα έχει δοθεί. 
Οι εκλογές έρχονται. Ο Σερραίος βουλευτής 
της ΝΔ και τομεάρχης Υποδομών και Μετα-
φορών, Κώστας Καραμανλής, δεν αφήνει 
τίποτα να πέσει κάτω. Με αφορμή τα εγκαί-
νια δημοσίων έργων από τον πρωθυπουρ-
γό και στελέχη της κυβέρνησης σχολίασε, 
«υπενθυμίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τα δημό-
σια έργα δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνη-
ση, σε κανέναν υπουργό, σε κανένα κόμμα. 
Ανήκουν στους πολίτες. Γιατί απλούστατα, 
αυτά τα έργα άλλος τα σχεδιάζει, άλλος τα 
δημοπρατεί, άλλος υπογράφει τις συμβά-

σεις και άλλος κόβει τις κορδέλες». Ο κ. 
Καραμανλής, σε δήλωσή του, ξεκαθαρίζει 
πως τα έργα τα οποία εγκαινιάζονται τώρα 
από την κυβέρνηση Τσίπρα, έχουν τις βάσεις 
τους σε παλαιότερες κυβερνήσεις και μά-
λιστα του Αντώνη Σαμαρά. Για τον Σερραίο 
νεοδημοκράτη βουλευτή, ο πρωθυπουργός 
πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση νέων δημόσιων έργων που 
χρειάζεται η χώρα αντί όπως καταγγέλλει να 
αναλώνεται σε τελετές εγκαινίων. «Ακόμη 
και τώρα, ο κ. Τσίπρας αντί να συμβάλει στον 
τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης, 
αναλώνεται στο κόψιμο κορδελών», τονίζει 
χαρακτηριστικά.

Όχι άλλες κορδέλες από την κυβέρνηση



20

Karfitsa / Ρεπορτάζ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ «ΠΟΥΛΑΕΙ»

Ο Θεσσαλονικιός σκιτσογράφος 
που… σαρώνει στο διαδίκτυο
Ένας Θεσσαλονικιός σκι-

τσογράφος κάνει το γύρω 
του διαδικτύου μέσα από τα 

σκίτσα του παρουσιάζοντας διαφο-
ρετικές εκδοχές σε παροιμίες, αρ-
χαιοελληνικές ιστορίες και λαϊκές 
εκφράσεις βγαλμένες μέσα από τη 
ζωή. 

Πως θα σας ακουγόταν αν ξαφνικά «των 
φρονίμων τα παιδιά δεν μαγείρευαν πριν πει-
νάσουν», αν μητέρες έλεγαν «όχι στη ζακέτα», 
αν ο Κύκλωπας είχε ρωτήσει το Οδυσσέα 
εκτός από το όνομα και το επίθετο του και 
αν τελικά το τηλέφωνο της Άννας Βίσση είχε 
χτυπήσει στις…12.  Αναρχία είναι η καταλλη-
λότερη λέξη για να περιγράψει την κόντρα 
στις παραπάνω «εναλλακτικές» πραγματι-
κότητες . «Αναρχία» είναι επίσης και μια από 
τις σειρές σκίτσων του καλλιτέχνη Rabbit. 
Ο Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης είναι αυτοδί-
δακτος και ασχολείται συστηματικά με την 
σκιτσογραφία τα τελευταία οκτώ χρόνια, έχει 
εικονογραφήσει εκπαιδευτικά εγχειρίδια, έχει 
διοργανώσει μια ατομική έκθεση στην Ολλαν-
δία και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις 
σε Ελλάδα και Ολλανδία. Δουλειές του έχουν 
δημοσιευτεί σε ιστοσελίδες και περιοδικά της 
χώρας μας και του εξωτερικού. Ο Rabbit αυτή 
τη περίοδο μένει στην Αθήνα όπως είπε στην 
KARFITSA για επαγγελματικούς λόγους.

Η «αναρχία» της σκιτσογραφίας

Τα σκίτσα της σειράς «Αναρχία»  έχουν γίνει 
viral. Ο Rabbit αναφερόμενος στη σειρά εξή-
γησε, «η «Αναρχία» έχει γίνει σίγουρα η πιο 
γνωστή σειρά. Βασίζεται σε ένα παλιό σκίτσο 
ενός Ισλανδού σκιτσογράφου και από εκεί και 

Της Φιλίππα Βλαστού

«Η κρίση έδωσε διαφορετική έμπνευση»
Αναμφισβήτητα η οικονομική κρίση και οι συνέπειες της έδωσαν έμπνευση σε καλλι-
τέχνες να δημιουργήσουν. Από την πλευρά του ο Rabbit υπογράμμισε ότι : «η κρίση 
έδωσε διαφορετική έμπνευση, όχι μεγαλύτερη ή μικρότερη» και συμπλήρωσε: «κατά 
τα άλλα η έμπνευση έρχεται από το περιβάλλον, από τις συνθήκες και τα ερεθίσματα, 
τα οποία εισπράττω και προσπαθώ να επεξεργαστώ και να αποδώσω». Επίσης, ο ίδιος 
πρόσθεσε πως ακόμη μια πηγή δημιουργίας για εκείνον είναι : « η βαρεμάρα, το κενό, 
το τίποτα». 

πέρα η ιδέα έχει εξελιχτεί με διάφορους τρό-
πους. Αν μπορώ να το ορίσω κάπως, η λέξη 
αναρχία χρησιμοποιείται ως μια διακοπή, μια 
παρεμβολή σε μια αυτόματη ροή σκέψεων. Η 
Αναρχία κάνει πλάκα με τις αυτόματες ροές 
σκέψης, τους συνειρμούς, την παράδοση, τη 
συνήθεια, με την κυρίαρχη κουλτούρα. Πα-
ρεμβάλλεται, λέει «όχι», σταματάει και χώνε-
ται σε αυτές τις ροές για να τις διαταράξει, για 
να δημιουργήσει ένα χώρο για γέλιο και για 
αυτοπροσδιορισμό». Πέρα από την παραπάνω 
σειρά σκίτσων ο Rabbit έχει κυκλοφορήσει 
και τις «mice who prefer to fail» και «Little 
People».

Η τέχνη που έχει… πέραση

 « Ο Alan Moore έλεγε πως του αρέσει η τέχνη 
γιατί είναι το πιο δημοκρατικό μέσο, το μόνο 
που χρειάζεσαι είναι ένα στυλό και ένα τε-
τράδιο» είπε ο Rabbit και τόνισε ότι: «η τέχνη 
της σκιτσογραφίας έχει πέραση παντού λόγω 
της απλότητας και της αμεσότητάς της. Αυτό 
που μου αρέσει είναι ότι έχει κάτι το εύκολο, 

το άμεσο και υπό μια έννοια διεθνές και δι-
αχρονικό. Είναι μια τέχνη φιλική στον δέκτη, 
το μήνυμα γίνεται εύκολα και γρήγορα αντιλη-
πτό. Επίσης έχει μια «δημοκρατικότητα» μέσα 
της». Μάλιστα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι όσο πιο 
απλό είναι ένα σκίτσο τόσο μεγαλύτερη απή-
χηση έχει. «Υπάρχουν σκίτσα που έχω κάνει 
σε καλό χαρτί με πενάκια, κάρβουνα και μετά 
επεξεργασμένα στο photoshop. Και υπάρχουν 
άλλα σκίτσα τα οποία έχουν γίνει σε δέκα λε-
πτά σε ότι χαρτί έχω βρει μπροστά μου με ότι 

μολύβι έπεσε στα χέρια μου, την ώρα που εί-
ναι βράδυ και ταυτόχρονα μαγειρεύω, ή όταν 
είμαι μέσα στο τραίνο και μέσα σε ένα τέταρτο 
το έχω σκανάρει ή φωτογραφίσει και το έχω 
ανεβάσει ήδη στο site μου. Συνήθως αυτά εί-
ναι και τα πιο επιτυχημένα, αυτά που αγάπη-
σε πιο πολύ κόσμος. Είναι σαν όσο λιγότερο 
προσπαθώ, τόσο πιο εύστοχο να βγαίνει κάτι», 
είπε. Μάλιστα, ο ίδιος τονίζει ότι ένας σκιτσο-
γράφος μπορεί να βιοποριστεί κάνοντας απο-
κλειστικά και μόνο αυτή τη δουλειά: «Αρκετοί 
καλλιτέχνες το κάνουν ήδη, οπότε σίγουρα και 
γίνεται. Το θέμα είναι μέσα σε τι πλαίσιο γίνε-
ται αυτό, με τι συμφωνίες και με πόση καλλι-
τεχνική ελευθερία».



21

Ρεπορτάζ / Karfitsa

Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

Ένας καλλιτέχνης που 
ζωγραφίζει με το… στόμα! 

Το όνομά του είναι Τριαντά-
φυλλος Ηλιάδης με καταγωγή 
από την Ξάνθη που ζει και ερ-

γάζεται στην Θεσσαλονίκη. Ηλικίας 
67 ετών, ζωγραφίζει από τα επτά 
του και έχει δημιουργήσει  περισ-
σότερους από χίλιους πίνακες. Για 
το έργο του έχει βραβευτεί από 
φορείς, σωματεία, την Πολιτεία. 
Πρόσφατα συναντήθηκε και με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλο.

Του Βαγγέλη Στολάκη

Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης είναι ένας καλ-
λιτέχνης που εδώ και εξήντα χρόνια ζωγρα-
φίζει με το στόμα! Το γεγονός ότι γεννήθηκε 
με αναπηρία στα χέρια και τα πόδια δεν του 
στέρησε την χαρά να… δημιουργήσει. Όπως 
λέει στην KARFITSA χαρακτηριστικά «όταν 
υπάρχει θέληση όλα τα εμπόδια μπορούν να 
ξεπεραστούν».

Γεννήθηκε το 1950 στον Πετεινό Ξάνθης, από 
γονείς αγρότες. Από πολύ μικρός ξεκίνησε να 
ζωγραφίζει. Μάλιστα περνά σχεδόν όλη του 
την μέρα πάνω από έναν καμβά, με ένα πινέλο 
στο στόμα. Αφιερώνει στη ζωγραφική περί-
που 15 ώρες καθημερινά. Εμπνέεται από την 
φύση (που δεν του φέρθηκε και τόσο καλά).

Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης έχει κάνει  πολλές 
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στο εξωτερι-

κό και διακρίνεται για το έργο του. Έχει βρα-
βευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Μεταξύ 
άλλων, από δεκάδες πολιτιστικούς συλλό-
γους, δήμους, εκπροσώπους του στρατού, 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας, ανθρώπους της Τέχνης και των 
Γραμμάτων.

«Όταν υπάρχει θέληση…»

«Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες όλα αυτά τα 
χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι όταν η φύση σε 
φρενάρει σε κάποια σημεία πρέπει να προ-
σπαθείς εάν έχεις νου καθαρό να αξιοποιή-
σεις  ότι άλλο μένει γερό. Αυτό έκανα εγώ. 
Ο άνθρωπος μπορεί να κατορθώσει τα πάντα 
αρκεί να υπάρχει θέληση, υπομονή και επι-
μονή. Όλα τότε μπορούν να γίνουν πράξη» 

αναφέρει χαρακτηριστικά στην KARFITSA ο 
κ. Ηλιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο το ωραιό-
τερο σχόλιο που του έχουν κάνει ήταν σε ένα 
βιβλίο εντυπώσεων επισκεπτών που είχαν 
γράψει –στο πλαίσιο μιας έκθεσης που φι-
λοξενήθηκαν έργα του ιδίου και του Τουλούζ 
Λωτρέκ- «ποιος Τουλούζ και ποιος Λωτρέκ. 
Τριαντάφυλλος Ηλιάδης». Από πού εμπνέεται 
όμως; «Από τη φύση πρωτίστως» απαντά. Και 
συνεχίζει: «τώρα τελευταία όμως ζωγραφίζω 
επαγγελματίες παλαιών επαγγελμάτων». Ο 
ίδιος δεν έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
σε ότι αφορά την ολοκλήρωση ενός πίνακα. Ο 
κ. Ηλιάδης είναι παντρεμένος και έχει δυο κό-
ρες. «Μου λένε ότι πάνω από όλα στη ζωή μας 
είναι ο πατέρας μας. Αυτό μου δίνει κουράγιο 
να συνεχίσω» καταλήγει.
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ΝΤΡΟΠΑΛΟΙ OI ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΡΕΣ OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Το… αντιερωτικό 2016!
Τα μνημόνια βάλανε …κόφτη 

και στο σεξ! Μπορεί η σε-
ξουαλική δραστηριότητα να 

αποτελεί μια από τις τελευταίες 
φθηνές διεξόδους διασκέδασης 
στον καιρό της κρίσης στην Ελλάδα 
της κρίσης αποδεικνύεται μύθος! 
«Τα μυαλά έχουν “ανοίξει”, αλλά 
έχουν κλείσει οι τσέπες κι αυτό δεν 
παλεύεται», λέει στην KARFITSA η 
Έλσα, ιδιοκτήτρια ενός από τα λίγα 
Sex Shop που αντέχουν στη Θεσ-
σαλονίκη. «Είναι αλήθεια, πως τα 
τελευταία χρόνια o κόσμος μπαίνει 
πολύ πιο εύκολα σε ένα sex shop, 
χωρίς να ντρέπεται τα βλέμματα 
των άλλων. 

Όμως ενώ κανείς θα περίμενε, αυτή η τάση να 
αντισταθμίζει ως έναν βαθμό τις συνέπειες της 
κρίσης στη δική μας δουλειά, αυτό τελικά δεν 
ισχύει. Αντίθετα, συμβαίνει κι εδώ, αυτό που 
συμβαίνει σε όλα τα καταστήματα. Ο κόσμος 
μπαίνει, συχνά από περιέργεια ή από διάθεση 
να προσθέσει κάποια παιχνίδια και αξεσουάρ 
στο ρεπερτόριο της κρεβατοκάμαρας, αλλά 
τις περισσότερες φορές καταλήγει μόνο να 
βλέπει και να αποχωρεί ή να κάνει πολύ πε-
ριορισμένες αγορές σε σχέση με τις αρχικές 
προθέσεις».

«Πριν την κρίση, υπήρχαν 50 sex shops στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα έχουμε μείνει 5-6 
με το ζόρι», μας είπε ο Κώστας, ιδιοκτήτης sex 
shop, αλλά και μιας από τις λίγες ελληνικές 
βιοτεχνίες δερμάτινων …πονηρών αξεσουάρ, 
όπως χειροπέδες, μάσκες, στολές, που χρη-
σιμοποιούνται από τους λάτρεις του BDSM 
(Bondage, Discipline, Submission, Dominance) 
και του S/M (Sadism- Masochism). «Το παιχνί-
δι με τα δεσίματα και τις μάσκες στην κρεβα-
τοκάμαρα, πήρε τα πάνω του με τη δημοφιλία 
της ταινίας “50 αποχρώσεις του γκρι”, αλλά 
τελικά ούτε κι αυτό άλλαξε πολύ τα πράγματα. 
Η κρίση παραμένει κρίση και στον χώρο μας.»

Λουκέτα και στα μαγαζιά του έρωτα

Φυσικά, τα λουκέτα στο χώρο των sex shops, 
δεν ήρθαν μόνο από την κρίση του χρήματος, 
αλλά και από την ανάπτυξη του διαδικτύου, 
αφού τα περισσότερα  καταστήματα, βασίζο-
νταν στην ενοικίαση ταινιών πορνό. «Η αφθο-
νία του πορνό σε όλες του τις μορφές στο δια-
δίκτυο, ήταν επόμενο να φέρει τα πάνω κάτω», 
εξηγεί ο Κώστας. «Αρκετοί επιχειρηματίες του 
κλάδου προσαρμόστηκαν γρήγορα και κάνανε 
στροφή στην εμπορία ερωτικών βοηθημάτων, 
αξεσουάρ και παιχνιδιών, αλλά κι από αυτούς, 
όπως σας είπα, λίγοι έχουμε αντέξει. Πολλοί 
βλέπουν, λίγοι αγοράζουν και όχι εύκολα τα 

Της Φιλίας Νομικού

Καταστήματα σαν όλα τα άλλα
Αυτό το κομμάτι της «αξιοπρέπειας» είναι πολύ παρεξηγημένο 
στη σκέψη πολλών, όπως εξηγεί ο Κώστας από την πλευρά του: 
«Νομίζουν μερικοί, ότι επειδή πουλάμε σεξουαλικά παιχνίδια, εί-
μαστε άνθρωποι της νύχτας, μπλεγμένοι με κυκλώματα, με πορ-
νείες και άλλα χειρότερα! Δεν είναι έτσι όμως. Δεν θα είχα καμία 
διαφορά αν πουλούσα παπούτσια. Ένα μαγαζί είναι κι αυτό σαν 
όλα τα άλλα. Μια πτυχή της κατανάλωσης. Με τον ίδιο τρόπο που 
θα εξυπηρετούσα ένα πελάτη πουλώντας παπούτσια, εξυπηρετώ 
και τον πελάτη που ψάχνει κάτι να ταιριάζει με τις φαντασιώσεις 
του.» Ειδικά στο κομμάτι των φαντασιώσεων και των αξεσουάρ 

που τις συνοδεύουν, φαίνεται πως οι γυναίκες έχουν πάρει πλέον 
τα ηνία! «Και αυτό μας σώζει τελικά από επιχειρηματικής πλευ-
ράς», συμπληρώνει η Έλσα. «Όσο κι αν έχουν απενοχοποιηθεί οι 
φαντασιώσεις στο σεξ, οι άντρες παραμένουν σχετικά ντροπαλοί, 
όταν έρχονται μόνοι τους σε ένα sex shop. Ειδικά όταν τους εξυ-
πηρετεί γυναίκα πωλήτρια. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι πολύ πιο 
τολμηρές. Μπαίνουν με θάρρος, ξέρουν τι θέλουν, το επιλέγουν 
πολύ πιο συνειδητοποιημένα και το ίδιο ισχύει όταν μπαίνουν ζευ-
γάρια.» Και καταλήγει γελώντας. «Οι γυναίκες έχουν το κουμάντο 
στα ψώνια και εδώ!» 

πιο ακριβά προϊόντα.»Λογικό, αν σκεφτεί κα-
νείς, πως τα πολλά dildos, δονητές και άλλα 
παρόμοια παιχνίδια, κυμαίνονται σε τιμές από 
35 ευρώ μέχρι …πάνω από 100.  «Πολλοί –κυ-
ρίως γυναίκες μόνες και ζευγάρια- έρχονται 
για κάτι τέτοιο αλλά είτε φεύγουν με άδεια 
χέρια, είτε περιορίζονται στην αγορά ενός μι-
κρού κλειτοριδικού δονητή των 15-20 ευρώ,  
κάποιου αρωματικού λαδιού για μασάζ, ή 
κάποιου σετ με σέξι εσώρουχα που είναι πιο 
φθηνές επιλογές», λέει η Έλσα. «Οπωσδήποτε, 
μόνο με το κατάστημα, δεν υπήρχε περίπτωση 
να σταθούμε επιχειρηματικά. Σκεφτείτε για πα-
ράδειγμα, ότι τα ράφια με τις ταινίες πορνό που 
έχουμε, απλά πιάνουν χώρο. Μ’ αυτές ασχο-
λούνται μόνο μεγαλύτερης ηλικίας πελάτες 
που δεν ξέρουν από ίντερνετ, ή κάποιοι που 
ψάχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έτσι έχουμε 
αναπτύξει και το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τη 
διάθεση βοηθημάτων και αξεσουάρ ιντερνετι-
κά. Ο ετήσιος τζίρος μοιράζεται περίπου κατά 
50-50. Και με κέρδη ελάχιστα. Ίσα – ίσα για να 
ζούμε με αξιοπρέπεια».
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 «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, το 2016 δεν είχαμε μόνο 
ρεκόρ τουρισμού από το εξωτερικό αλλά ταξίδεψε και με-
γάλο ποσοστό Ελλήνων, μπαίνουμε στην διαδικασία του 
εσωτερικού ελληνικού τουρισμού», είπε η κα Κουντουρά 
στον Αlpha 989, τονίζοντας την επιμήκυνση της περιόδου 
από Μάρτιο-Νοέμβριο και την στήριξη ειδικών κατηγοριών 
τουρισμού, όπως ο εναλλακτικός τουρισμός και ο αγροτου-
ρισμός, ο περιπατητικός ή ο ποδηλατικός. «Είχαμε 19% αύ-
ξηση από την Αγγλία για χειμερινό τουρισμό», επεσήμανε 
και τόνισε ότι «στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα τουρι-
σμού, που είναι πρωτοτυπία για το εξωτερικό. Η Ελλάδα 
συνδυάζει σε μικρή απόσταση τη θάλασσα με το βουνό.  
Έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε  να προβάλλουμε 

απλά χρειαζόμαστε προβολή και διαφήμιση και έχουμε κά-
νει στοχευμένες δράσεις γι’ αυτό. Έχουμε υπέροχα μέρη 
που μπορούμε να προτείνουμε στους ξένους, όπως πχ τα… 
Τζουμέρκα». Πρόσθεσε ότι «όσον αφορά το οικονομικό 
κομμάτι υπάρχει μια ικανοποιητική μείωση της ανεργίας σε 
μονάδες της τάξης του 5%. Έχουν αυξηθεί στον τουρισμό 
και οι θέσεις εργασίας και βγαίνουμε από την κρίση. Η Ελ-
λάδα αλλάζει σελίδα».  Εξέφρασε τον προβληματισμό της 
για βρετανικό δημοσίευμα που κατατάσσει τις χώρες μας 
στις πολύ επικίνδυνες χώρες, μαζί με την Τουρκία, την Τυ-
νησία και την Αίγυπτο λέγοντας χαρακτηριστικά:  «Ο αντα-
γωνισμός είναι πολύ σκληρός. Αυτά που μας προβληματί-
ζουν τα αντιμετωπίζουμε και μέσα από τα γραφεία μας στο 

εξωτερικό. Και  πέρσι παρουσίαζαν μια ψεύτικη εικόνα για 
την Ελλάδα. Έχουμε δυστυχώς πολύ μικρό budget για την 
προβολή. Έχουμε όμως τα social media και δείχνουμε σε 
τουρίστες την πραγματικότητα με κάμερες, τί πραγματικά 
συμβαίνει στη χώρα μας. Είμαστε πχ στρατηγική επιλογή 
ως χώρα για κρουαζιέρα. Πολλές φορές υπάρχει μια υπερ-
βολή και μια παραπλάνηση. Δυστυχώς και από τα εθνικά 
μέσα φεύγουν ειδήσεις και εικόνες που δημιουργούν προ-
βλήματα. Εμείς στο γραφείο έχουμε μια ομάδα παιδιών, 
που τα εντοπίζει όλα αυτά και τα κοιτάει. Έχουμε πολλούς 
travel bloggers που έχουν αναλάβει την προβολή της Ελ-
λάδας. Ο τουρισμός τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πχ από 
την Τουρκία στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 82%...

■ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης 
ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 
μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου ενός 
καθαριστή/τριας για την κάλυψη αναγκών 
καθαρισμού σχολικής μονάδας της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονί-
κης για το σχολικό έτος 2016-2017. Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά έως 17/01/2017 στο γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Κλεάνθους 72 Τ. Κ. 54453) και ώρα 10.00 
– 14.00. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γρα-
φεία της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκ-
παίδευσης (Κλεάνθους 72, Άνω Τούμπα), 
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν τη δια-
κήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

■ Ανακοινώθηκε η πρόθεση του Δήμου 
Παύλου Μελά να συνάψει συνολικά δύο 
συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη 
αναγκών του Δήμου με αντικείμενο τη συ-
χνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας 
των βρεφών και νηπίων που φιλοξενού-
νται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 
Παύλου Μελά και έχουν ενταχθεί στη χρη-
ματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Εναρ-
μόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής» έτους 2016-2017. Στο πλαίσιο του 
έργου αυτού θα απασχοληθούν: δύο ΠΕ 
Ιατροί ειδικότητας Παιδιάτρου με διάρκεια 
σύμβασης από την υπογραφή της έως 31 
Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρί-

Business Βορείων

Β Β

ου 8, Τ.Κ. 56430-Σταυρούπολη, Θεσσαλονί-
κη. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313302-840, 
-841, -941.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 
έως έξη μηνών, έξι ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών και παροδικών αναγκών που αφο-
ρούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση 
της 14ης Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Θεσσα-
λονίκης καθώς και των παράλληλων εκδη-
λώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο 
πλαίσιο αυτής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στα 
γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτι-
σμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 
15452, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα), καθημερινά 
από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 
10.00-14.00.Ο/Η υποψήφιος μπορεί να βρει 
την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση 
στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος 
Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις). Η προθε-
σμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα 

δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού 
Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει την Τρίτη 3 Ια-
νουαρίου 2017 και ώρα 14.00.
■ Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την 192/2016 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανακοι-
νώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου συνολικά έξι ατόμων, προς κάλυψη 
πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών 
της πολιτικής προστασίας. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους 
και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δή-
μου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 
2397065865,2397061661). 
■  Στις «παθογένειες» της ελληνικής οικονο-
μίας κάνει εκτενή αναφορά ο Σύνδεσμος Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών. Η φοροδιαφυγή 
που σχετίζεται κυρίως με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και φτάνει σε πολύ υψηλά 
ποσά, καθώς και οι εξοντωτικοί φορολογι-
κoί συντελεστές για τις επιχειρήσεις, αποτε-
λούν τα σημεία αναφορά στο δελτίο του ΣΕΒ. 
Σύμφωνα μ’ αυτό, η απόκρυψη εισοδήματος 

που συνδέεται κυρίως με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, φτάνει το ποσό των περίπου 
80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα η 
υπερφορολόγηση «γονατίζει» τις επιχειρή-
σεις, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. «Η υπερφορολόγηση 
μεταφέρει την οικονομική δραστηριότητα 
στη μαύρη οικονομία και σκοτώνει την έντι-
μη επιχειρηματικότητα. Χαρακτηριστικά της 
υπερφορολόγησης είναι όχι μόνο οι de facto 
υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές που 
πληρώνουν οι συνεπείς φορολογούμενοι 
αλλά και η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυ-
γή, το λαθρεμπόριο, τα λουκέτα, η απόσυρση 
επαγγελματικής ιδιότητας από την αγορά, η 
μετανάστευση επιχειρήσεων και εργαζομέ-
νων κ.ο.κ», αναφέρει ο ΣΕΒ και προσθέτει: 
«οργανωμένες επιχειρήσεις υφίστανται τις 
επιπτώσεις της φορολογικής τους συνέπειας 
καθώς ο ανταγωνισμός οξύνεται με άλλες 
επιχειρήσεις που καταφεύγουν στην φοροδι-
αφυγή και την αδήλωτη και απλήρωτη εργα-
σία για να επιβιώσουν».

Στα ύψη ο τουρισμός
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Απόλυτα δικαιωμένος αισθάνεται σήμερα ο 
Αλέξης Βασιλιάς, που βρέθηκε στην Αυστρα-
λία πριν από τέσσερα χρόνια. Ο  προορισμός 
φάνταζε μονόδρομος από τη στιγμή που πήρε 
την απόφαση να μεταναστεύσει, αφού είχε 
ήδη την Αυστραλιανή υπηκοότητα, ως παιδί 
μεταναστών. Οι γονείς του επέστρεψαν για να 
τον μεγαλώσουν στην Ελλάδα. Που να φαντα-
στούν πως θα τον έβλεπαν κι αυτόν να παίρνει 
το δρόμο της ξενιτιάς που είχαν πάρει και οι 
ίδιοι; «Εγώ είχα δουλειά, ήμουν καμεραμάν σε 
περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό στην Καλα-
μάτα» λέει στην «Κ». «Αλλά πήρα την απόφα-

ση να φύγω στη συγκυρία που θα επέλεγα, με 
προϋποθέσεις διαμορφωμένες θετικά, όσον 
αφορά την εγκατάστασή μου στη Μελβούρνη, 
πριν με διώξει κακήν κακώς η κρίση και πριν 
βρεθώ αιφνιδίως άνεργος. Έβλεπα τι γινόταν 
στη χώρα. Τώρα πια; Όχι δεν σκέφτομαι επι-
στροφή. Ζω σε μια πόλη που μου παρέχει τα 
πάντα, σε μια χώρα οργανωμένη.  Που κάθε 
πρόβλημά σου, βρίσκει τη λύση του χωρίς 
γραφειοκρατία. Που σε βοηθάει ουσιαστικά 
στην προσπάθειά σου να βρεις δουλειά. Που 
πας σε ένα νοσοκομείο για όποια εξέταση θες, 
με ραντεβού, χωρίς να περιμένεις τρεις  μή-

νες. Μου λείπουν οι δικοί μου άνθρωποι, ναι. 
Αλλά επιστροφή σκέφτομαι  μόνο …για δια-
κοπές και μετά ξανά εδώ.» Σήμερα είναι Επό-
πτης Παραγωγής σε μια μεγάλη βιομηχανία 
κρεάτων της Μελβούρνης, που προμηθεύει 
super markets, εστιατόρια και μεγάλες αλυ-
σίδες εστίασης όπως τα KFC. Η προσαρμογή 
εύκολη σε μια πόλη με έντονο ελληνικό στοι-
χείο. «Εδώ λατρεύουν τους Έλληνες και την 
Ελλάδα, την θεωρούν υπέροχη χώρα και μας 
θεωρούν και υπεύθυνους για την κατάστασή 
της σήμερα. Δεν σας φταίνε οι ξένοι, εσείς 
φταίτε για την κατάστασή σας, μας λένε.»

GENERATION…
X-PATRIATE

Η νέα μετανάστευση έχει πρό-
σωπο. Το πρόσωπο κάθε νέας 
και νέου που αποφάσισαν να 

βγουν… μόνοι τους από την κρίση, 
αλλάζοντας χώρα. Είμαστε στην 
εποχή της Generation Expatriate. 
Μιας ολόκληρης γενιάς που αναζη-
τά, όπως κάποτε η γενιά των παπ-
πούδων ή των προπάππων τους, 
την τύχη της στο εξωτερικό, αφού η 
κατάσταση στην Ελλάδα δεν το επι-
τρέπει. 

Και ενώ έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τους 
αριθμούς της νέας μετανάστευσης, αντιμετω-
πίζοντας ποσοτικά το πρόβλημα, συζητώντας 
πόσοι φύγανε, πόσοι είναι επιστήμονες, πόσοι 
είναι εργάτες, πόσοι στην Αγγλία, πόσοι στην 
Αμερική, συχνά ξεχνάμε να δούμε τις ανθρώ-
πινες ιστορίες πίσω από τους αριθμούς. 

«Κακά τα ψέματα, σαν την Ελλάδα δεν έχει», 
λέει στην «Κ» η Ζαχαρούλα Κασέρη που δια-
νύει τον δεύτερο χρόνο της στην Ουαλία. «Αλλά 
μεγαλώνοντας, θες και άλλα πράγματα, εκτός 
από μια ωραία θέα από το μπαλκόνι σου. Προς 
το παρόν η επιστροφή μου στην Ελλάδα φα-
ντάζει κάτι πολύ μακρινό. Θα γυρνούσα μόνο 
αν υπήρχε μια οικονομική ανάκαμψη, που θα 
με κρατούσε ικανή να συντηρώ εμένα και την 
οικογένειά μου αξιοπρεπώς. Όταν οι άνθρωποι 
θα είναι ξανά όπως παλιά, χαρούμενοι…», λέει. 

Η ίδια, στη Θεσσαλονίκη, έβρισκε δουλειά, 
όταν έβρισκε, μόνο ως σερβιτόρα όπως πολλοί 
νέοι. Χρειάστηκε να μεταναστεύσει για να μπο-
ρέσει να εργαστεί στο αντικείμενο που σπούδα-
σε ως νοσηλεύτρια. Στο δημόσιο νοσοκομείο 
που προσελήφθη, τους πρώτους μήνες την πε-
ρίμενε ένα αξιοσέβαστο ποσό για να βοηθηθεί 
στην προσαρμογή της, είχε δωρεάν γεύματα 
καθημερινά στο νοσοκομείο, ενώ οι προϊστά-
μενοί της την βοήθησαν να βρει σπίτι. Στον 
τρίτο μήνα της, είχε υπογράψει και μόνιμο συμ-
βόλαιο συνεργασίας με το νοσοκομείο. «Ήμουν 
μια κοπέλα που είχε μάθει να ζει με τους γονείς 
της με παροδικές δουλειές επί οκτώ χρόνια», 
σημειώνει. «Και μέσα σε έναν χρόνο έγινα μια 
γυναίκα ανεξάρτητη, πιο δυνατή, που συντηρεί 
το δικό της σπίτι με αξιοπρέπεια. Και πιο ευ-
γνωμονούσα για πράγματα που ίσως δεν εκτι-
μάμε αρκετά όταν τα έχουμε κάθε μέρα δίπλα 
μας. Όπως την οικογένεια που με στηρίζει, ή 

Της Φιλίας Νομικού

τους φίλους που με αγαπάνε και αδημονούν να 
με ξαναδούν όποτε πηγαίνω. Ναι υπάρχουν και 
οι άνθρωποι που εξαφανίστηκαν όταν έφυγα, 
αλλά κι αυτό θετικό είναι από μια άποψη. Ένα 
ξεκαθάρισμα. Εκείνους που σε ξεχνούν, δεν 
τους είχες πραγματικά ποτέ…», αναφέρει.

Και όσο για την καθημερινότητά της σε σχέ-
ση με την Ελλάδα;

«Εδώ ζεις σε ένα κράτος που σου παρέχει 
τις δυνατότητες για καλή ποιότητα ζωής. Έχεις 
πολλά πλεονεκτήματα, αν είσαι πολύτεκνος, 
αν είσαι έγκυος γυναίκα, αν είσαι ασθενής. Οι 
μισθοί είναι καλύτεροι, ο κόσμος δεν μουρ-
μουράει και δεν αρρωσταίνει από τη μιζέρια, οι 
περαστικοί χαμογελούν και σου λένε καλημέρα 
κι ας μην σε ξέρουν. Αυτό το έχουμε χάσει πια 
στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν μπορώ να βγω για 
ποτά και χαβαλέ ως τις 6 το πρωί. Θα βγω μια 
Παρασκευή όμως και είμαι ικανοποιημένη. Και 
θα κάνω ένα ταξίδι κάθε δύο μήνες, που θα με 
γεμίσει πολύ περισσότερο από 100 ποτά στην 
Ελλάδα».

Δικαιωμένος αισθάνεται ακόμα και ο Γρη-
γόρης Λαγός, που βρέθηκε τα τελευταία 
χρόνια να ζει και να εργάζεται σε μια χώρα 
πολύ διαφορετική από την Ελλάδα, στη 
Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, όπου 
δουλεύει ως εργοδηγός σε τοπικά έργα 
ελληνικής εταιρείας βαρέως βιομηχανι-
κού εξοπλισμού. Η απόφαση φυσικά δεν 
ήταν εύκολη, ούτε ανώδυνη. «Μου λεί-
πουν γονείς, αδέρφια και φίλοι, αλλά το 
μεγάλο κόστος ήταν μια σχέση τριών ετών 
που οδηγήθηκε στο χωρισμό», σημειώνει.  
«Αλλά δυστυχώς, στη σημερινή Ελλάδα, 
δεν έχεις την πολυτέλεια να απορρίπτεις 
επαγγελματικές ευκαιρίες τόσο αξιόλογες 
σαν αυτή που με έφερε εμένα στη Σαουδική 
Αραβία. Μακάρι να φτιάξουν στην Ελλάδα 
τα πράγματα κάποια στιγμή, να υπάρχει 
ανάπτυξη και να μη χρειάζεται να φεύ-
γουμε στο εξωτερικό για δουλειά.» «Εδώ 
συμπαθούν τους Έλληνες και αγαπούν την 
Ελλάδα ως προορισμό διακοπών και απλό-
χερης διασκέδασης», εξηγεί. «Όμως, κάθε 
τι που θεωρούμε αυτονόητο στην Ελλάδα, 
το αντιμετωπίζουν μέσα στη χώρα τους με 
αυστηρότητα. Ούτε μπαρ, ούτε ποτά, ούτε 
συναναστροφές με το άλλο φύλο, ούτε δυ-
νατές μουσικές. Από την άλλη, έχω απο-
λαβές σε επίπεδο οικονομικό και επαγγελ-
ματικής εξέλιξης πέραν των προσδοκιών. 
Μπορείς να βρεις και να αγοράσεις ό,τι θες 
σε αφθονία και προσιτές τιμές για τα λεφτά 
που παίρνεις. Και ναι αισθάνομαι ότι πήρα 
τη σωστή απόφαση. Η Ελλάδα εδώ και και-
ρό δεν πείθει τους νέους της να μείνουν»
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ΤΟ APP NURSIFY ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ START UP ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η εφαρμογή για «έξυπνα»  
τηλέφωνα που… σώζει ζωές! 
Αλήθεια, έχει τύχει ποτέ 

να χρειάζεστε εσείς ή ένα 
συγγενικό σας πρόσωπο 

κάποιον που να γνωρίζει πως να 
παρέχει πρώτες βοήθειες σε μία 
κρίσιμη στιγμή; Τη λύση έρχεται 
να δώσει μια νέα εφαρμογή τριών 
τριαντάρηδων από τη Λάρισα, οι 
οποίοι στηριζόμενοι ο καθένας σε 
μια διαφορετική προσωπική ιστορία 
δημιούργησαν το NURSIFY. 

Το NURSIFY είναι μια καινοτόμα εφαρμογή με 
δυο χρήσεις. Από τη μια δίνει τη δυνατότητα 
σε όσους γνωρίζουν να παρέχουν πρώτες βο-
ήθειες να καταγραφούν σε μια ψηφιακή πλατ-
φόρμα, μιας και δεν υπάρχει κάποιος εθνικός 
κατάλογος εθελοντών, και από την άλλη σε 
όσους χρειάζονται κάποιον εθελοντή να τον 
βρίσκουν εύκολα με ένα… άγγιγμα. 

Ο τρόπος λειτουργίας του NURSIFY είναι 
απλός. Την «κατεβάζει» κανείς στο κινητό του 
τηλέφωνο ή το tablet του και πατώντας ένα 
μόλις κουμπί μπορεί να δει στην οθόνη του 
τον διαθέσιμο εθελοντή που γνωρίζει από 
πρώτες βοήθειες σε ακτίνα μόλις δυο χιλιο-
μέτρων. 

Κοντά σου με ένα… άγγιγμα! 

Όπως αναφέρουν στην KARFITSA οι τρεις 
δημιουργοί η ανταπόκριση του κόσμου είναι 
πολύ θετική. Σύμφωνα με τους ίδιους: «Όταν 
υπάρχει κάποιο περιστατικό που χρήζει πρώ-
των βοηθειών μπορεί κανείς να χρησιμοποιή-
σει την εφαρμογή είτε για να ζητήσει βοήθεια 
από κάποιον εθελοντή που βρίσκεται κοντά 
του  στο κινητό του είτε για να παρέχει ο ίδιος 
βοήθεια». 

Αφορμή για να δημιουργήσουν οι: Γιώργος 
Γκενς, Βασίλης Πάλλας και Θανάσης Τζικού-
λης τη συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν προσω-
πικά βιώματα που είχαν, όταν οι ίδιοι ή συγγε-
νείς τους χρειάστηκαν κάποιον για την παροχή 
πρώτων βοηθειών.

Ήδη από τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας 
της εν λόγω εφαρμογής τα μηνύματα που 
παίρνουν οι τρεις Λαρισαίοι είναι ικανοποιη-
τικά. Εκτός από τις συνεχείς ενημερώσεις που 
κάνουν σε νοσοκομεία και ομάδες εθελοντών 
στην Λάρισα και την υπόλοιπη Ελλάδα κατά-
φεραν να κερδίσουν και μια σημαντική διάκρι-
ση, αφού η εφαρμογή NORSIFY βραβεύτηκε 
πρόσφατα ως η καλύτερη start up εταιρία 
στον χώρο της υγείας και πλέον διεκδικεί 
βραβείο και στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 
Europe Startup Awards στις Βρυξέλλες.

Του Βαγγέλη Στολάκη

Eίναι μια συσκευή που αναπτύχθηκε από τους 
μηχανικούς της Cambridge Consultants. Με 
τη χρήση τεσσάρων κρασιών το Vinfusion 
μπορεί να κάνει πολλές αναμείξεις για να 
φέρει το κρασί στην προτίμηση του κατανα-
λωτή. Ο Σατζίθ Βιμαλαράτνε υπεύθυνος του 
τμήματος τροφίμων και ποτών της εταιρείας 
είπε: «Πήραμε περίπου 30 κρασιά στο ερ-
γαστήριο και αναλύσαμε το χημικό προφίλ 
τους... φτάσαμε σε τέσσερα βασικά κρασιά: 
Ένα χιλιανό Pinot Noir, ένα χιλιανό Merlot, 
ένα αυστραλιανό Shiraz και ένα γαλλικό γλυ-
κό Muscat. Επιλέξαμε αυτά τα κρασιά για να 
αντιπροσωπεύουν τα άκρα του χώρου των 
αρωμάτων που αναπτύξαμε».  Ο χρήστης έχει 
τη δυνατότητα να ρυθμίσει με απλές κινήσεις 
αν επιθυμεί το κρασί του λευκό, ξηρό κ.λ.π 
αλλά η συσκευή μπορεί να προβεί και σε συ-
στάσεις. Οι δημιουργοί του διάλεξαν κρασιά 
με κόστος γύρω στα 10 δολάρια (ποσό που θα 
έδινε ο μέσος καταναλωτής) ακριβώς για το 
λόγο ότι δεν αναμένεται να μαγέψει τις αυθε-
ντίες του είδους.

Πρόκειται για ένα μυστικό πρόγραμμα το οποίο 
θα δίνει οδηγίες για αποφάσεις που αφορούν 
απολύσεις, προσλήψεις κ.α. και θα έχει γε-
νικά καθημερινά καθήκοντα management, 
σύμφωνα με το Wall Street Journal. Υπεύ-
θυνοι για την κατασκευή του λογισμικού εί-
ναι οι μηχανικοί της Bridgewater Associates 
LP, το μεγαλύτερο hedge fund του κόσμου. Ο 
ιδρυτής του, Ρέι Ντάλιο, το χαρακτήρισε «Βι-
βλίο του Μέλλοντος» (Book of the Future). 
Στην εταιρία οι επιδόσεις του εργατικού δυ-
ναμικού καταγράφονται μέσω ενός συστήμα-
τος data points. Πλέον τον ρόλο αυτό θα τον 
αντικαταστήσει το λογισμικό. Το σύστημα δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμα και οι λεπτομέρειες 
λειτουργίας του είναι υπό συζήτηση. Όπως 
είπε ένας εργαζόμενος είναι σαν να «προσπα-
θείς να μετατρέψεις τον εγκέφαλο του Ρέι σε 
υπολογιστή». Το fund των 160 δισ. δολαρίων 
δημιούργησε μια ομάδα προγραμματιστών 
(Systematized Intelligence Lab) με ειδίκευ-
ση  analytics και τεχνητή νοημοσύνη τους 
πρώτους μήνες του 2015. Επικεφαλής της 
ομάδας είναι ο Ντέιβιντ Φερούτσι, ο οποίος 
είχε ηγηθεί της ανάπτυξης του υπερυπολογι-
στή Watson στην ΙΒΜ.

Η DeepMind, θυγατρική εταιρία της Google ανέ-
πτυξε μια εφαρμογή παρακολούθησης της υγεί-
ας των ασθενών. Θα χρησιμοποιηθεί από τους 
γιατρούς σε νοσοκομεία του Imperial College. Η 
εφαρμογή ονομάζεται Streams και θα προειδο-
ποιεί τους γιατρούς όταν οι τιμές των μετρήσε-
ων (από τεστ αίματος και άλλες εξετάσεις) είναι 
πολύ χαμηλές ή υψηλές. Η Google απέκτησε 
πρόσβαση σε 1,6 εκατ. αρχεία ασθενών με τη 
συμφωνία που έκανε με το Royal Free Hospital 
του Λονδίνου. Γιατροί των τριών νοσοκομεί-
ων, St Mary’s, Hammersmith, Charing Cross, 
θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν 
πρόκειται να επιδεινωθεί. Επίσης, εκτός από 
τα στοιχεία από τις εξετάσεις, το Streams θα 
αντλεί πληροφορίες και από τα ιατρικά ιστορι-
κά των ασθενών που έχει στη διάθεσή του το 
νοσοκομείο.

Vinfusion, ένας  
ρομποτικός «σομελιέ»

Το «Βιβλίο του Μέλλοντος»

Παρακολούθηση υγείας  
στο κινητόΔιατίθεται δωρεάν

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της 
εφαρμογής: «Η εφαρμογή λειτουργεί 
σε πραγματικό χρόνο και η ενημέρωση 
για τα περιστατικά, όπως επίσης και 
η ανταπόκριση των εθελοντών, είναι 
άμεση. Ο χρόνος άφιξης στο σημείο 
εξαρτάται από την απόσταση που χω-
ρίζει το άτομο που χρειάζεται βοήθεια 
από τον εθελοντή. Σκοπός μας είναι να 
καταφέρουμε η προσφερόμενη βοή-
θεια να φτάνει στον παθόντα σε χρόνο 
λιγότερο από τον χρόνο απόκρισης του 
ΕΚΑΒ που είναι περίπου 9 λεπτά». 

Για να «κατεβάσει» κανείς το NURSIFY 
αρκεί να κάνει την σχετική αναζήτηση 
για συσκευές Android. Η  εφαρμογή 
είναι δωρεάν ενώ προς το παρόν δι-

ατίθεται σε beta (δοκιμαστική) λει-
τουργία. Στόχος των τριών νέων 
επιχειρηματιών όπως λένε είναι να 
ενημερώσουν τους επαγγελματίες της 
υγείας για την ύπαρξη του συγκεκρι-
μένου app. «Όταν η εφαρμογή είναι 
έτοιμη θα προσπαθήσουμε να δείξου-
με στον κόσμο ότι πρόκειται για μια 
εφαρμογή που πραγματικά μπορεί να 
σώσει ζωές και να ευαισθητοποιή-
σουμε όσο περισσότερους μπορούμε 
να προσφέρουν τις γνώσεις τους σαν 
εθελοντές και γιατί όχι, να δώσουμε 
κίνητρο και σε άλλους συνανθρώπους 
μας να ασχοληθούν με τον εθελοντι-
σμό» αναφέρουν μεταξύ άλλων στην 
KARFITSA! 
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Όταν τα παιδιά του Ιταλού Carlo Tedeschi έμαθαν 
ότι ο πατέρας τους είχε καρκίνο, αποφάσισαν να 
του κάνουν ένα δώρο. Και το πιο όμορφο δώρο 
ήταν να του αναπαλαιώσουν το αγαπημένο του 
οικογενειακό αυτοκίνητο, ένα Ford Fiesta ηλικίας 
38 ετών! Και ήταν αυτό το αυτοκίνητο με το οποίο 
και τα επτά παιδιά του έμαθαν να οδηγούν αλλά 
και αυτό με το οποίο έκαναν τις οικογενειακές 
τους διακοπές. Το όχημα, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
είχε διανύσει 245.000 χιλιόμετρα!

Τι έκαναν, λοιπόν, τα 7 παιδιά του; Αποφάσισαν να 
δώσουν ζωή στον 8ο «παιδί» του. Ο ίδιος ο πα-
τέρας τους το είχε πει. Το Fiesta είναι το «όγδοο 
παιδί» της οικογένειάς μου.

Τα παιδιά του ζήτησαν τη βοήθεια φίλων Γερμα-
νών, που κατάφεραν να βρουν γνήσια ανταλ-
λακτικά για το συγκεκριμένο όχημα. Δύσκολη η 
αναζήτηση! Τελικά, κατάφεραν να διασφαλίσουν 

την περίοπτη χρυσή πλακέτα για το μοντέλο του 
1978.

Τα παιδιά του Carlo Tedeschi έχουν παραδοσιακά 
ονόματα: Cristina, Monica, Francesco, Massimo, 
Paolo, Valentina, Chiara και… Fiesta! Ο Carlo και 
η γυναίκα του, Gianfranca, πάντα μιλούσαν με κα-
μάρι για… το 8ο τέκνο τους.

«Το Fiesta είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικο-
γένειάς μας. Εγώ ο ίδιος και οι δύο νεότερες 
αδερφές μου όχι μόνο μάθαμε να οδηγούμε με το 
Fiesta, αλλά ήταν και το αυτοκίνητο με το οποίο ο 
μπαμπάς μάς έφερε από το μαιευτήριο», δήλωσε 
ο νεαρότερος γιος, Paolo, 34 ετών. «Ξέραμε ότι το 
όνειρό του γι’ αυτό το αυτοκίνητο ήταν να ξαναγί-
νει σαν καινούργιο. Έδινε το “παρών” σε γάμους, 
διακοπές, σαν κανονικό μέλος της οικογένειας. 
Όλοι το γνωρίζουν. Είμαστε η οικογένεια Fiesta».

Όλα τα παιδιά του Tedeschi, ηλικίας από 28 έως 
46 ετών, έμαθαν να οδηγούν με το Fiesta, το 
οποίο ο Carlo αγόρασε –ολοκαίνουργιο– από μία 
αντιπροσωπεία κοντά στο σπίτι τους, στο Sant’ 
llario d’ Enza, στη Reggio Emilia, στην Ιταλία. Το 
μοναδικό αυτοκίνητο στη ζωή του που αγόρασε 
καινούργιο έχει γράψει τώρα στο κοντέρ 245.000 

χλμ., αλλά είχε εμφανή σημάδια φθοράς.

Για να λάβουν τον τίτλο του κλασικού και να δι-
καιούνται την ειδική χρυσή πλακέτα, τα αυτοκίνη-
τα πρέπει να φέρουν μόνο γνήσια εξαρτήματα. Το 
μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν το ξεφτισμένο ύφασμα 
των καθισμάτων, που δεν διατίθεται στην Ιταλία. 
Ωστόσο το εγχείρημα μαθεύτηκε στη γερμανική 
κοινότητα οπαδών του Fiesta, οι οποίοι έκαναν 
έκκληση για βοήθεια και έσωσαν την κατάσταση. 
Η οικογένεια Tedeschi ήταν, επίσης, επίτιμη προ-
σκεκλημένη, όταν η Ford αποκάλυψε την επόμενη 
γενιά Fiesta στην Κολωνία, την περασμένη εβδο-
μάδα.

«Έγινε και πάλι πανέμορφο. Μακάρι να μπορούσα 
κι εγώ να ξανανιώσω τόσο εύκολα», δήλωσε ο 
Carlo.

Η συγκινητική συνάντηση με μια «αγάπη» 38 ετών 

Για πολύ δύσκολες διαδρομές
Η διαδρομή ήταν μεγάλη! 

Κάπου 800 χιλιόμετρα σε 
άσφαλτο και χώμα, περ-

νώντας από δύσβατες περιοχές, 
εκεί όπου οι ντόπιοι στα χωριά της 
Ευρυτανίας και της ορεινής Καρδί-
τσας μού έλεγαν να αποφύγω τους 
ορεινούς χωμάτινους δρόμους… 
Εκεί πήγαινα. Μάλλον πηγαίναμε, 
αφού ήμουν με άλλους 
τρεις συναδέλφους.

Παρά… τα απαγορευτικά «όχι» από τους ντόπιους, 
το αυτοκίνητο πέρασε από παντού και δεν έδειξε να 
προβληματίζεται από τις κακοτοπιές και τα στενά 
μονοπάτια, τα γεμάτα πέτρες. Ακόμη και με τέσσε-
ρα άτομα «σκαρφάλωνε» στο βουνό χωρίς αντιρ-
ρήσεις. Οι διαστάσεις είναι ικανοποιητικές (μήκος 
4.236 mm, πλάτος 1.805 mm και ύψος 1.714 mm).

Οδήγησα το Jeep Renegade 2.0L Longtitude 4x4 
με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα πετρελαίου 
MultiJet II. Ο κινητήρας αυτός είναι εξοπλισμέ-
νος με διπλό εκκεντροφόρο επικεφαλής, κοινό 
αυλό τροφοδοσίας καυσίμου (λειτουργεί στα 1.600 
bar), ηλεκτρομαγνητικούς εγχυτήρες καυσίμου και 
υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας. 

Δεν χρειάζεται να οδηγήσεις αρκετά χιλιόμετρα 
για να καταλάβεις πόσο καλό είναι το δίλιτρο 
Renegade. Το κιβώτιο είναι μηχανικό 6 σχέσεων. 
Με το σύστημα Active Drive μπορεί να κινηθεί εκτός 
δρόμου, ακόμη κι αν οι τρεις τροχοί βρίσκονται 
στον αέρα. Αρκεί να πατάει μόνο ο ένας τροχός και 
το Renegade κινείται! Ακόμη, εναλλάσσει αυτόματα 
την κίνηση από 4x2 σε 4x4. Η εμπλοκή - απεμπλοκή 
του πίσω διαφορικού και η μετάδοση της κίνησης 
από τον εμπρός στον πίσω άξονα πραγματοποιείται 
αυτόματα, για την καλύτερη διαχείριση της ροπής, 
ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης. 

Στο σύστημα τετρακίνησης Jeep Active Drive πε-
ριλαμβάνεται και το σύστημα διαχείρισης κίνησης 
Jeep Selec Terrain, το οποίο παρέχει τέσσερις επι-
λογές οδήγησης: 

1. Αυτόματο - Auto.  
2. Κίνηση σε χιόνι - Snow. 
3. Κίνηση σε άμμο - Sand. 
4. Κίνηση σε λάσπη - Mud. 

Του Πέρη Χαλάτση

Διαθέτει ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους 
τροχούς με γόνατα McPherson μπροστά και πολ-
λαπλούς συνδέσμους πίσω. Είναι εξοπλισμένο με 
αυτορυθμιζόμενα αμορτισέρ (frequency selective 
damping - FSD) της Koni, που χαρίζει στο αυτοκί-
νητο κορυφαίο κράτημα στον δρόμο.

Στον τομέα της ασφάλειας των επιβατών, το αυ-
τοκίνητο διατίθεται με στάνταρ 6 αερόσακους (με-
τωπικούς και πλαϊνούς για τους εμπρός επιβάτες, 
τύπου κουρτίνας για όλους), με ESC (ηλεκτρονικό 
σύστημα ευστάθειας ή electronic stability control) 
και ERM (ηλεκτρονικό σύστημα αποτροπής ανα-
τροπής ή electronic anti-rollover system). 

Ο εξοπλισμός ασφαλείας, ανάλογα με την αγορά 
και την έκδοση εξοπλισμού, συμπεριλαμβάνει στά-
νταρ ή προαιρετικά το Blind-Spot Monitoring, που 
ελέγχει τις τυφλές γωνίες, ή το Rear Cross Path 
Detection, το οποίο ανιχνεύει κάθε κίνηση πίσω 
από το αυτοκίνητο. Το Renegade έχει cruise control 
και κάμερα οπισθοπορείας ParkView. Έχει, επίσης, 
το σύστημα προειδοποίησης και αποφυγής πρόσθι-
ας σύγκρουσης (Forward Collision Warning-Plus). 

Έχει ακόμη πολλά άλλα συστήματα, όπως το Lane 
Sense Departure Warning-Plus, το electric power 
steering (EPS) και το cruise control. Στον στάνταρ 
εξοπλισμό υπάρχουν ABS, ESC, Traction Control, 
ERM, Hill Start Assist, κεντρικό κλείδωμα με 
τηλεχειρισμό, τιμόνι, με ηλεκτρική υποβοήθηση, 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και βάθος, με ενσωματω-
μένα χειριστήρια, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ψηφιακή 
ένδειξη πίεσης ελαστικών και σύστημα πολυμέσων 
Uconnect, με οθόνη αφής 5’’, Radio AM/FM, ηχο-
σύστημα 6 ηχείων, συνδεσιμότητα Bluetooth για 
hands free επικοινωνία & audio streaming και 
θύρα USB & βοηθητική υποδοχή AUX για σύνδεση 
φορητών συσκευών αποθήκευσης ήχου.

Σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις, από 
0-100 χρειάζεται 9,5 δευτερόλεπτα, η τελική 
«ακουμπάει» τα 182 χλμ. και η μέση κατανάλωση 
είναι 4,6 lt/100 km.

Λογικά, ύστερα από όλα όσα διαβάσατε, θα ρωτήσε-
τε πόσο κάνει. Το Jeep Renegade 2.0L Longtitude 
4x4 με τον πετρελαιοκινητήρα που αποδίδει 140 
ίππους κοστίζει 27.700 ευρώ. Λογική τιμή, για όλα 
αυτά που διαθέτει στον στάνταρ του εξοπλισμό.

Όμως, εδώ θα πρέπει να βάλετε και κάτι άλλο στα 
θετικά που προσφέρουν η Lancia Jeep Hellas και ο 
Όμιλος Συγγελίδη. Με το πρόγραμμα «Jeep Value», 
η εταιρεία αφαιρεί το οικονομικό άγχος από την 
απόκτηση του αυτοκινήτου, αφού προσφέρει εγ-
γυημένη επαναγορά Jeep για διάστημα 5 ετών σε 
προσυμφωνημένη τιμή. Έτσι, ο υποψήφιος αγο-
ραστής μπορεί προτού αγοράσει το αυτοκίνητο να 
ξέρει πόσο θα μπορεί να το πουλήσει στην ίδια την 
εταιρεία.

Η βιωματική ταινία 
«Nordkapp The Movie» 
Η βιωματική ταινία «Nordkapp The Movie» με-
τατρέπει την ψηφιακή πλατφόρμα και σε μέσο 
ψυχαγωγίας.

«Πρόσεχε, πρόσεχε τον τάρανδο», φωνάζει 
τρομαγμένος ο Στέφανος Καράμπαμπας στους 
άλλους δύο αναβάτες που οδηγούν και αυτοί 
Honda Africa Twin, στη Νορβηγία, πάνω από 
τον Αρκτικό Κύκλο, ενώ ο Ανέστης Πανταζής 
εξηγεί ότι «…σε όλες τις διαδρομές υπάρχουν 
τάρανδοι, που μπορεί να πηδήξουν τις μπάρες 
για πλάκα και να βρεθούν μπροστά σου! Πρέπει 
να είσαι τυχερός για να μην πέσεις πάνω τους». 

Τα ανάμικτα συναισθήματα κούρασης, χαράς και 
ικανοποίησης, οι όμορφες εικόνες από τα σκαν-
διναβικά φιόρδ, το πέρασμα από τον βόρειο 
αρκτικό κύκλο, το μνημείο στο Nordkapp, κα-
θώς επίσης και οι απότομες αλλαγές στον καιρό 
είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά τις ταινίας 
«Nordkapp The Movie», που είχαν την ευκαιρία 
να δουν οι δημοσιογράφοι-φίλοι των 2 τροχών 
σε πρώτη προβολή στο gazARTE cinema, τη 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016. Το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να απολαύσει την ταινία διαδικτυ-
ακά από τις 20 Νοεμβρίου στις 21:00, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.hondaroadtrips.gr.

Πρόκειται για μια ταινία που δημιουργήθηκε 
από το πλούσιο υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιωτικού των τριών 
αναβατών, του Νικόλαου Μουστάκα, του Ανέ-
στη Πανταζή και του Στέφανου Καράμπαμπα, 
οι οποίοι οδήγησαν τρεις (3) Africa Twin, με 
τη χορηγία της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη 
ΑΕΒΜΕ (επίσημος εισαγωγέας- διανομέας της 
Honda Moto στην Ελλάδα). Οι αναβάτες διένυ-
σαν 11.000 χλμ., από τη Θεσσαλονίκη έως το 
Βόρειο Ακρωτήρι, το Nordkapp της Νορβηγίας, 
διασχίζοντας 17 χώρες σε 22 ημέρες. Η ταινία 
«Nordkapp The Movie» αποτελεί μέρος του και-
νοτόμου προγράμματος «Honda Roatrips», που 
υλοποίησε η εταιρεία, με αφορμή την είσοδο της 
νέας Africa Twin στην ελληνική αγορά. 

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την παράδοση της 
ειδικής έκδοσης Africa Twin Nordkapp Edition 
στον νικητή του διαγωνισμού, που «έτρεξε» 
μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.
hondaroadtrips.gr παράλληλα με το ταξίδι στο 
Nordkapp. H ειδική έκδοση της Africa Twin 
Nordkapp Edition σχεδιάστηκε από την εταιρεία 
Honda Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ και τη δια-
φημιστική εταιρία Admine αποκλειστικά για το 
συγκεκριμένο εγχείρημα. O τυχερός νικητής, κ. 
Αριστοτέλης Κουρεμαδάς από τη Λαμία, δήλω-
σε ενθουσιασμένος που είναι ο τυχερός αναβά-
της της συλλεκτικής μοτοσυκλέτας.

Jeep Renegade 2.0L Longtitude 4x4 Diesel
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ΚΡΙΟΣ

Η χρονιά αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σταθ-
μός στη ζωή σας. Ο Δίας απέναντι από το 
ζώδιό σας, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
θα σας δώσει ευκαιρίες, κυρίως σε προσω-
πικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό. Για 
πολλούς από σας θα υπάρξει μια επανεκκίνη-
ση στη ζωή σας. Ένα νέο ξεκίνημα, λοιπόν, 
θα καθορίσει σημαντικά την πορεία σας, θα 
γκρεμίσει παλιές συνήθειες και πρόσωπα και 
θα να χτίσει τη νέα σας κατάσταση. Μία επαγ-
γελματική συνεργασία θα δώσει νέο νόημα 
στην έννοια της καριέρας σας, ανοίγοντας 
τον κοινωνικό σας κύκλο. Από τις πρώτες 
μέρες του καλοκαιριού του 2017 θα αρχίσετε 
να διώχνετε πολλά πρόσωπα και πράγματα, 
αφήνοντας μόνο ό,τι πραγματικά είναι κατάλ-
ληλο για σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Το μεγαλύτερο μέρος του 2017 θα κληθείτε 
να διαχειριστείτε αλλαγές που συμβαίνουν 
στον εργασιακό σας χώρο. Μία νέα εργασία 
ή μία αλλαγή συνθηκών στην ήδη υπάρχου-
σα είναι πολύ πιθανόν να συμβεί. Οι σχέσεις 
ολοκληρώνονται μέσα από μια διαδικασία 
ανανέωσης και σταθερών συναισθημάτων, 
που φτάνουν στον ζητούμενο προορισμό. Η 
δημιουργικότητά σας ανθεί και νιώθετε έτοι-
μοι να δείτε να γεννιέται κάτι το οποίο θα έχει 
την προσωπική σας σφραγίδα. Θα βελτιώ-
σετε την καθημερινότητα αλλά και την υγεία 
σας, όταν καταλάβετε –από τους πρώτους 
κιόλας μήνες της νέας χρονιάς– ότι ο οργα-
νισμός σας χρειάζεται τη φροντίδα που του 
έχετε στερήσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Θα είναι μία χρονιά γεμάτη από υπευθυνότητα 
και, πάνω από όλα ωριμότητα, για ό,τι μέχρι 
τώρα αμελούσατε. Η παρουσία του Κρόνου 
απέναντι από το ζώδιό σας δεν θα αφήσει 
κανέναν από σας να ξεφύγει από τις υποχρε-
ώσεις του. Οι αποχωρήσεις ατόμων θα από 
τη ζωή σας είναι μια διαδικασία απαραίτητη, 
ώστε να σας κάνει γνωστό το σύμπαν πως 
δεν υπάρχει πάντα συμβατότητα, αν δεν γί-
νεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. 
Η φιγούρα ενός ώριμου συντρόφου θα σας 
κάνει να δείτε με άλλα μάτια τη μέχρι τώρα 
ζωή σας, ενώ θα ολοκληρώσετε μαζί του ένα 
όραμά σας. Το φθινόπωρο έρχεται δυναμικά 
και ανοίγει μια νέα εποχή στην εργασία σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η νέα χρονιά σάς κάνει ανήσυχους σε ό,τι 
αφορά ένα ακίνητο ή την αλλαγή κατοικίας. 
Πολύ πιθανόν να σκεφτείτε πολύ σοβαρά να 
πραγματοποιήσετε έναν γάμο ή μια συμβίωση 
και θα γίνει πιο οριστική αυτή σας η απόφαση 

στο τέλος του καλοκαιριού. Νέα επαγγελμα-
τικά σχέδια θα πάρουν σάρκα και οστά και 
πολύ πιθανόν να αυξηθούν τα εισοδήματά 
σας κατά το δεύτερο ήμισυ του χρόνου. Μετά 
τον Οκτώβριο του 2017 είναι καλό να μπείτε 
στη διαδικασία μίας ανασκόπησης γεγονότων 
που έχουν συμβεί στη ζωή σας μέχρι τώρα. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να «κλειδώσετε» τις 
σωστές αποφάσεις που σας αντιπροσωπεύ-
ουν και σας γεμίζουν με ψυχική ικανοποίηση. 

ΛΕΩΝ

Απ’ ό,τι φαίνεται, το 2017 θα σας προσφέρει 
πολλά ταξίδια, γόνιμη επικοινωνία, πλού-
σια διδασκαλία και τυχερά συμβόλαια. Όλα 
αυτά θα έχουν έναν απώτερο σκοπό, που 
μεταφράζετε σε ολοκλήρωση για κάτι το 
οποίο εσείς θεωρείτε πολύ σημαντικό. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της χρονιάς θα έχετε να 
αντιμετωπίσετε καταστάσεις που θα σας ολο-
κληρώσουν, συναισθηματικά και υλικά. Όσο 
θα κυλά το νέο έτος, θα αποκτάτε μεγαλύτε-
ρη αυτοπεποίθηση και θάρρος. Το αύριο για 
σας έχει προοπτική αναμφισβήτητα καλύτερη 
από το χθες και πολύ πιθανόν να υλοποιήσετε 
κάποιες ιδέες σας που είχαν «παγώσει» στο 
πέρασμα του χρόνου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλέον η ζωή σας 
δεν θα παραμείνει ίδια. Θα σας ανταμείψει ο 
χρόνος, αν ήσασταν μέχρι τώρα καλοί μαθη-
τές. Το σύμπαν, εξάλλου, σας έδωσε πολλά 
και χρήσιμα εφόδια, ώστε να αντεπεξέλθετε 
στον επόμενο κύκλο ζωής. Οι άνθρωποι που 
θα μείνουν τώρα δίπλα σας έχουν το ταλέντο 
να σας κατευθύνουν και να σας φροντίσουν 
–κυρίως ψυχικά. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι 
πρόδρομος οριστικών αλλαγών, που θα ξε-
περνούν τις προσδοκίες σας. Ιδίως οι γεννη-
μένοι από 30/8 έως 3/9 θα έχετε την ευκαιρία 
μιας εκ βαθέων μεταμόρφωσης, ενώ δεν θα 
λείψουν οι νέοι πρωταγωνιστές στη ζωή σας. 
Η υλική και πνευματική τύχη είναι δεδομένη.

ΖΥΓΟΣ

Τίποτε πλέον δεν θα σας θυμίζει τα παλιά. 
Ο Δίας, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας έχουν 
επιδοθεί σε ένα πολύ καθοριστικό έργο, που 
σας μεταλλάσει με αργό και σταθερό τρόπο. 
Δεν θα υπάρξει, βέβαια, πισωγύρισμα σε ό,τι 
ολοκληρωθεί. Οι σχέσεις σας θα αλλάξουν 
και πολλές θα χαθούν στη δίνη των εξελίξε-
ων. Ο Δίας στο ζώδιό σας έως τον Οκτώβριο 
του 2017 θα σας δείξει ότι οι επιλογές που θα 
έχετε θα είναι πολλές, σε σημαντικά θέματα, 
κάτι που μεταφράζεται σε επαγγελματικές, 
προσωπικές και οικογενειακές επιτυχίες. Στα 
επαγγελματικά σας από το φθινόπωρο θα 
μπορέσετε με πιο ευκολία να διεκδικήσετε 
καλύτερες προοπτικές, ιδίως σε οικονομικές 

απολαβές.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η χρονιά αυτή στο μεγαλύτερο μέρος της θα 
σας κάνει να ζείτε με καταστάσεις που αφο-
ρούν στα περασμένα χρόνια. Μετά την άνοιξη 
θα υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε 
να περάσετε στην ολοκλήρωση των σχεδί-
ων σας. Με γνώμονα πάντα αυτά που σας 
έχουν δυναμώσει πνευματικά και ψυχικά, θα 
προχωρήσετε μετά το καλοκαίρι σε έναν νέο 
κύκλο ζωής, με πολλές ευκαιρίες και τύχη. 
Βέβαια, τίποτα δεν θα αναπτυχθεί σωστά, αν 
και εσείς δεν έχετε πράξει δίκαια κατά το πα-
ρελθόν. Έτσι θα βλέπετε να ανθεί ό,τι είχατε 
σπείρει τα τελευταία χρόνια. Μετά το καλο-
καίρι του 2017, έχοντας σας την εύνοια του 
Δία, θα βρείτε νέους δρόμους δράσης.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μια έντονα μεταβατική χρονιά θα αποδειχθεί 
το 2017 για σας. Ο Κρόνος εξακολουθεί να 
βρίσκεται στο ζώδιό σας, τουλάχιστον έως 
τις 20 Δεκεμβρίου 2017, και φροντίζει τα ξε-
καθαρίσματα με ό,τι δεν έχει θέση στη ζωή 
σας. Ιδίως αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκα-
ήμερο, θα υπάρξουν αλλαγές σε κάθε τομέα. 
Βέβαια, η παρουσία του Δία στον Ζυγό έως 
τις 10 του Οκτώβρη θα φέρει νέες γνωριμίες, 
θα σας δίνει δύναμη, όταν αυτό θα είναι το 
ζητούμενό σας, και θα σας δημιουργεί νέους 
συναισθηματικούς δεσμούς. Τα πρόσωπα που 
θα είναι δίπλα σας θα μοιραστούν με σας κάτι 
ξεχωριστό. Αν θελήσετε να κάνετε κάποιο 
νέο επαγγελματικό διάβημα, επιδιώξτε μία 
ριζική αλλαγή, πέρα από τα καθιερωμένα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η χρονιά αυτή θα φέρει κάποια αστάθεια σε 
ό,τι σας απασχολεί έντονα. Οι συνθήκες θα 
είναι πάντα διφορούμενες, σε σημείο ώστε να 
μην μπορείτε εύκολα να διακρίνεται την αλή-
θεια από το ψέμα μιας κατάστασης. Θα σας 
δοθούν αρκετές ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανόδου, ιδίως μέχρι το φθινόπωρο, αλλά θα 
πρέπει να προσέξετε τη στιγμή των αποφάσε-
ων. Η χαρά και η λύπη θα ακολουθούν η μία 

την άλλη, χωρίς να έχετε τον απαιτούμενο 
χρόνο να αφομοιώσετε μέσα σας τα γεγονό-
τα. Στο τέλος αυτής της χρονιάς θα καταλά-
βετε με περίτρανο τρόπο ποιοι βρίσκονται ου-
σιαστικά δίπλα σας και ποιοι ήρθαν απλώς… 
για να πιούν έναν και μόνο καφέ.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σημαντική χρονιά για σας. Ίσως, μάλιστα, 
αναλάβετε νέες ευθύνες, που θα σας βοη-
θήσουν να παίξετε έναν πολύ σημαντικό ρό-
λο-κλειδί, ακόμη και μέσα από πολιτικά και 
φιλοσοφικά κινήματα. Νέοι άνθρωποι σας θα 
φέρουν καρμικές προκλήσεις και νέα διάστα-
ση σε ό,τι για χρόνια ζητούσε να αναγεννηθεί. 
Βέβαια, τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο οι 
εκλείψεις στον άξονα Υδροχόου - Λέοντα θα 
επιφέρουν μια μεγάλη ψυχολογική πίεση, η 
οποία θα προέλθει από γεγονότα που δεν θα 
μπορέσετε να ελέγξετε. Η δημόσια εικόνα σας 
γίνεται πιο ισχυρή από το φθινόπωρο, οπότε 
θα κάνετε σωστότερες επαγγελματικές κινή-
σεις, ενώ θα προσπαθήσετε να εδραιώσετε τη 
θέση σας, με γερά πατήματα.

ΙΧΘΥΕΣ

Η παρουσία του Κρόνου στον Τοξότη συνε-
χίζει να επηρεάζει το ζώδιό σας, κυρίως σε 
επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα. Αν 
έχετε να αντιμετωπίσετε νομικές υποθέσεις, 
καλός είναι ένας συμβιβασμός. Οι ανοικτές 
προκλήσεις θα σας φέρουν εντάσεις που δεν 
θα είναι προς το συμφέρον σας. Βοηθητικός 
θα είναι για σας ο Δίας από το φθινόπωρο, 
που θα ανανεώσει τη συναισθηματική σας 
έκφραση και θα συναντήσετε ανθρώπους με 
τους οποίους μιλάτε την ίδια γλώσσα. Βέ-
βαια, πρέπει να ξέρετε ότι η παραμονή του 
Ποσειδώνα στο ζώδιό σας σάς παραπλανά, 
σε σημείο ώστε να μην μπορείτε να διακρί-
νετε τις πραγματικές προθέσεις των άλλων 
απέναντί σας.

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

Tα ζώδια το 2017

Νέες Αφετηρίες                                                                                                                       
Η χρονιά που αγαπά το 
πρώτο βήμα μιας πορείας
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■ Βασίλης Λέκκας και Σοφία Νάτσιου στο Μύλος 
Club: Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου στις 21.30. Επί 
σκηνής και η Κατερίνα Δούκα και ο τραγουδιστής 
και κιθαρίστας Οδυσσέας Μαυρομάτης. Τιμές εισι-
τηρίων: 10€, 8€ (φοιτητικό, ανέργων), τηλ κρατή-
σεων: 2310 510081
■ Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Fix Factory of 
Sound: Από το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 και 
για τέσσερα Σάββατα στη Θεσσαλονίκη στις 21.00. 
Τιμές εισιτηρίων: 13€ (προπώληση), 15€ (ταμείο), 
27€ (καθήμενοι με ποτό). Πληροφορίες – Κρατή-
σεις: 2310 500670
■ Τζουζέπε Βέρντι: Ναμπούκο: Όπερα σε τέσσερις 
πράξεις σε λιμπρέτο του Temistocle Solera. Προ-
βολή HD με ελληνικούς υπότιτλους, το Σάββατο 
7 Ιανουαρίου στις 19.55 στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2. 
Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ (μειωμένο). Τηλέφωνο: 
2310 895 800
■ «Ο Αμερικάνος»: του Αλέξανδρου Παπαδιαμά-
ντη με τον Θανάση Σαράντο από 2 έως 8 Ιανου-
αρίου 2017 στο Θέατρο Αυλαία. Καθημερινά στις 
21.00, διπλή παράσταση στις 8 Ιανουαρίου στις 
18.00 και 20.00. Τιμές Εισιτηρίων: 15€, 12€ (άνερ-
γοι, άνω των 65, άνεργοι, φοιτητικό, ΑμεΑ), 10€ 
(ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων), 12€ 
και 10€ (προπώληση). Τηλέφωνο: 2310 237700
■ Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη: «Βροχή» πυ-
ροτεχνημάτων τα μεσάνυχτα 31 Δεκεμβρίου στην 
Πλατεία Αριστοτέλους.
■ Πρωτοχρονιάτικο γκαλά όπερας – Τζάκομο 
Πουτσίνι: πασίγνωστες άριες από τις όπερες του 
Ιταλού δημιουργού, την Πρωτοχρονιά στις 21.00 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τιμές εισι-
τηρίων:  15€, 10€, 5€, Τηλέφωνο: 2310 895800
■ Χριστούγεννα στο Cosmos: Πρόγραμμα

Τρίτη 3 Ιανουαρίου
12.00-15.00: Santa’s Music Stage, Face Painting 
(κίτρινη πλατεία, επίπεδο 1)
12.00-15.00 & 17.00-21.00: Το Ταχυδρομείο του 
Αϊ Βασίλη. Ημερολόγια για το νέο έτος (κόκκινη 
πλατεία, επίπεδο 0)
15.00-21.00: Το Εργαστήρι του Αϊ Βασίλη. 
Upcycling κατασκευές (πράσινη πλατεία, επίπεδο 
1)
17.00-21.00: Santa’s Music Stage. Κατασκευές 
για το παιδικό δωμάτιο (κίτρινη πλατεία, επίπεδο 
1)

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου
12.00-15.00: Το Ταχυδρομείο του Αϊ Βασίλη. Γού-
ρια για το νέο έτος (κόκκινη πλατεία, επίπεδο 0), 
Santa’s Music Stage, Face Painting (κίτρινη πλα-
τεία, επίπεδο 1)
15.00-21.00: Το Εργαστήρι του Αϊ Βασίλη. 
Upcycling κατασκευές (πράσινη πλατεία, επίπεδο 
1)
17.00-21.00: Το Ταχυδρομείο του Αϊ Βασίλη. Ημε-
ρολόγια για το νέο έτος (κόκκινη πλατεία, επίπεδο 
0), Santa’s Music Stage. Κατασκευές για το παιδι-
κό δωμάτιο (κίτρινη πλατεία, επίπεδο 1)

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου
12.00-15.00 & 17.00-21.00: Το Ταχυδρομείο 
του Αϊ Βασίλη. Γούρια για το νέο έτος (κόκκινη 
πλατεία, επίπεδο 0), Santa’s Music Stage, Face 
Painting (κίτρινη πλατεία, επίπεδο 1)
17.00-21.00: Το Εργαστήρι του Αϊ Βασίλη. 
Upcycling κατασκευές (πράσινη πλατεία, επίπεδο 
1)
18.00: Θεατρική Παράσταση «Και οι λύκοι φοβού-
νται…» από την ομάδα TheatrAction (μπλε πλα-
τεία, επίπεδο 1)

Σάββατο 7 Ιανουαρίου
12.00-20.00: Το Εργαστήρι του Αϊ Βασίλη. 
Upcycling κατασκευές (πράσινη πλατεία, επίπεδο 
1), Το Ταχυδρομείο του Αϊ Βασίλη. Γούρια για το 
νέο έτος (κόκκινη πλατεία, επίπεδο 0), Santa’s 
Music Stage, Face Painting (κίτρινη πλατεία, επί-
πεδο 1)
■ Χριστούγεννα στη Μονή Λαζαριστών: Πρό-
γραμμα

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου
17.00: Δημιουργική απασχόληση από το ΦΙΞ in art
18.00: «Περιμένοντας τον Άγιο Βασίλη» από τον 
κουκλοθίασο Νίστα (κουκλοθέατρο)
20.00: «Circus Taradadan» με τους Circus 
Taradadan (τσίρκο)

Τρίτη 3 Ιανουαρίου
17.00: Δημιουργική απασχόληση από το ΦΙΞ in art
18.00: «Vagor & Bellavita» από τους 
Dromocósmicas (θέατρο-τσίρκο)
20.00: «Ο Βουρβούλακας & το δέντρο της γης» 
από τους Τρεις Λαλούν (κουκλοθέατρο)

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου
17.00: Δημιουργική απασχόληση από το ΦΙΞ in art
18.00: «Ο Βουρβούλακας & το δέντρο της γης» 
από τους Τρεις Λαλούν (κουκλοθέατρο)
19.00: «Τα μουσικά σύνολα» από τη Δραματική 
Σχολή του ΚΘΒΕ
20.00: Συναυλία με τους «Sancho 003»

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου
17.00: Δημιουργική απασχόληση από το ΦΙΞ in art
17.00: «Θέλετε να ακούσετε ένα ποίημα;» δεκάλε-
πτες πρωτότυπες δράσεις από το ΚΘΒΕ
18.00: «Circus Taradadan» με τους Circus 
Taradadan (τσίρκο)
20.00: «Τσίρκο Μπάχαλο» με τους Τσίρκο Μπάχα-
λο (τσίρκο)

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου
17.00: Δημιουργική απασχόληση από το ΦΙΞ in art
17.00: «Θέλετε να ακούσετε ένα ποίημα;» δεκάλε-
πτες πρωτότυπες δράσεις από το ΚΘΒΕ
18.00: «Μα είναι ακόμα ένα» από τους Gypsy Moth 
(κουκλοθέατρο)
19.00: «Θεσσαλονίκη-Ανασκαφή 3» από το ΚΘΒΕ
20.00: «Τσίρκο Μπάχαλο» με τους Τσίρκο Μπάχα-
λο (τσίρκο)

Σάββατο 7 Ιανουαρίου
12.00: Face painting
17.00: «Θέλετε να ακούσετε ένα ποίημα;» δεκάλε-
πτες πρωτότυπες δράσεις από το ΚΘΒΕ
18.00: «Μr & Μrs Bubble» με τους Μr & Μrs 
Bubble (σαπουνόφουσκες)
20.00: «Τσίρκο Μπάχαλο» με τους Τσίρκο Μπάχα-
λο (τσίρκο)
■ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: εορτασμός των Θεο-
φανείων την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, στις 11.00 
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος
■ Δήμος Χαλκηδόνας: Παρασκευή 6 Ιανουαρίου: 
«Θεοφάνεια» καθαγιασμός των υδάτων και ρίψη 
σταυρού στον Αξιό ποταμό, Ακροπόταμος, στις 
10.00, στο Λουδία ποταμό, Λουδίας, στις 10.00 και 
στη δεξαμενή του κολυμβητηρίου, Δημοτικό Κο-
λυμβητήριο, στις 11.00.
■ Σάββατο 7 Ιανουαρίου: Αναβίωση εθίμου «Τα 
Βρεξίματα των Γαμπρών» στον προαύλιο χώρο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου, Δ.Κ. Ν.Μεσημβρίας 
στις 10.00 και στην εκκλησία του χωριού από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο, Δ.Κ. Αγχιάλου στις 10.00.

Γιορτινή ΘεσσαλονίκηΠρωτοχρονιάτικες 
εκδηλώσεις στην 
Κεντρική Μακεδονία

Αστράφτει ο ουρανός της Θεσσαλονίκης

Σέρρες

Πολιτεία των Ευχών:

Κυριακή 1 Ιανουαρίου: Τελετή λήξης

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου: Λαϊκό – παραδοσιακό 
πρόγραμμα με την ορχήστρα Θ. Μπιτζίδη & εκ-
δήλωση «Άναμμα φωτιάς»-παραδοσιακό γλέντι

Πιερία

«Οι καλικάντζαροι φεύγουν»: στην πλατεία του 
Κορινού δύο εμψυχώτριες θα παίξουν και θα δη-
μιουργήσουν με τα παιδιά.

Ημαθία

Νίκος Πορτοκάλογλου και οι Ευγενείς Αλήτες: 
Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στον Χώρο Τεχνών 
Βέροιας στις 21.00.

Πέλλα

Γιαννιτσά: Ο Κούλης Ξωτικούλης σε παράσταση 
για παιδιά με πολλές εκπλήξεις, τη Δευτέρα 2 
Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί στον πεζόδρομο

Παραδοσιακή Βραδιά με Νησιώτικους Παραδο-
σιακούς Χορούς από τους «Φίλους Παραδοσια-
κής Μουσικής & Χορού» Έδεσσας και Χοροί από 
την Μακεδονία, από τα Ενοριακά Δρώμενα Ι.Ν. 
Αγ. Παρασκευής Γιαννιτσών, την Τρίτη 3 Ιανουα-
ρίου στις 19.00 στον πεζόδρομο.

Έδεσσα: Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου, πρωτοχρο-

νιάτικη Ακολουθία στην Μητρόπολη της Έδεσ-
σας και τα Μοναστήρια της περιοχής.
Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου,  Θεοφάνεια στην 
Βυζαντινή Γέφυρα Έδεσσας στις 09.00 και Τζα-
μαλάρια, παραδοσιακή εκδήλωση με έθιμο αφι-
ερωμένο στην γονιμότητα  από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Άρνισσας, στον πεζόδρομο της Άρνισ-
σας, στις 11.00.
Δήμος Αλμωπίας: Κυριακή 1 Ιανουαρίου: Παιδι-
κό πάρτυ στις 11.00 με face painting, γράμματα 
στον Αϊ Βασίλη, ξωτικά, διασκεδαστές, πολλές 
δράσεις και παιχνίδια
Δευτέρα 2 Ιανουαρίου: Παιδικό πάρτυ στις 11.00 
με face painting, γράμματα στον Αϊ Βασίλη, ξω-
τικά, διασκεδαστές, πολλές δράσεις και παιχνί-
δια και στις 19.00 παραδοσιακή βραδιά με πλού-
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή 
Συλλόγων της περιοχής.
Τρίτη 3 Ιανουαρίου: Ημέρα λήξης 2ου Χριστου-
γεννιάτικου χωριού με ανταλλαγή ευχών για ένα 
καλό και δημιουργικό έτος.

Κιλκίς

Δήμος Παιονίας: «Παραμυθοσαλάτα του Καρα-
γκιόζη», Θέατρο Σκιών την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 
στις 18.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου
«Παραμυθάδες»: δραματοποιημένη αφήγη-
ση παραμυθιών την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου στις 
18.00 στην Κεντρική Πλατεία Πολυκάστρου.

Φαντασμαγορικά θα υποδεχτούμε το νέο έτος 
κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. 
Όσοι από εμάς βρεθούμε στην Πλατεία Αριστο-
τέλους στην αλλαγή του χρόνου, θα ζήσουμε 
το μεγαλείο των βεγγαλικών. Θα λάμψει ο ου-
ρανός.  Η συγκεκριμένη εταιρεία που θα αναλά-
βει να φωταγωγήσει με αστραφτερές λάμψεις 
και χρώματα τον ουρανό, με την χορηγία του 
ΕΒΕΘ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης) θα ρίξει τα πυροτεχνήματα τα 
μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου. Ακριβώς στο 
μεταίχμιο της αλλαγής του χρόνου. Το 2017 θα 

εισέλθει με τα χιλιάδες πυροτεχνήματα να σκί-
ζουν τον ορίζοντα, πλαισιώνοντας τις εκδηλώ-
σεις του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Περισσότερα από 3.000 πυροτεχνήματα, θα κά-
νουν τη νύχτα, μέρα σε ύψος 150 μέτρων και 
άνοιγμα 500 μέτρων. Η ρίψη τους θα γίνει μέσα 
από τον Θερμαϊκό. 
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει λάβει 7 πρώτα 
παγκόσμια βραβεία στη ρίψη πυροτεχνημάτων 
και έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις 
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, στην 
Αθήνα αλλά και στην Eurovision το 2006.
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ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ

■ PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 18.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 18.40[3D], 
21.10, 23.40)
■ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΝ; - WHY HIM?
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 21.20, 23.40)
■ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ έως ΤΕΤ: 20.50, 23.10)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 18.00, ΚΥΡ έως ΤΕΤ: 20.10, 22.20)
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 20.00, 22.40)
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00 ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 16.10, 16.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 18.10 ΔΕΥ: και 
12.15, 14.15)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 18.30 ΣΑΒ,ΔΕΥ-
,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 16.00 ΔΕΥ: και 12.00)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30)
■ TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 16.20 ΔΕΥ: 13.00, 15.00)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20, 19.30 ΚΥΡ,ΔΕΥ-
,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 20.30, 21.30, 22.40)
■ OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ έως ΤΕΤ: 23.30)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ έως ΤΕΤ: 19.50, 22.50)

STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

■ PASSENGERS

(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 18.10, 19.40[3D] ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ-
,ΤΕΤ: 16.40 ΣΑΒ,ΔΕΥ: και 12.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 20.40, 
21.40[3D], 23.20)
■ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΝ; - WHY HIM?
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.50 ΣΑΒ,ΔΕΥ:και 15.10 
ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 20.10, 22.40)
■ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 19.00 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 21.20, 
23.40)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 21.00, 23.10)
■ ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ – COLLATERAL BEAUTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 20.00 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 22.20)
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10 ΣΑΒ: και 13.00 
ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 20.20, 22.00, 23.00)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 18.00 ΣΑΒ,ΔΕΥ: 
και 12.00, 14.10 ΔΕΥ: και 13.00, 15.40 ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 16.00 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 19.00)
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΔΕΥ: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 16.30 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 18.30, 19.40 
ΣΑΒ,ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΕΤ: και 17.30 ΤΡΙ: και 19.30
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10 ΣΑΒ,ΔΕΥ: και 
12.20, 13.20, 14.40, 15.50 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 18.10)
■ TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 16.50 ΣΑΒ,ΔΕΥ: και 
12.50, 14.50)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 19.30 ΣΑΒ,ΔΕΥ: 
και 12.10, 15.20 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20 ΚΥΡ,ΔΕΥ.ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 22.10)
■ OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ έως ΤΕΤ: 20.00)

VILLAGE CENTER 
- Mediterranean Cosmos
■ PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 18.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 19.00, 
20.00, 21.30, 22.30, 00.00)
■ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΝ; - WHY HIM?
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 18.20 ΚΥΡ,ΔΕΥ.ΤΡΙ,ΤΕΤ: 20.45, 
23.15)
■ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.40 ΣΑΒ: και 17.45 
ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 20.00, 20.45, 22.30, 23.00)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 18.30, 21.20, 23.30)
■ ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ – COLLATERAL BEAUTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 19.40
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 21.50)
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 15.30, 16.10 ΣΑΒ,ΔΕΥ-
,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 12.10, 14.10)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.20 ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 12.00, 13.00, 13.40, 14.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 17.20, 
18.20)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 15.50, 17.10, 18,10 ΣΑΒ,-
ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 12.30, 13.30, 14.50)
■ THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 20.30)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 22.50, 00.20)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00 ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 12.20, 13.50, 15.15 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 19.30, 21.00, 
22.15, 23.45)
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ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ

Γιορτινή Θεσσαλονίκη
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Superleague

Τα κεφάλια μέσα! Να ξεκινήσει, όπως τελείωσε  «Κλέβει» τις εντυπώσεις

Ενισχύεται

Αλλάζει «πρόσωπο» 

Εγκαινιάστηκε το νέο  
«στολίδι» της Ουρανούπολης

Τρέχει να «γιατρέψει» 
τις πληγές του

Εν αναμονή εξελίξεων

ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

Football League Γ  ́Εθνική

Περιφέρεια

Διακοπές τέλος για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποί-
οι είναι αναγκασμένοι να στρέψουν αποκλειστικά και 
μόνο την προσοχή τους στην αναμέτρηση, που ακο-
λουθεί με τον Λεβαδειακό την Τρίτη (3/1) στις 19:30 
εκτός έδρας – στο εξ΄ αναβολής ματς της πρεμιέρας.

Οι παίκτες του Ίβιτς, λοιπόν, επέστρεψαν σε ρυθμούς 
προπονήσεων, μετά την ολιγοήμερη άδεια, ενώ πα-
ράλληλα εντείνονται οι συζητήσεις τόσο για την ενί-
σχυση της ομάδας όσο και για το ποιοι παίκτες θα 
περάσουν την πόρτα της… εξόδου.

Την ίδια ώρα, οι «ζυμώσεις» στο τεχνικό επιτελείο 
του «ασπρόμαυρου» συλλόγου συνεχίζονται, με τον 
Μίλος Βεσελίνοβιτς ν΄ αποτελεί το νέο συνεργάτη 
του Βλάνταν Ίβιτς, ενώ παρελθόν αποτελεί ο μέχρι 
πρότινος γυμναστής, Δημήτρης Δανιηλίδης.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου πάντως, φρόντισε  να 
ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση πως «επιθυμία 
όλων μας είναι να πάμε τον σύλλογο σε ένα επίπεδο 
που θα φτάνει σε τελικούς και θα κατακτάει τίτλους. 
Μπορεί οι στόχοι μας να φαίνονται υψηλοί, αλλά 
έχουμε εξαιρετικές συνθήκες και πολύ καλούς παί-
κτες και είμαι αισιόδοξος...».

Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του στο 2016 ο 
Άρης, με νίκη θέλει ν΄ ανοίξει τις υποχρεώσεις του 
στο 2017, ώστε στο τέλος της χρονιάς να πανηγυ-
ρίσει την επιστροφή του στα σαλόνια της Super 
League. 

Βεβαίως, υπάρχει μία πικρία στους «κίτρινους» για 
το γεγονός ότι η ομάδα δεν βρίσκεται στην κορυφή 
της βαθμολογίας της Football League, αλλά στο -2 
από αυτήν, ωστόσο, επικρατεί η πεποίθηση ότι το σύ-
νολο του Αναστόπουλου θα βρεθεί σύντομα στην 1η 
θέση. O έμπειρος τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Δεν υπάρχουν πρωταθλητές χειμώνα, καλοκαιριού 
και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές 
στο τέλος».

Ο ΑΟ Κρδίας αποτελεί αναμφισβητητα την ευχάριστη 
έκπλη του φετινού 1ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής, αφού 
στην παρθενική του συμμετοχή σε εθνική κατηγορία, 
έχει κλέψει τις εντυπώσεις, όντας στην 7η θέση!

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1958 και από τότε μέχρι πέρυ-
σι αγωνίζονταν στο τοπικό πρωτάθλημα – έως το 2010 
ήταν στην Β΄ κατηγορία, την σεζόν 2011-΄12 ανέβηκε 
στην Α΄, από εκεί στην Α1 το 2012-΄13 και τη σεζόν 
2015-΄16 τσέκαρε το εισιτήριο για την Γ΄ Εθνική. 

Στο «τιμόνι» της ομάδας βρίκσεται για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος, ο οποίος 
φορούσε τη φανέλα της ομάδας μέχρι το 2010, και το 
ρόστερ απαρτίζεται ως επί το πλείστον από ποδοσφαι-
ριστές, οι οποίοι είναι από πέρυσι μαζί και προέρχονται 
από την περιοχή. Χαρακτηριστικά της ομάδας είναι αφ΄ 
ενός ο μικρός μέσος όρος ηλικίας (οι περισσότεροι 
αθλητές είναι γεννημένοι από το 1991 έως το 1995) και 
αφ΄ ετέρου το γεγονός ότι η πλειοψηφία δεν διαθέτει 
εμπειρία από εθνικές κατηγορίες.

«ΑΓΚΑΘΙ» ΤΟ ΓΗΠΕΔΙΚΟ

Μπορεί οι αγωνιστικές επιτυχίες να διαδέχονται η μία 
την άλλη, ωστόσο, «αγκάθι» για τον ΑΟ Καρδίας πα-
ραμένει το γηπεδικό: οι παίκτες είναι σαν… τσιγγάνοι, 
χωρίς σπίτι, αφού το γήπεδο της Καρδίας βρίσκεται 
ακόμα στα θεμέλια – υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμοι, 
τουλάχιστον για προπονήσεις, μέχρι τις αρχές Φλεβάρη 
-, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποι-
ούν άλλα γήπεδα.

Συγκεκριμένα, πέρυσι η ομάδα αγωνίστηκε σε όλα τα 
γήπεδα της περιοχής (Ραιδεστό, Μάτα, Πλαγιάρι, Σχο-
λάρι, ΠΑΟΝΕ, Ρύσιο), ενώ φέτος, παρ΄ ότι ανήκει στον 
Δήμο Θέρμης, δεν κατέστη δυνατό να χρηστιμοποιήσει 
ένα γήπεδο του Δήμου, με αποτέλεσμα να «μετακομί-
σει» αρχικά σε αυτό της Μηχανιώνας και πρόσφατα σε 
εκείνο του ΠΑΟΝΕ.

Με νέο «πρόσωπο» αναμένεται να παρουσιαστεί τον 
Γενάρη ο Αιγινιακός, ο οποίος θα ενισχυθεί κατά την 
τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Μετά την απώλεια 
του Γκούρτσα, οι ιθύνοντες της ομάδας της βόρειας 
Πιερίας κινούνται για την προσθήκη 3-4 ποδοσφαιρι-
στών, αφού το ρόστερ έχει μικρύνει σημαντικά.

Ο Δημήτρης Γκούρτσας άνοιξε τον… κύκλο των χει-
μερινών μεταγραφών του Πανσερραϊκού, με τους 
Σερραίους να φουλάρουν για την ενίσχυση του ρό-
στερ τους υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Διλμπέρη. 

Στο μεταξύ, το όνομα το Κωνσταντίνου Νικόλτσιου, 
ο οποίος εδώ και χρόνια ασχολείται εξωδιοικητικά 
με τα «λιοντάρια», ακούγεται για τη θέση του προ-
έδρου της Football League, μετά την αποχώρηση 
του Στέλιου Σφακιανάκη, σενάριο που για την ώρα 
δεν επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Karfitsa, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρωτίστως 
να διευθετηθούν άλλα θέματα (βλ. εξυγίανση του 
πρωταθλήματος της Football League, οικονομικά 
κ.τ.λ.).

Στο… σπίτι του επέστρεψε μετά από 12 χρόνι ο Α.Σ. Ου-
ρανούπολης, καθώς προ ημερών έγιναν τα εγκαίνια του 
νέου γηπέδου της δημοτικής κοινότητας Ουρανούπο-
λης! Μάλιστα, το αποτέλεσμα είναι προσωπική δουλειά 
και αγώνας τόσο των ίδιων των παικτών όσο και των 
διοικούντων του Αθλητικού Συλλόγου, που ήθελαν το 
όνειρό τους να πάρει σύντομα «σάρκα και οστά», ενώ 
το έργο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον Δήμο Αρι-
στοτέλη.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο πρόεδρος του 
Αθλητικού Συλλόγου, Αντώνης Δημητράκος, και η πρό-
εδρος του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου και Δη-
μοτική σύμβουλος, Ελένη Παναγιωτοπούλου.

Στη συνέχεια, διεξήχθη ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου 
της ομάδας της Ουρανούπολης με την αντίστοιχη της 
Νίκης Αμμουλιανης, με τους γηπεδούχους να επικρα-
τούν – για την ιστορία – με 2-1, έχοντας και την θερμή 
υποστήριξη των φιλάθλων τους.

Σε… δεύτερη μοίρα περνάει το αγωνιστικό και το 
ματς με την Ξάνθη την Τρίτη (3/1) στις 17:15 στο 
Καυτανζόγλειο για τον Ηρακλή, ο οποίος τρέχει για 
να «γιατρέψει» τις πληγές του. Η κατάστας στην 
ομάδα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο, ενώ είναι 
δεδομένο πως χρειάζεται ενίσχυση, για να συνεχί-
σει να δίνει τον «αγώνα» της στη Σούπερ Λιγκ. Παρ΄ 
όλα αυτα δεν υπάρχει καμία πρόοδος μέχει στιγ-
μής, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό. Είναι 
χαρακτηριστικό πως ο Ηρακλής με άλλα… όνειρα 
ξεκινούσε το προηγούμενο καλοκαίρι, θέλοντας να 
δημιουργήσει μια ομάδα, που θα έβαζε τις βάζεις για 
τα επόμενα χρόνια έχοντας επιστρέψει στην Σουπερ 
Λιγκ και άλλα έχει σήμερα. Άλλωστε, μέσα σε ενά-
μιση χρόνο 18 παίκτες έχουν κάνει προσφυγή, νού-
μερο διόλου τιμητικό για τους «κυανόλευκους» και 
δείγμα της προβληματικής κατάστασης, που επικρα-
τεί στην ομάδα.

Στασιμότητα επικρατεί στην Βέροια, με την «Βασί-
λισσα» να διάγει δύσκολες μέρες τόσο βαθμολογικά 
– παραμένει στην προτελευταία θέση της βαθμολο-
γίας – όσο και αγωνιστικά, αφού άλλοι παίκτες είναι 
προ των πυλών της εξόδου και άλλοι αποτελούν μή-
λον της… έριδος για πολλούς συλλόγους, ωστόσο, 
τηρείται σιγήν ιχθύος από τους ιθύνοντες.

Ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα τι μέλλει γενέ-
σθαι στην ομάδα της Ημαθίας, η οποία θα πρέπει να 
βιαστεί, αν θέλει να προλάβει το «τρένο» της παρα-
μονής.

Της Έλενας Τσαλκατίδου
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Αθλήτρια της χρονιάς η Σωτηρίου!

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

Ήρθε η ώρα της επιστροφής Το κοινωνικό  
«πρόσωπο»  
του Εδεσσαϊκού!

Αποτελεί αναμφισβήτητα το πρόσωπο του Σερραϊκού 
αθλητισμού για το 2016 και όχι άδικα, αφού η Ματίνα 
Σωτηρίου – περί ης ο λόγος – έχει καταφέρει μόλις στη 
ηλικία των 15 ετών να δοξάζει την Ελλάδα στο εξωτερικό 
σ΄ ένα άθλημα, που δεν είναι ευρέως γνωστό στη χώρα 
μας (αν και Ολυμπιακό!), το μπάντμιντον.

Η νεαρή Σερραία αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Σερ-
ρών «Ο Πλάτων» ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τον 
αθλητισμό με την κολύμβηση, ωστόσο, αναγκάστηκε ν΄ 
αλλάξει ρότα και με την παρότρυνση φιλικού της προσώ-
που, στράφηκε στο μπάντμιντον. Εκεί τα βρήκε σκούρα 
στην αρχή και σκέφτηκε να τα παρατηρήσει, όμως, λίγους 
μήνες μετά ήρθε η πρώτη επιτυχία! 

Στη συνέχεια, η μία επιτυχία διαδέχονταν την άλλη, έχο-
ντας καταφέρει μέσα σε μία πενταετία, να βρίσκεται σή-
μερα στη 2η θέση στην BEC U17 Circuit Ranking, όπου 
από 2/1/2017 θα είναι 1η και στην 15η της BEC European 
U17 Ranking, όπου στις αρχές του νέου έτους θ΄ ανέβει 
τουλάχιστον άλλες πέντε θέσεις.

Οι σημαντικότερες διακρίσεις της Ματίνας Σωτηρίου είναι 
η 2η θέση σε βαλκανικό επίπεδο φέτος στο διπλό και η 3η 
στο απλό, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσώπησε 
τη φετινή χρονιά τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα – καθώς βγήκε 1η στο Πανελλήνιο -, ωστόσο, 
έχασε στους «64», ούσα, μάλιστα, η μικρότερη αθλήτρια 
των αγώνων. Οπωσδήποτε, όμως, οι εμπειρίες που απο-
κόμισε ήταν τεράστιες και σίγουρα θα την βοηθήσουν στο 
μέλλον.

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός πως η 15χρονη αθλή-
τρια είναι, εξίσου, καλή μαθήτρια και στο σχολείο, αποδει-
κνύοντας πως, αν θέλεις, μπορείς όλα να τα συνδυάσεις. 

Όσο για το μέλλον; Ο προπονητής της, Αλέξανδρος Κα-
ντζόγλου, είναι κατηγορηματικός: «Μπορεί να φτάσει 

ακόμα ψηλότερα, αυτό έχει δείξει, άλλωστε, η πορεία της 
έως τώρα! Η Ματίνα έχει πάθος και απίστευτη όρεξη, είναι 
ένα παιδί χαρισματικό…».

Αναζητούν λύσεις

Μπορεί το μπάντιμιντον να φέρνει επιτυχίες, τόσο σε 
πανελλήνιο όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο, 
όπως και άλλα αθλήματα, έτσι και αυτό, στερείται υπο-
δομών. Είναι χαρκατηριστικό πως στις Σέρρες υπάρχουν 
τρία γυμναστήρια – εκ των οποίων τα δύο σχολικά και 
το ένα δημοτικό -, όπου, όμως, οι συνθήκες, ιδίως τον 
χειμώνα, είναι δύσκολες. Όπως επισημαίνει σχετικά και ο 
κ. Καντζόγλου: «Το θέμα είναι πως, αν καταφέρουμε σαν 
χώρα και σαν Δήμος να στηρίξουμε τις υποδομές και να 
βελτιώσουμε τις συνθήκες προπόνησης, τότε τα επόμενα 
χρόνια θα είμαστε στον… αφρό της Ευρώπης».

Επιπλέον, «αγκάθι» αποτελεί και το οικονομικό, αφού, 
από την στιγμή που η Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων 
Σωματείων Αντιπτέρισης δεν δύναται να χρηματοδοτήσει 
τις αποστολές, οι αθλητές είναι αναγκασμένοι να τα πλη-
ρώνουν όλα από την τσέπη τους!

Η ουσία και το γόητρο

Ο ΠΑΟΚ πριν από δύο περίπου εβδομάδες έκανε διε-

ρευνητικές κινήσεις για την απόκτηση τού επιθετικού 

του Πανιωνίου, Καρίμ Ανσαριφάρντ. Η τιμή παραχώ-

ρησης του εκτιμήθηκε ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή, ο 

Ολυμπιακός μπήκε στο «παιχνίδι» της μεταγραφής κι 

όπως όλα δείχνουν το πιθανότερο είναι ότι θα τον 

αποκτήσει. 

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές η μετα-

γραφή του Ιρανού είναι ακόμη «ανοικτή» αλλά ακόμη 

κι αν μετακινηθεί στον Ολυμπιακό, εκτιμώ ότι μικρό 

θα είναι το κακό για τον ΠΑΟΚ. Θα υπάρξουν βεβαί-

ως κάποιοι οι οποίοι θα υποστηρίξουν ότι ο «Δικέ-

φαλος» θα υποστεί ήττα σε επίπεδο γοήτρου, αλλά 

ετούτο λίγη αξία έχει. Η κάθε ομάδα έχει λόγους να 

ενδιαφέρεται για δεκάδες ποδοσφαιριστές, να διε-

ρευνά τις προθέσεις τους και να μαθαίνει τα ανταλ-

λάγματα πριν πάρει τις οριστικές της αποφάσεις. 

Ετούτο δε σημαίνει ότι όποιους ποδοσφαιριστές έχει 

«σκανάρει» θα πρέπει να τους αποκτήσεις κιόλας. Το 

θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να προχωράει στην απόκτη-

ση ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα προσφέρουν ουσια-

στικά στην ομάδα και όχι η μεταγραφή τους να κάνει 

κατ’ ανάγκη κλικ στον κόσμο και να κερδίζει μεγάλο 

χώρο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οσο θα 

αποφασίζει σ’ αυτή τη λογική, θα έχει μεγαλύτερες 

πιθανότητες να φέρνει στην Τούμπα ποδοσφαιριστές 

οι οποίοι θα βγάζουν τίμια το ψωμί τους μέσα στο 

γήπεδο και θα έχουν την προοπτική να αποκτήσουν 

στο μέλλον υπεραξία. Σε αντίθετη περίπτωση, το πι-

θανότερο είναι να αδειάζουν τα ταμεία του χωρίς η 

εξίσωση κόστος μεταγραφής και προσφοράς να έχει 

θετικό πρόσημο. 

Βεβαίως αυτός ο δρόμος χρειάζεται υπομονή, επι-

μονή και αρκετή δουλειά. Είναι ο δύσκολος δρό-

μος, αλλά ιστορικά και ο περισσότερο ασφαλής για 

να φτάσει μία ομάδα σε ένα αξιόπιστο αγωνιστικό 

αποτέλεσμα. Στο κάτω κάτω τα άλλα μοντέλα έχουν 

δοκιμαστεί χωρίς ο ΠΑΟΚ να εισπράξει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, κι αυτός είναι ένας καλός λόγος ώστε 

να αλλάξει φιλοσοφία. Αλλωστε όταν «χτίζεις» κάτι 

θέλεις αξιόπιστα υλικά και όχι… «πυροτεχνήματα». 

Του Βασίλη Μάστορα

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ ΠΕΛΛΑ

Μισό και πλέον αιώνα 
ζωής μετράει ο Κιλκισι-
ακός, ο οποίος εδώ και 
μία τριετία αγωνίζεται στο 
τοπικό πρωτάθλημα, με 
στόχο να επιστρέψει άμεσα 
στις υψηλότερες κατηγο-
ρίες. Είναι χαρακτηριστικό 
πως η ιστορική ομάδα του 
Κιλκίς έχει φτάσει μέχρι 
την Β΄ Εθνική – η παρθε-
νική της εμφάνιση καταγράφεται τη σεζόν 1964-΄65 -, ενώ έχει έχει αγωνιστεί, 
επίσης, δύο φορές στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών (1998, 2007). 
Έκτοτε, η πορεία της ήταν καθοδική, με αποκορύφωμα τη χρονιά 2013-΄14, όταν 
και υποβιβάστηκε στο τοπικό πρωτάθλημα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Μετά 
την περσινή μεταβατική χρονιά, ο Κιλκισιακός φέτος έχει μπει δυνατά στο… παι-
χνίδι διεκδίκησης της ανόδου, αφού στους 13 αγώνες του πρώτου γύρου είναι 
πρώτος στη βαθμολογία. Στόχος είναι η απευθείας άνοδος στην Γ΄ Εθνική, αλλά 
και να κατακτήσει το πρωτάθλημα αήττητος,κάνοντας ρεκόρ συγκομιδής βαθμών.

Η ομάδα απαρτίζεται κυρίως από Κιλκισιώτες ποδοσφαιριστές και στο «τιμόνι» 
της βρίσκεται ο Μάκης Δανδίκας.

Μέσα στο πνεύμα των ημε-

ρών είναι ο Εδεσσαϊκός, που 

απέδειξε για άλλη μια φορά 

ότι είναι κάτι παραπάνω από 

μία απλή ποδοσφαιρική ομά-

δα. Συγκεκριμένα, οι Τριαινο-

φόροι έδειξαν το κοινωνικό 

τους πρόσωπο με την επίσκε-

ψή τους στο γηροκομείο της 

πόλης, προκειμένου να είναι 

δίπλα σε συνανθρώπους τους 

που το έχουν ανάγκη αυτές τις 

Άγιες μέρες, ενώ το φιλαν-

θρωπικό έργο του συλλόγου 

θα συνεχιστεί και στο επόμενο 

διάστημα.
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           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

...και αυτήν την εβδομάδα χαρίζουμε σε 30 αναγνώστες μας  
που θα βρουν την τυχερή σφραγίδα στις σελίδες μας 
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ 50€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ SUPERMARKET  

...αυτήν την εβδομάδα χαρίζουμε σε 40 αναγνώστες μας  
που θα βρουν την τυχερή σφραγίδα στις σελίδες μας 

ΕΝΑ TABLET 10,1 ΙΝΤΣΩΝ!

ΕΠΙΣΗΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

ΣΟΥΠΕΡ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ...

Και ένα CD με δώδεκα τραγούδια του Χρήστου Παπαδόπουλου...

Eκτάκτως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου μαζί με το

Εορταστικό

Μαζί μία έκδοση για να επιλέξετε...

Ένας οδηγός για να παρασκευάσετε 
στο σπίτι, με απλά μέσα και αγνά 
υλικά, φυσικές καλλυντικές κρέμες 
προσώπου και σώματος, μάσκες 
ομορφιάς, peeling, λοσιόν τόνωσης 
για το πρόσωπο και τα μαλλιά κ.ά.
Ακόμα, συνταγές για φυσικές 
αντηλιακές κρέμες προστασίας  
για όλη την οικογένεια.

Πόσες φορές δεν έχετε βάλει στόχο να αρχίσετε 
να προσέχετε τη διατροφή σας, να γυμναστείτε, 
να αρχίσετε μια νέα δραστηριότητα, να βλέπετε 
συχνότερα τους αγαπημένους σας, να φροντίσετε 
την υγεία σας; 
Και πόσες φορές δεν έχετε ευχηθεί  
να ήσασταν ξανά νεότεροι; 
Να γυρίζατε σε εκείνη την πιο λαμπερή, πιο υγιή,  
πιο αισιόδοξη εκδοχή του εαυτού σας; 
Ποτέ δεν είναι αργά. Υιοθετήστε τις συμβουλές μας 
και νιώστε πιο νέοι, πιο ανάλαφροι, πιο δραστήριοι, 
στο σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. 

...με τη φωνή του Βασίλη Σκουλά 
και με τη συμμετοχή των (αλφαβητικά): 

Αδαμαντίδη Θέμη, Δάντη Χρήστου, Δουμουλιάκα  
Κώστα, Δουργούτη Οζλέμ, Ζερβάκη Γιώργου,  

Θαλασσινού Παντελή, Κονιτόπουλου Βαγγέλη,  
Μακρόπουλου Νίκου, Μπογδάνου Κωνσταντίνου, 

Πλούταρχου Γιάννη, Σαλέα Βασίλη

Μ ε ί ν ε τ ε  ν έ ο ι  γ ι α  π ά ν τ α 
ΣυμΒΟυλΕΣ κΑΙ μυΣΤΙκΑ  
μΑκΡΟζΩΙΑΣ

Φ υ σ ι κ ά  κ α λ λ υ ν τ ι κ ά

Η ΟμΟΡΦΙΑ  
κΡυΒΕΤΑΙ...  
ΣΤΗΝ κΟυζΙΝΑ

...ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ

€50€50Μ
ΕΓ

ΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


