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Μπρος γκρεμός, πίσω ρέμα  
και στο... βάθος εκλογές

Με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγη-
σης να έχει καθυστερήσει δραματικά και 
την κυβέρνηση να έχει εξαντλήσει το με-
γαλύτερο μέρος του πολιτικού κεφαλαί-
ου που διέθετε, ο Αλέξης Τσίπρας μοιά-
ζει αντιμέτωπος με το γνωστό δίλημμα 
«μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα»! Ο πρω-
θυπουργός, εγκλωβισμένος στη στρα-
τηγική που ακολούθησε στη διαπραγμά-
τευση με τους δανειστές, καλείται πλέον 
να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί ένα νέο 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα λιτότητας, 
όπου η συμμετοχή του ΔΝΤ μεταφράζε-
ται σε επιπλέον μέτρα λιτότητας 4,2 δισ. 
ευρώ, με ορίζοντα από το 2019 και έπει-
τα, ή εάν θα πέσει στην... αγκαλιά του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ειλικρινά, είναι 
πολύ δύσκολο να επιλέξει κάποιος ποια 
από τις δύο εκδοχές είναι χειρότερη. 

Εάν, στην πρώτη περίπτωση, αυτή που 
θέλει το Ταμείο να παραμένει στο πρό-
γραμμα με τον στόχο του πρωτογενούς 
πλεονάσματος είτε να μειώνεται στο 
1,5% (χωρίς νέα μέτρα) είτε να παραμέ-
νει στο 3,5% (με επιβαρύνσεις 4,2 δισ. 
ευρώ), τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξε-
κάθαρα, κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμ-
βεί εάν πέσουμε στην παγίδα που αρι-
στοτεχνικά στήνει ο Γερμανός υπουργός 
Οικονομικών. Το μήνυμα, άλλωστε, το 
οποίο στέλνει ο κ. Σόιμπλε είναι ότι τυ-
χόν αποχώρηση του ΔΝΤ σημαίνει αυτό-
ματη παύση του τρίτου μνημονίου, νέες 
διαπραγματεύσεις –με τον ίδιο σε θέση 
ακόμα μεγαλύτερης ισχύος– και, άρα, 
ένα τέταρτο μνημόνιο, με δημοσιονομικά 
μέτρα άγνωστου ύψους και διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις σε κάθε τομέα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες 
είναι πάρα πολύ κρίσιμες για τη χώρα, ενώ 
υπάρχουν και δύο ημερομηνίες-σταθ-
μοί: Η πρώτη είναι η 6η Φεβρουαρίου, 
καθώς τότε θα αποφασίσει το ΔΝΤ εάν 

θα συμμε-
τάσχει στο 
τρίτο μνη-
μόνιο, ενώ η 
δεύτερη είναι η 
9η Μαρτίου, ημέρα 
κατά την οποία συνεδριάζει η ΕΚΤ για 
να αποφασίσει την ένταξη ή μη της Ελ-
λάδας στο QE. Το γεγονός ότι η κυβέρ-
νηση δείχνει να πορεύεται στη λογική 
ότι «λόγω των γερμανικών εκλογών, ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα κάνει υποχω-
ρήσεις για να αποφύγει μια νέα ανατα-
ραχή στην Ευρωζώνη» αποδεικνύει πως 
στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν μάθει 
από τα λάθη του –όχι και τόσο μακρι-
νού– παρελθόντος. Μία τέτοια... ανά-
λυση γινόταν και το 2015, όταν κάποιοι 
πίστευαν ότι η απειλή με Grexit βοηθά τη 
διαπραγμάτευση και τελικά αποδείχθηκε 
ότι το «Plan B’» της κυβέρνησης ήταν το 
«Plan A’» του Γερμανού υπουργού Οικο-
νομικών! 

Βέβαια, υπάρχει και ο τρίτος δρόμος. Αυ-
τός που θέλει τον Αλέξη Τσίπρα να προ-
σφεύγει στις κάλπες –καταγγέλλοντας 
δανειστές, αντιπολίτευση και... διαπλο-
κή–, προκειμένου να μην πιστωθεί σε 
αυτόν ο νέος λογαριασμός των μέτρων. 
Γιατί, όπως προαναφέραμε, είτε με το 
ΔΝΤ είτε χωρίς, η δέσμευση για σταθερό 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και πάνω 
απαιτεί περισσότερο... αίμα από τους Έλ-
ληνες πολίτες, οι οποίοι είδαν το 2017 
να ξεκινά με εφιαλτικές αυξήσεις άμε-
σων και έμμεσων φόρων.

Τυχεροί είμαστε. Κάναμε το καλύτερο test επιβίωσης στον τόπο μας, 
χωρίς τον... τόπο μας. Δηλαδή για το πώς θα ζήσουμε χωρίς πρόνοια, 
χωρίς συντονισμό δυνάμεων, χωρις αυτοκίνητο, χωρίς νερό, χωρίς 
αλάτι, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς δρόμους, χωρίς θέρμανση, χωρίς κρά-
τος, χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς πετρέλαιο, χωρίς βενζίνη, χωρίς εύκο-
λη πρόσβαση σε σουπερ μαρκετ, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς κα-
λοριφέρ, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς γιατρούς, χωρίς δημάρχους, χωρίς 
υπουργούς, χωρίς συντονισμό δυνάμεων, χωρίς λεωφορεία...

Στην εποχή της πληροφόρησης ή μάλλον της υπερπληροφόρησης (της 
τηλεόρασης, του διαδικτύου και των sosial media) δεν παραμείναμε 
θεατές -και υπνωτισμένοι- στις οθόνες μας. Χαθήκαμε, μπερδευτή-
καμε και ξεκαθαρίσαμε την εικονική μας πραγματικότητα κι αυτή 
που εξελίσσεται με εμάς, χωρίς εμάς, χωρίς αντιολισθητικές, χωρίς 
αλυσίδες και χωρίς... ευθύνες.

Περισσότερο τυχεροί όμως, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάθαμε 
ότι οι σωλήνες και οι αγωγοί δεν αντέχουν περισσότερο από εμας. 
Εμείς, είμαστε πιο δυνατοί από τα... σίδερα και τα μεγάλα έργα. Μπο-
ρούμε και χωρίς υδραυλικά συστήματα -πχ σαν κι αυτά των αστικών 
λεωφορείων- και αντέχουμε. Δεν λυγίζουμε. Βρίσκουμε την άκρη μό-
νοι μας. Χωρίς υπηρεσίες. Χωρίς ανταποδοτικές παροχές φόρων και 
τελών.

Οι κάτοικοι της ηλιόλουστης χώρας, μπορούν και τον χειμώνα, στην 
Θεσσαλονίκη ή στην Πίνδο. Στον Όλυμπο ή στο Πισοδέρι. Στον Τα-
ξιάρχη ή στον Χορτιάτη. Στο Νευροκόπι ή στο όρος Βόρα. Δεν είναι 
κάτι καινούριο αυτό. 

Το καινούριο είναι ότι μαθαίνουμε μόνοι μας. Βάζουμε στη ζωή όλων 
- και κυρίως των παιδιών μας - το... μάθημα ζωής. «Πώς να επιβιώσεις 
στον τόπο σου χωρις τον τόπο σου...». Αφού αντέξαμε κι αυτό, μπο-
ρούμε και καλύτερα. Ας μην περιμένουμε από όσους πληρώνονται, να 
κρατούν ανοιχτούς τους δρόμους, να έχουν γιατρούς στα νοσοκο-
μεία, να παρέχουν ρεύμα, νερό και θέρμανση στην καθημερινότητα 
του... 2017.

Από παλιά, το «κάτι πρέπει να κάνω» έλυνε πάντα περισσότερα προ-
βλήματα από το «κάτι πρέπει να γίνει»... 

 (φωτο: Κ. Ζαχαρούδης)

Του Νίκου Καραμανλή

Της @karapanagiotidu
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Είτε με το 
ΔΝΤ είτε χωρίς, η 

δέσμευση για σταθερό 
πρωτογενές πλεόνασμα 
3,5% και πάνω απαιτεί 

περισσότερο... αίμα από 
τους Έλληνες πολί-

τες!

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

Ντ. Κωστόπουλος, Απ. Αντωνούδης, Β. Μάστορας

Πιάσε λίγο  
την αλατιέρα

Β. Μπαντές, Χρ. Καράπα, Π. Γιδαροπούλου, Α. Τασούλα 



Έλ. Καραβασίλη, Φιλ. Βλαστού, Φ. Νομικού, 

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

Μαζί µπορούµε να τα βρούµε!

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

* αφορά τους χρήστες κοινωνικού τιµολογίου

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

Με µετρητά

Ελάχιστη 
µηνιαία δόση

Ποσοστό απαλλαγής τόκων & προσαυξήσεων

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆Ε ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
50€

100%
για εφάπαξ 
καταβολή

80%
για 12 δόσεις

60%
για 24 δόσεις

50%
για 36 δόσεις

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**
20€ 100%

Με πιστωτική κάρτα

Ελάχιστη
µηνιαία δόση

Χρόνος 
αποπληρωµής

Ποσοστό
απαλλαγής τόκων
& προσαυξήσεων

50€
έως και

48 δόσεις
80%
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Τον χαρακτηρί-
ζουν «μοναχικό 
λύκο». Ο κα-

θηγητής Συνταγμα-
τικού Δικαίου του 
Αριστοτέλειου πα-
νεπιστημίου, διατη-
ρούσε πάντα χαμηλό 
προφίλ. Αθόρυβος 
σχεδόν μέσα στο πα-
νεπιστήμιο, δεν έχει 
αναπτύξει ιδιαίτε-
ρες σχέσεις με τους 
συναδέλφους του. 
Ωστόσο, ήταν πάντα 
στενός συνεργάτης 
του Βαγγέλη Βενιζέ-
λου και διατηρούσε 
μαζί του μια καλή 
σχέση. Αν και κλονί-
στηκε κάπως, όταν ο 
κ. Χρυσόγονος έκανε 
το βήμα και πέρα-
σε στο ΣΥΡΙΖΑ, εν 
τούτοις σε κοινωνικό 
επίπεδο διατηρούσαν 
και συνεχίζουν να 
διατηρούν σχέσεις. 

Άλλωστε ο ευρωβουλευτής ανήκε 
πάντα στο χώρο της κεντροαρι-
στεράς. Στους φοιτητές του, ήταν 
αγαπητός. Το επιστημονικό του σύγ-
γραμμα «Συνταγματικές Ελευθερί-
ες» θεωρείται από τα καλύτερα και 
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους 
νομικούς. Διατηρεί δικηγορικό γρα-
φείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
με αρκετούς νεαρούς συνεργάτες. Ο 
ίδιος έχει αναστείλει την επαγγελμα-
τική του δράση, λόγο της ευρωβου-
λής. 

Η πορεία στο πανεπιστήμιο

Ο Νίκος Χρυσόγονος,  καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του 
καριέρας, πάντα σεμνός, προσεκτι-
κός, μετρημένος, χωρίς ακρότητες, 
φλέρταρε με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, 
χωρίς να επιδιώκει πολιτική ανέλιξη. 
Η στροφή του προς το ΣΥΡΙΖΑ, έγι-
νε όταν ανέλαβε την προεδρία του 
κινήματος ο Γιώργος Παπανδρέου.  
Χωρίς να εκδηλώνεται αρχικά, ξε-
κίνησε σταδιακά να φλερτάρει με το 
κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν και δεν 
είχε κατασταλάξει εάν επιθυμεί ενερ-
γότερη δράση σε πολιτικές θέσεις. Η 
επιλογή του ως υποψηφίου για την 
ευρωβουλή  ήταν μια ευκαιρία που 
δεν άφησε να πάει χαμένη. 

Πιστός στην κεντροαριστερά,  
«άπιστος» στον Τσίπρα

Της Όλγας Γκάλη

Εκλογές ανά πάσα στιγμή

Αν το ερώτημα είναι αν νέα μέτρα ή νέες απαι-
τήσεις από τους δανειστές-εταίρους μπορούν 
να προκαλέσουν εκλογές, η απάντηση είναι 
πως οτιδήποτε πλέον μπορεί να προκαλέσει 
εκλογές. Η σωστή ερώτηση θα ήταν τι δεν  
μπορεί να προκαλέσει εκλογές.

Εκλογές δεν μπορεί/θέλει να προκαλέσει ο 
Πρωθυπουργός, ο συγκυβερνήτης του ή/και 
οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Οι βουλευ-
τές και των δυο κομμάτων της συγκυβέρνη-
σης είναι τόσο δεμένοι, τόσο υπάκουοι και 
πειθαρχημένοι, που σχεδόν αποτελούν την 
dream team του κάθε προέδρου κόμματος. 
Ούτε καν δεύτερη σκέψη δεν κάνουν για το αν 
θα πρέπει να ψηφίσουν μέτρα ή έστω αν χρει-
άζεται να συζητήσουν για αυτά. Υπογράφουν 
άμεσα, εύκολα, γρήγορα!

Τίποτε δεν μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση όσο 
έχει την κοινοβουλευτική στήριξη. Όταν μάλι-
στα οι δημοσκοπήσεις (που όσο και αν δημό-
σια τις αμφισβητούν κατ’ ιδίαν τις διαβάζουν 
σαν ευαγγέλιο) τους λένε πως πάνω από 60 
με 70 βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν σε πε-
ρίπτωση ήττας.

Τυχεροί είναι επίσης σχετικά με την διεθνή και 
ευρωπαϊκή συγκυρία. Εκλογές στη Γαλλία και 
στην Γερμανία (αλλά και αλλού) κάνουν το 
ελληνικό θέμα να φαίνεται ασήμαντο. Η αδι-
αφορία ή η ανοχή των μεγάλων της Ευρώπης 
δείχνει να λειτουργεί υπέρ της παραμονής 
στην διακυβέρνηση.

Αυτό που θα μπορούσε να προκαλέσει εκλο-
γές είναι μια αλλαγή στις δημοσκοπήσεις, που 
προς το παρόν δεν δείχνει ρεαλιστική. Ακό-
μα και το πρόσφατο επίδομα στους συνταξι-
ούχους δεν άλλαξε καθόλου την κατάσταση. 
Ποτέ όμως δεν ξέρεις. Μια γκάφα της αντιπο-
λίτευσης ή το κλείσιμο της αξιολόγησης χω-
ρίς νέες δοκιμασίες, θα μπορούσε να επιφέ-
ρει μια αλλαγή κλίματος. Είναι ένα ερώτημα 
όμως αν θα μπορούσε να θεωρηθεί πιθανό μια 
αναστροφή της τάσης ή απλώς ένα κλείσιμο 
της ψαλίδας.

Η δυσφορία των πολιτών είναι επίσης κάτι που 
θα μπορούσε να επιφέρει πιέσεις για εκλογές 
στην κυβέρνηση. Οι φόροι, το ασφαλιστικό, οι 
συντάξεις, οι άνεργοι, όλα αυτά κάποια στιγ-
μή θα σκάσουν. Η κοινωνία έχει εξαντλήσει 
την δυνατότητα που είχε να απορρόφα όλα 
αυτά χωρίς να διαμαρτύρεται. Η φυγή από την 
εξουσία μέσω εκλογών θα είναι μόνη αναίμα-
κτη επιλογή για την σημερινή κυβέρνηση κι 
αυτό το βλέπω μέχρι το τέλος του 2017.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής 
της εταιρείας INTERVIEW

Του Δημήτρη Βασιλειάδη*

Νίκος Χρυσόγονος
Περιορισμένες κοινωνικές επαφές

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε πάντα περι-
ορισμένες κοινωνικές εμφανίσεις. Παρά το ότι τα 
τελευταία χρόνια που ασχολήθηκε ενεργά με την 
πολιτική, είχε πάρα πολύ μεγάλη έκθεση στα μέσα 
ενημέρωσης, στην κοινωνική του ζωή είναι πολύ 
περιορισμένος. Οι δημόσιες έξοδοί του εδώ και πολ-
λά χρόνια δεν είναι συχνές. Η παρ΄ολίγον συνάντη-
σή του με τον πρωθυπουργό σε ουζερί στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης ήταν μια εξαιρετική σύμπτωση.

Το φλερτ και η ρήξη με το ΣΥΡΙΖΑ

Ο χώρος της κεντροαριστεράς, είναι αυτός στον 
οποίο είναι ενταγμένος. Ο Νίκος Χρυσόγονος, αν και 
βρίσκεται στις Βρυξέλλες, παρακολουθεί με ενδια-
φέρον τα τεκταινόμενα και αισθάνεται πλέον ότι οι 
προσδοκίες του από τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν πάρα 
πολύ υψηλές. Ως πολιτικός πλέον, βλέπει περισσό-
τερο συνετό το να αρχίσει σταδιακά να διαχωρίζει 
την θέση του, από τον κυβερνώντα χώρο και τα 
πρόσωπα που τον αποτελούν. Οι αιχμές του εναντί-
ον του πρωθυπουργού και του περιβάλλοντος του, 
δεν έγιναν τυχαία.  «Δεν έχω αγωνία για τον εαυτό 
μου. Από το πανεπιστήμιο ξεκίνησα και εκεί θα γυ-
ρίσω. Έχω αγωνία για το λαό που δεν έχει χρήματα 
να ζεσταθεί, για τους νέους που φεύγουν. Πρέπει να 
αντιστρέψουμε την κατάσταση που οδηγεί στην 
αποψίλωση της χώρας από το γηγενή πληθυ-
σμό της και στη χρεωκοπία σε βάθος δεκα-
ετιών», δήλωσε. 

Ουσιαστικά, αποστασιοποιείται από την 
ακολουθούμενη πολιτική, αναζητώντας 
διέξοδο. «Αδίκως δημιουργήθηκε τόσος 
θόρυβος για τη δήλωσή μου. Εγώ δεν κα-
τηγόρησα κανέναν, ούτε ζήτησα τίποτα, 
ούτε εξέφρασα κάποιο παράπονο. Έχω 
να δω τον πρωθυπουργό δύο χρόνια. 
Προφανώς ενημερώνεται για τα ευρωπαϊ-
κά θέματα από τον κ. Καρανίκα, την κ. Νοτο-
πούλου και το άλλο επιτελείο του Μαξίμου», 
είπε. Την ίδια ώρα η εφημερίδα ΑΥΓΗ, που εκ-
φράζει κυβερνητικές απόψεις, ζητούσε την 
παραίτησή του. Ο ίδιος όμως θέλει να 
χαμηλώσει τους τόνους. 

Να μη δώσει συνέχεια 
στην αντιπαράθεση. 
«Κανένα σχόλιο. Ισχύ-
ουν αυτά που είπα. 
Δεν δίνω περεταίρω 
τροφή στην εσω-
στρέφεια. Ανέφερα 
πραγματικά γεγονό-
τα σε ερώτηση που 
μου έγινε. Σχόλια 
έγιναν από άλ-
λους. Τροφή στην 
ε σ ω σ τ ρ έ φ ε ι α 
δεν πρόκειται να 
δώσω», είχε πει 
στην Karfitsa. 

Παραμονή στην πολιτική  
ή επιστροφή στο πανεπιστήμιο

Για τα υπόλοιπα, περίπου τρία χρόνια ο κ. Χρυ-
σόγονος καλώς εχόντων των πραγμάτων θα 
παραμείνει στο ευρωκοινοβούλιο. Ωστόσο ο 
ίδιος, παρά τη στάση που τηρεί απέναντι στο 
ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα με τον 
οποίο είχε και προσωπικές επαφές στο πρό-
σφατο παρελθόν, θα ήθελε να παραμείνει στο 
άρμα της πολιτικής αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ του 
σήμερα. Αστικές φήμες τον ήθελαν να ερω-
τοτροπεί με τη ΝΔ. Μια τέτοια κίνησή του 
όμως θα ρίσκαρε την αξιοπιστία του και την 
φερεγγυότητά του. Άλλωστε δεν θα ήθελε να 
προσχωρήσει σε πολιτικό χώρο που δεν του 
ταιριάζει.

Επαναθέρμανση  
των σχέσεων με Β. Βενιζέλο

Οι κοινωνικές τους επαφές δε σταμάτησαν 
ποτέ. Αν και ο κ. Χρυσόγονος βρέθηκε ως 
πολιτικός αντίπαλος του Β. Βενιζέλου, σε 
άλλο κομματικό μετερίζι δηλαδή, οι δύο τους 
δε σταμάτησαν ποτέ να τα λένε. Σύντομα θα 
ξαναβρεθούν πολύ κοντά, δημοσίως. Στην 

παρουσίαση βιβλίου του 
τέως προέδρου της 

Δημοκρατίας Χρή-
στου Σαρτζετάκη. 
Εκεί θα είναι και 
ένας ακόμη φί-
λος τους από τα 
ακαδημαϊκά τους 

χρόνια στο ΑΠΘ, 
ο Γιάννης Κου-
κιάδης, πρώην 
πρόεδρος του 

ΤΑΙΠΕΔ. 
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Πρώτος ο Περιφερειάρχης πέταξε το 
γάντι στον δήμαρχο, για να το σηκώ-
σει ο Γιάννης Μπουτάρης και να του το 
ξαναπετάξει… Και όλα αυτά την ώρα 
που δεκάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς 
ταλαιπωρήθηκαν στην πόλη, αφού 
έκαναν μέχρι και επτά ολόκληρες ώρες 
για να φτάσουν από την δουλειά στο 
σπίτι τους. Πολλά νοικοκυριά έμειναν 
χωρίς ζεστό νερό και θέρμανση, ενώ 
άλλα χωρίς καθόλου… νερό, καθώς 
οι σωληνώσεις πάγωσαν, έσπασαν, οι 
δεξαμενές στέρεψαν και η υδροδότηση 
διεκόπη αρκετές μέρες μετά τον ισχυρό 
χιονιά. 

Το χρονικό των δηλώσεων-φωτιά ξε-
κινάει όταν για την έντονη χιονόπτωση 
που κάλυψε όλη τη Θεσσαλονίκη και το 
οδικό δίκτυο την Τρίτη, ο κ.  Μπουτά-
ρης δήλωσε ότι: «Είναι πολύ δύσκολη 
η κατάσταση, έχουμε πρόβλημα με τις 
αλατιέρες, πάγωσαν. Τις είχαμε προε-
τοιμάσει από προχθές και το αλάτι «πέ-
τρωσε. Έχουμε και δεύτερο πρόβλημα 
με τις υδροφόρες, καθώς το θαλασσινό 
νερό πάγωσε. Μειώνεται όμως η χιο-
νόπτωση και έχουμε βγάλει φορτηγά 
του δήμου φορτωμένα με αλάτι που 
ρίχνουν στους δρόμους». 

Χιονοπόλεμος… 

Την επόμενη μέρα ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας μιλώντας στον 
ΣΚΑΙ και ερωτηθείς σχετικά, για το εάν, 
όντως, παγώνει το αλάτι, απάντησε: 
«Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, επανεφευρί-
σκουμε τους νόμους της φυσικής και 
της χημείας. Στη Θεσσαλονίκη παγώ-
νουμε το αλάτι και καίμε το νερό. Σε 
εμάς (σ.σ. στην περιφέρεια), το αλάτι 
δεν πάγωσε, γιατί το αλάτι δεν παγώ-
νει» και συνέχισε: «Ενδεχομένως το 
αλάτι που χρησιμοποιεί ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης είναι αλάτι... Ιμαλαΐων». 
Όπως είπε, το κομφούζιο που επικρά-
τησε στην πόλη ήταν ευθύνη του δή-
μου, εξηγώντας ότι οι δρόμοι της Θεσ-
σαλονίκης δεν ανήκουν στην περιοχή 
ευθύνης της ΠΚΜ. «Δεν μπορούσαμε 
να πάρουμε τα οχήματά μας και να τα 
στείλουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα 
υπήρχε πρόβλημα στις εθνικές και τις 
επαρχιακές οδούς», είπε.

Για τις παραπάνω δηλώσεις από την 
πλευρά του δήμου απάντησε στον κ. 
Τζιτζικώστα ο αντιδήμαρχος Σπύρος 

Πέγκας. «Πρόκειται για άστοχες ειρωνείες 
του περιφερειάρχη απέναντι στον δήμαρχο. 
Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να υπάρχει συνερ-
γασία και συνεννόηση» είπε ο κ. Πέγκας. Στη 
συνέχεια ο Γ. Μπουτάρης ανακοίνωσε  ότι θα 
προχωρήσει σε ΕΔΕ για να αποδειχθεί ποιος 
ευθύνεται για την κατάσταση που επικράτησε. 
«Θα κάνω μία Ένορκη Διοικητική Εξέταση, 
για να δω τι δεν πήγε καλά, πού κόλλησε η 
κατάσταση, εάν ήταν ένα θέμα, το οποίο δε 
μπορούσαμε να το προβλέψουμε ή να αντι-
δράσουμε για κάποιον λόγο» είπε. Μετά από 
αποτίμηση της κατάστασης στις επτά περιφε-
ρειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας 
αναφορικά με το κύμα κακοκαιρίας και την 
αντιμετώπισή του από το μηχανισμό της Πε-
ριφέρειας ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι: «για το 
κυκλοφοριακό κομφούζιο στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια δεν 
φέρει απολύτως καμιά ευθύνη, διότι δεν είναι 

στην αρμοδιότητά της το τοπικό οδικό δίκτυο, 
αλλά στην αρμοδιότητα του δήμου Θεσσαλο-
νίκης. Ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι μεγάλος, 
έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και εάν 
μπορούσαμε να βοηθήσουμε θα το κάναμε». Ο 
Γ. Μπουτάρης, ερωτηθείς για την περίπτωση 
που αποδειχθεί ότι η ευθύνη φτάνει και στον 
ίδιο αν σκέφτεται να υποβάλει την παραίτησή 
του, απάντησε κάθετα «βεβαίως»! Παράλλη-
λα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Τζιτζι-
κώστα για το «αλάτι Ιμαλαΐων» είπε: «Ο κ. 
Τζιτζικώστας μπορεί να λέει ότι ο δήμαρχος  
χρησιμοποιεί αλάτι Ιμαλαΐων, δεν αναφέ-
ρει όμως ότι το αλάτι της Περιφέρειας, στο 
σταθμό του Άγιου Παύλου, είναι πέτρα, ούτε 
με κομπρεσέρ δεν σπάει. Το αλάτι έχει κάποια 
υγρασία, απορροφάει υγρασία και όταν πέφτει 
η θερμοκρασία πετρώνει και το αλάτι».

 Β. Στολ.

Το αλάτι «πέτρωσε» τις σχέσεις 
Μπουτάρη- Τζιτζικώστα 

Λίγοι πόντοι χιόνι και 
κάτι τόνοι… αλάτι, 
ήταν η αφορμή για να  

ξεσπάσει νέα κόντρα μεταξύ 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Μπουτάρη και του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολου Τζι-
τζικώστα. 

Τα απόνερα του 
αλατόνερου 
Ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, την 
ώρα της δουλειάς, ήταν ο επίλογος 
του παράλογου σκηνικού, που ζήσα-
με τις τελευταίες ημέρες. Η χιονό-
πτωση για περίπου δύο ημέρες  ήταν 
αρκετή να παραλύσει μια μεγάλη, 
ευρωπαϊκή κατά τα άλλα,  πόλη.  
Συγκοινωνίες νέκρωσαν. Τα αστικά 
λεωφορεία εγκατέλειπαν ένα – ένα 
τον άνισο αγώνα με το χιόνι και το 
κρύο. Οι βρύσες έκλεισαν, σωλήνες 
έσπασαν, τα καλοριφέρ πάγωσαν. 
Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια έγιναν 
αδιάβατα.  Πεζοί και οχήματα ακι-
νητοποιήθηκαν. Και όλα αυτά για 
λίγο χιόνι. Οι θερμοκρασίες ήταν 
χαμηλές. Ασυνήθιστα χαμηλές. Και 
το χιόνι πυκνό. Αλλά γιατί έπρεπε 
να παραλύσουν τα πάντα γύρω μας 
αφού για τον χιονιά που ερχόταν 
γνωρίζαμε. Γιατί έπρεπε να χάσει 
τη ζωή του, ένας νέος άνθρωπος, 
μόλις 30 χρόνων. Ένας ηλεκτρολό-
γος. Πάλευε για το μεροκάματο. Και 
ξαφνικά, βρέθηκε στο κενό  από τον 
έβδομο όροφο πολυκατοικίας στην 
Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός άνδρας 
πραγματοποιούσε εργασίες στο  
φωταγωγό, σε ζημιές που προκλή-
θηκαν από τις χαμηλές θερμοκρα-
σίες, όταν ξαφνικά έχασε την ισορ-
ροπία του και βρέθηκε στο κενό. 
Διασωληνωμένος διακομίστηκε στο 
νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου οι 
γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να 
τον σώσουν. Ήταν άκαρπες.  Μετά 
από λίγη ώρα, ο άτυχος νεαρός 
υδραυλικός, κατέληξε. Και τώρα 
που τα χιόνια λιώνουν, αντί να ανα-
λογιστούν κάποιοι τις ευθύνες τους, 
ανταλλάσουν μηνύσεις και εξώδικα 
και κατηγορίες. Αιχμηρές δηλώ-
σεις εκατέρωθεν. «Εσείς έπρεπε να 
φροντίσετε, όχι εμείς. Εσείς να προ-
σέξετε. Ναι αλλά εμείς τα κάναμε 
καλά. Στην περίπτωσή μας πάγωσε 
το αλάτι, τι να κάνουμε». Και άλλοι 
γλαφυροί διάλογοι, που συνήθως 
εμείς οι πολίτες τους παρακολου-
θούμε. Μας φέρνουν κυνικά χαμό-
γελα στο στόμα. Τους ξεχνάμε όμως 
λίγο αργότερα. Γιατί στη χώρα μας 
κανένα θαύμα δεν κρατά πάνω από 
τρεις ημέρες. Ο χιονιάς ήρθε και 
πέρασε και ίσως να ξανάρθει. Την 
επόμενη φορά ας μην αφήσουμε  
την  αβλεψία, την  αδιαφορία, τον  
ωχαδερφισμό (αν θυμηθούμε και 
τον Ευάγγελο Παπανούτσο ), να μας 
κυριαρχήσουν.  Δεν θέλουμε να μά-
θουμε ποιος φταίει. Γνωρίζουμε ότι 
όλοι όσοι έχουν προτάξει τα στήθη 
τους για να μας διοικήσουν, φταίνε.  
Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ας 
μην κρύβεται ο ένας πίσω από τον 
άλλο. Και ο αναμάρτητος πρώτος το 
λίθο βαλέτω.  

Όλγα Γκάλη

Νίκος Χρυσόγονος
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Τελικά πήγε στον Άγιο Αθανάσιο,  
όχι όμως για σκι…

Talk of the town έγιναν οι… χειμερινές διακοπές ενός πρώην αυτοδιοι-
κητικού

Ο λόγος για τον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παπαγεωργόπου-
λο ο οποίος μετά από πολλούς μήνες σιγής αναγκάστηκε να «μιλήσει» 
μέσω… facebook! 

Δημοσιεύματα που έκαναν το γύρο του διαδικτύου ήθελαν τον κ. Παπα-
γεωργόπουλο, ο οποίος απελευθερώθηκε από τις φυλακές Διαβατών με 
χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου να βρίσκεται στο Καϊμάκτσαλάν και 
να κάνει… σκι το τριήμερο των Φώτων!

Μόνο που ο πρώην δήμαρχος δεν γνωρίζει να κάνει σκι!

Σε ανάρτησή του στο facebook έγραψε χαρακτηριστικά: ««Εφημερίδες, 
sites και τηλεοπτικές εκπομπές γέμισαν με την ψευδή είδηση ότι «ο Βα-
σίλης Παπαγεωργόπουλος επί τρεις ημέρες έκανε σκι στις πλαγιές του 
Καϊμακτσαλάν». Αν παρουσιαστεί έστω και ένας μάρτυρας για όλα τα πα-
ραπάνω τότε υπόσχομαι να πάω να μάθω σκι διότι μέχρι σήμερα δεν έχω 
ασχοληθεί με το ωραίο αυτό άθλημα».

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της KARFITSA 
βρέθηκε στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα στον Νέο Άγιο Αθανάσιο 
όπου εδώ και χρόνια διατηρεί σπίτι μαζί με την σύζυγό του Ελένη. 

Οι δυο τους, όπως μας πληροφόρησαν άνθρωποι του περιβάλλοντός 
τους, είχαν να επισκεφτούν το σπίτι τους πολύ καιρό, εξαιτίας των δι-
καστικών περιπετειών του κ. Παπαγεωργόπουλου αλλά κα της κακής 
ψυχολογικής του κατάστασης από τον εγκλεισμό του στις φυλακές Δια-
βατών. Υπενθυμίζεται ότι o κ. Παπαγεωργόπουλος αρχικά είχε καταδικα-
στεί σε ισόβια κάθειρξη και μετά την εκδίκαση της έφεσης καταδικάστηκε 
σε δώδεκα χρόνια φυλακή. Επικαλούμενος λόγους υγείας και κάνοντας 
χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου βγήκε από το σωφρονιστικό κατά-
στημα της Θεσσαλονίκης. 

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος επισκέφτηκε τον Άγιο Αθανάσιο με την σύζυγό του 
Ελένη, ενώ περίοικοι έλεγαν στην KARFITSA πως τον είδαν μαζί με άλλες 
δυο γυναίκες, πιθανότητα την αδερφή του και την αδερφή της συζύγου του.  
  
 Βαγγέλης Στολάκης

■  Στο Ωραιόκαστρο παρέα με τους… Μωμόγερους πέρασε τις ημέρες του… 
ψύχους ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Ανα-
στασιάδης. Καλεσμένος από τον Σύλλογο Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων 
συμμετείχε στο έθιμο, τσούγκρισε και ήπιε ένα ποτηράκι μαζί τους για «καλή 
χρονιά», άκουσε τα παράπονά τους για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική 
και τους ανέπτυξε το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δη-
μοκρατίας για την μείωση της φορολογίας. 

■  Στην κοπή της βασιλόπιτας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Μουδανιών Ο 
Φάρος έδωσε το παρών  ο πρ. βουλευτής Χαλκιδικής Ευθύμης Καρανάσιος. 
Η κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στο κλειστό 
Θέατρο των Νέων Μουδανιών. Στην εκδήλωση που ακολούθησε συμμετεί-
χαν η μεικτή χορωδία ενηλίκων και «ΟΙ ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ». Με την παρουσία του 
τίμησε την εκδήλωση και ο δήμαρχος Ν. Προποντίδας Εμ. Καρράς

■  Στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ δίνουν ραντεβού αύριο στις 11 
το πρωί οι… πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ανακοινώσουν 
επίσημα την νέα κίνησή τους! Αναφερόμαστε στους Άννα Διαμαντοπούλου, 
Γιάννη Ραγκούση και Γιώργο Φλωρίδη (δυο Παπανδρεϊκούς και έναν Βενι-
ζελικό) οι οποίοι αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους για αυτό που ετοιμά-
ζουν. Στην αυριανή εκδήλωση θα δούμε κι άλλες γνώριμες προσωπικότητες 
του χώρου της Κεντροαριστεράς όπως ο Γιάννης Μεϊμάρογλου και ο Ανδρέ-
ας Παπαδόπουλος, πρώην εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς 
του Φώτη Κουβέλη!

■  Είναι ΠΑΟΚ, επαγγελματίας και 
πέφτει στα κρύα νερά για τον… σταυ-
ρό! Ο λόγος για τον βουλευτή Β’ Θεσ-
σαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων 
Αριστείδη Φωκά ο οποίος για ακόμα 
μια φορά βούτηξε ανήμερα της ημέ-
ρας των Θεοφανίων στα νερά του 
Λαγκαδά για να πιάσει τον σταυρό! 
Δεν τον έπιασε ούτε φέτος. Ωστόσο, 
όπως τον ακούσαμε να λέει θα εξα-
κολουθήσει να βουτά μέχρι να τον 
πιάσει είτε είναι βουλευτής είτε όχι… 

■  «Γραφείο Περιφερειακού Συντο-
νισμού…»  Δεν δημιουργήθηκε μόνο 
πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσα-
λονίκη  αλλά και γραφείο… Μουζά-
λα. Όπως φαίνεται από ανακοίνωση 
– για εκδήλωση με παιδιά προσφύ-
γων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ 
-  το υπουργείο μεταναστευτικής 
πολιτικής έκανε παράρτημα Βορείου 
Ελλάδος και Ηπείρου (Βλ σχετικό έγ-
γραφο) Καλορίζικο;

■  Ξεκίνησε η… μετακόμιση της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Εδώ και λίγες ημέρες οι υπηρεσίες 
της ΠΚΜ εγκαταλείπουν μία προς μία 
το νεοκλασικό κτίριο με τους θαυ-
μάσιους κήπους που βρίσκεται στην 
οδό Β. Όλγας 198. Σκοπός είναι να 
μεταφερθούν εντός των προσεχών 
εβδομάδων όλες οι υπηρεσίες στο 
νέο ιδιόκτητο και βιοκλιματικό κτίριο 
της Περιφέρειας που βρίσκεται επί 
της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στην 
περιοχή των Σφαγείων. Εκτός από 
τις υπηρεσίες στο νέο… ευάερο και 
ευήλιο κτίριο της ΠΚΜ θα μεταφερ-
θούν και οι αντιπεριφερειάρχες. Από 
την πλευρά του ο Απόστολος Τζιτζι-
κώστας αναμένεται από εδώ και στο 
εξής να έχει δυο γραφεία. Ένα στο… 
Μέγαρο και ένα στην Βίλα Αλλατίνη. 

■  Άδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης 
Μάρδας και Γιώργος Αρβανιτίδης θα 
κάνουν… ποδαρικό στο Επαγγελμα-
τικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 
Οι τρεις βουλευτές αναμένεται να 
είναι κεντρικοί ομιλητές της εκδή-
λωσης:  «Οι επαγγελματίες συζη-
τούμε με τους πολιτικούς μας». Είχε 
προηγηθεί αντίστοιχη εκδήλωση με 
ομιλητές την Μαρία Σπυράκη και τον 
Κώστα Χρυσόγονο. Όπως δήλωσε ο 
Πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπί-
δης αναφορικά και με την παρουσία 
του «τσάρου» της ελληνικής οικονο-
μίας στο ετήσιο δείπνο του Επιμελη-
τηρίου: «είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να ακούσουμε από τον πλέον αρμό-
διο υπουργό τις σκέψεις, τις ιδέες 
και τη στρατηγική της κυβέρνησης 
για τη νέα χρονιά, σε ό,τι αφορά την 
Αγορά και τις Μικρομεσαίες Επιχει-
ρήσεις, μέσα στην ιδιαίτερα αρνητική 
συγκυρία αλλά και τις προκλήσεις 
του 2017». 

■  Τους έπιασε το… μάτι! Αναφε-
ρόμαστε στην Έλενα Ράπτη και τον 
Λούκα Γιώρκα τους οποίους δημοσι-
εύματα τους θέλουν να ζουν χώρια! 
Η βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης 
και ο γνωστός τραγουδιστής τελικά 
δεν θα οδηγηθούν στα σκαλιά της 
εκκλησίας αφού η σχέση τους περ-
νά κρίση! Τους… γλωσσοφάγανε οι 
πολιτικοί αντίπαλη της ξανθιάς βου-
λευτίνας…

Άραγε αληθεύει πως… πρώην 
αιρετή της Θεσσαλονίκης αναμέ-

νεται σύντομα να ανέβει τα σκαλιά 
της Εκκλησίας με… αιρετό των 

Αθηνών; Η σχέση των δυο πρω-
ταγωνιστών έχει περάσει από… 
σαράντα κύματα. Στο παρελθόν 
υπήρξαν μαζί και έζησαν έναν 

θυελλώδη έρωτα. Ωστόσο ανα-
γκάστηκαν να χωρίσουν για να 

τα… ξαναβρούν! Άντε και καλούς 
απογόνους θα πούμε εμείς! 

Κουίζ
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■  Ένας… θησαυρός βρίσκεται στο πρωθυπουργικό γραφείο της Θεσσαλονίκης στο κτίριο του Διοικητηρίου. Προφανώς και δεν 
αναφερόμαστε στον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά σε μια… τοιχογραφία που ανακαλύφτηκε καθώς οι υπάλληλοι του υπουργείου προ-
ετοίμαζαν τον χώρο για τον Αλέξη Τσίπρα. Η τοιχογραφία αποκαλύφτηκε όταν μετακινήθηκε η μεγάλη βιβλιοθήκη που βρισκόταν στον 
χώρο. Της αποκατάστασης της τοιχογραφίας έχει επιληφθεί η Εφορία Αρχαιοτήτων πόλης. Δεν ξέρουμε ακόμα, ούτε εμείς ούτε η κ. 
Νοτοπούλου που είναι η νέα ένοικος του χώρου πόσων ετών είναι η τοιχογραφία. Αν υπολογίσουμε όμως ότι το κτίριο χτίστηκε το 
1891 τότε αντιλαμβανόμαστε πως έχει  ιστορική αξία! Όπως άλλωστε… ιστορικής αξίας είναι και η δημιουργία του πρωθυπουργικού 
γραφείου στη Θεσσαλονίκη!

Ευθ. Καρανάσιος: Ο τυχοδιωκτισμός της κυβέρνησης

Μαυρομάτης: «Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί»

«Έχουμε «κυβέρνηση προθύμων» που ασκεί ανεύθυνη και 
τυχοδιωκτική πολιτική. Ο Υπουργός Οικονομικών έβαλε την 
υπογραφή του σε τρία κείμενα» αυτό σημειώνει σε σχόλιό 
του ο πρώην βουλευτής της ΝΔ από τη Χαλκιδική, Ευθύμης 
Καρανάσιος. Και συνεχίζει: «Το πρώτο, ο Κρατικός Προϋ-
πολογισμός, εμπεριέχει τόσα νέα μέτρα, όσο ένας επιπλέ-
ον ΕΝΦΙΑ, τα οποία από την πρωτοχρονιά υλοποιούνται, με 
βαρύ κόστος για την κοινωνία. Το δεύτερο, η απόφαση του 
Eurogroup, προβλέπει νέα μέτρα για το 2018, υψηλά πρω-
τογενή πλεονάσματα για την επόμενη δεκαετία και ενεργο-
ποίηση – μονιμοποίηση του “κόφτη” μισθών και συντάξεων. 
Και το τρίτο, η ταπεινωτική επιστολή προς τους θεσμούς, με 
την οποία δεσμεύεται για τη “διαρκή αφοσίωση στο Μνημό-
νιο”. Αυτό είναι το τίμημα της διγλωσσίας, της ανευθυνότη-
τας και του τυχοδιωκτισμού της «Κυβέρνησης των προθύ-
μων». Η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη, με μοναδική 
εναλλακτική πρόταση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την 
υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας που θα στοχεύει σε μια ανταγωνιστική 
και εξωστρεφή οικονομία» κατέληξε ο κ. Καρανάσιος. 

■  Ο Τσίπρας μπορεί να μην πήγε στο Λι-
μάνι, πήγε όμως ο σύμβουλός του Νίκος 
Καρανίκας! Αναφερόμαστε στην επίσκε-
ψη που πραγματοποίησε πριν από λίγες 
ημέρες ο σύμβουλος στρατηγικού σχε-
διασμού του Μεγάρου Μαξίμου στην δι-
οίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. Ορισμένοι (κυρίως 
εργαζόμενοι συνδικαλιστές της εταιρίας) 
έσπευσαν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι 
η επίσκεψη του κ. Καρανίκα και η συνά-
ντησή του –άτυπη όπως μαθαίνουμε και 
σε φιλικό κλίμα- σχετιζόταν με την ιδι-
ωτικοποίηση της εταιρίας, με την οποία 
προφανώς και αντιδρούν οι εργαζόμενοι. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο 
κ. Καρανίκας πήγε στον ΟΛΘ Α.Ε., προ-
κειμένου να δει την αδερφή του

■  Εννιά ώρες στο δρόμο έκανε ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατί-
δης. Ο Θεσσαλονικιός υφυπουργός την 
περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο Πα-
τριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη προ-
κειμένου να είναι παρών στην τελετή κα-
θαγιασμού των υδάτων του Βοσπόρου. 
Έλα όμως που την επομένη στην γειτο-
νική χώρα δεν… κουνιόταν τίποτα! Το 
απαγορευτικό στις πτήσεις φαίνεται πως 
δεν πτόησε τον κ. Αμανατίδη που ανήμε-
ρα της ονομαστικής του εορτής πήρε το 
αυτοκίνητό του και επέστρεψε αργά το 
απόγευμα για να γιορτάσει παρέα με την 
οικογένεια και τους φίλους του. 

■  Στο Νυμφαίο στους -10 βαθμούς 
Κελσίου πέρασε λιγοστές ημέρες διακο-
πών ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης. Έχοντας δίπλα του λίγους 
καλούς φίλους και τον πιο στενό του συ-
νεργάτη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης «γέ-
μισε» τις μπαταρίες του για μια χρονιά 
που αναμένεται να είναι δύσκολη. Υπεν-
θυμίζεται πως ο κ. Μπουτάρης τόσο την 
ημέρα των Χριστουγέννων όσο και την 
ημέρα της Πρωτοχρονιάς βρισκόταν στην 
Θεσσαλονίκη λόγω υποχρεώσεών του με 
τον δήμο!

■  Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις φω-
τιά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κατά 
του… προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυ-
πουργού της χώρας οι δυο άνδρες θα 
έρχονταν τετ α τετ εάν ο Κώστας Χρυ-
σόγονος δεν έφευγε από το ουζερί που 
είχε δώσει ραντεβού με τα στελέχη του ο 
Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος βέβαια σε δηλώ-
σεις του στο karfitsa.gr έκανε λόγο για… 
παρανόηση ορισμένων ΜΜΕ. Είπε δηλα-
δή ότι είχε προσκληθεί από άλλη παρέα 
στο συγκεκριμένο εστιατόριο χωρίς να 
γνωρίζει ότι θα παραβρεθεί εκεί ο πρω-
θυπουργός. «Άφησα το δώρο και έφυγα 
γιατί ήμουν και αλλού καλεσμένος» σχο-
λίασε ο κ. Χρυσόγονος στο karfitsa.gr. 
Σε ερώτηση για την απάντηση του Μαξί-
μου πως ο πρωθυπουργός επιλέγει τους 
συνομιλητές του όταν εκείνος δήλωσε 
πως για τα ευρωπαϊκά ζητήματα ο πρω-
θυπουργός ενημερώνεται από την Νοτο-
πούλου και τον Καρανίκα, ο κ. Χρυσόγο-
νος απάντησε πως δεν θα δώσει τροφή 
για περαιτέρω… εσωστρέφεια!

«Πιο ενωμένη από… ποτέ είναι η παράταξη του δημάρχου Θερμαϊκού Γιάννη Μαυρομάτη. Οι σχέσεις του δημάρ-
χου με τους αντιδημάρχους του και τους δημοτικούς συμβούλους είναι η καλύτερη» αυτό απαντά σε δημοσίευμα 
της KARFITSA στενός συνεργάτης του κ. Μαυρομάτη. Ο ίδιος ο δήμαρχος σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του 
δήλωσε: «H παράταξη συμπολιτεία αλληλεγγύης και ανατροπής και η σημερινή διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού 
παρ’ όλες τις αντιξοότητες, τις κακές οικονομικές συνθήκες και τα πολλά προβλήματα υλοποιεί όλες τις προε-
κλογικές της δεσμεύσεις. Στο διάστημα αυτό των δυο χρόνων κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη φονι-
κή πλημμύρα, τα πολλά χρέη που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη διοίκηση όπως το 1,5 εκ. ευρώ από τον 
έλεγχο που προέκυψε από την εφορία στην Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου Επανομής. Όλα αυτά τα κάνουμε. 
Στεκόμαστε όρθιοι, λύνοντας προβλήματα, κάνοντας σχολεία, αποχετευτικά, έργα μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ 
όπου πάντα είμαστε παρόντες. Στεκόμαστε όρθιοι και ενωμένοι» κατέληξε ο κ. Μαυρομάτης. «Η παράταξη του 
δημάρχου Θερμαϊκού είναι μπετόν αρμέ» σχολίασε από την πλευρά του άλλος δήμαρχος του νομού!  Β.Στολ.
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■   Ένα ασθενοφόρο όχημα με συνοδό εξοπλισμό αξίας 75.000 ευρώ το οποίο του είχε 
δωρίσει η Ομοσπονδία Σαμαρειτών Γερμανίας, δώρισε στο ΕΚΑΒ ο δήμος Παιονίας. Η 
δημοτική αρχή Παιονίας, συναισθανόμενη την ανάγκη ενίσχυσης του στόλου του ΕΚΑΒ 
ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με τον πλέον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες του πληθυσμού 
της περιοχής για προνοσοκομειακή φροντίδα και διακομιδή των πολιτών της περιοχής 
και των προσφύγων – μεταναστών του Δήμου Παιονίας, αποφάσισε να παραχωρήσει 
την κυριότητα του ασθενοφόρου οχήματος στο ΕΚΑΒ. «Κυρίαρχο μέλημα είναι η υγει-
ονομική φροντίδα και εξυπηρέτηση των δημοτών μας και συνεπώς όρος απαράβατος 
για την παραχώρηση του ασθενοφόρου αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
είναι η παραμονή του οχήματος και η χρήση του στα όρια του Δήμου. Έτσι, δημιουργείται 
μόνιμος υποσταθμός ΕΚΑΒ για όλο το 24ωρο στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου ώστε να 
υπάρχει άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο όχημα για τα επείγοντα περιστα-
τικά που χρίζουν διακομιδής σε νοσοκομειακά ιδρύματα», τόνισε ο δήμαρχος Παιονίας 
Χρήστος Γκουντενούδης.

■  «Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ από τις 02/01/2017 έστειλε επιστολές στους δημάρχους της Θεσσα-
λονίκης, με τις οποίες τους ενημέρωνε για την κακοκαιρία έτσι, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μπορούν να κυκλοφορήσουν τα οχήματα του 
Οργανισμού. «Σε σημεία που δεν ήταν καθαρά, ακόμη και με αλυσίδες τα οχήματα θα παρασυρό-
ντουσαν από το βάρος τους. Ο μοναδικός δήμαρχος που κράτησε ανοιχτούς τους δρόμους του 
δήμου του ήταν ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Στο δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, οι δρόμοι δεν έχουν κλείσει 
ποτέ. Κάθε χρόνο είναι προετοιμασμένος, πρέπει να δοθεί βραβείο σε αυτό τον άνθρωπο και 
προσωπικά θέλω να του δώσω τα συγχαρητήρια μου» είπε στην KARFITSA ο κ. Στεφανίδης. Στο 
μεταξύ ο κ Καϊτεζίδης ζήτησε με εξώδικο από την ΕΥΑΘ να αναλάβει τις ευθύνες της. Μεταξύ  
άλλων  σημειώνει ότι ήδη συμπληρώθηκε μία εβδομάδα χωρίς νερό στις περισσότερες περιο-
χές. Να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος Καϊτεζίδης απέστειλε επιστολή στην ΕΥΑΘ στις 9 Ιανουαρίου 
επισημαίνοντας το τραγικό πρόβλημα . Ωστόσο καθώς δεν υπήρξε αποκατάσταση αναγκάστηκε 
να επανέλθει με εξώδικο προς την Εταιρεία Ύδρευσης  καλώντας την άμεσα να υδροδοτήσει τις 
περιοχές ευθύνης όπως έχει υποχρέωση από τον νόμο. Θεωρώ αδιανόητο όταν όλοι δώσαμε μία 
μάχη να κρατήσουμε όρθιες  τις πόλεις μας οι καταναλωτές να μένουν επί τόσες μέρες χωρίς 
νερό με τον Νομό μας κηρυγμένο σε κατάσταση έκαστης ανάγκης. Υπήρξαν σχολεία που δε λει-
τούργησαν για το λόγο αυτό, κλινικές και δημοτικά κτίρια που υπολειτούργησαν. Θα πρέπει και 
η ΕΥΑΘ να αναλάβει τις δικές της ευθύνες απέναντι στους καταναλωτές – πελάτες της και την 
καλώ να το κάνει άμεσα» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

 Ελ. Καραβασίλη

■  Επιστολή (βλ φωτο) στον υπουργό οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο και σε οικονομικές αρχές και 
υπηρεσίες απέστειλαν οι εργαζόμενοι στις εφορίες 
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής για τις χαμηλές 
θερμοκρασίες και τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω 
από τις οποίες εργάζονται οι ίδιοι αλλά και εξυπη-
ρετούνται οι φορολογούμενοι. «Τα κτίρια είναι ακα-
τάλληλα, χωρίς μόνωση και χωρίς… καλοριφέρ… οι 
υπηρεσίες πρέπει να μετεγκατασταθούν» Όπως ση-
μειώνουν μεταξύ άλλων δεν έχουν ούτε… τουαλέτες. 
Επισημαίνουν ακόμη ότι το 2017 είναι η χρονιά των 
αλλαγών στη φορολογική διοίκηση «ας είναι και των 
κτηρίων…»

■  Τον λόγο για την πλημμελή ενημέρωση 
του κοινού σε ό,τι αφορά την προστασία 
των σωληνώσεων αναμένεται να ζητήσει 
σύμφωνα με πληροφορίες στην επόμενη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του οργάνου, 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Ακούσαμε τον 
κ. Αβραμόπουλο να συζητά με στενούς του 
συνεργάτες στο φουαγιέ του δημαρχείου 
λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι καταναλω-
τές και το κοινό της Θεσσαλονίκης δεν εί-
χαν πληροφόρηση για τι πρέπει να κάνουν 
ή να μην κάνουν κατά την εγκατάσταση του 
δικτύου ύδρευσης ή φυσικού αερίου στις 
οικείες τους. Σημείωνε επίσης ο κ. Αβραμό-
πουλος ότι θα ζητήσει από τους επικεφαλής 
των δυο εταιριών την οικονομική διευκό-
λυνση των πελατών τους.

■  Διαψεύδει τα δημοσιεύματα που τον θέ-
λουν υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας. Μάλιστα ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έκανε τη 
σχετική διάψευση στο «σπίτι» των δημοσι-
ογράφων, την ΕΣΗΕΜ-Θ όπου βρέθηκε με 
αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικής πί-
τας τους. «Θέλω να ευχηθώ θεία φώτιση όχι 
μόνο στους καλούς δημοσιογράφους που 
είναι η πλειοψηφία αλλά και σε αυτούς τους 
δημοσιογράφους όπου είτε με εμπάθεια, είτε 
ελαφρώς ζαλισμένοι ή και με σχέδιο εμφα-
νίζουν ειδήσεις για να κλέψουν πρωτοσέλι-
δα ή μερικά λεπτά δημοσιότητας» είπε χα-
ρακτηριστικά!

■  Αδιανόητο και ανεξήγητο χαρακτήρισε ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας 
και αν. τομεάρχης Εργασίας του κόμματος, κ. Θεόδωρος Καράογλου, το «μίσος», όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, που δείχνει η κυβέρνηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους νέους 
επιστήμονες. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό ο κ. Καράογλου επισήμανε ότι λόγω ιδεολογί-
ας η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξοντώνει τους ανθρώπους που μοχθούν στον ιδιωτικό τομέα 
και «ματώνουν» για να αποκτήσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Τέλος, εξέφρασε την ευχή του 
να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η δεύτερη αξιολόγηση προκειμένου  να εισρεύσουν 
στην πραγματική οικονομία τα χρήματα της υποδόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και να 
«αναπνεύσει», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αγορά.

«Μονάχα οι ηλίθιοι και οι νεκροί έχουν δικαίωμα να λησμονούν. Μα όσοι έχουν την πνοή 
της ζωής μέσα τους, οφείλουν να θυμούνται για να στοχάζονται και να συγχωρούν…» είπε… 
παγωμένος, μόλις βγήκε από τα καθιαγιασμένα νερά της Σμύρνης ο Θεσσαλονικιός Χρήστος 
Μεταξάς με το σταυρό στο χέρι. Ήταν ένας από τους δύο πιστούς που βούτηξαν, παρά το 
κρύο, κι έπιασαν το Σταυρό, για να φωτιστούν μαζί με άλλους τρεις. Στην ιστορική προκυμαία 
-της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της γειτονικής χώρας -τελέστηκε φέτος, υπό καταρρακτώδη 
βροχή, ο αγιασμός των υδάτων με τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού και ευτυχώς για τους… 800 
πιστούς που συγκεντρώθηκαν-άλλοι από την Ελλάδα κι άλλοι από την Τουρκία- οι τουρκικές 
αρχές δεν ανακάλεσαν την άδεια, μετά τη φονική έκρηξη το περασμένο Σάββατο έξω από το 
δικαστικό μέγαρο της πόλης. Πρώτος έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα ο Μητροπολίτης Σμύρνης 
και στη συνέχεια και ο επίσκοπος Ερυθρών. Ανάμεσα στους πέντε άνδρες που έπεσαν στα… 
παγωμένα νερά ήταν ο Χρήστος Μεταξάς -που έπιασε τον πρώτο σταυρό – και ο Λευτέρης 
Χρυσόμαλος από τη Λέσβο το δεύτερο. Η προετοιμασία του Θεσσαλονικιού – προκειμένου 
να πέσει στα νερά της Σμύρνης – δεν ήταν σύντομη όπως είπε στην KARFITSA. Πήγαινε δύο 
φορές την εβδομάδα, από τον περασμένο Οκτώβριο στη θάλασσα του Αγγελοχωρίου – στον 
Θερμαϊκό κόλπο – και προπονούνταν για τη μεγάλη και ιερή – όπως τόνισε – στιγμή. Να πέσει 
στα νερά που ενώνουν και χωρίζουν Έλληνες και Τούρκους, Χριστιανούς και Μουσουλμά-
νους, και να πιάσει τον Σταυρό.

ΟΑΣΘ: Μπράβο στον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη…
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Άνθρωπος της αγοράς / Karfitsa

Η σύγχρονη τυροκομική μονάδα 
του κεφαλλονίτη, επίτιμου προξένου 

της Ελλάδος στον Παναμά,   
Χαρ. Τζανετάτου στην Κατερίνη 

Η επένδυση του, στην Κατερίνη ύψους 
3,5 εκατομμυρίων ευρώ του  επίτιμου 
γενικού προξένου της χώρας μας στον 
Παναμά Χαράλαμπου Τζανετάτου, είναι 
η δημιουργία μιας σύγχρονης τυροκο-
μικής μονάδας.  Έλληνας της διασπο-
ράς ο κ. Τζανετάτος, με καταγωγή από 
τη Κεφαλονιά, μεταναστεύει το 1950 
στον Παναμά, όπου αρχίζει να δραστη-
ριοποιείται επαγγελματικά ιδρύοντας 
μία  από τις κορυφαίες εταιρείες στον 
εμπορικό τομέα τροφίμων, ειδών οικι-
ακής χρήσης και προσωπικής φροντί-
δας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και  
στο real estate. 

Κινητήριος δύναμη η Ελλάδα

 Η  αγάπη του για την Ελλάδα υπήρ-
ξε η  κινητήρια δύναμη τόσο για τις 
επενδύσεις που έχει κάνει όσο και για 
το ανθρωπιστικό έργο που υποστη-
ρίζει ο όμιλος των επιχειρήσεών του, 
σε Ελλάδα και Παναμά. Πώς, όμως, 
ένας ομογενής, με καταγωγή από την 
Κεφαλονιά, αποφασίζει να επενδύσει 
στη Βόρειο Ελλάδα; Την απάντηση την 
έδωσε ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι, 
στα εγκαίνια της υπερσύχρονης τυρο-
κομικής του μονάδας στην Κατερίνη.  
«Αποφάσισα να επενδύσω στην Πιερία 
από αγάπη για τη Μακεδονία, τη γενέ-
τειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Τζανετάτος.  
«Πρόκειται για ένα αγνό πατριώτη, με 
απέραντη αγάπη για την Ελλάδα και 
συναισθήματα για τον συνάνθρωπο», 
αναφέρουν στην KARFITSA Κατερινι-
ώτες που συνεργάζονται με τον αυτο-
δημιούργητο ομογενή. 

Ποιος είναι ο Χ. Τζανετάτος

Ο Χαράλαμπος Τζανετάτος γεννήθηκε 
στην Κεφαλονιά τον Μάιο του 1934 και 
είναι ο μικρότερος από τα τρία αδέρφια 
της οικογενείας, Δημητρίου και Λουκί-

ας Τζανετάτου.  Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η Ελλάδα βιώνει κατάσταση αβεβαι-
ότητας κι έτσι ο κ. Τζανετάτος αποφασίζει να 
μεταναστεύσει στον Παναμά το 1950. Εκεί, 
συναντά την αγαπημένη Παναμέζα σύζυγό του 
Ίρμα και φτιάχνουν μαζί μια πενταμελή οικο-
γένεια. 

Η ζωή στον Παναμά

Κατά την άφιξή του στον Παναμά, αρχίζει να 
εργάζεται σε διάφορες δουλειές, εμπειρία 
που τον βοηθά να εξοικειωθεί με την ισπανική 
γλώσσα. Μέχρι το 1954, καταφέρνει να γίνει 
ανεξάρτητος και ιδρύει μια από τις κορυφαίες 
εμπορικές εταιρείες στον τομέα παρασκευής 
και διανομής τροφίμων, αναψυκτικών, ειδών 
οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας. 
Επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηρι-
ότητες  στα ακίνητα, στον τουρισμό και στην 
μεταποίηση πρωτογενούς τομέα. Μέσα από 
αυτές τις εταιρείες, παρέχει ευκαιρίες απασχό-
λησης σε περίπου 750 Παναμέζους. Είναι εδώ 
και 15 χρόνια επί τιμή πρόξενος της Ελλάδας 

στον Παναμά και οι επιχειρηματικές του δρα-
στηριότητες έχουν ως βάση τους τον Παναμά, 
το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες κ.λπ.,

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχει αναπτύξει επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων , 
ξενοδοχείων, έχει στην ιδιοκτησία του το ξε-
νοδοχείο OASIS HOTEL APARTMENTS  στην 
Γλυφάδα, και πρόσφατα στον πρωτογενή το-
μέα μεταποίησης, κατασκευάζοντας σύγχρονη 
τυροκομική μονάδα στον Κάτω Άγιο Ιωάννη 
της  Κατερίνης. 

Πλούσια ανθρωπιστική δράση

Το ανθρωπιστικό του έργου είναι εντυπωσια-
κό! Έχει ιδρύσει στον Παναμά Ελληνικό Σχο-
λείο με το όνομα «ΑΘΗΝΑ», αλλά και ξενώνα 
για τη φιλοξενία Ελλήνων. Τώρα προχωρά 
και στη δημιουργία ενός γιγαντιαίου νοσο-
κομειακού συγκροτήματος, στην μνήμη των 
δύο αδικοχαμένων θυγατέρων του Ιρμίτας και 
Λουκίας. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κε-

Από την Κεφαλονιά, στον Παναμά 
και από εκεί στην… Πιερία

Η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα έδωσε τη 
δυνατότητα σε πολλούς 

ομογενείς  επιχειρηματίες 
να επενδύσουν στην πατρίδα 
τους, στηρίζοντας εμπρά-
κτως την ελληνική οικονομία, 
προσφέροντας κυρίως  νέες 
θέσεις εργασίας. Ένας Κε-
φαλλονίτης, πνεύμα ανήσυχο, 
όπως όλοι οι συντοπίτες του, 
δραστήριος και δημιουργικός, 
ο Χαράλαμπος Τζανετάτος, 
έφθασε να επενδύσει στην 
Κατερίνη, κάνοντας πρώτα 
μια στάση στον μακρινό Πα-
ναμά.

Του Βαγγέλη Μπαντέ

φαλονιά, το χωριό Σάμη, κατασκευάζει 
και παραχωρεί στον δήμο γηροκομείο  
στη  μνήμη των γονέων του Δημητρίου 
και Λουκίας Τζανετάτου.

Η τυροκομική μονάδα   
στην Πιερία

Η τελευταία επένδυση του κ. Τζανετά-
του στην Ελλάδα είναι η σύγχρονη τυ-
ροκομική μονάδα, λίγα χιλιόμετρα έξω 
από την Κατερίνη. Πρόκειται για μία με-
γάλη επένδυση, ύψους 3,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, δυναμικότητας, 50 τόνων 
γάλακτος ημερησίως, σε ιδιόκτητη 
έκταση εβδομήντα επτά στρεμμάτων.

Η φιλοξενία  
στον Μακαριστό Χριστόδουλο 

Ο Έλληνας ομογενής Χαράλαμπος Τζα-
νετάτος ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε 
το σπίτι του στο Μαϊάμι και φιλοξένησε 
τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο,   μαζί 
με όλους τους στενούς συνεργάτες 
του, την περίοδο που βρισκόταν στην 
Αμερική και  έδινε μάχη για τη ζωή του. 
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Karfitsa / Απόψεις

Το «πρόγραμμα  
Θεσσαλονίκης» έχει 

τώρα και… Ζαχαριάδη!

Για να σωθεί μια χώρα, 
πρέπει να το θέλει  
και η κοινωνία!

H Θεσσαλονίκη χρειάζεται 
Αστικές συγκοινωνίες που 

να εξυπηρετούν τους πολίτες

Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να σβήσει το «στίγμα της 
Θεσσαλονίκης» (ελεύθερη μετάφραση του περίφημου 
«προγράμματος της Θεσσαλονίκης») δια της… ομοιο-
παθητικής (δημιουργία Γραφείου Πρωθυπουργού στη 
συμπρωτεύουσα και συνεχείς μεταβάσεις εκεί) αποτελεί 
χωρίς αμφιβολία την επιτομή της γνωστής προπαγανδι-
στικής πρακτικής της πλημμυρίδας.

Το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» περιλάμβανε και 
την παρουσία του σε θεατρική παράσταση με θέμα τον 
μοιραίο ηγέτη του ΚΚΕ, Ν. Ζαχαριάδη, όπου υπήρξαν 
και τα γνωστά παρατράγουδα. Δεν έχω δει την παρά-
σταση και επομένως δεν μπορώ να την κρίνω ούτε από 
καλλιτεχνικής, ούτε από ιστορικής πλευράς. Για όσους, 
όμως, έχουν έστω και μικρή γνώση της εμφυλιοπολε-
μικής περιόδου της χώρας, το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας 
αυτήν την παράσταση επέλεξε να παρακολουθήσει έχει 
το δικό του πολιτικό νόημα. Όσο κι’ αν ξαφνιάζει, ο κ. 
Τσίπρας έχει επαναλάβει (και συνεχίζει να επαναλαμ-
βάνει) όλα τα ολέθρια λάθη εκείνης της περιόδου, τα 
οποία οδήγησαν σε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, που 
κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια και οδήγησε τη χώρα 
στην καταστροφή. Οι λεονταρισμοί και οι αυταπάτες του 
κ. Τσίπρα (που στο τέλος καταλήγουν σε πλήρη υποτα-
γή και απόλυτη ικανοποίηση των επιταγών των ξένων), 
το τυφλό πάθος για την εξουσία (με αποτέλεσμα να μην 
αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και τους διεθνείς 
συσχετισμούς), ο άκαπνος πολεμικός του οίστρος και 
η υποτίμηση του αντιπάλου (που οδηγούν σε απανωτές 
εθνικές ήττες), η μονολιθικότητα και η βεβαιότητα ότι 
κατέχει την απόλυτη αλήθεια (που οδηγούν σε αυταρχι-
κές συμπεριφορές και εθνικό διχασμό), ο διχασμός του 
λαού με εμφυλιοπολεμικές κραυγές, οι λανθασμένες 
και καταστροφικές πολιτικές εκτιμήσεις, έχουν δυστυ-
χώς τις ρίζες τους στις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρο-
νης Ιστορίας μας.

Οι ομοιότητες είναι σαφείς: Ο «κακός Τσόρτσιλ» και 
ο «καλός Ρούζβελτ», έλεγε το ΚΚΕ, οι «κακοί Ευρω-
παίοι» και το «καλό ΔΝΤ» λέει ο Τσίπρας – όποτε τον 
βολεύει, βέβαια, γιατί όποτε δεν τον βολεύει φωνάζει 
«Έξω το ΔΝΤ» - αλά… «Έξω οι Άγγλοι»! Όπως ο Ζαχα-
ριάδης, έτσι και ο Τσίπρας αναζητεί συμμάχους πάντα 
προς τη λάθος κατεύθυνση. Όπως ο Ζαχαριάδης, έτσι 
και ο Τσίπρας ζει συνεχώς με τις αυταπάτες του. Είναι 
γνωστό το άρθρο του «Ριζοσπάστη» εκείνης της εποχής 
με τον τίτλο «Τέσσερις αυτοκρατορίες», που υποστήριζε 
ότι ο ελληνικός λαός νίκησε τρεις ιμπεριαλιστικές αυ-
τοκρατορίες (ιταλική, γερμανική, βρετανική) και θα νι-
κούσε και την αμερικανική!Όπως ο Ζαχαριάδης βάφτιζε 
δοσίλογους όσους ξέφευγαν από την κομματική γραμ-
μή (Βελουχιώτης, Ζέβγος, Σιάντος), έτσι και ο Τσίπρας 
στοχοποιεί όποιους διαφωνούν μαζί του. Αυτά τα ολίγα 
επειδή λαός που δεν γνωρίζει την Ιστορία του είναι ανα-
γκασμένος να την ξαναζήσει…

*Η κ. Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β’ Αθηνών, πρώην 
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητι-
κή εκπρόσωπος, δημοσιογράφος

Τους τελευταίους μήνες άνοιξε και πάλι η συζήτηση για 
τις αστικές συγκοινωνίες στην πόλη μας και κατά πόσο 
αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών τους. 
Μία έρευνα του 2014 του Κέντρου Προστασίας Κατα-
ναλωτών ΚΕΠΚΑ έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των χρηστών – πολιτών του ΟΑΣΘ δεν είναι ικανοποιη-
μένη από την συχνότητα των δρομολογίων, το ωράριο, 
την πληρότητα, την άνεση μετακίνησης, την κατάσταση 
των λεωφορείων, την συμπεριφορά του προσωπικού, 
την σχέση ποιότητας-τιμής που αξιολογείται από κακή 
έως πολύ κακή. Από αυτά και μόνο τα ευρήματα φαίνε-
ται ότι η πόλη δεν έχει εκείνες τις συγκοινωνίες που θα 
την ικανοποιούσαν. Αυτή την στιγμή η πόλη εξυπηρετεί-
ται συγκοινωνιακά μόνο από τον ΟΑΣΘ, κάτι το οποίο 
έχει ημερομηνία λήξης μιας και οι μελέτες για την θα-
λάσσια αστική συγκοινωνία ολοκληρώνονται και με την 
έγκαιρη χρηματοδότηση, μπορούμε μέσα στο 2019 να 
την δούμε σε λειτουργία, το μετρό θα λειτουργήσει το 
2020 και υπάρχει αυξημένη κινητικότητα αλλά και πιθα-
νά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του τραμ. 
Καλώς εχόντων των πραγμάτων σε λίγα χρόνια θα 
έχουμε 4 μέσα που θα αναλάβουν το μεταφορικό έργο 
της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα μέσα θα πρέπει να λειτουρ-
γούν μέσα από ένα ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό σχε-
διασμό που σημαίνει συμπληρωματικότητα και συνδυ-
ασμένη αξιοποίηση όλων των μέσων που μεγιστοποιεί 
τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, εξασφαλίζοντας 
την βιωσιμότητα τους.   Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να 
λειτουργούν όχι αποσπασματικά αλλά κάτω από ενιαίο 
φορέα που θα σχεδιάζει, θα συντονίζει και θα ελέγχει 
ολόκληρο το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της 
Θεσσαλονίκης. Ένας τέτοιος φορέας θα μπορεί να έχει 
την διαχείριση των υποδομών όπως τα αμαξοστάσια και 
τους σταθμούς λεωφορείων αλλά και των υπόλοιπων 
μέσων μαζικής μεταφοράς, τον προγραμματισμό και 
την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων 
για υποδομές και επενδύσεις, την διαχείριση διαδικασι-
ών που αφορούν την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου, 
τον έλεγχο εκτέλεσης των  υποχρεώσεων - συμβάσε-
ων, τον σχεδιασμό και οργάνωση συμπληρωματικών 
υπηρεσιών για την κινητικότητα, όπως είναι οι χώροι 
στάθμευσης, τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας και 
νέων τεχνολογιών. Σε αυτόν τον φορέα που είναι κοι-
νωνικά χρήσιμο να είναι Δημόσιου χαρακτήρα η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει αποφασιστικό λόγο. Επί-
σης η επιδότηση εισιτηρίου είναι απαραίτητο να διατη-
ρηθεί, η καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα δώσει 
λύση στο πρόβλημα των πλαστών, η  αναλογικότητα 
στην διαδρομή θα προσεγγίσει με δικαιότερο τρόπο την 
χρέωση, η δυνατότητα δωρεάν εισιτηρίου στις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες είναι αυτονόητη σε μια κοινωνία που 
έχει την στοιχειώδη ευαισθησία. Ένα επιπλέον στοιχείο 
που θα προκύψει από την λειτουργία αυτού του ενιαίου 
φορέα συγκοινωνιών είναι η βελτίωση του κυκλοφορι-
ακού της πόλης μας. Η συζήτηση που άνοιξε στην πόλη 
μας είναι σε θετική κατεύθυνση και είμαστε βέβαιοι ότι 
σύντομα θα χρησιμοποιούμε  ποιοτικότερες, ταχύτερες, 
ασφαλέστερες  συγκοινωνίες.  

*Ο κ. Αντωνούδης είναι  Πρόεδρος της «Εγνατία 
οδός ΑΕ» και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη

Κάποιοι ξαφνιάστηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου 
για τον Σώρρα που αποφάνθηκε, ότι δεν υπάρχουν στοι-
χεία που να αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω «μεγιστάνας» 
έχει περιουσία πάνω από 600 δισ. ευρώ! Αιφνιδιάστη-
καν όταν έμαθαν ότι υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες κατέ-
κλυσαν τις εφορίες ζητώντας να πληρώσουν τα χρέη 
τους από τα ομόλογα των 600 δισ. ευρώ! Κακώς όμως 
ξαφνιάστηκαν. Τι άλλο έπρεπε να γίνει για να καταλά-
βουν ότι ζούμε στην χώρα του παραμυθιού, της συνω-
μοσιολογίας , της πίστης ότι ενώ τα κάναμε όλα καλά 
σ’ αυτή την έρμη χώρα κάποιοι που μας επωφθαλμιούν  
χρόνια  θέλησαν να μας τσακίσουν. Έτσι... επειδή έχουν 
συμφέροντα, επειδή είναι ανθέλληνες η μισούν τον ήλιο 
μας. 

Κακώς ξαφνιάστηκαν, γιατί σ’ αυτή την χώρα ακούσα-
με τα πάντα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Αυτή η χώρα 
κυβερνάται σήμερα μάλιστα από μια κυβέρνηση που 
υποσχέθηκε ότι θα σκίσει τα Μνημόνια, ότι θα τα καταρ-
γήσει με ένα νόμο, ένα άρθρο ενώ θα κάνει ταυτόχρο-
να τις αγορές να χορεύουν σε ρυθμούς ΣΥΡΙΖΑ και την 
Ευρώπη να υποκλίνεται στην Ελληνική λεβεντιά. Αυτή 
η χώρα κυβερνάται από μια Κυβέρνηση  που ακόμα και 
μετά από μια διαπραγμάτευση φιάσκο, το ψευτοδημο-
ψήφισμα της πλάκας και της εξαπάτησης του λαού συ-
νέχισε να υπόσχεται κάποιο  «παράλληλο πρόγραμμα» 
κλείνοντας το μάτι και υπονοώντας ότι δεν πρέπει να 
φοβόμαστε το 3ο Μνημόνιο ,αφού στην πράξη θα κά-
νουμε άλλα, θα κάνουμε «τα δικά μας». Πολίτες τους 
πίστεψαν. Πολίτες γοητεύτηκαν από όλα αυτά όλο αυτά 
τα παραμύθια, πολλοί από τους οποίους λένε πια ότι φα-
νταστεί κανείς για να δικαιολογήσουν τις αλεπάλληλες 
κωλοτούμπες, τα συνεχή ψέματα, την ανοικτή εξαπά-
τηση.Τώρα πια είναι γοητευμένοι και από τις σειρήνες 
της εξουσίας.

Αντί για όλα αυτά συνεχίζουν και συνεχίζουμε και όσοι 
δεν πιστεύαμε όλες αυτές τις ανοησίες να πληρώνουμε 
τα αποτελέσματα όλων αυτών των μυθευμάτων μέσα 
σε ένα αηδιαστικό, επικίνδυνο ρεύμα εθνικολαϊκισμού 
παρόμοιο με αυτό που « ανησυχεί» τον κ. Τσίπρα όταν 
μιλάει σε διεθνή Φόρα! Υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαί-
νει πως αυτό ακριβώς το ρεύμα λαϊκισμού, ανορθολογι-
σμού και αντισυστημισμού , αλλού συνδεδεμένο και με 
στοιχεία ρατσισμού τροφοδοτεί την ακροδεξιά. Γι αυτό 
,οι διαχωριστικές γραμμές Αριστερά – Δεξιάς φαίνεται 
να έρχονται πιο πίσω και  ως βασικός ,απαραίτητος πο-
λιτικός στόχος προβάλει η ανάγκη ενός ενιαίου Μετώ-
που λογικής, μεταρρύθμισης, ευρωπαϊσμού, αλήθειας 
που θα καταγάγει οριστική ,τελεσίδικη νίκη κατά των 
δυνάμεων του ψέμματος, του τυχοδιωκτισμού ,της κα-
θυστέρησης.

Αφού συμβεί αυτό, ας συγκρουστούν οι διαφορετικές 
πολιτικές, ιδεολογικές προσεγγίσεις. Σήμερα επείγει η 
σωτηρία της χώρας, η απαλλαγή από κάθε τι που διανο-
ητικά, πολιτισμικά, οικονομικά μας κρατάει στο τέλμα.

Ας αποφασίσουμε. Άλλωστε, για να σωθεί μια κοινω-
νία, μια χώρα πρέπει να το θέλουν και οι πολίτες.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Της Σοφίας Βούλτεψη*
Του Ζαχαρία Ζούπη*

Του Απόστολου Αντωνούδη*
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Κονωνία / Karfitsa

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι πολιτικοί 
γάμοι την περίοδο της κρίσης! 

Κι αν δεν μας πιστεύετε, μπορείτε να 
επισκεφτείτε το δημαρχείο της Θεσσα-
λονίκης ένα απόγευμα Τετάρτης. Τότε 
τελούνται οι πολιτικοί γάμοι στον με-
γαλύτερο δήμο του νομού Θεσσαλονί-
κης. Νύφες με νυφικά, με τουαλέτες, 
με τζιν, με κομψά συνολάκια ακόμα και 
με αθλητικά, σταράκια  και φόρμες έχο-
ντας δίπλα τους, τους μέλλοντες συζύ-
γους τους δίνουν κάθε βδομάδα στις 
έξι το απόγευμα ραντεβού στον ισόγειο 
χώρο του δημαρχείο της πόλης. Άλλες 
κρατώντας μια ανθοδέσμη στα χέρια, 
άλλες με την… κοιλιά στο στόμα και 
μερικές με πανέρια με ρύζι (για να κρα-
τήσουν το πατροπαράδοτο έθιμο) περι-
μένουν υπομονετικά τον αντιδήμαρχο 
που θα τελέσει το μυστήριο εξπρές. Εξ-
πρές γιατί ο γάμος κρατά μόλις… πέντε 
λεπτά με τη διαδικασία σαφώς να μην 
έχει καμία σχέση με τις αντίστοιχες των 
εκκλησιών. Οι αντιδήμαρχοι της διοί-
κησης Μπουτάρη  τελούν τους γάμους 
με… σειρά, δηλαδή κυκλικά. Σπανίως 
και ιδιαίτερα όταν οι πρωταγωνιστές 
του μυστηρίου είναι γνωστοί το μυστή-
ριο τελεί ο ίδιος ο Γιάννης Μπουτάρης. 
Όταν μάλιστα οι καλεσμένοι είναι δεκά-
δες, το μυστήριο τελείται στην μεγάλη 
αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων που δι-
αθέτει το δημαρχείο Θεσσαλονίκης αντί 
της Αίθουσας Νερού, όπου συνήθως 
πραγματοποιούνται οι πολιτικοί γάμοι. 

Για άλλους θεωρείται μια.. διαδικασία 
ρουτίνας, γι’ αυτό άλλωστε έχουν μαζί 
τους μόνο τους δυο μάρτυρες που απαι-
τεί η διαδικασία. Για άλλα νιόπαντρα 
ζευγάρια πάλι τι «στης Εκκλησιάς την 
πόρτα» τι «στου Δημαρχείου τα σκα-
λιά» είναι ένα και το αυτό! Θέλουν να 
περάσουν όσο καλύτερα μπορούν την 
πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους! 
Για το λόγο αυτό δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που στο δημαρχείο επιστρατεύουν μέχρι 

και… χάλκινα, νταούλια και ζουρνάδες για να 
χορέψουν οι ίδιοι και όχι οι αγορές. 

Αύξηση 100%

Σύμφωνα με τους αντιδημάρχους του δήμου 
Θεσσαλονίκης οι οποίοι πραγματοποιούν τους 
πολιτικούς γάμους η αύξηση την τελευταία 
εξαετία είναι της τάξης του 100%. Όπως λένε 
η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με το υψη-
λό κόστος ενός γάμου και ταυτόχρονα με την 
μείωση μισθών οδηγεί πολλά ζευγάρια στην 
επιλογή του δημαρχείου αντί της… εκκλησίας. 

Όπως λέει στην KARFITSA η αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Καλυ-
ψώ Γούλα: «η αύξηση των πολιτικών γάμων τα 
τελευταία χρόνια οφείλεται σε έναν συνδυασμό 
παραγόντων. Από τη μια ένας γάμος κοστίζει 
πολλά λεφτά: εκκλησίες, κουμπάρους, ρούχα 
κτλ, από την άλλη υπάρχουν συχνές εγκυμο-
σύνες επομένως τα ζητήματα γραφειοκρατίας 
για το παιδί που θα γεννηθεί με μια τελετή στο 
δημαρχείο λύνονται, έχουν ως αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο αριθμός των γάμων που τελούμε. 

Πολλά ζευγάρια θεωρούν επίσης ότι η ένωσή 
τους επιτυγχάνεται και μέσω των δημοτικών 
υπηρεσιών επομένως δεν είναι απαραίτητες 
οι μεγάλες εκδηλώσεις. Πολλά νέα ζευγάρια 
επιλέγουν τον πολιτικό γάμο και στη συνέχεια 
πραγματοποιούν ένα μεγάλο πάρτι για να θυ-
μούνται την  ημέρα αυτή». 

«Ίσως οι γάμοι έχουν αυξηθεί λόγω της κρί-
σης. Υπάρχουν πολιτικοί γάμοι που γίνονται 
συχνά. Εκτός από το δημαρχείο γίνονται και σε 
άλλα δημοτικά καταστήματα. Τα νέα ζευγάρια 
έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι. Όλα αυτά επηρεάζουν και 
αυξάνεται ο αριθμός των γάμων» λέει από την 
πλευρά του ο αντιδήμαρχος Θανάσης Παππάς. 
Ο ίδιος συμπληρώνει ότι: «στο πρόσφατο πα-
ρελθόν πολλοί αναρωτιόντουσαν γιατί να γί-
νονται τέτοιοι γάμοι και όχι μόνο θρησκευτικοί. 
Η αύξηση των πολιτικών γάμων την τελευταία 
τετραετία είναι πάνω από 100%» καταλήγει. 

Ο αριθμός των γάμων που τελούνται κάθε Τε-
τάρτη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης ποικίλει. 
Σίγουρα πάνω από δέκα και κάτω από 15. 

Σύμφωνο συμβίωσης

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η 
KARFITSA μιλούν από μόνα τους. Την 
διετία 2015 και 2016 στο δήμο Θεσσα-
λονίκης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
1290 πολιτικοί γάμοι, 583 και 607 αντί-
στοιχα. Το 2016 οι υπηρεσίες του δήμου 
βεβαίωσαν 123 σύμφωνα συμβίωσης 
από τα οποία τα οκτώ κατατέθηκαν από 
ομόφυλα ζευγάρια. Ο θεσμός του συμ-
φώνου συμβίωσης ξεκίνησε το 2009. 
Ωστόσο, αν και έχουν παρέλθει επτά 
χρόνια είναι λίγα τα ζευγάρια εκείνα 
που προχωρούν σε υπογραφή του αντί 
να τελέσουν κάποιο σχετικό μυστήριο. 
Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Για την διετία 2015 και 
2016 υπογράφτηκαν συνολικά μόλις 
179 σύμφωνα συμβίωσης, 56 για την 
πρώτη χρονιά και 123 για την δεύτερη! 

Θα σε πάρω, θα σε πάρω με… 
Μπουτάρη και κουμπάρο!

Τη φράση «Η δε γυνή 
να φοβήται τον άνδρα» 
ακούν όλο και λιγότερα 

νέα ζευγάρια με αποτέλεσμα 
οι νύφες που θέλουν να επι-
βληθούν στους συζύγους τους 
δια του… πατήματος του πο-
διού να είναι περιορισμένες. 
Κάτι η κρίση, λίγο η σύγχρο-
νη ζωή, μερικές φορές οι… 
απρογραμμάτιστες εγκυμοσύ-
νες έχουν ως αποτέλεσμα να 
αυξάνεται με ρυθμούς γεω-
μετρικής προόδου ο αριθμός 
των νιόπαντρων ζευγαριών  
που επιλέγουν… μάρτυρες και 
δήμαρχο αντί για… παπά και 
κουμπάρο!

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Karfitsa / Βόρεια και ωραία

 Αξονικός στα Γιαννιτσά! Πρώτη είδηση στο νομό Πέλλας γιατί τον περίμε-
ναν… καιρό τώρα! “Την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνε-
δρίαση το διοικητικό Συμβούλιο της Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών για 
έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 
ενός αξονικού τομογράφου προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ”. Tην ίδια 
ώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας 15 νέες θέσεις επικουρικών ιατρών,  
διαφόρων ειδικοτήτων, στα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών, καθώς και 
στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας Έδεσσας και Γιαννιτσών. «Το ερώτημα 
είναι αν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι προσλήψεις 
χωρίς να υπάρχει ακόμη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας για διορισμό… 
διοικητή. Θέσεις 15 επικουρικών γιατρών εγκρίθηκαν για τα Νοσοκομεία Πέλ-
λας – Να έρθουν είναι εφικτό αν δεν διοριστεί διοικητής;» 

 Δήμος της Χαλκιδικής έσπασε ρεκόρ στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ο λόγος 
για το δήμο Αριστοτέλη, γνωστότερο και ως δήμο του χρυσού, που έπιασε -16 
βαθμούς Κελσίου. Να σημειωθεί ότι η περιοχή ξέρει από προβλήματα αφού 
σχετικά πρόσφατα αντιμετώπισε πλημμύρες και καταστροφές (από τον Οκτώ-
βριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2016) και φωτιές στα όρια του Δήμου με το 
Άγιο Όρος (καλοκαίρι του 2016). Όπως σημειώνεται σε σχετικη ανακοίνωση. 
«Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος φέτος προμηθεύτηκε εγκαίρως πολλαπλά-
σιες ποσότητες άλατος αποχιονισμού, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. 
Η αλλαγή του κλίματος και η επίδραση που έχει στα τοπικά καιρικά φαινόμε-
να, αλλά και η αποψίλωση του φυσικού προστάτη της περιοχής, του ορεινού 
όγκου του Κακάβου, μας υποχρεώνει να υλοποιήσουμε κατά προτεραιότητα τις 
δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, όπως αυτές προβλέπονται στο 
Επιχειρησιακό μας Σχέδιο αναζητώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση…»

Το πέρασμα της «Αριάνδης» από την Κρύα Βρύση είχε εκτός από πολύ λευκό 
και μια μαύρη… νεκροφόρα (αν και τελευταία υπάρχει τάση και για… λευκές). Ο 
συνάδελφος Δημήτρης Τσουφλίδης κατέγραψε και «το πέρασμα του… Χάρου» 
αναδεικνύοντας την αντίθεση της φύσης που ορισμένες φορές μας… πεθαίνει.

Ο Γάλλος που με το ποδήλατό του ταξίδεψε σε 15 χώρες 
του κόσμου βρέθηκε στην Καρυώτισσα Πέλλας. Με λίγα 
χρήματα στην τσέπη, με καλό εξοπλισμό στο… όχημα και 
με την τρέλα της νιότης, έφτασε αεροπορικώς στην περι-
οχή του Καυκάσου, στο Αζερμπαϊτζάν, όπου πέρασε στη 
συνέχεια στο Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ταϊλάνδη… Τουρκία και 
στην Ελλάδα! Βρέθηκε ξημερώματα στην Καρυώτισσα της 
Πέλλας, μη μπορώντας να επικοινωνήσει με κάποιο σύλ-
λογο ή νοσοκομείο για να περάσει τη νύχτα και με το χιόνι 
θα έπρεπε να διακόψει το ταξίδι του. Αναγκάστηκε λοιπόν 
να κοιμηθεί… έξω, στην είσοδο του συλλόγου του χωριού! 
Λίγες ώρες αργότερα, όπως γράφει ο ‘’Λόγος της Πέλλας’’ 
τον είδαν ο πρόεδρος Γιάννης Χατζής και ο Βασίλης Δεμερ-
τζόγλου και τον φιλοξένησαν…

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυ-
ξε – για 15 ημέρες - η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας τη Χαλκιδική, λόγω 
των ακραίων καιρικών φαινομένων. 
Οι δήμαρχοι, μετά το χιονιά φοβούνται  
πλημμυρικά φαινόμενα και πόσο… γυμνή 
θα αποδειχθεί η πολιτεία απέναντι στους 
Χαλκιδικιώτες, για μία ακόμη φορά. 
Όπως είναι γνωστό, ο πιο τουριστικος νο-
μός της Β. Ελλάδος έχει υποδομές του… 
70. Στο δήμο Σιθωνίας, στη Συκιά και στη 
Νικήτη,  επτά κτηνοτρόφοι απεγκλωβί-
στηκαν με τη βοήθεια του δήμου και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ υπήρξαν 
παρόμοιες περιπτώσεις σε Μαραθιά και 
Ξεράδια, πάνω από το Πόρτο Κουφό.

 Λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε 
το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Ιερισσός 
εξετράπη της πορείας του, σήμερα στο 2ο 
χιλιόμετρο Αρναίας-Παλαιόχωρας, λόγω 
ολισθηρότητας του δρόμου. Αποτέλεσμα 
ήταν να… γείρει από την πλευρά που είναι 
οι πόρτες και οι επιβάτες να μην μπορούν 
να βγουν. Τελικά άνδρες της πυροσβεστι-
κής  απεγκλώβισαν τους 12 επιβάτες, τον 
οδηγό και τον ελεγκτή. Κανένας από τους 
επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε. 

 Μεγαλύτερη κίνηση απ΄ότι συνήθως 
εντοπίστηκε αυτές τις ημέρες στο όρος 
Βόρας, 121 χλμ από τη Θεσσαλονίκη. Στο 
κοσμοπολίτικο Παλαιό Άγιο Αθανάσιο 
έψαχναν πρώην δημάρχους να κάνουν 
σκι και κυρίες της δεύτερης μεγαλύτερης 
πόλης να το παλεύουν με τα ρόλεξ στα 
χέρια και τις γούνες στους ώμους…

 Όπως πέρυσι το καλοκαίρι, έτσι και 
φέτος η Ελλάδα θα είναι ο «υπ΄αριθμόν 
ένα» τουριστικός προορισμός για το με-
γαλύτερο αυστριακό τουριστικό όμιλο 
«TUI Austria», με τις έως τώρα κρατή-
σεις για τη χώρα μας να έχουν αυξηθεί 
κατά 60% σε σχέση με πέρυσι, δήλωσε 
σήμερα η γενική διευθύντρια του Ομίλου, 
Λίζα Βέντιγκ, παρουσιάζοντας στη Βιέννη 
το πρόγραμμα του 2017 με νέους προο-
ρισμούς και νέες προσφορές. Στην έκθε-
ση τουρισμού Ferien Messe Vienna που 
πραγματοποιείται αυτές τις μέρες συμ-
μετέχει και ο Τουριστικός Οργανισμός 
Χαλκιδικής. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος, 
Γρηγόρης Τάσιος, οι προκρατησεις για τη 
Χαλκιδική είναι αυξημένες αυτή τη στιγ-
μή κατά… 20% σε σχέση με πέρυσι.
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Βόρεια και ωραία / Karfitsa

Μόνο ο καλός 
καιρός, με το γα-
λάζιο ουρανό και 

το λαμπερό ήλιο – που 
μάλλον μας τελειώνει  
ύστερα από το κύμα κα-
κοκαιρίας που ενέσκηψε 
τα τελευταία 24ωρα – δεν 
φθάνει. 

Το τουριστικό προϊόν ψάχνει… νέα ταυτότητα 

Η Ελλάδα του 2017 μπορεί να επενδύσει και 
στις 4 εποχές, με ανάπτυξη των εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού (ιαματικά νερά, 
βουνά, θρησκευτικοί δρόμοι κλπ) κι αυτό 
επιχειρεί η σημερινή διοίκηση της ΠΚΜ. 
Τέσσερα είναι τα βασικά συστατικά του ενι-
αίου τουριστικού προϊόντος. Η ανάπτυξη 
τουρισμού τεσσάρων εποχών, οι εναλλα-
κτικές μορφές τουρισμού με ειδικές θεμα-
τικές στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη έμφα-
ση, η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των 
υποδομών, για να μπορούν οι τουρίστες να 
απολαύσουν και να βιώσουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της περιοχής μας, καθώς 
και η διείσδυση σε νέες αγορές.  Τους συ-
γκεκριμένους στόχους  επιχειρούν να τους 
πετύχουν με τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
στις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις παγκοσμίως, εδραιώνοντας το 
τουριστικό προφίλ, τόσο στην υπάρχουσες 
αγορές – στόχους, όσο και στις νέες ανα-

δυόμενες αγορές. Όμως μόνο τα ταξίδια και 
οι εκθέσεις φθάνουν; Κι αν ναι, πού είναι τα 
αποτελέσματα – αριθμοί και συμφωνίες – 
τόσο με δήμους, όσο και με περιφέρειες;

Βουτιές στα βαθιά…

Βάσει του προγραμματισμού της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2017 η 
προβολή ύψους 600.000 ευρώ θα επικε-
ντρωθεί στις… ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, 
με τις οποίες η Περιφέρεια έχει αναπτύξει 
σχέσεις συνεργασίας (Βρετανία, Γερμανία, 
Γαλλία, Ρωσία, Σκανδιναβικές χώρες) και 
σε αγορές όπως το Ισραήλ και τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα με αναβαθμισμένο 
τουριστικό προϊόν. Πέραν της συμμετοχής 
στις εκθέσεις, η φετινή τουριστική προβο-
λή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
περιλαμβάνει και σειρά άλλων ενεργειών 
και δράσεων: Φιλοξενία ξένων δημοσιο-
γράφων και επαγγελματιών του τουρισμού. 

Εκδηλώσεις εξωτερικού – εσωτερικού. Πα-
ραγωγή τουριστικών εντύπων και ηλεκτρο-
νικού αρχείου, δημιουργία και τοποθέτηση 
προωθητικού υλικού, με έμφαση σε περι-
πατητικές διαδρομές, ιαματικό τουρισμό, 
γαστρονομικές διαδρομές, καταδυτικό του-
ρισμό, πολιτισμικό τουρισμό και θρησκευ-
τικό τουρισμό. Καταχωρήσεις – προβολή 
στον Τύπο. Κάλυψη των αναγκών σε φω-
τογραφικό υλικό και τεχνική υποστήριξη σε 
θέματα επιλογής και διαχείρισης. Κάλυψη 
δαπανών επαγγελματιών για την προβολή 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Συνέργειες με όμορες και μη Περιφέρειες 
της Ελλάδας. Ανάπτυξη εσωτερικού τουρι-
σμού. Σύνδεση τουριστικού προϊόντος με τα 
τοπικά προϊόντα. Δράσεις ανάπτυξης τουρι-
στικής συνείδησης. Στοχευμένη παρουσία-
ση τουριστικού προορισμού. Συμμετοχή σε 
διεθνή τουριστικά δίκτυα / φωτο Κ. Ζαχα-
ρούδης

Εκδηλώσεις  
της Περιφέρειας  
Κ. Μακεδονίας 
στο εξωτερικό  

για Αριστοτέλη,  
Μέγα Αλέξανδρο  

και Όλυμπο…
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Karfitsa / B2Β

■ Μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει 
η χειμερινή εκπτωτική περίοδος στα εμπορικά 
καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διε-
νέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την ανα-
γραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης 
τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πω-
λούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η ανα-
γραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού 
έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή 
σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των 
πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχό-
μενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπό-
τε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη 
του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη 
εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση 
που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτω-
σης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να 
αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου πο-
σοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις 
αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο 
αντίστοιχο ποσοστό. Να σημειωθεί ότι τα κα-
ταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά 
την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκ-
πτώσεων, δηλαδή στις 15 Ιανουαρίου.

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων Μουσικών 
ωρομισθίων για την κάλυψη εποχικών η πα-
ροδικών αναγκών, ανακοίνωσε η Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκε-
ών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεων (Δ/
νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Τ.Κ. 56728 
υπ’ όψιν κου Γκαγκανιάρα τηλ. (2313329544) 
καθημερινά από 09.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.. 

■ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την προκήρυξη 1.666 
θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστη-
μιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του 
υπουργείου Υγείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρο-
νική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις 
οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Η 
προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αι-
τήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει 
στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λή-
γει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη. Η 
υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλε-
κτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την 

Business Βορείων

Β Β

Προκήρυξη 7Κ/2016, Τ.Θ. 14308 Αθήνα, Τ.Κ. 
11510 , αναγράφοντας στο φάκελο την αντί-
στοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
ή ΥΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.
■ Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρημα-
τικότητας PRAKSIS BUSINESS COACHING 
CENTER που υλοποιείται από τη ΜΚΟ 
PRAKSIS προσφέρει δωρεάν εξατομικευμέ-
νη συμβουλευτική και coaching που αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες, τα όνειρα και τους 
στόχους κάθε επίδοξου ή υφιστάμενου επι-
χειρηματία. Αποκλειστικός χρηματοδότης του 
PRAKSIS BUSINESS COACHING CENTER για 
το διάστημα Αύγουστος 2016 – Ιανουάριος 
2018 είναι το Citi Foundation και η Citi Ελλά-
δος. Στα τρία χρόνια λειτουργίας του, περισ-
σότεροι από 200 άνθρωποι έχουν εμπιστευτεί 
το PRAKSIS BUSINESS COACHING CENTER 
και τα αποτελέσματα τους δικαιώνουν, κα-
θώς ένας στους τρεις έχει κάνει την ιδέα του 
πράξη! Για ένα διάστημα 3 μηνών, χωρίς κα-
μία οικονομική επιβάρυνση, οι συμμετέχοντες 
θα έχουν διαδοχικές ατομικές συναντήσεις με 
επιχειρηματικούς συμβούλους και business 
coach και θα συμμετάσχουν σε χρήσιμα εκ-
παιδευτικά σεμινάρια που υλοποιούνται από 
κορυφαίους παράγοντες της αγοράς. Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν το 
www.praksis.gr/bcc, να συμπληρώσουν και 
να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα στο 
bccinfo@praksis.gr, έως και την Παρασκευή 
27 Ιανουαρίου 2017, 17.00 μ.μ.  Ο αριθμός 
των θέσεων είναι περιορισμένος. Καθώς το 

Παραλία – η Θεσσαλονίκη σε εικόνες του Σάββα Αυγητίδη

Επιχειρηματικό
βοριαδάκι...

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ είναι η χώρα μας 
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ σε όλη την Ευρώ-
πη για μια ακόμη χρονιά, σημειώνοντας 
την δραματική πραγματικότητα που ζούμε, 
με την ανεργία των νέων να παραμένει στο 
60% και με τον γενικό δείκτη κοντά στο 25% 
του πληθυσμού! Χωρίς να συμπεριλαμβά-
νονται όλοι εκείνοι οι ιδιώτες που έκλεισαν 
τις επιχειρήσεις τους λόγω της κρίσης και 
που ξεπέρασαν τα 65.000 «λουκέτα» όλα 
αυτά τα χρόνια. Σα να μην φτάνουν όλα 
αυτά, έρχονται ξανά οι θεσμοί και ζητούν 
άμεσα επιπλέον εισπρακτικά μέσα 3,5 δις 
και ενεργοποίηση του «κόφτη» σε μισθούς 
και συντάξεις για τα επόμενα χρόνια... Είναι 
αδύνατον να αντέξει η οικονομία και η κοι-
νωνία αυτόν το Γολγοθά. Οι πάντες έχουν 
αγανακτήσει, χρήματα δεν υπάρχουν «κάτω 
από το στρώμα» και η πραγματικότητα έχει 
ήδη διατυπωθεί με τις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς την Εφορία να ξεπερνούν τα 95 δις 
και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα 30 δις.  

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ανήρτησε 
γνωστός Θεσσαλονικιός επιστήμων στο 
διαδίκτυο, που σκιαγραφεί το καθημε-
ρινό δράμα που ζούμε... «Σπούδασα στη 
Γερμανία. Επέστρεψα στην Ελλάδα πριν 
από 34 χρόνια και ξεκίνησα την επαγγελ-
ματική μου δραστηριότητα, με την επιθυ-
μία να προσφέρω στον τόπο μου. Νόμιζα 
ότι ζούσα σε ένα κράτος, που παρ’ όλα τα 
προβλήματα που είχε θα πήγαινε μπροστά. 
Η συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε. υποσχό-
ταν πολλά. Έφτιαξα την ζωή μου με ελπίδα 
και αισιοδοξία και εργάστηκα σκληρά για 
να πραγματοποιήσω ότι ονειρεύτηκα και 
να πετύχω όσο μπόρεσα τους στόχους μου. 
Σήμερα όμως, δεν έχω πια χώρα! Δεν είμαι 
πια πολίτης Δημοκρατικού κράτους.  Είμαι 
κρατούμενος και εγκλωβισμένος, δούλος 
των δανειστών, θύμα των εγχώριων πο-
λιτικών τυχοδιωκτών και τρομοκρατών, 
θύμα καθημερινής ληστείας, θύμα εκβια-
σμών, απειλών και άσκησης ψυχολογικής 
βίας. Θύμα της ύπουλης και σταδιακής 
δήμευσης των εισοδημάτων, της σύνταξης 
και της περιουσίας μου. Οι Έλληνες υπο-
φέρουν και βασανίζονται από τις πολιτικές 
δυνάμεις κατοχής, που δυστυχώς οι ίδιοι 
επέλεξαν, πιστεύοντας ψεύτικες και απα-
τηλές υποσχέσεις και επιλέγοντας μεταξύ 
του χειρότερου και του χείριστου. Ζούμε 
ένα καθημερινό Γολγοθά και κάθε ελπίδα 
έχει χαθεί. Τα παιδιά μας φεύγουν, οι θέσεις 
εργασίας χάνονται, η ατιμωτική φορολογία 
συνεχώς αυξάνεται και το μίσος για το πο-
λιτικό σύστημα ξεχειλίζει. Δεν έχουμε πια 
να χάσουμε τίποτα και οι υπαίτιοι θα πρέπει 
να είναι προετοιμασμένοι να γευτούν την 
αντίδραση ενός εξαπατημένου και λεηλατη-
μένου λαού».

*Ο κ. Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόε-
δρος του Ελληνικού Κέντρου Επικοινω-
νίας

Του Ντίνου Κωστόπουλου

πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν, ο αριθ-
μός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή 
των συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια 
βιωσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας 
και διαθέτουν δέσμευση και επιμονή.

■ Με την Expowedding ανοίγει και πάλι τις 
πύλες η ΔΕΘ- HELEPXO, η οποία θα είναι 
και η πρώτη έκθεση που θα πραγματοποιη-
θεί για το 2017. Συγκεκριμένα από τις 14 έως 
τις 16/01/2017, θα διαρκέσει η μεγαλύτερη 
και πιο λαμπερή έκθεση γάμου και βάπτισης 
στην Β. Ελλάδα. Από το 2006, κάθε χρόνο 
χιλιάδες επισκεπτών, μελλόνυμφα ζευγάρια 
και νέοι γονείς την επισκέπτονται για να οργα-
νώσουν τον γάμο ή την βάπτιση του παιδιού 
τους. Πρόκειται για μια έκθεση θεσμό πλέον 
για την Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 
100 εκθέτες από τον χώρο του γάμου και της 
βάπτισης, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυ-
τό και να παρουσιάζουν τις  προτάσεις τους, 
για έναν  τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βά-
πτιση. Στη συνέχεια, στις 2 Φεβρουαρίου, τη 
σκυτάλη θα πάρει η Zootechnia που αποτελεί 
την «καρδιά» του κτηνοτροφικού και πτηνο-
τροφικού κλάδου. Η Zootechnia αποτελεί τη 
μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στον τομέα 
των παραγωγικών ζώων στην Ελλάδα και 
στα Βαλκάνια, όπου παρουσιάζονται όλες οι 
εξελίξεις στον χώρο και γίνεται κάθε δύο χρό-
νια σημείο συνάντησης των εκπροσώπων της 
κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας.
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Ελένη Καρασαββίδου - 20 ετών

Στράτος Μπακιρτζής - 21 ετών

Σταύρος Παπαδόπουλος – 20 ετών

Αγγελική Λιόλιου, συνταξιούχος- 70 ετών

Κατερίνα Μέλλιου, οικιακά - 39 ετών

 Μαρία Οικονομίδου, Ιδιωτικός υπάλληλος - 47 ετών

Μαυρομάτη Ζαφειρούλα, δημόσιος υπάλληλος - 38 ετών

Τριανταφυλλιά Βλαχοπούλου, δικηγόρος - 38 ετών

Σωτήρης Ράδος - 18 ετών

Δέσποινα Κασαπίδου, δικηγόρος- 45 ετών

Σωτήρης Χατζηνικολάου, επιχειρηματίας- 45 ετών 

Antony Tsiakmakis - 22 ετώνΓιάννης Βαλμάς - 20 ετών

Ο κακός μας ο… καιρός
Κάποιοι δεν μπόρεσαν να βάλουν πετρέλαιο, άλλοι να βγουν από το σπίτι τους, ορισμένοι αναγκά-

στηκαν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία και μερικοί για μερόνυχτα άφησαν τις βρύσες ανοικτές 
να τρέχει ζεστό νερό για να μην παγώσουν οι σωλήνες.  Η KARFITSA δίνει βήμα στους πολίτες και 

εκείνοι μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις ημέρες του… πολικού ψύχους.

Η Karfitsa  
δίνει βήμα στους  κατοίκους της πόλης  που ταλαιπωρήθηκε  και… ταλαιπώρησε! 

«Χθες μείναμε σπίτι μας, δεν μπορούσαμε να βγούμε, 
προχθές την πατήσαμε και ήμασταν έξω. Από την Κα-
μάρα μέχρι τους Αμπελόκηπους περπατήσαμε. Εγώ 
δύο φορές έπεσα. Γλίστρες πολλές. Εγώ είμαι από 
τους τυχερούς που δεν έχουνε φυσικό αέριο. Εμείς 
έχουμε καλοριφέρ κανονικά. Κάτι φίλες μου δεν εί-
χαν καν νερό και ήρθαν σπίτι μου να κάνουν μπάνιο».

 «Καθόμουν μες στο σπίτι, δεν έβγαινα καθόλου. 
Δεν πάγωσαν οι σωλήνες, ούτε το νερό, όλα καλά». 

 «Δεν έχουν ρίξει αλάτι και δεν ξέρουν καν να ρίχνουν 
αλάτι, το ρίχνουν όπως να’ ναι. Τα άτομα που ρίχνουν τα 
αλάτια δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζουνε πράγματα για αυτό. 
Κατ’ αρχήν έπρεπε  να υπάρχουν αλατιέρες στο δρόμο. 
Δεν υπάρχει συνεννόηση για το αλάτι. Πίσω έχει τελειώ-
σει σαν απόθεμα από ότι μαθαίνω από τα νέα». 

«Είμαστε στο έλεος του Θεού. Αποσύνθεση, δηλαδή, ντρέπομαι. Είμαστε στο 2017 και έχουμε αυτή 
την κατάντια. Δεν είναι κατάντια;  Να πέφτουν 10 πόντοι χιόνι και να νεκρώνουν οι δρόμοι; Είναι δυ-
νατόν;  Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τους υπεύθυνους.  Ο Μπουτάρης , πάγωσε το αλάτι, ο άλλος, 
χάλασε εκείνο, το αυτοκίνητο πάγωσε. Τι είναι αυτά; Δικαιολογίες δηλαδή; Ούτε μωρά παιδιά... Δεν 
είναι επιχειρήματα αυτά… Και από πού να πιάσεις; Να μην έχουν σχολείο τα παιδιά γιατί δεν έχει πε-
τρέλαιο; Επιτρέπεται;  Δηλαδή να νεκρώνουν όλες οι υπηρεσίες; Τα πάντα; Αλάτι δεν ρίξανε καθόλου. 
Αλάτι πουθενά. Άμα είχε αλάτι θα ήταν αυτό το χάλι εδώ;  Και να βάλουν αυτούς που καθαρίζουν. Δεν 
σκουπίζουν άλλες μέρες τους δρόμους; Ή έστω να ρίξει αλάτι, να καθαρίσει λίγο. Δηλαδή βγαίνεις με 
φόβο ψυχής».  

“Μείναμε στο σπίτι. Ζέστη είχαμε. Ηλεκτρικό είχαμε, αέριο είχαμε, 
νερό είχαμε, μια χαρά. Σε εμάς δεν πάγωσε το αέριο, ήμασταν από 
τους τυχερούς». 

 «Την 1η μέρα που έπεσε το χιόνι, δεν μπορούσα να επιστρέψω 
στο σπίτι, έκανα πολύ ώρα. Κατά τα άλλα κάτι ιδιαίτερο όχι. Δεν 
είχαμε ζεστό νερό, δεν πάθαμε τίποτα. Σίγουρα θα έπρεπε να είμα-
στε πιο καλά προετοιμασμένοι εφόσον περιμέναμε να γίνει αυτό το 
χάλι. Το χιόνι το περιμέναμε εδώ και πόσο καιρό. Θα μπορούσε να είναι 
λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα έτσι ώστε να μην μπλέξουμε. Ειδικά τη 1η 
μέρα ας πούμε πολύς κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Δεν υπήρχε καθόλου μέριμνα. 
Να πέσει αλάτι, το πιο βασικό, έτσι δεν είναι; Ήταν οι συνθήκες πολύ ακραίες. 
Τόσες μέρες παγωνιά εγώ δεν θυμάμαι». 

 «Προβλήματα πολλά και διάφορα. Μένω στην Περαία που ήταν πολύ πιο έντο-
να τα προβλήματα . Δεν έχει ριχθεί αλάτι στα πεζοδρόμια και είναι πάγος. Το 
γεγονός ότι έχει δυο δρόμους αυτή η πόλη και δεν μπόρεσαν να τους συντηρή-
σουν για να κυκλοφορήσει ο κόσμος». 

 «Πήγα στο σπίτι μου, στο ύψος της Μαρτίου, στην Πυροσβεστική, με τα πόδια 
προχθές. Γενικά ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ήταν πολύ δύσκολο. Όπου και 
να περπατούσες , ειδικά πάνω στα πεζοδρόμια. Για αυτό από κάποιο σημείο και 
μετά επέλεγα να πάω από το δρόμο, όπως και πολύς κόσμος ή να περπατάμε 
στο απάτητο χιόνι». 

 «Ήρθα από την πόλη μου τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Μπή-
κα στο σπίτι. Είχα ανοιχτό το πατζούρι, για να αερίζεται ο χώρος, 
αλλά ήταν πολύ καιρό, είχε παγώσει το σπίτι. Μετά έμεινα με το 
μπουφάν μες στο σπίτι, έβαλα το κλιματιστικό, γιατί δεν έχω θέρμανση, 
και το κλιματιστικό επειδή είχε μείνει πολλές μέρες χωρίς να λειτουργήσει, άρ-
γησε να ζεστάνει. Δηλαδή το είχα 8 ώρες στους 30 βαθμούς και δεν ζεσταινό-
μουν. Τώρα που έχει αρχίσει και δουλεύει το κλιματιστικό, κάτι γίνεται. Το δικό 
μου το κλιματιστικό δεν δουλεύει τόσο καλά και αναγκάστηκα να πάρω σόμπα».  

 «Μένω στο Ρετζίκι, δεν έχουμε νερό από την Κυριακή γιατί 
κατά πάσα πιθανότητα έχει παγώσει το ρολόι υδροδότησης. 
Έχει πολύ κρύο.  Στους δρόμους, ευτυχώς, ο δήμαρχος των 
Συκεών έχει μεριμνήσει, έχει ρίξει και αλάτι και έχει ξεπα-
γώσει τους δρόμους. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπί-
σαμε στον κεντρικό δρόμο χθες, παρά στους υπολοίπους. 
Σαφέστατα θα έπρεπε να έχουν ληφθεί περισσότερα μέτρα 
γιατί προχθές για να γυρίσω σπίτι μου έκανα 4 ώρες. Δεν 
έχει βγει κανένας από το δήμο Θεσσαλονίκης. Ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης δεν είναι μόνο τα φωτάκια και οι χοροί είναι να 
κάνουν και κάποιο έργο στα πεζοδρόμια. Έχουνε μόνιμους 
υπαλλήλους, δεν χρειάζονται έκτακτο προσωπικό, ξέρουμε 
ότι κάνει κρύο, για όλους κάνει κρύο. Ας κάνει κάποιος, 
πάντως, τη δουλειά του». 

Η δουλειά ήταν πολύ πεσμένη διότι δεν υπήρχε προσέλευση καταναλωτών. Δεν 
κλείσαμε το μαγαζί.  Ήμαστε ανοιχτοί- δεν ήμαστε, το ίδιο πράγμα. Στο σπίτι, την 
Τρίτη δεν είχαμε νερό για λίγες ώρες. Ευτυχώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. 
Σίγουρα έπρεπε να γίνουν έργα, για τον αποχιονισμό της πόλης. Εδώ δεν είχαμε 
αυτή την εμπειρία, δεν το είχαμε ξαναζήσει ποτέ, εμείς εδώ Θεσσαλονίκη, -6, 
-10, δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Πρώτη φορά νομίζω. Στο δρόμο γλιστράει. 
Κάτι άκουσα, πάγωσε το αλάτι». 

 «Το πρόβλημα που είχαμε από την αρχή της εβδομάδας γενικότερα εδώ στη περιοχή 
ήταν ότι δεν είχαμε νερό. Η πολυκατοικία που έμενα εγώ είχε παγώσει. Δεν είχα-
με νερό για μια βδομάδα τουλάχιστον. Χθες, μάλιστα, που άρχισαν να ξεπαγώνουν 
οι σωλήνες, έσπασαν κιόλας, οπότε θέλουν επισκευή. Yπήρχε κρύο. Είχα εγώ στο 
διαμέρισμά μου μια μικρή σόμπα, οπότε δεν υπήρχε τόσο πρόβλημα σε αυτό αλλά 
είχε πάλι κρύο. Δεν έχει εκχιονιστεί καθόλου η περιοχή είναι αλήθεια. Αρκετές φορές 
παραλίγο να πέσω». 

«Πρόσεξα από την αρχή. Μόλις διάβαζα ότι έχουν 
δημιουργηθεί προβλήματα, άνοιγα τη βρύση να τρέ-
χει ζεστό νερό για να μην παγώσουν οι σωλήνες». 

Της Χρυσάνθης Καράπα 
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«Το... 2017 μας έμε-
λε να γυρίσουμε στη 
δεκαετία του... ’50». 

Από το 1942 είχε να δει 
τόσο πολύ χιόνι η πόλη της 
Θεσσαλονίκης λένε οι μετε-
ωρολόγοι, που φρόντισαν 
βέβαια να ενημερώσουν από 
νωρίς πολίτες και αρμόδιους 
φορείς πως έρχεται βαρυ-
χειμωνιά… για να καταλήξει 
τελικά η συμπρωτεύουσα 
του 1.000.000 κατοίκων να 
εγκλωβιστεί στην κυριολεξία 
στο χιόνι και στον παγετό! Οι 
Θεσσαλονικείς έβγαλαν τα 
σκι και τα μπατόν τους για 
να πάνε στις δουλειές τους, 
με δρόμους και πεζοδρόμια 
στο κέντρο της πόλης να 
μετατρέπονται σε πίστες του 
σκι. Την ίδια ώρα, μπρίκια, 
μικρές και μεγάλες κατσαρό-
λες κατέβηκαν από τα ράφια 
και μπήκαν στη φωτιά προ-
κειμένου να μπορέσει ο κό-
σμος να έχει στα σπίτια του 
ζεστό νερό, κάτι που φυσικά 
αφορούσε τους «τυχερούς» 
που δεν ξέμειναν από νερό! 

Της  Έλενας Καραβασίλη
φωτο Σάββας Αυγητίδης

Μία ολόκληρη πόλη βρέθηκε με τα σεσου-
άρ ανά χείρας, στα μπαλκόνια να στεγνώ-
νει τους σωλήνες ύδρευσης και θέρμαν-
σης, αφού αυτοί πάγωσαν, με την ΕΥΑΘ 
και την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης να «νίπτουν 
τας χείρας τους» επιρρίπτοντας ουσια-
στικά ευθύνες σε… πολίτες και υδραυλι-
κούς. «Τα σπίτια που έμειναν χωρίς νερό 
είναι χιλιάδες. Ευθύνη έχουν οι υδραυ-
λικοί, έχουν όμως και οι εταιρίες. Πριν 
από 20 χρόνια η πανελλήνια ομοσπονδία 
υδραυλικών είχε καταθέσει πρόταση για 
να δημιουργηθεί ένας κανονισμός που θα 
καθορίζει πως πρέπει να γίνονται οι εγκα-
ταστάσεις φυσικού αερίου, ώστε να προ-
φυλαχτούν οι καταναλωτές από τέτοια 
ακραία καιρικά φαινόμενα. Τότε λοιπόν το 
ΥΠΕΚΑ και  το υπουργείο Ανάπτυξης μας 
αγνόησαν. Αποτέλεσμα ήταν το 90% των 
εγκαταστάσεων να γίνει από ανειδίκευτο 
προσωπικό. Η Ελλάδα είναι η μοναδική 
χώρα της Ε.Ε. όπου οι μονάδες φυσικού 
αερίου βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. 
Αποδείχτηκε στην πράξη πως τα προβλή-
ματα που δημιουργούνται είναι πάρα πολ-
λά», τονίζει στην KARFITSA ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εργολάβων Υδραυλικών 
Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαργιάμης. Ο 
ίδιος μάλιστα αποκαλύπτει πως υπάρχει 
ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει έως 
το 2020, να γίνει ενεργειακή αναβάθμι-

ση των συστημάτων ύδρευσης και θέρμανσης 
σε όλα τα κτήρια.  Ο κ. Βαργιάμης αναφέρει πως 
για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι χαμη-
λές θερμοκρασίες, ο θερμοστάτης θα πρέπει να 
δουλεύει συνέχεια, για να μην παγώσει το σύ-
στημα της θέρμανσης. Σε καμία περίπτωση δε θα 
πρέπει να κλείσουμε τη γραμμή φυσικού αερίου 
και το ρεύμα που πάει στη μονάδα. Και αφού το 
πάθημα έγινε μάθημα… οι πολίτες θα πρέπει να 
προστατέψουν τις σωληνώσεις με καλύμματα και 
εξωτερικές κατασκευές έτσι ώστε να μη ξανα-
μείνουν χωρίς νερό και θέρμανση, σε περίπτωση 
που εμφανιστούν νέα ακραία καιρικά φαινόμενα. 
«Μη ξεχνάτε πως οι μονώσεις έχουν ημερομηνία 
λήξεως, θα πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθί-
στανται», υπογραμμίζει. 

Νερό (και αλάτι) από... Δευτέρα

Απροετοίμαστοι οι πολίτες, απροετοίμαστος και 
ο κεντρικός δήμος. Αποστάσεις που διανύονται 
σε μόλις 20 λεπτά, μετατράπηκαν σε τρίωρες εκ-
δρομές με τους οδηγούς να παραμένουν εγκλω-
βισμένοι μέσα στα αυτοκίνητα τους για ώρες 
προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους, 
κάνοντας… πατινάζ σε κεντρικούς δρόμους της 
πόλης. «Δεν αποποιούμαι τις ευθύνες μου, όμως, 
τέτοιες συνθήκες είχαμε να ζήσουμε χρόνια και 
ο κόσμος δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιες κα-
ταστάσεις.  Η ευθύνη είναι απολύτως δική μου», 
είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπου-
τάρης. Όπως εξήγησε ο κ. Μπουτάρης, οι αλα-
τιέρες φορτώθηκαν από το βράδυ της Δευτέρας 

για να βγουν στους δρόμους νωρίς το πρωί της 
Τρίτης, ωστόσο, λόγω των χαμηλών θερμοκρα-
σιών το αλάτι πέτρωσε. «Αυτό δεν έγινε μόνο στη 
Θεσσαλονίκη, έγινε και σε άλλους δήμους, αλλά 
προφανώς δεν δούλεψε αυτός ο σχεδιασμός», 
τόνισε, σημειώνοντας πως «δεν μπορείς να προ-
βλέψεις ότι θα πετρώσει το αλάτι». Ο κ. Μπου-
τάρης έδωσε εντολή να ξεκινήσει ο εσωτερικός 
έλεγχος. «Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν θα αποφασίσω αν θα γίνει ΕΔΕ για 

να καταλογισθούν οι ευθύνες εάν υπάρχουν», 
τόνισε, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο μηχα-
νισμός του δήμου Θεσσαλονίκης αντέδρασε σω-
στά στη διαχείριση της κακοκαιρίας, ή αν υπήρχε 
δυνατότητα πρόβλεψης των προβλημάτων που 
ανέκυψαν, χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Από την 
πλευρά του ο γενικός γραμματέας του δήμου 
Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος για τον τομέα πολι-
τικής προστασίας Θωμάς Ψαρράς, εξήγησε στην 
KARFITSA πως: «την ημέρα των Θεοφανείων η 
θερμοκρασία έπεσε κάτω από το 0. Έδωσα εντο-
λή να βγουν οι έξι αλατιέρες του δήμου και να 
ρίξουν αλάτι σε δρόμους και πεζοδρόμια, όπου 
υπήρχαν στάσιμα νερά. Στη συνέχεια ζήτησα να 
συμπληρωθεί το αλάτι στις αλατιέρες ώστε να 
είμαστε έτοιμοι για το σφοδρό κύμα κακοκαιρί-
ας που είχε προβλέψει η ΕΜΥ. Ήδη από το βράδυ 
της Δευτέρας -που ακόμη δεν είχε ξεκινήσει να 
χιονίζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης- ζήτησα να 
βγουν οι αλατιέρες στο δρόμο. Τότε όμως δυστυ-
χώς διαπιστώσαμε πως το αλάτι, λόγω της πολύ 
χαμηλής θερμοκρασίας που επικράτησε, πέτρω-
σε. Ήταν κάτι που δε μπόρεσα να προβλέψω ούτε 
εγώ, ούτε οι άνθρωποι της καθαριότητας και της 
πολιτικής προστασίας που έχουν εμπειρία πάνω 
στο συγκεκριμένο θέμα».  Ο κ. Ψαρράς  τονίζει 
πως αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό που έζη-
σε η Θεσσαλονίκη σημειώνοντας ότι: «αυτό που 
μάθαμε είναι ότι… το αλάτι πρέπει να φορτώνεται 
λίγο πριν βγουν οι αλατιέρες στους δρόμους. Δεν 
τίθεται θέμα απειρίας, ήταν κάτι που δε μπορού-
σαμε να έχουμε προβλέψει, αναλαμβάνω όμως 
την ευθύνη που μου αναλογεί». 

Τα… μελανά σημεία της «λευκής» Θεσσαλονίκης 
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Μια θερμοφόρα  
και γρήγορα παρακαλώ...
«Χρυσές» δουλειές έκαναν οι φαρμακοποιοί μόλις 
έπεσε η θερμοκρασία κάτω από το 0, με τους μισούς 
Θεσσαλονικείς να βρίσκονται… κρεβατωμένοι, αγκαλιά 
με τα χαρτομάντιλα, τις κομπρέσες και τα αντιπυρετι-
κά. Όπως λέει στην KARFITSA η παιδίατρος- λοιμω-
ξιολόγος στο ΚΕΕΛΠΝΟ Ξανθή Δεδούκου, η χειμερινή 
περίοδος «φιλοξενεί» πληθώρα ιογενών λοιμώξεων. 
«Συνήθως έχουν ως όργανα στόχους το αναπνευστι-
κό και πεπτικό σύστημα. Βέβαια επικρατεί μία σύγχυση, 
διότι πολλές φορές, όταν έχουμε πυρετό κα συμπτώ-
ματα του αναπνευστικού θεωρούμε ότι είναι γρίπη ενώ 
μπορεί να είναι ίωση, καθώς τα συμπτώματα είναι εξαι-
ρετικά όμοια», αναφέρει. Εξηγεί πως στη γρίπη υπάρ-
χει αιφνίδια έναρξη των συμπτωμάτων, τα οποία είναι 
συστηματικά. «Κεφαλαλγία, έντονες μυαλγίες, πυρε-
τός, βήχας, ρινική καταρροή και πόνος στο λαιμό, απο-
τελούν συμπτώματα γρίπης. Πρόκειται για μεταδοτικό 
νόσημα το οποίο μπορεί να μεταδοθεί και μία ημέρα 
πριν την έναρξη των συμπτωμάτων», λέει η κ. Δεδού-
κου. Η ίδια αναφέρει πως στα μέτρα πρόληψης ανή-
κει η εφαρμογή των κοινών κανόνων υγιεινής. «Στην 
περίοδο της γρίπης πρέπει να αποφεύγουμε την επαφή 
με άτομα που εκδηλώνουν μία συμπτωματολογία και 
όταν εμείς είμαστε άρρωστοι πρέπει να φροντίζουμε 
να μένουμε στο σπίτι μας και να παίρνουμε αναλγητι-
κά και όχι αντιβιοτικά για να αντιμετωπίζουμε τις ιώ-
σεις. Επίσης εν κάποιος εμφανίσει τα συμπτώματα, δε 
θα πρέπει να περάσει το τριήμερο του πυρετού για να 
επισκεφτεί το γιατρό του, διότι η χορήγηση αντιικών 
για τη γρίπη είναι πιο αποτελεσματική όταν πραγμα-
τοποιείται εντός του πρώτου 48ωρου», υπογραμμίζει. 
Μάλιστα η κ. Δεδούκου τονίζει πως τα αντιβιοτικά δεν 
έχουν καμία δράση έναντι των ιών. «Έχουν θέση στις 
ιώσεις, μόνο όταν αυτή επιπλέκεται από μία βακτηρια-
κή λοίμωξη. Διαφορετικά θα εκθέσουμε τον εαυτό μας 
στη χορήγηση ενός φαρμάκου, το οποίο στη συνέχεια 
θα είναι ανίσχυρο καθώς θα έχουμε αναπτύξει ανθεκτι-
κά βακτήρια». Η κ. Δεδούκου επισημαίνει πως εξαιτίας 
αυτού, η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά είναι 
ένα μεγάλο πρόβλημα στον ελληνικό χώρο. Μιλώντας 
για το αντιγριπικό εμβόλιο, λέει πως αποτελεί το καλύ-
τερο μέτρο πρόληψης. Παράλληλα όμως εξηγεί πως: 
«για να αναπτυχθούν αντισώματα, χρειάζεται μία περί-
οδος δύο εβδομάδων. Επομένως σε αυτό το διάστημα, 
αν εκτεθούμε στον ιό της γρίπης, θα παρουσιάσουμε 
και τα συμπτώματα». Από τα ευρωπαϊκά και ελληνικά 
επιδημιολογικά δεδομένα, προκύπτει ότι ο ιός της γρί-
πης που επικρατεί είναι ο υπότυπος Α(Η3Ν2), ο οποίος: 
«προσβάλει κυρίως τα άτομα άνω των 65 ετών. Επο-
μένως τα άτομα αυτά θα πρέπει να εμβολιαστούν και αν 
εκδηλώσουν συμπτώματα συμβατά με γρίπη θα πρέπει 
να συμβουλευτούν το γιατρό τους, καθώς μπορεί να 
χρειαστούν αντιική αγωγή». Ήδη από τις δύο προηγού-
μενες εβδομάδες, υπάρχει μία αυξημένη δραστηριότητα 
της γρίπης, «όπως φαίνεται από το αυξημένο ποσοστό 
επισκέψεων στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
ας, ασθενών που έχουν γριπώδη συνδρομή. Από την 
εργαστηριακή μας επιτήρηση, παρατηρούμαι πως το 
45% βγαίνει θετικό, έχουν δηλαδή γρίπη», εξηγεί η κ. 
Δεδούκου. Τέλος, η ίδια υπογραμμίζει πως η καλή δια-
τροφή και η ξεκούραση, είναι τα μέτρα που μπορούν να 
θωρακίσουν τον οργανισμό μας. «Αν η διατροφή μας 
περιλαμβάνει τη λήψη άφθονων φρούτων και λαχανι-
κών, δεν χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής», κα-
ταλήγει η κ. Δεδούκου. 

Τα… μελανά σημεία της «λευκής» Θεσσαλονίκης 

Τα συγχαρητήρια  
στον Δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη

Αντίθετα, ο ορεινός δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη... δεν αντιμετώπισε κάποιο πρό-
βλημα! Η διοίκηση Καϊτεζίδη δεν προλά-
βαινε να δέχεται συγχαρητήρια τόσο από 
το προεδρείο του ΟΑΣΘ - γιατί κράτησε 
τους δρόμους ανοιχτούς - όσο και από 
την αντιπολίτευση στο δήμο! Με δημόσιες 
αναρτήσεις τους, πολίτες και εκπρόσω-
ποι φορέων, ζητούσαν από τον δήμαρχο 
Καιτεζίδη να αναλάβει το δήμο Θεσσαλο-
νίκης, τουλάχιστον τους χειμερινούς μή-
νες, για να μην... ξαναπαγώσει το αλάτι, 
όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μπουτάρης, 
αναλαμβάνοντας και την πολιτική ευθύνη 

για την ταλαιπωρία και τη μη προετοιμασία 
του δήμου ενόψει κακοκαιρίας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες ο δήμος Πυλαίας-Χορτιά-
τη έριξε στη μάχη με το χιονιά... 1500 τό-
νους αλάτι

Άφησαν τα σπίτια τους  
και πήγαν σε… δωμάτια! 

Όπως αποδείχθηκε, ο χιονιάς έφερε απρό-
σμενα χαμόγελα σε ξενοδόχους της Θεσ-
σαλονίκης, που αύξησαν… από το πουθενά 
την πελατεία τους. Αρκετοί από τους πο-
λίτες, που διαμένουν μακριά από το κέ-
ντρο της πόλης και σε περιοχές όπου δεν 
υπήρχε πρόσβαση από τα αστικά λεωφο-
ρεία, αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν 

σε ξενοδοχεία! Η κίνηση, σύμφωνα 
με έρευνα της εφημερίδας KARFITSA, 
ήταν αρκετή και πολλοί Θεσσαλονικείς 
επισκέφτηκαν κεντρικά ξενοδοχεία, 
αποκλειστικά για μία βραδιά. Ο αριθμός 
των δωματίων που δόθηκε σε «ντό-
πιους» κυμάνθηκε από τέσσερα έως 
πέντε, ενώ σε άλλα ξενοδοχεία που 
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η κί-
νηση αυξήθηκε αισθητά. Ωστόσο υπήρ-
χαν και μερικά, ακριβά ξενοδοχεία, στα 
οποία δεν παρατηρήθηκε καμία διαφο-
ρά. Βέβαια, όπως ήταν λογικό, σημει-
ώθηκαν και ματαιώσεις στις κρατή-
σεις, με τους εκδρομείς να μη μπορούν 
να φτάσουν στον προορισμό τους.

Μόνο ο... ορεινός δήμος  
Πυλαίας - Χορτιάτη τα κατάφερε
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Ένα πλούσιο μενού 
ευκαιριών προ-
σανατολισμού, 

εμπλουτισμού προσό-
ντων και διεύρυνσης 
εμπειριών, παρέχουν οι 
Δήμοι, για όσους νοιάζο-
νται να το ψάξουν λίγο 
παραπάνω και να αξιο-
ποιήσουν τα προγράμ-
ματα δια βίου μάθησης 
που υλοποιούνται από 
τους ΟΤΑ, είτε με χρη-
ματοδότηση ΕΣΠΑ, είτε 
αντλώντας πόρους από 
ιδιωτικές χορηγίες.Στο 
νομό Θεσσαλονίκης το 
μενού εκτείνεται από τα 
γαλλικά, τα ισπανικά και 
τα ρώσικα ως τα …πο-
ντιακά, διασχίζει πεδία 
ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, «κλείνει το μάτι» 
στο αγροτικό επιχειρείν, 
προσφέρει την εμπειρία 
ενός ολόκληρου χρόνου 
σε μια άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα, ακόμα και την 
δυνατότητα… σωτηρίας 
μιας ανθρώπινης ζωής!

Και απ` όσα λένε στην ΚΑRFITSA οι 
υπεύθυνοι υλοποίησης των εν λόγω, 
οι Θεσσαλονικείς που…το ψάχνουν, εί-
ναι ουκ ολίγοι και βρίσκονται σε  στά-
ση αναμονής -όπως και οι Δήμοι - για 
την έγκριση και έναρξη των νέων προ-
γραμμάτων Δια βίου Μάθησης, που 
θα υλοποιηθούν από τους ΟΤΑ μέσω 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπό την εποπτεία 
του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Άλλωστε ήταν «γεμά-
τα» και  τα τμήματα που υλοποιήθηκαν 
μέχρι το Φεβρουάριο του 2016, όταν 
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση.

Μαθήματα ιστορίας

«Στο δήμο Θεσσαλονίκης όπως και σε 
όλους τους δήμους αναμένουμε την 
έγκριση, για τη νέα φάση του προ-
γράμματος» δηλώνει η Άντα Φωτο-
πούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. «Το ενδια-
φέρον των δημοτών είναι πολύ μεγάλο 
μάλιστα  την ίδια μέρα υπάρχει στα πε-
ρισσότερα πληρότητα των θέσεων, μό-
λις ανεβάζουμε την αίτηση». Στο δήμο 

Θεσσαλονίκης ωστόσο εκτός από το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκι-
νήσει αυτή τη στιγμή «τρέχουν» τμήματα και 
προγράμματα που υλοποιούνται με χορηγούς, 
εθελοντές αλλά και το ανοιχτό πανεπιστήμιο. 
Όπως τόνισε η κ. Φωτοπούλου, κάποια βρί-
σκονται σε εξέλιξη όπως τμήμα εκμάθησης 
Γερμανικών ενώ ορισμένα ξεκινούν τις επό-
μενες ημέρες όπως, ρωσικά για τον τουρισμό  
με ημερομηνία έναρξης στις 31 Ιανουαρίου. 
Λίγες ημέρες νωρίτερα στις 18 Ιανουαρίου 
ξεκινά  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Θεσσα-
λονίκη: Μαθήματα Ιστορίας” που περιλαμβά-
νει θεωρητικά μαθήματα που αφορούν στην 
ιστορία της πόλης.«Στο κάθε ένα από αυτά  τα 
προγράμματα  υπάρχουν κριτήρια που τίθενται 
από τους χορηγούς τους, όπως το να είναι 
κάποιος φοιτητής, ή άνεργος, ή να αναζητά 
εργασία στο εξωτερικό», πρόσθεσε. 

Ανταλλαγές με το εξωτερικό

Η Σοφία Γιαννουχίδου εργάζεται  στο κέντρο 
πληροφόρησης νέων του δήμου Κορδελιού- 
Ευόσμου και υλοποιεί από το 2001 το ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus το οποίο 
περιλαμβάνει ανταλλαγές νέων, training αλλά 
και σεμινάρια που υλοποιούνται σε Ευρωπαϊ-
κές χώρες. Παράλληλα  «τρέχει» και το πρό-
γραμμα European Voluntary Service (ευρω-
παϊκή εθελοντική υπηρεσία). 

Το πρόγραμμα  Erasmus plus εμπεριέχει όλα 
τα ευρωπαϊκά  προγράμματα που έχουν σχέ-

ση με τη νεολαία και πλέον δεν είναι μόνο 
πανεπιστημιακό. «Εμείς κάνουμε ανταλλαγές 
νέων και σεμινάρια στέλνουμε παιδιά στο 
εξωτερικό , και  τα έξοδα του είναι πληρωμέ-
να από την Ευρωπαϊκή ένωση, δηλώνει στην 
ΚΑRFITSA η κ. Γιαννουχίδου και διευκρινίζει 
πως η ανταλλαγή νέων αφορά άτομα από  15 
έως 30 ετών ενώ χωρίς όριο ηλικίας πραγ-
ματοποιούνται τα σεμινάρια και τα trainings. 

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα European 
Voluntary Service, είναι  μεγαλύτερης διάρ-
κειας πρόγραμμα περίπου ενός έτους, όπου 
νέοι  18 εως 30 ετών μπορούν να εργαστούν 
εθελοντικά  με καλυμμένα τα έξοδα  μετακίνη-
σης, διαμονής και διατροφής.  Σε τομείς που 
επιλέγουν οι νέοι να πάνε.

«Δεν δέχομαι μόνο δημότες Ευόσμου δέχομαι 
όλους τους νέους. Η διαδικασία είναι πολλή 
απλή . Μετά από δημοσίευση του προγράμμα-
τος στη σελίδα του δήμου και στην σελίδα του 
κέντρου πληροφόρησης νέων στο facebook 
όποιος θέλει να συμμετάσχει συμπληρώνει 
μία αίτηση, για το training που ενδιαφέρεται   
και αν πληροί  κάποια απλά κριτήρια και ενδι-
αφέρεται για τη θεματική του προγράμματος 
τον στέλνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να έρ-
θει κάποιος νέος  και να μην έχει πάει κάπου, 
αφού δεν επαναλαμβάνουμε τα ίδια άτομα » 
δηλώνει η κ.Γιαννουχίδου και υπογραμμίζει 
πως  ανά έτος στέλνονται  περίπου  100 παιδιά 
σε ανταλλαγές.

Της Φιλίας Νομικού
Σε συνεργασία 
με το Ελληνικό 
Ανοιχτό  
Πανεπιστήμιο
«Αισθανόμαστε μερικές φορές πως 
έχουμε να κάνουμε με ένα παράλυτο 
οργανισμό ενός παράλυτου υπουρ-
γείου, με απίστευτη γραφειοκρατία, 
όπου κανείς δεν ενδιαφέρεται για 
την παροχή πραγματικών υπηρεσι-
ών στους πολίτες», τονίζει εμφατικά 
ο κ. Άνδρας. «Δεν περιμέναμε τέτοιο 
μπάχαλο και τόση ανικανότητα. Και 
τις δικαιολογίες περί ελλείψεων 
διοικητικού προσωπικού δεν τις 
δέχομαι, διότι όταν έχεις τέτοιες 
ελλείψεις, φροντίζεις να λύσεις αλ-
λιώς το πρόβλημα. Για παράδειγμα, 
μπορείς να ορίσεις τετραετή θητεία 
για κάποιους ωρομίσθιους, ώστε να 
μην χάνεις κάθε χρόνο το μισό χρόνο 
στις διαδικασίες ένταξης προς χρη-
ματοδότηση και νέας πρόσληψης. 
Πώς να βγει πρόγραμμα έτσι και 
πότε να πάρουν απολυτήριο τόσοι 
άνθρωποι; Δεν βγαίνει! Μαθηματι-
κά δεν βγαίνει. Κοροϊδεύουμε τους 
εαυτούς μας! Αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα, και του χρόνου τα ίδια 
προβλήματα θα έχουμε, γιατί κανείς 
δεν ασχολείται για να είναι η εικόνα 
διαφορετική»!

Δια… δήμου μάθηση
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Ο λόγος για δυο αδέρφια από την 
Λάρισα, την Μαρία Χαδουλού και 
τον Κωνσταντίνο Χαδουλό ηλικί-
ας 25 και 30 ετών, αντίστοιχα, που 
παράλληλα με τις σπουδές και τις 
διάφορες εργασίες που κάνουν, τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο ασχολού-
νται με την κατασκευή χειροποίητων 
ξύλινων τσαντών και αξεσουάρ. Οι 
δυο νέοι κατάφεραν να κάνουν το… 
χόμπι τους επάγγελμα, αφού το με-
ράκι και η αγάπη τους για την κατα-
σκευή εξαρχής προϊόντων με πρώτη 
ύλη το ξύλο τους έφερε στο σημείο 
να σχεδιάζουν αυτή την εποχή την 
τρίτη προσωπική τους συλλογή που 
αναμένεται να βγει στον διαδικτυακό 
«αέρα» τους επόμενους μήνες. 

Υπογράφουν ως… «Orphans’ 1618». 
Μια υπογραφή εμπνευσμένη και όχι 
τυχαία! Τα δυο αδέλφια είναι ορφανά 
από πατέρα και όπως λένε «αυτή η 
ιδιότητα θα μας ακολουθεί για πά-
ντα». Δίπλα από τη λέξη «ορφανά» 
όμως πρόσθεσαν τον αριθμό 1618 
που είναι ο... χρυσός κανόνας, ο 
αριθμός Φ, ο αριθμός της αρμονίας 
στη Φύση. 

Η διαδικασίες

Όπως αναφέρει στην KARFITSA ο 
Κωνσταντίνος  Χαδουλός η κατα-
σκευή μιας τσάντας από ξύλο είναι 
μια διαδικασία επίπονη. «Από μόνο 
του το ξύλο είναι δύσκολο να το επε-

ξεργαστεί κανείς. Όταν πρέπει να δέσεις το 
ξύλο με άλλα υλικά τότε η διαδικασία είναι 
δυσκολότερη» σημειώνει χαρακτηριστικά. 
Εξαιτίας λοιπόν αυτής της δυσκολίας στην 
κατασκευή απαιτούνται τουλάχιστον επτά 
ημέρες προκειμένου μια τσάντα να ολοκλη-
ρωθεί. «Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αρκεί 
να αναλογιστεί κανείς ότι για να κολλήσει 
κάτι σε μια ξύλινη επιφάνεια απαιτούνται 
περίπου 12 ώρες» λέει ο κ. Χαδουλός. Τα 
υλικά που χρησιμοποιούν τα δυο αδέρφια 
είναι ξύλο κατά βάση, το οποίο μπορεί να 
είναι είτε ελληνικό είτε τροπικό και καπλα-
μάς (πολύ λεπτό ξύλο). Πολλές μάλιστα 
από τις λεπτομέρειες που τοποθετούνται 
σε αυτό προκειμένου να παρασκευαστεί μια 
τσάντα ή ένα πορτοφόλι, όπως είναι οι κρί-
κοι, τα κουμπώματα κ.α. τα κατασκευάζουν 
είτε οι ίδιοι είτε τα προμηθεύονται από Έλ-
ληνες αλλά και ξένους προμηθευτές. 

«Οι τσάντες μας είναι μοναδικές και εξατο-
μικευμένες. Είναι ξεχωριστές και γίνονται 
για κάθε πελάτη κατά παραγγελία. Η κάθε 

τσάντα βγαίνει με αριθμό μοναδικότητας» 
αναφέρει ο κ. Χαδουλός. Συμπληρώνει πως 
αυτό γίνεται για δυο λόγους. «Αρχικά θέ-
λουμε να δώσουμε μια αξία παραπάνω σε 
όσους μας εμπιστεύονται και ακολουθούν 
το όλο εγχείρημα και ο δεύτερος λόγος εί-
ναι για να συντηρούμε κάθε τσάντα στους 
18 μήνες. Οι τσάντες από ξύλο άλλωστε εί-
ναι... ζωντανοί οργανισμοί που αναπνέουν 
και χρειάζονται φροντίδας» αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά στην KARFITSA τα δυο αδέλ-
φια. 

Και… εξαγωγές

Η πρώτη και η δεύτερη συλλογή τους πή-
γαν περίφημα με τις ξύλινες handmade 
τσάντες τους να γίνονται ανάρπαστες. Για 
το λόγο αυτό όπως αποκαλύπτουν ήδη 
σχεδιάζουν την τρίτη κατά σειρά collection 
τους. Δεν είναι όμως μόνο οι Έλληνες και 
οι Ελληνίδες καταναλωτές που έσπευσαν 
να προμηθευτούν τις τσάντες «Orphans’ 
1618». Όπως αναφέρουν δέχονται παραγ-

Τα δυο αδέλφια που κάνουν  
τα ξύλα… τσάντες! Δημιουργούν καινο-

τομικές τσάντες και 
αξεσουάρ όπως πορτο-

φόλια σε διάφορα μεγέθη και 
για όλα τα γούστα! Και με το 
πλεονέκτημα πως κάθε τσά-
ντα, ανδρική ή γυναικεία είναι 
μοναδική, αφού έχει την δική 
της ταυτότητα και κωδικό, 
«αναπνέει». Είναι φτιαγμένη 
από ξύλο και σε δεκαοκτώ 
μήνες από την αγορά της έχει 
δωρεάν… service. 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Τα προϊόντα τους, η Μαρία και ο 
Κωνσταντίνος φροντίζουν να τα 
κατοχυρώνουν. Έχουμε τίτλους 
ιδιοκτησίας των σχεδίων μας. 
Με αυτό τον τρόπο τιμούμε και 

τη δουλειά μας και τους πελάτες 
μας» ισχυρίζεται ο κ. Χαδουλός. 

Μάλιστα, αφοσιωμένοι στο 
πνεύμα της ανακύκλωσης δίνουν 
τη δυνατότητα σε κατόχους τσά-
ντας «Orphans’ 1618» όταν την 
βαρεθούν να την επιστρέψουν 

λαμβάνοντας μια έκπτωση στην 
αγορά νέας τσάντας. «Κάθε τσά-
ντα που παράγουμε είναι προϊόν 
χειρωνακτικής εργασίας και έτσι 
δε θέλουμε καμία δημιουργία μας 
να παροπλιστεί ή να πεταχτεί και 
για αυτό το λόγο δίνουμε στον 
ιδιοκτήτη της τη δυνατότητα να 
την επιστρέψει για να επανα-
διατεθεί σε νέο ιδιοκτήτη σαν 
vintage προϊόν. Η επιτυχία της 
ιδέας μας είναι ότι παράγουμε 

ένα λειτουργικό προϊόν που δεν 
υστερεί σε τίποτα σε σχέση με μια 
συμβατική τσάντα. Επιπρόσθετα 
αντιμετωπίζοντας το εγχείρημα 
μας ανθρωποκεντρικά δίνουμε 

στον δυνητικό ιδιοκτήτη πολλούς 
λόγους για να αποκτήσει μια 
τέτοια τσάντα» αναφέρουν τα 

δυο αδέλφια. 

Πως μπορεί όμως κανείς να πα-
ραγγείλει μια χειροποίητη ξύλινη 
τσάντα; Αρκεί να κάνει κλικ στο 

e-shop (www.orphans1618.
com και FB: Orphans’ 1618 ) που 
έχουν δημιουργήσει ο Κωνστα-
ντίνος και η Μαρία. Στη συνέχεια 

μπορεί να επιλέξει κάποιον 
από τους είκοσι διαθέσιμους 

κωδικούς και μετά από κάποιο 
διάστημα η τσάντα του είναι 

έτοιμη.

Προϊόντα  
με τίτλους  
ιδιοκτησίας

γελίες και από χώρες του εξωτερι-
κού όπως είναι η Κύπρος, η Αγγλία 
και η Γερμανία. 

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αν και εξαι-
τίας της δυσκολίας κατασκευής 
μιας μοναδικής ξύλινης τσάντας θα 
περίμενε κανείς να μην είναι χαμη-
λές, συμβαίνει ακριβώς το αντίθε-
το. Έτσι, η τιμή τους ξεκινά από 70 
ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 400 
ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος, το 
σχέδιο αλλά και τα υλικά που οι 
δυο νέοι επιχειρηματίες θα χρησι-
μοποιήσουν. Βέβαια, όπως λέει ο κ. 
Χουδουλός υπάρχουν και οι συλλε-
κτικές τσάντες που κοστίζουν 500 
ευρώ. Οι συλλεκτικές τσάντες βγαί-
νουν στον «αέρα» του διαδικτύου  
για σαράντα μέρες και στην πορεία 
αποσύρονται. Με αυτό τον τρόπο οι 
δυο νέοι εξασφαλίζουν την μοναδι-
κότητα του αντικειμένου.
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Karfitsa / Τουρισμός

Ενυδρείο με τροπικά ψάρια θέλει  
στο Μακεδονία Παλλάς ο Ιβάν Σαββίδης 

Καρχαρίες, δελφίνια, φάλαινες και 
άλλα πολλά τροπικά και μεγαλόσω-
μα ψάρια και όχι μόνο θέλει να φέρει 
στο… Μακεδονία Παλλάς ο μεγαλο-
επενδυτής του ΠΑΟΚ και ιδιοκτήτης 
του γνωστού πεντάστερου ξενοδο-
χείου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της KARFITSA ο 
Ιβάν Σαββίδης έχει στη διάθεσή του 
σχέδια, τα οποία έχει δείξει στους 
τοπικούς παράγοντες της Θεσσα-
λονίκης βάση των οποίων μπροστά 
από το Μακεδονία Παλλάς και μέσα 
στη θάλασσα θέλει να δημιουργήσει 
ένα τεράστιο ενυδρείο. Το project 
«REMAKE» του ξενοδοχείου, δηλαδή 
η διαδικασία της εσωτερικής ανακαί-
νισης «τρέχει» τους τελευταίους μή-
νες και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Απρίλιο 2017. Και όπως υπόσχο-
νται τα στελέχη του ιστορικού ξενο-
δοχείου τίποτα δεν θα είναι ίδιο με 
πριν… Σύμφωνα με πληροφορίες της 
KARFITSA ο Ιβάν Σαββίδης εκτός από 
το τεράστιο ενυδρείο που θέλει να 
τοποθετήσει μέσα στη θάλασσα και 
ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο 
του επιθυμεί να δημιουργήσει επίσης 
μια πισίνα (επίσης μέσα στον Θερ-
μαϊκό Κόλπο) και μια μικρή μαρίνα 
υποδοχής δέκα το πολύ σκαφών. Το 
ενυδρείο θα βρίσκεται μέσα στη θά-
λασσα. Θα ξεκινά από το πλακόστρω-
το της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης 
και θα συνεχίζεται μέσα στον Θερμαϊ-
κό Κόλπο. Γύρω γύρω αμφιθεατρικά, 
το σχέδιο του κ. Σαββίδη, προβλέπει 
να υπάρχει ξύλινο ντεκ. Η εταιρία, 
δανέζικων -σύμφωνα με πληροφορί-
ες- συμφερόντων, έχει ήδη καταθέσει 

την πρότασή της στον μεγαλοεπενδυ-
τή του ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα έχει 
δώσει σχετικά αντίγραφα στις αρχές 
της πόλης, όπως είναι ο δήμαρχος, οι 
αντιδήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας κ.α. 

Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα πάντως με όσους έχουν δει 
τα εν λόγω σχέδια για τη δημιουργία 
ενυδρείου μέσα στον Θερμαϊκό Κόλ-
πο… πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο 
project. «Είναι μάλιστα πολύ ακριβό. 
Έχω την αίσθηση πως εάν θελήσει 
να κάνει κάτι τέτοιο ο Ιβάν Σαββίδης 
θα πρέπει να υπολογίζει πως θα του 
κοστίσει γύρω στα 30 εκατομμύρια 
ευρώ» αναφέρει χαρακτηριστικά άν-
θρωπος που είδε τα σχέδια και ξέρει 
από… ενυδρεία. Συμπληρώνει δε, 
πως το τελευταίο σύγχρονο ενυδρείο 
που κατασκευάστηκε βρίσκεται στην 
Κωνσταντινούπολη και κόστισε 480 
εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον 
ίδιο η δημιουργία ενός τέτοιου ενυ-
δρείου στην πόλη και η «φιλοξενία» 
σε αυτό τροπικών ψαριών είναι ένα… 
project δύσκολο αφού η Ελλάδα δεν 
διαθέτει ούτε γιατρούς ούτε καθη-
γητές ειδικευόμενους σε… τροπικά 
ψάρια. 

Εκτός από την έλλειψη επιστημόνων 
στην χώρα μας, ο μεγαλομέτοχος του 
ΠΑΟΚ και ιδιοκτήτης του Μακεδονία 
Παλλάς, Ιβάν Σαββίδης έχει να αντι-
μετωπίσει και ένα άλλο πρόβλημα 
στην προσπάθειά του να δημιουργή-
σει ένα σύγχρονο, τροπικό ενυδρείο. 
Δεν υπάρχει νόμος στην χώρα μας 

που να επιτρέπει τη δημιουργία ενυ-
δρείου μέσα στη θάλασσα, επομένως 
ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί μέχρι 
στιγμής να αδειοδοτηθεί. Βέβαια, αυ-
τός ο σκόπελος αντιμετωπίζεται με 
μια κυβερνητική ρύθμιση. «Μπορεί να 
πάρει άδεια για τη δημιουργία ιχθυο-
τροφείου όπως συμβαίνει με πολλά 
θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα» σχο-
λιάζει στην KARFITSA συνομιλητής 
του κ. Σαββίδη. 

Και όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται 
σε εξέλιξη η διαδικασία ανακαίνισης 
του ιστορικού ξενοδοχείου, το οποίο 
τα πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 
(την τρίτη ημέρα του μήνα) έβαλε 
«λουκέτο». Το Μακεδονία Παλλάς θα 
παραμείνει κλειστό για λίγους μήνες, 
μέχρι τον Απρίλιο λέει ο σχεδιασμός 
των εταιριών που έχουν αναλάβει 
την ανακατασκευή του. Μπουλντόζες 
και εκσκαφείς έχουν πάρει τη θέση 
των… δέντρων και των καναπέδων 
εξωτερικού χώρου στον προαύλιο 
χώρο του ξενοδοχείου, εκεί όπου 

μέχρι πρότινος βρισκόταν η πισίνα 
που «δρόσιζε» για χρόνια προέδρους 
κρατών, πρωθυπουργούς, πολιτι-
κούς, διεθνούς φήμης τραγουδιστές 
και ηθοποιούς και γενικότερα… VIP 
ανθρώπους που έχουν φιλοξενηθεί 
στο ξενοδοχείο. 

Το συνολικό κόστος της ανακαίνι-
σης αναμένεται να αγγίξει τα 12,4 
εκ. ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο του 
μεγαλοεπενδυτή Ιβάν Σαββίδη «Το 
Μακεδονία Παλλάς θα επανακαθορί-
σει την έννοια του πολυτελούς του-
ρισμού στη χώρα», όπως ανέφεραν 
χαρακτηριστικά συνεργάτες του στην 
σχετική συνέντευξη τύπου που είχαν 
παραχωρήσει. Βασική επιδίωξη του 
ομογενή επιχειρηματία είναι να με-
τατραπεί το Μακεδονία Παλλάς σε 
ένα… «Παγκόσμιο Ξενοδοχείο» που 
θα έχει τα πρωτεία του συνεδριακού 
τουρισμού, αφού ο κυρίως συνεδρια-
κός χώρος θα έχει έκταση 900 τ.μ. Ο 
χώρος αυτός μάλιστα θα ενώνεται με 
τις άλλες συνεδριακές αίθουσες.

«Έξυπνο»…  
ξενοδοχείο 

Στο σχεδιασμό της ανακαίνισης 
περιλαμβάνεται επίσης η μετα-
φορά της reception στο κέντρο 
του ισόγειου χώρου ενώ τη θέση 
του… πάγκου θα πάρει ένα γλυ-
πτό. Θα δημιουργηθούν νέα ευ-
ρύχωρα και μοντέρνα δωμάτια, 
περιοχές με κήπο, ολοκαίνουριες 
εγκαταστάσεις SPA, μια σειρά 
από εστιατόρια και μπαρ. Οι αι-
σθητικές αλλαγές αφορούν τον 
χώρο της ρεσεψιόν και του κε-
ντρικού εστιατορίου - μπαρ, που 
πλέον μετακινούνται προς την 
παραλία καθώς επίσης και ενός 
νέου χώρου στον 9ο όροφο του 
ξενοδοχείου. 

Η νέα δυναμικότητα του ξενο-
δοχείου θα περιλαμβάνει 276 
δωμάτια, απλά και σουίτες. Τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 
θα είναι το μάρμαρο, το ξύλο, 
το μέταλλο και το γυαλί, ενώ το 
συνολικό design θα είναι ταυτό-
χρονα σύγχρονο και διαχρονι-
κό. Τα δωμάτια στο εσωτερικό 
τους θα αναβαθμιστούν με σκο-
πό ο κάθε πελάτης να αισθάνε-
ται μοναδικός. Για το λόγο αυτό 
μάλιστα σχεδιάζεται και ειδικό 
application μέσα από το οποίο ο 
επισκέπτης αφού κάνει check in 
στη reception θα μπορεί να χειρί-
ζεται τον φωτισμό και τον κλιμα-
τισμό του δωματίου του από το… 
smartphone του. 

Η πρώτη φάση του REMAKE 
Project ολοκληρώθηκε με από-
λυτη επιτυχία πριν από λίγες 
ημέρες.

Του Βαγγέλη Στολάκη
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Πολιτισμός / Karfitsa

Ζωή κάτω από το νερό, ζωή… 
ανθεκτική; Το ερώτημα 
ρητορικό, όμως αν κάποιος 

προσέξει καλύτερα το προσχέδιο 
του γνωστού εικαστικού Κωνστα-
ντίνου Αρχανιώτη για υποθαλάσσια 
εγκατάσταση* (πχ σε ένα ενυδρείο) 
θα «διαβάσει» την αναζήτηση του 
αγαπημένου πολλών διασήμων 
συλλεκτών, να βρει έναν… άλλον 
κόσμο, πιο διάφανο, πιο ισορρο-
πημένο, πιο… κρυμμένο και ίσως 
πιο… προστατευμένο από μιζέριες 
του «πάνω κόσμου».

Ο γνωστός εικαστικός μιλάει στην karfitsa για αυτή την 
αναζήτηση, η οποία σε λίγο καιρό θα συνεχιστεί στη… 
Θεσσαλονίκη, όπου και  μετακομίζει από την Αθήνα. 
Μας απαντά γιατί αποφάσισε να αλλάξει οπτική και τι 
«βλέπει» στην πόλη του Θερμαϊκού για τους… καμβά-
δες του.

Αγαπημένος σας ποιητής - φιλόσοφος είναι ο Λου-
κρήτιος, αν κρίνουμε από τον τίτλο της τελευταίας 
σας έκθεσης «De Rerum Natura - Περί της φύσεως 
των πραγμάτων» το 2015; (Ο ποιητής που στρέφε-
ται στη φιλοσοφία, προσδοκώντας να βρει τη γα-
λήνη που δεν μπορεί να του προσφέρει η σύγχρονή 
του πραγματικότητα (συνωμοσίες, κοινωνικές και 
πολιτικές αναταραχές κλπ)

Η φιλοσοφία είναι για μένα, αν και ακούγεται κάπως 
παράξενο, η παρηγοριά στην σκληρότητα της καθημε-
ρινότητας. Η συνάντηση μαζί της ήταν αναπόφευκτη 
καθώς η ποιητική διάσταση της τέχνης χρειάζεται έναν 
σταθερό ιστό για να με προφυλάξει από την αυθαιρεσία, 
την πιο μεγάλη και συνηθισμένη παγίδα που ελλοχεύει 
στην καλλιτεχνική διαδικασία. Και επειδή αντιμετωπίζω 
με γλωσσικούς όρους την ποιητική παραγωγή, αγαπη-
μένος μου φιλόσοφος είναι ο Λ. Βιτγκενστάιν.

Έχετε γυρίσει τον κόσμο, όμως το στοιχείο της θά-
λασσας, είναι κυρίαρχο στη δουλειά σας λόγω της 
καταγωγής σας από την Άνδρο;

Η «παλέτα» του σύγχρονου καλλιτέχνη, δεν περιέχει 
μόνο χρώματα αλλά αντικείμενα, που επαναπροσδιορί-
ζονται και «απελευθερώνονται» από την συνήθη χρήση 
τους, έννοιες που εκτρέπονται και αποσυνδέονται από 
τις συμπαραδηλώσεις τους, αναμνήσεις, όνειρα, επιθυ-
μίες. Ό,τι μας περιβάλλει καθίσταται εκφραστικό υλικό 
προς επεξεργασία στην κατεύθυνση της σύνταξης μιας 
οπτικής πρότασης, με την γλωσσική σημασία του όρου. 
«Καμβάς» είναι πλέον ο γεωμετρικός τόπος (και όχι 
απαραίτητα επίπεδος) όπου θα αναμετρηθεί ο καλλιτέ-
χνης, με τα ποικίλα υλικά που προανέφερα, στην προ-
σπάθεια παραγωγής νοήματος και συναισθήματος.  Ο 

καλλιτέχνης οφείλει να αναζητά 
και να κινείται στα πραγματικά και 
διανοητικά τοπία, η τροπικότητα 
των οποίων πλουτίζει και βαθαί-
νει τον πνευματικό του ορίζοντα. 
Η Θεσσαλονίκη είναι μια υδάτινη 
αγκαλιά, που με ερεθίζει συναι-
σθηματικά, που με προκαλεί να 
βυθιστώ στην ομιχλώδη γοητεία 
της. Η αγάπη μου γιά το υγρό 
στοιχείο έχει να κάνει με τις βα-
σικές του ιδιότητες (ρευστότητα, 
διαφάνεια, πλεύση κλπ) αλλά και 
τις φυσικές συνθήκες που διέπουν 
τα αντικείμενα όταν ευρίσκονται 
εντός του. Έτσι οι στοιχειώδεις 
φυσικοί νόμοι, αυτοί της βαρύτη-
τας και της άνωσης γίνονται εκ-
φραστικά εργαλεία.

Κάποτε ζητήσατε να φωτιστεί 
η σκοτεινή πλευρά της ύλης… 
Όμως μπορεί το αντικείμενο να 
πάρει το φως ενός υποκειμένου;

Φωτίζοντας την σκοτεινή πλευ-
ρά της ύλης αποκαλύπτεται ένα 
σύμπαν γεγονότων που δίνει ένα 
βαθύ συνειδησιακό περιεχόμενο σε ότι αποκαλούμε 
Ύπαρξη. Συνδέοντας την ψυχή του καλλιτέχνη με την 
πολιτισμική ψυχή και τα αρχετυπικά σχήματα του κό-
σμου, εκείνο το έργο τέχνης που πηγάζει από την δη-
μιουργική μήτρα του ασυνειδήτου, καταλύει τον δια-
χωρισμό εσωτερικών και εξωτερικών γεγονότων και 
αποτελεί μετουσίωση σε οπτική πραγματικότητα των 
εσώτερων διεργασιών.

Γιατί η τέχνη στην Ελλάδα, και κυρίως η ζωγραφι-
κή, είναι τόσο απλησίαστη; Γιατί δεν βγαίνει από τις 
γκαλερί; Γιατί δεν φθάνει  σε όλους, ειδικά τώρα 
που έχουμε ανάγκη, άλλες… εικόνες, μαγικές και 

ονειρικές; Φωτεινές και αένα-
ες; Γιατί τα έργα – όπως τα δικά 
σας – να βρίσκονται σε συλλο-
γές διάσημων συλλεκτών, όχι 
όμως και σε μια δημόσια πινα-
κοθήκη, σε ένα δημαρχείο, σε 
μια αίθουσα ξενοδοχείου; Είναι 
δική σας – των καλλιτεχνών - 
επιλογή; 

Είναι πολλές οι αιτίες που οι ει-
καστικές τέχνες, στην Ελλάδα, 
βρίσκονται μακριά από το ευρύ 
κοινό. Είμαστε μια προνεωτερι-
κή κοινωνία σε όλες μας τις εκ-
φάνσεις. Μια κοινωνία που δεν 
έχει κατανοήσει και βιώσει την 
νεωτερικότητα, πως θα σταθεί 
απέναντι σε αυτό που αποκαλού-
με μεταμοντέρνο; Οι καλλιτέχνες 
όμως προχωρούν και το χάσμα 
βαθαίνει όλο και περισσότερο. 
Πιστεύω ότι όλοι οι καλλιτέχνες 
θα ήθελαν να έρθει το έργο τους 
σε επαφή με το ευρύ κοινό. Ο 
πολιτισμός όμως δεν ήταν ποτέ 
στις προτεραιότητες της πολιτι-

κής εξουσίας, κανείς δεν παραπονέθηκε για την έλειψη 
έργων τέχνης στους δημόσιους χώρους (εκτός ολίγων 
«γραφικών» που αποκαλούνται υποτιμητικά κουλτου-
ριάρηδες). Αν δεν υπήρχαν οι συλλέκτες δεν θα υπήρ-
χε παραγωγή έργων τέχνης. Το κράτος απουσιάζει και 
εδώ.

Σε ποιο χώρο της Θεσσαλονίκης - οποιοδήποτε αν 
μπορούσατε - θα θέλατε να κάνετε την επόμενη ατο-
μική σας έκθεση; (Στο Λευκό Πύργο; Στο Βασιλικό 
Θέατρο κοκ;)

Όλοι οι χώροι είναι δυνητικά φιλόξενοι για μια εικαστι-
κή παρουσίαση. Από την πρόσοψη ενός ενδιαφέροντος 

Της @karapanagiotidu

Κωνσταντίνος Αρχανιώτης

Προσχέδιο για υποθα-
λάσσια εγκατάσταση. 

Διαστάσεις μεταβλητές. 
Υλικά: μεταλλικοί κουβά-

δες, σχοινί. Φωτισμός: 
αδιάβροχοι προβολείς… 
Μπορεί να εγκατασταθεί 

και σε πισίνα

αρχιτεκτονικά κτιρίου για video projection, έως την 
πισίνα ενός ξενοδοχείου για υποβρύχια εγκατάσταση, 
μια παλιά αποθήκη, το εσωτερικό ενός motor ship, 
αλλά και οι θεσμικοί χώροι τέχνης. Με άλλα λόγια 
κάθε χώρος είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση για έναν 
καλλιτέχνη που ασχολείται με εγκαταστάσεις. Η πρό-
κληση είναι να ιδιοποιηθούν κάθε φορά, τα ιδιαίτερα 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ώστε να συνομιλήσουν 
με το έργο του, δημιουργώντας μια ενιαία σύνθεση...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: O Κωνσταντίνος Αρχανιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (1976 -1980) και ζωγραφική στην ΑΣΚΤ Αθήνας (1980 - 
1986). Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή):- Art Athina 1993, 1994, 1995, 1996, 2000 - Barcleys Bank, 1993 - Έλληνες και Ολλανδοί καλλιτέχνες , Ολλανδική Πρεσβεία στη Δημοτική   Πινακοθήκη , 1993 
- «Non Stop Art», Hilton hotel 1998 - «Art Quake» Μουσείο Μπενάκη , 1999- Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Φρανκφούρτη 2001 - «Έλληνες Ζωγράφοι 19ος και 20ος αιώνας «, Οίκος Bonhams, Λονδίνο 
2004.  Ατομικές εκθέσεις:  Gallery «7»- Οκτώβριος 1992 - Gallery Όλγα Γεωργαντέα - Μάιος 1993 - Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Δεκέμβριος 1993 - Gallery «7» - Μάιος 1996 - Gallery Επίκε-
ντρο Απρίλιος 2000 -Gallery «7»- Νοέμβριος 2015

«House under the water (water resistant)»
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Karfitsa / Food

Τα μυστικά της μεσογειακής  κουζίνας, 
γαργαλούν τους Νεοϋορκέζους

Η μαγειρική της σαγήνευ-
σε τους Αμερικανούς. 
Χωρίς να έχει κάνει 

σπουδές, πάνω στο αντικείμε-
νο, διαθέτει έμφυτο ταλέντο 
νοστιμιάς. Η Μαρία Πετρί-
δη, μετανάστευσε μαζί με το 
σύζυγό της Κυριάκο Πετρίδη, 
πριν από 28 χρόνια στις ΗΠΑ. 
Με καταγωγή και οι δύο από 
χωριά του νομού Σερρών, από 
το Σκούταρι η Μαρία και από 
τη Μονοκκλησιά ο Κυριάκος, 
εργάστηκαν σκληρά, ξεδιπλώ-
νοντας τα ταλέντα τους.

Εδώ και εφτά χρόνια κατάφεραν να δη-
μιουργήσουν ένα εστιατόριο στο Μπέ-
ισαϊντ  της Νέας Υόρκης. Με κουζίνα 
μεσογειακή το Maria’s Mediterranean 
Sea Food & Grill, προσφέρει στους 
Νεοϋορκέζους πρωτόγνωρες γεύ-
σεις. Η Μαρία Πετρίδη δεν αρκέστηκε 
να φτιάχνει λιχουδιές μόνο μέσα στην 
κουζίνα του εστιατορίου της. Θέλησε 
να παρουσιάσει τις μαγειρικές της δη-
μιουργίες στο ευρύτερο αμερικανικό 
κοινό. Αποφάσισε να πάρει μέρος στον 
τηλεοπτικό διαγωνισμό  «Chopped»,  ο  
οποίος προβάλλεται από το δίκτυο The 
Food Network. 

Μπακλαβάς και πάσης Αμερικής

Η αυτοδίδακτη σεφ, που μιλά με καμά-
ρι για τις ελληνικές της ρίζες, δηλώνει 
ότι η έμπνευσή της για τις μαγειρικές 
της δημιουργίες προέρχεται από τον 
τόπο της. Για το διαγωνισμό έφτιαξε 
για κύριο πιάτο μελιτζάνα την οποία 
γέμισε με αρνάκι και κους – κους. Το 
γλυκό της όμως ήταν αυτό που έκλε-
ψε τις εντυπώσεις. Σέρβιρε μπακλαβά 

με παγωτό ταχίνι, άγρια μύρτιλα και αμπελό-
φυλλα. Μάλιστα, ένας από τους κριτές του 
διαγωνισμού της πρότεινε να βάλει αυτό το 
μοναδικό γλυκό στο μενού του εστιατορίου 
της.  

Η Μαρία Πετρίδη ξεκαθάρισε στους κριτές 
του διαγωνισμού ότι δεν έχει σπουδάσει μα-
γειρική, αλλά το μαγείρεμα είναι για αυτήν 

μεράκι και το κάνει καλύτερα από άλλους 
που έχουν κάνει σχετικές σπουδές.  Τον τηλε-
οπτικό διαγωνισμό τον παρακολούθησε στο 
εστιατόριό της. Μαζί της βρέθηκαν εκείνο το 
βράδυ, φίλοι και συγγενείς της, κατακλύζο-
ντας το μαγαζί. Περίμεναν όλοι να μάθουν αν 
τελικά η Σερραία μαγείρισσα είναι η νικήτρια 
και να το πανηγυρίσουν μαζί της.

Μια Σερραία…  αυτοδίδακτη 
σεφ, βραβεύεται στις ΗΠΑ

Έπιασε το όνειρό της

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Εθνι-
κού Κήρυκα, ο οποίος βρέθηκε στο 
εστιατόριο Maria’s Mediterranean  
Seafood & Grill, το βράδυ που ανα-
κηρύχτηκε νικήτρια του διαγωνισμού, 
η Μαρία Πετρίδη, είπε ότι θέλει να 
εμπνεύσει τη νέα γενιά των Ελληνοα-
μερικανών να ασχοληθεί με την ελλη-
νική κουζίνα.  Το έπαθλο του διαγω-
νισμού ήταν 10.000 και η κ. Πετρίδη 
δώρισε τα χρήματα στο ίδρυμα Make 
a Wish, λέγοντας πως το όνειρό της 
ήταν να φτιάξει το δικό της εστιατόριο. 
Και αυτό  έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Πηγή πληροφοριών Ανεξάρτητος

Της  Όλγας Γκάλη

Το χειμώνα συνήθως ξεχνάμε αν έχουμε 
μερικά παραπανίσια κιλάκια. Οι χαμηλές 
θερμοκρασίες, απαιτούν σπίτι και καλό 
φαγητό. Από τα must της εποχής, οι σού-
πες βελουτέ. Μπορούν να ζεστάνουν ένα 
παγωμένο χειμωνιάτικο βράδυ.

Ένα πιάτο που μας έρχεται από τη Γαλλία 
είναι η κρεμμυδόσουπα. Στη χώρα μας, 
δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου εί-
δους γεύσεις. Η συνταγή όμως που δί-
νουν η Λίζα Μάτσα και η Άννα Ευθυμίου, 
είναι εύκολη, γρήγορη και νόστιμη.  

Γαλλική κρεμμυδόσουπα

Υλικά:  1 κ.σ. ελαιόλαδο,  4 κ.σ. βούτυρο,  
1 κ.γλ. ζάχαρη,  1 κιλό κρεμμύδια κομμέ-
να σε ίσες λεπτές φέτες,  2 κ.γλ. θυμάρι 
φρέσκο,  2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομ-
μένο,  2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις,  

1/2 φλιτζ. λευκό κρασί, 1 λίτρο ζωμό βο-
δινού,  8 μικρές λεπτές φέτες ψωμί,  150 
γρ. γραβιέρα τριμμένη ή άλλο σκληρό 
τυρί,  αλάτι και  φρεσκοτριμμένο πιπέρι. 

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε μια βαθιά κατσαρόλα σε μέ-
τρια προς υψηλή φωτιά. Προσθέτουμε το 
λάδι και το βούτυρο στην κατσαρόλα, να 
ζεσταθούν καλά. Προσθέτουμε τα κρεμ-
μύδια, αλατοπιπερώνουμε και ρίχνου-
με το φρέσκο θυμάρι. Μαγειρεύουμε τα 
κρεμμύδια για 10 λεπτά μέχρι να μαλα-
κώσουν. Κατόπιν προσθέτουμε τη ζάχαρη 
ανακατεύοντας συχνά μέχρι να καραμε-
λώσουν και να πάρουν χρυσό χρώμα, για 
περίπου 20 λεπτά, προσέχοντας να μην 
καούν. Προσθέτουμε το σκόρδο λίγο πριν 
ετοιμαστούν τα κρεμμύδια και ανακατεύ-
ουμε. Κατόπιν προσθέτουμε το αλεύρι, 

ανακατεύοντας. Ανεβάζουμε σε υψηλή 
φωτιά και σβήνουμε σιγά σιγά με το κρα-
σί, πάντα ανακατεύοντας καλά. Προσθέ-
τουμε 1 λίτρο ζωμό βοδινό και καλύπτου-
με την κατσαρόλα μέχρι να πάρει βράση, 
για περίπου 15-20. Μόλις η σούπα είναι 
έτοιμη, σερβίρουμε σε 4 μικρά, βαθιά 
μπολ. Αλείφουμε με 1 κ.σ. βούτυρο και 
πασπαλίζουμε την τριμμένη γραβιέρα το 
καυτό φρυγανισμένο ψωμί ώστε να λιώ-
σει. Προσθέτουμε από δύο φέτες βουτυ-
ρωμένο ψωμί στο κάθε μπολ με σούπα 
και σερβίρουμε αμέσως.

Tips

Η αυθεντική γαλλική κρεμμυδόσουπα 
σερβίρεται σε πυράντοχα σκεύη, στα 
οποία σερβίρουμε τη σούπα, προσθέτου-
με δύο φέτες βουτυρωμένο ψωμί στο 
κάθε σκεύος και ζεσταίνουμε τις σούπες 

στο γκριλ στον φούρνο μέχρι να λιώσει 
το τυρί.  Συνήθως χρησιμοποιούν τυρί 
Comte, ωστόσο αν δεν έχουμε, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε Gruyère, ελληνική 
γραβιέρα ή οποιοδήποτε άλλο σκληρό 
τυρί.

Κολοκυθόσουπα

Μια άλλη πρόταση για νόστιμη βελουτέ 
είναι η κολοκυθόσουπα. Νόστιμη και γρή-
γορη συνταγή και φυσικά περισσότερο 
ελληνική.

Υλικά:  4 κ.γλ. ελαιόλαδο,  2 κρεμμύδια 
μικρά, ψιλοκομμένα,  4 φλιτζ. κολοκύθα, 
καθαρισμένη και ψιλοκομμένη, 1 σκελίδα 
σκόρδο ψιλοκομμένη,  4 φλιτζ. ζωμός 
λαχανικών,    1/2 κ.γλ. μοσχοκάρυδο 
τριμμένο,  1/2 φλιτζ. γάλα, 2 κ.γλ. σπόροι 
κολοκύθας ψημένους, 1 κ.σ. γιαούρτι. 

Εκτέλεση

Σε κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά σοτά-
τουμε τα κρεμμύδια, την κολοκύθα και το 
σκόρδο με 2 κ.γλ. ελαιόλαδο για 5 λεπτά. 
Ρίχνουμε τον ζωμό διαλυμένο σε βρα-
σμένο νερό και το μοσχοκάρυδο. Αφή-
νουμε να πάρει βράσει καλύπτοντας με το 
καπάκι, για περίπου 25 λεπτά μέχρι να μα-
λακώσουν τα λαχανικά. Κατόπιν μεταφέ-
ρουμε τη σούπα στο μπλέντερ και πολτο-
ποιούμε μέχρι να σχηματιστεί ένα απαλό 
μείγμα. Ξαναρίχνουμε πίσω στο κατσαρο-
λάκι και προσθέτουμε το γάλα, αλάτι και 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Με μια κουτάλα 
ανακατεύουμε και αφήνουμε για άλλα 5 
λεπτά. Σερβίρουμε αμέσως, γαρνίροντας 
με 2 κ.γλ. ελαιόλαδο και ψημένους σπό-
ρους κολοκύθας ή εναλλακτικά με 1 κ.σ. 
γιαούρτι στραγγιστό (προαιρετικά).

Χρήσιμα tips για πιο ζεστές και νόστιμες χειμωνιάτικες νύχτες
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Ο 24χρονος Χρήστος Τόκας, μεγά-
λωσε στην Καστοριά και σπούδασε 
στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Τμήμα 
Φυσιοθεραπείας  και κάθε χρόνο 
συμμετέχει στα Ραγκουτσάρια  «γιατί 
αν και  δουλεύω προτιμώ να απο-
λυθώ, αν δεν μ΄ αφήσουν να πάρω 
μέρος…» Ο κ. Τόκας μιλάει για τη 
διαφορετικότητα του εθίμου λόγω… 
παράδοσης «Τα Ραγκουτσάρια είναι 
κάτι το διαφορετικό από ότι  οι απο-
κριές,  είναι προς τον θεό Διόνυσο 
και για αυτό γίνονται 6,7 και 8 Ιανου-
αρίου. Είναι διονυσιακό έθιμο κι από 
άποψη μουσικής κι από άποψη των 
φορεσιών, φοράμε ριχτάρια, μαπέλια  
και  γούνες από τα ζώα», είπε.

Υπογράμμισε ότι τα μπουλούκια πλέ-
ον με την πάροδο του χρόνου φοράνε 
ότι θέλουν: «Κάποιοι τηρούν το έθι-
μο και κάποιοι άλλοι όχι. Υπάρχουν 
μπουλούκια που φοράνε τις παρα-
δοσιακές στολές ενώ με το πέρασμα 
του χρόνου υπάρχουν  μπουλούκια 
που απλά φοράνε ότι θέλουν. Στις 8 
Ιανουαρίου που γίνεται η παρέλαση 
κάθε μπουλούκι έχει ένα θέμα ντυσί-
ματος. Ενώ στις 6 και 7 φοράμε ότι 
θέλουμε».Τα τελευταία χρόνια συμ-
φώνα με τον κ. Τόκα κυριαρχούν νέα 
ακούσματα από τα Βαλκάνια: «Έρχο-
νται μπάντες από Σερβία από Βουλ-
γαρία κι από Ρουμανία, φέρνουν 
μαζί τους τα δικά τους ακούσματα, 
οι παλιοί Καστοριανοί δεν τα προ-
τιμούν». Ένα μεγάλο ξέφρενο πάρτι 
καταλήγει ο κ. Τοκας : «Περνάμε όλο 
μας το βράδυ έξω, είναι ένα ξέφρενο 
πάρτι, κάποιοι ξεσηκώνουν τα μαγα-
ζιά, χορεύουμε με το ποτό στο χέρι 
με στάσεις  και διαλείμματα υπό τον 
ήχο των χάλκινων. Είναι  όλη η Κα-
στοριά σε έναν δρόμο, με πολύ καλή 
διάθεση, διασκεδάζουν μέχρι το ξη-
μέρωμα».

Ο  35χρονος Χρηστός Βέργος , σπού-
δασε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
στην Κοζάνη  στο Τμήμα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και έχει  ένα κατά-
στημα πληροφορικής ,είναι ένας από 
τους διαχειριστές της ιστοσελίδας  
και  των Social Media του θεσμού, 
επεξηγεί  πόσο σημαντικά είναι τα  
Ραγκουτσάρια: «σημαίνουν παρά-
δοση, σημαίνουν γλέντι, σημαίνουν 
χαρά, σημαίνουν μουσική, είναι ο 
τρόπος ζωής μας».Ένα γλέντι αυ-

θορμητισμού όπως επισήμανε ο κ. Βέργος:  
«Είναι ένα αυθόρμητο και γνήσιο γλέντι 
όλων των Καστοριανών και όχι μόνο,  ντυ-
μένοι καρναβάλια γλεντάμε και χορεύουμε  
στους δρόμους μέχρι το πρωί με την συνο-
δεία χάλκινων πνευστών οργάνων».

Ζει στο αίμα μας

Αγαπημένο έθιμο για όλους τους κατοίκους 
όπως τονίζει ο ίδιος : «Μάθαμε από παιδιά 
να συμμετέχουμε. Μεγαλώσαμε με αυτό 
το θεσμό των Ραγκουτσαριών και κυλάει 
στο αίμα μας. Δεν γίνεται να μην συμμετά-
σχουμε  μια χρονιά, είναι τρόπος ζωής για 
εμάς τους Καστοριανούς». Κάθε χρόνο που 
συμμετέχει ο κ. Βέργος ντύνεται με ότι έχει 
διαθέσιμο στο σπίτι του: «Κάθε χρόνο δεν 
ντύνομαι κάτι συγκεκριμένο. Ότι μου έρθει 
εκείνη την στιγμή και ότι έχω στο σπίτι. 
Αυτό είναι το ωραίο στα Ραγκουτσάρια, το 
στοιχείο του απρόσμενου και του αυθόρμη-
του».

Πάρτι με… παραδοσιακή μουσική

Οι μπάντες παίζουν ασταμάτητα μέχρι τε-
λικής πτώσεως σύμφωνα με τον Χρήστο 
Βέργο: «Οι  δεκάδες μπάντες χάλκινων 
παίζουν ασταμάτητα στα αυτιά όλων των 
καρναβαλιστών στο γλέντι που λαμβάνει 
χώρα στου δρόμους της οδού Μητροπό-
λεως και τα γύρω στενά με τις. Αυτό το 
τριήμερο των Ραγκουτσαρίων η Καστοριά 
δεν κοιμάται και γλεντά μέχρι τελικής πτώ-
σης».

«Κάθε χρόνο φοράμε ριχτάρια,  
μαπέλια και γούνες από τα ζώα…»

Η παράδοση της Κα-
στοριάς τώρα και στη 
Θεσσαλονίκη. Πώς 

30χρονοι και 25χρονοι βιώ-
νουν τα Ραγκουτσάρια  και 
τα… μπουλούκια τους.

Της Παναγιώτας Γιδαροπούλου

Τα Ραγκουτσάρια είναι μια πα-
ράδοση αιώνων από τα βάθη 
της αρχαίας Ελλάδας και το θεό 
Διόνυσο, λαμβάνουν χώρα στη 
Καστοριά κάθε χρόνο στις 6,7 
και 8 Ιανουαρίου και διοργανώ-
νονται από τον δήμο. Σύμφωνα 
με τους ντόπιους είναι γιορτή 
που σκοπό έχει να ξεχάσουν τα 
προβλήματα της χρονιάς  και 
συμμετέχει όποιος θέλει με 
δική του μπάντα η χωρίς. Οι 
νέοι της Καστοριάς περιγρά-
φουν στην KARFITSA πως βι-
ώνουν τον θεσμό. Η ονομασία 
Ραγκουτσάρια, προέρχεται από 
το λατινικό rogatores, δηλαδή 
ζητιάνοι, (ακόμη rogatio στα 
Λατινικά σημαίνει ζητώ), αφού 
οι μεταμφιεσμένοι ζητούν από 
τους νοικοκύρηδες, του οποί-
ους τα σπίτια επισκέπτονται να 
τους δώσουν δώρα προκειμέ-
νου να διώξουν τα κακά πνεύ-
ματα. Η επιλογή της ενδυμα-
σίας είναι προσωπική επιλογή 
τους καθενός, στην αρχαιότητα 
οι φορεσιές αποτελούνταν από 
γούνες ζώων ενώ αργότε-
ρα κυριαρχούσε η μορφή του 
Βάκχου, η τοπική ενδυμασία 
είναι η ανταλλαγή ρούχων των 
αντρών και των γυναικών με 
την  πιο απλή μορφή να φοράει 
κάποιος το σακάκι του ανάπο-
δα. Βραβεύονται οι καλύτερες 
συμμετοχές στις διάφορες κα-
τηγορίες (εμφάνιση, θέαμα, 
σάτιρα, παράδοση) με την πα-
ράδοση αναμνηστικών.

Χρήστος Βέργος Χρήστος Τόσκας
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Μετά τον Αντώνη Ρέμο κι άλλη της 
πίστας φλερτάρει με την πολιτική 

κεντρική σκηνή

Όταν  ήταν μόλις 17 
χρονών και ξεκινούσε 
την δική της καριέρα 

στο χώρο της μουσικής από τη 
Θεσσαλονίκη η τραγουδίστρια 
Κατερίνα Τοπάζη δεν περί-
μενε ότι μετά από χρόνια θα 
γινόταν πολίτης του κόσμου 
μοιράζοντας τη ζωή της ανά-
μεσα σε Ελλάδα και Αμερική. 
Το 2009 πήρε την απόφαση να 
φύγει από την χώρα, έφτιαξε 
τη βαλίτσα της και με στήριγ-
μα τον γιο της ταξίδεψε πάνω 
από τον Ατλαντικό με προορι-
σμό τη Νέα Υόρκη. Εκεί έμεινε 
έξι χρόνια και μιλώντας στην 
KARFITSA η Κ. Τοπάζη περι-
έγραψε : «Το 2007 είχα πάει 
να κάνω κάτι συναυλίες στην 
Αμερική και τότε αποφάσισα 
ότι θα μετακομίσω. Η αλλαγή 
αυτή στη ζωή μου ήταν ένας 
συνδυασμός μιας προσωπικής 
σχέσης και παράλληλα ήμουν 
σε μια φάση εσωτερικών αλ-
λαγών που έγιναν και εξωτε-
ρικές». 

Η Νέα Υόρκη αποτελούσε όνειρο για την 
κα Τοπάζη να ζήσει εκεί, ωστόσο όταν 
πήγε μας εξομολογήθηκε ότι πέρασε 
«μια μικρή κατάθλιψη, μια μελαγχολία» 
και εξήγησε : « μόλις πήγα εκεί άρχισα 
να συμμετέχω στον αμερικάνικο τρόπο 
ζωής. Στην αρχή δυσκολεύτηκα να τον 
υιοθετήσω αλλά μετά δυσκολεύτηκα 
να τον ξεχάσω όταν ήρθα εδώ, δηλαδή 
έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ όταν πήγα και 
ένα δεύτερο όταν γύρισα. Στην πατρίδα 
μας είναι διαφορετικά, εκεί πολλές φο-
ρές ένιωσα μόνη και αισθάνθηκα ας το 
πούμε σε απόγνωση, ενώ είχα φίλους 
που τους έχω σαν οικογένεια και προ-
σωπική ζωή κάτι δεν με γέμιζε, αλλά το 
ξεπέρασα μετά τον πρώτο χρόνο. Ήταν 
η αίσθηση της μοναξιάς που νιώθεις 
κιόλας όταν είσαι μακριά από την οικο-
γένεια σου. Στην Αμερική έζησα από τις 
πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου, αλλά 
και τις πιο δύσκολες. Μία δύσκολη στιγ-
μή ήταν  όταν μετά από δυο χρόνια που 
ζούσαμε με το παιδί μου στην Αμερική, 
θέλησε να γυρίσει στην Ελλάδα, γιατί του 
είχε λείψει ο μπαμπάς του, αλλά ξαναγύ-
ρισε πίσω, μετά από μια σχολική χρόνια. 
Τότε μου ήταν λίγο ζόρι, γιατί δεν είχα 
ξαναζήσει αποχωρισμό με τον γιο μου. 
Στην αρχή νόμιζα ότι θα τρελαθώ και 
δεν θα το αντέξω, αλλά δεν θέλησα να 
γυρίσω γιατί ήξερα ότι θα επιστρέψει ο 
γιος μου».

H κρίση στη νύχτα και οι Έλληνες  
που την πλησίασαν

Το Σεπτέμβριο του 2009 που έφυγε η Κ. Τοπάζη 
για να ζήσει στη Νέα Υόρκη η οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα ήταν στο ξεκίνημα της και οι πρώ-
τες επιπτώσεις δεν άργησαν να φανούν στον 
κλάδο της μουσικής. Τα μεροκάματα των τρα-
γουδιστών μειώθηκαν, νυχτερινά κέντρα μείω-
σαν τις μέρες λειτουργίας τους και άλλα έκλει-
σαν. Τότε όπως μας αποκάλυψε η Κ. Τοπάζη, 
αρκετοί ζήτησαν την βοήθεια της. « Μαζί μου 
επικοινώνησαν αρκετοί μάνατζερ και τραγουδι-
στές, οι οποίοι έψαχναν εμφανίσεις. Είχα φέρει 
τον Άγγελο Διονυσίου και είχαμε κάνει κάποιες 
εμφανίσεις παρέα, τον Πέτρο Ίμβριο, τον Μαν-
θαίο Γιαννούλη. Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι 
άλλοι που με πλησίασαν για να τους πάρω Αμε-
ρική, αλλά δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον εκεί-
νη την περίοδο». Η Κ.Τοπάζη επέστρεψε στην 
Ελλάδα πέρυσι και από τότε γυρνάει όλη την 
χώρα κάνοντας εμφανίσεις. Πρόσφατα ήταν και 
στη Θεσσαλονίκη και όπως είπε  « η νύχτα στη 
Θεσσαλονίκη περνάει μεγάλη κρίση  μεγαλύτε-
ρη από της ΑΘήνας. Ανέκαθεν η Θεσσαλονίκη 
ήταν πιο παραμελημένη, γενικώς σε όλους 

τους τομείς, όποτε είναι λογικό στα χρόνια της 
κρίσης ένα ήδη παραμελημένο μέρος να χτυπιέ-
ται πιο πολύ.  Η κρίση εφέτος τα Χριστούγεννα 
έφερε αρκετούς καλλιτέχνες στη Θεσσαλονίκη 
υπήρχαν πάρα πολλά σχήματα στην πόλη, που 
να πρωτοπάει ο κόσμος» . 

«Δύσκολα μπορεί να τα καταφέρει  
κάποιος στην Αμερική»

Για τους Έλληνες ηθοποιούς και τραγουδιστές 
που φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν κα-
ριέρα η Κ.Τοπάζη υπογράμμισε : « Δεν είναι εύ-
κολο. Εκεί τραγουδιστές και ηθοποιοί ξεκινούν 
από πολύ μικρή ηλικία. Για να τα καταφέρει 
ένας Έλληνας πρέπει να είναι τεράστιο ταλέντο. 
Οι γνωστές περιπτώσεις που είναι στο εξωτε-
ρικού, που όλοι ξέρουμε, έχουν κάνει κάποια 
πράγματα, αλλά δεν κατάφεραν να μπουν, του-
λάχιστον οι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ. Εγώ έστω 
δεν ξέρω κάποιον. Είναι δύσκολο πολύ, η νοο-
τροπία, αλλά πάνω από όλα είναι δύσκολο να 
εισχωρήσει κάποιος στο σύστημα τους, αν δεν 
έχει πολύ ισχυρές γνωριμίες και τεράστιο τα-
λέντο». «Μέσα από την δουλειά μου έχω γνω-
ρίσει αρκετούς πολιτικούς», είπε η κα Τοπάζη. 
Μάλιστα, η ίδια γνωστοποίησε ότι πέρασε μια 

« Ο καθένας  
μπορεί να τραγουδά  
Χατζηδάκη»
Για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε 
η Πάολα η οποία τραγούδησε Χατζη-
δάκη η κα Τοπάζη ξεκαθάρισε ότι: « 
διαφωνώ και εκνευρίζομαι όταν γί-
νονται αρνητικές κριτικές από υποτί-
θεται ειδήμονες ανθρώπους σε καλ-
λιτέχνες ή και μεταξύ καλλιτεχνών. 
Τόσα χρόνια στο εξωτερικό δεν το 
έχω ξαναδεί»  συμπληρώνοντας : «Ο 
κόσμος θα αποφασίσει αν του αρέσει 
να ακούει έναν καλλιτέχνη να τρα-
γουδά Χατζηδάκη ή Θεοδωράκη κτλ. 
Μπαίνουν όμως μπροστά οι ειδήμο-
νες πετάνε ένα καρφί και ξεκινάνε 
μετά τα παρατράγουδα. Ένας καλλι-
τέχνης πρέπει να τραγουδά ότι νιώ-
θει. Ακόμη και λαϊκός τραγουδιστής 
να είναι κάποιος γιατί να μην μπορεί 
να τραγουδήσει Χατζηδάκη; Άλλωστε 
ο Χατζηδάκης ήταν ο μεγαλύτερος 
συνθέτης που είχε λαϊκή απήχηση 
που σημαίνει ότι τον αγάπησε ο λαός, 
άρα γιατί δεν μπορεί να τραγουδηθεί 
από οποιονδήποτε;».

« Έχω δεχτεί πρόταση από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ»
Κατερίνα Τοπάζη 

περίοδο που ασχολούνταν αρκετά με την 
πολιτική τότε δέχθηκε προτάσεις από πο-
λιτικά γραφεία κομμάτων. «Παλαιότερα, 
μου είχαν κάνει δυο πολιτικοί πρόταση 
για να δουλέψω στο πολιτικό τους γρα-
φείο, από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,  μου πέρασε 
από το μυαλό να πω ναι αλλά τελικά είχα 
πει όχι. Την πολιτική πλέον δεν θέλω να 
την ξέρω, είμαι πολύ απογοητευμένη από 
την κατάσταση». 

Της Φιλίππα Βλαστού
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ΚΡΙΟΣ

Η κοινωνικότητά σας θα σας 
βοηθήσει αρκετά ώστε να δι-
ορθώσετε κάθε παρεξήγηση ή 
απομάκρυνση που έχει συμβεί 
με κάποιο πρόσωπο. Αφιερώστε 
χρόνο για τη συναισθηματική 
σας ζωή, ειδικά σε άτομα που 
έχετε παραμελήσει τελευταία.

ΤΑΥΡΟΣ

Η ειλικρίνεια είναι το κλειδί για 
να έρθετε κοντά με άτομα που 
σας ενδιαφέρουν, όμως προ-
σέξτε μην πληγώσετε κάποιον 
άθελά σας. Θα χρειαστεί να σκε-
φτείτε ξανά θέματα που πρέπει 
να ολοκληρωθούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Συζητήστε θέματα που σας απα-
σχολούν με άτομα του οικογε-
νειακού σας περιβάλλοντος. 
Κάτι σάς έχει ενοχλήσει και θα 
πρέπει να το συζητήσετε με το 
άτομο που σας έχει δημιουργή-
σει αυτό το πρόβλημα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Μην επαναπαύεστε με όσα κα-
ταφέρατε μέχρι τώρα, διότι θα 
πρέπει να εργαστείτε ακόμα πιο 
σκληρά για να θεμελιώσετε τις 
νέες καταστάσεις. Στα προσωπι-
κά σας θα πρέπει να είστε περισ-
σότερο προσεκτικοί στη συμπε-
ριφορά σας.

ΛΕΩΝ

Η ειλικρίνεια είναι πολύ ση-
μαντικό προσόν και οφείλετε 
να το έχετε για άτομα που σας 
έχουν δείξει την αγάπη τους. Θα 
πρέπει να σκεφτείτε με προσο-
χή ξανά επαγγελματικά θέματα 
που πρέπει να ολοκληρωθούν 
άμεσα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Επαγγελματική άνοδος θα 
υπάρξει αυτές τις μέρες και ένα 
καινούργιο ξεκίνημα είναι μπρο-
στά σας. Η προσωπική σας ζωή 
έχει κάποιες αναστατώσεις που 
σε λίγες μέρες θα ηρεμήσουν.

ΖΥΓΟΣ

Να γίνετε περισσότερο ευέλικτοι 
σε θέματα προσωπικά και μην 
εξωτερικεύετε κάποιες φοβίες 
σας στον άνθρωπό σας χωρίς 
λόγο. Θα πρέπει να προσέξετε 
τον τρόπο που αντιμετωπίζετε 
τα γεγονότα γύρω σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα πρέπει να προσέξετε περισ-
σότερο την υγεία σας σήμερα 
την οποία έχετε παραμελήσει. 
Οι προσωπικές σας σχέσεις 
περνούν κάποιες διακυμάνσεις 
γιατί δεν αφιερώνετε τον απαι-
τούμενο χρόνο στα αγαπημένα 
σας πρόσωπα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλα-
γών και πολύ πιθανό να πρέπει 
να ξανασκεφτείτε τα νέα δεδο-
μένα. Οι σχέσεις σας περνούν 
κρίση και το επόμενο διάστημα 
θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 

Συγκεντρωθείτε στους στόχους 
σας και στα επαγγελματικά σας 
σχέδια. Είναι αρκετά απαιτητική 
περίοδος αυτή για εσάς και θα 
πρέπει να προσέξετε την κάθε 
σας κίνηση. Βάλτε τα δυνατά 
σας και δείξτε σε όλους το πόσο 
αξίζετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Έχετε καλή κρίση στη λήψη 
αποφάσεων και δεσμεύσεων σε 
καλές επαγγελματικές επαφές 
και η κοινωνικότητά σας μπο-
ρεί να σας φανεί πολύ χρήσιμη. 
Όσα κάνετε σήμερα θα ανταμει-
φθούν, για αυτό μην απογοητευ-
τείτε αν τύχει κάποιο εμπόδιο.

ΙΧΘΥΕΣ 

Μπορείτε να δραστηριοποιηθεί-
τε σωστά και δυναμικά ιδίως 
σε οικονομικά θέματα. Χρησι-
μοποιήστε τη διαίσθησή σας και 
όχι την πρακτική λογική, ώστε 
να πάρετε τις σωστές αποφά-
σεις που χρειάζονται. 

Με ένα party σήμανε την έναρξη της φετινής γιορτινής περιόδου ο Σύλλογος Αποφοίτων του Αμερικα-
νικού Κολλεγίου Ανατόλια – «ΣΑΑΚ Ανατόλια». Σε γνωστό μπαρ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης τα μέλη 
του Συλλόγου υποδέχτηκαν αποφοίτους και φίλους του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της πόλης που έσπευ-
σαν να μοιραστούν τη γιορτινή διάθεση και να στηρίξουν τους φιλανθρωπικούς σκοπούς του Συλλόγου.

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

Party για… φιλανθρωπικό σκοπό

Η Aθηνά Πεντεφουντα με το ζεύγος Δημήτρη Οικονόμου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΑΑΚ Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου με 
το ζεύγος του Πρώην Προέδρου ΣΑΑΚ Ανατόλια Αστέρη 
Τσουκαλά

Η κα Ηλέκτρα Καματάκη του υποστηρικτή MLS μαζί 
με την Αφροδίτη Υψηλάντη της MINDS advertising

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΑΑΚ Κωνσταντίνος Χατζηιωάν-
νου, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΑΑΚ Ανατόλια κ. Χρή-
στος Γκίνης και ο Βουλευτής Σταύρος Καλαφάτης

Το ζεύγος του Προέδρου του Κολλεγίου Ανατόλια κ. Πάνου Βλάχου με 
τον Πρόεδρο ΣΑΑΚ κ. Κωνσταντίνο Χατζηιωάννου

Από αριστερά η κα Έλλη Τσιρλιάγκου και η κα Τάνια Τζικα με 
τον Γιάννη Μέρτζο

Αφροδίτη Υψηλάντη, Πέτρος Βελλίδης, Ναντια Υψηλάντη
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Στον καιρό της κρίσης, 
«το κοινό στους χώρους 
πολιτισμού έγινε πιο… 

απαιτητικό»  όπως σημειώ-
νουν εκπρόσωποι φορέων 
μιλώντας στην KARFITSA. 
Ίσως η ανάγκη για… διαφυγή 
ή ακόμη και η αναζήτηση μιας 
ομορφιάς στην καθημερινό-
τητα, οδήγησε τους Έλλη-
νες, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
στο… καταφύγιο της τέχνης. 
Ταυτόχρονα  «η ίδια η κρίση 
πυροδότησε θύλακες δημι-
ουργικότητας και έμπνευσης, 
ικανοποιώντας τους φιλό-
τεχνους». Οι καλλιτέχνες 
«προσπάθησαν πιο σκληρά και 
δεν έσκυψαν το κεφάλι στις 
δυσκολίες…». Υπάρχουν και 
οι φορείς, όπως το Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης οι 
οποίοι εγκαινίασαν συνερ-
γασίες και συνέργειες σε 
μια προσπάθεια δημιουργίας 
κοινού πολιτιστικού μετώπου, 
τέτοιου που θα στέκονταν στο 
ύψος των περιστάσεων διότι 
«οφείλουμε να σταθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων, και 
να προσφέρουμε διεξόδους 
στους φόβους και σε υποδεέ-
στερα ένστικτα επιβίωσης».  

Τι λένε, λοιπόν, οι εκπρόσωποι των 
φορέων πολιτισμού της Θεσσαλονίκης 
για τη σημερινή κατάσταση;

Γλυκερία Καλαϊτζή, Director 
θεάτρου «Τ»

«Αυτό που άλλαξε σε μένα είναι ότι τώρα 
δουλεύω πολύ περισσότερες ώρες, κα-
θώς πολλά πράγματα πρέπει πια να τα 
κάνω μόνη μου, λόγω της οικονομικής 
στενότητας. Σε ό,τι αφορά το κοινό, η 
εμπειρία μου αυτά τα χρόνια δείχνει ότι 
έγινε πιο συνειδητό αλλά και πιο απαιτη-
τικό».

Χρύσα Ζαρκαλή,  
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων 
και Επικοινωνίας- Κρατικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης

«Δεν είναι πρωτοτυπία να πούμε πόσο 
έχει αλλάξει το πλαίσιο στο οποίο συ-
νεχίζουν τη λειτουργία τους οι κρατικοί 
φορείς, και δη αυτού του πολιτισμού. Το 
ίδιο βέβαια ισχύει και για το κοινό μας 

που βλέπει να ανατρέπονται σταθερές για την 
ίδια του τη ζωή και την καθημερινότητα του. Η 
κρίση όμως φαίνεται ότι πυροδότησε θύλακες 
δημιουργικότητας και έμπνευσης, ενώ είναι με-
γάλη μας χαρά όταν βλέπουμε ότι το φιλότεχνο 
κοινό συνεχίζει να μας τιμά με την εμπιστοσύνη 
του».

Γεώργιος Βράνος,  
Διευθυντής της Κρατικής  
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

«Σε ότι αφορά τη λειτουργία της ορχήστρας δη-
μιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα που έχουν 
να κάνουν και με τη ραγδαία μείωση καλλιτεχνι-
κού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και σε 
σχέση με τους πόρους που έχει η ορχήστρα στη 
διάθεσή της για να επιτελέσει το έργο της. Σε ότι 
αφορά το προσωπικό αρκεί να ειπωθεί πως για 
όσους μουσικούς ή διοικητικούς έχουν βγει στη 
σύνταξη τα τελευταία 6 χρόνια δεν έχουν γίνει 
οι προσλήψεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται 
συνεχώς ο αριθμός των μουσικών και να υπάρ-
χει πρόβλημα σωστής λειτουργίας. Στο διοικη-
τικό τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, γιατί 
όχι μόνο δεν αναπληρώθηκαν κάποιες θέσεις 
που άδειασαν λόγω συνταξιοδότησης, αλλά 
καταργήθηκαν και από το οργανόγραμμα. Η συ-
νεχής μείωση του προϋπολογισμού του ΕΤΟΣ 

μας απαγορεύει να απασχολήσουμε περισσό-
τερα άτομα στο διοικητικό κομμάτι, βλέπετε η 
πλειοψηφία των διοικητικών μας υπαλλήλων 
είναι του ΕΤΟΣ, αλλά ούτε και εκεί μπορούμε 
να φέρουμε έστω και εκτάκτους, αφού η επι-
χορήγηση έχει φτάσει στο 1/3 της προ κρίσης 
περιόδου και κάνουμε υπεράνθρωπο αγώνα να 
έχουμε αξιοπρεπή καλλιτεχνικό προγραμματι-
σμό και να διατηρήσουμε μία οικονομική υγεία. 
Αν υπάρχει κάτι θετικό που βγήκε από αυτές τις 
δυσκολίες είναι ότι οι άνθρωποι της ορχήστρας 
δεν σκύψαμε το κεφάλι από τις παραπάνω δυ-
σκολίες, αλλά προσπαθήσαμε ακόμη πιο σκλη-
ρά, όχι μόνο να διατηρήσουμε το επίπεδο της 
ορχήστρας στα επίπεδα του παρελθόντος, αλλά 
να το αναπτύξουμε και πραγματικά το έχου-
με καταφέρει. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν 
όλους τους συνεργάτες μου για αυτό».

Νικήτας Μυλόπουλος,  
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μεγάρου Μου-
σικής Θεσσαλονίκης

«Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπως 
και όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, επλήγη σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση. Μπο-
ρεί ειδικώς το Μέγαρο Μουσικής να είναι από 
τους ελάχιστους οργανισμούς χωρίς χρέος, 
αλλά, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάστηκε να 

Ο Πολιτισμός της Θεσσαλονίκης  
στον καιρό της κρίσης 

Α’ Μέρος

αυξήσει τις ενοικιάσεις των αιθουσών 
του για εκδηλώσεις τρίτων, με εμπορικά 
κατά βάση κριτήρια, μειώνοντας παράλ-
ληλα τις δικές του παραγωγές. Από την 
άλλη πλευρά, η οικονομική κατάσταση 
είναι ούτως ή άλλως οριακή, με σαφείς 
αρνητικές τάσεις. Τα πάγια έξοδα είναι 
δυσβάσταχτα, ενώ η επιχορήγηση μειώ-
νεται, οι χορηγίες ελαχιστοποιήθηκαν και 
γενικότερα έχουν συρρικνωθεί όλοι οι 
δυνητικοί οικονομικοί πόροι. Εμείς, ως 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΜΘ, 
διαμορφώνουμε μία νέα πρόταση, που 
απευθύνεται στην τοπική – και όχι μόνο – 
κοινωνία. Θέλουμε το Μέγαρο Μουσικής 
έναν σύγχρονο και ανοιχτό θεσμό συμμε-
τοχής, αλλά και μύησης των πολιτών στο 
πολιτιστικό γίγνεσθαι. Ένα Μέγαρο Μου-
σικής ανοιχτό στην κοινωνία, με ενεργό 
ρόλο στην τρέχουσα καλλιτεχνική παρα-
γωγή και στη δημιουργική εκπαίδευση 
των πολιτών. Ως απάντηση, λοιπόν, στην 
κρίση, εγκαινιάσαμε επιθετική πολιτική 
συνεργειών και συμπράξεων τόσο με 
τους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς 
οργανισμούς όσο και με κοινωνικούς και 
οικονομικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, 
πιστεύοντας πως η συνεργασία – ούτως 
ή άλλως επιβεβλημένη ως γενική πολι-

Της Χρυσάνθης Καράπα
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τική – γίνεται μονόδρομος την εποχή της 
κρίσης. Στη συνέχεια, υιοθετήσαμε νέα 
τιμολογιακή πολιτική, που προσφέρει 
τη δυνατότητα να παραμείνουν κοινω-
νοί εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας και 
καλλιτεχνικής αξίας όσοι επωμίζονται το 
κύριο βάρος της οικονομικής κρίσης και 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 
(εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με χαμη-
λό εισόδημα, άτομα με αναπηρία, πολύ-
τεκνοι, φοιτητές, σπουδαστές και νέοι). 
Έτσι, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
προσφέρονται πλέον εισιτήρια σε ελκυ-
στικές τιμές, που εκκινούν από 5 €».

Ζαχαρίας Σεμερτζίδης,  
Πρόεδρος της Δημοτικής  
Κοινωφελούς επιχείρησης  
Κορδελιού-Ευόσμου 

«Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη 
χώρα μας έχει διαμορφώσει μια δυσάρε-
στη και οδυνηρή πραγματικότητα. Η ανερ-
γία, η φτώχεια, η ανέχεια και η εξαθλίω-
ση είναι πλέον φαινόμενο μιας σκληρής 
καθημερινότητας που αγγίζει το σύνολο 
της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, με τις δραματικές περικοπές 
ύψους 60% που υπέστη η τοπική αυτοδι-

οίκηση, η λειτουργία των Νομικών Προσώπων 
των ΟΤΑ επιτυγχάνεται με μεγάλη δυσκολία. Η 
υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με τις χρό-
νιες οικονομικές υποχρεώσεις που βαρύνουν 
τη Δημοτική Επιχείρηση και τις αυξημένες αρ-
μοδιότητες επιτείνουν τα αδιέξοδα, καθιστώ-
ντας το έργο μας ιδιαίτερα δύσκολο. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση με χρηστή οικονομική διαχείριση, 
καταβάλλει υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, παράγο-
ντας ένα σημαντικό έργο κοινωνικής μέριμνας, 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης για 
όλους τους δημότες».

Κυριακή Ουδατζή,  
Director Ολυμπιακού Μουσείου

«Στο μουσείο η μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε 
(από το 2012 περίπου και μετά... οπότε και βι-
ώσαμε τα πρώτα απόνερα της κρίσης) είναι ότι 
μειώθηκε δραματικά το προσωπικό μας. Ειδι-
κότερα, πολλοί συνεργάτες μας μετοίκησαν, 
κυρίως στο εξωτερικό, για να βρουν καλύτερο 
εργασιακό μέλλον ενώ τα κενά που άφησαν 
ποτέ δεν αντικαταστάθηκαν, λόγω της δύσκο-
λης οικονομικής μας κατάστασης. Από την άλλη 
πλευρά, η καθημερινή μας δραστηριότητα συνε-
χίζει να είναι το ίδιο έντονη και διαρκής, με απο-

τέλεσμα τον διπλασιασμό της προσπάθειας από 
τους εναπομείναντες συνεργάτες, προκειμένου 
να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσι-
ών μας. Παράλληλα, αυξάνεται η καθημερινή 
εργασιακή και ψυχολογική πίεση μέσα από την 
ανάγκη γένεσης νέων ιδεών και συνεργασιών, 
προκειμένου για την επιβίωση του φορέα. Μία 
άλλη αλλαγή που έγινε στο μουσείο, είναι η 
μείωση των εσόδων από τις εκδηλώσεις που 
γίνονται από τρίτους στο αμφιθέατρό μας. Εδώ 
παρατηρείται το οξύμωρο, να έχει αυξηθεί ο 
αριθμός των εκδηλώσεων αλλά καθώς έπεσε 
στο μισό το κόστος ενοικίασης, μειώνεται για 
εμάς το συνολικό ετήσιο έσοδο ενώ παράλλη-
λα αυξάνεται η δουλειά. Αυτό είναι δραματικό 
καθώς τα χρόνια προ κρίσης, το αμφιθέατρο 
κάλυπτε το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού 
μας (ελλείψει οιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης, 
καθώς το Ολυμπιακό Μουσείο, από την έναρξη 
λειτουργίας του, είναι αυτοσυντηρούμενο μέσα 
από ίδια έσοδα... δηλαδή από την δουλειά μας...) 
ενώ σήμερα καλύπτει μόνον το ένα όγδοο αυ-
τού, με αποτέλεσμα να υπάρχει κενό στα έσοδα. 
Το κενό μεγαλώνει καθώς οι χορηγοί έχουν 
επίσης μειωθεί δραματικά ενώ παράλληλα 
ολοένα και περισσότερες οικονομικά αδύναμες 
ομάδες παρακολουθούν δωρεάν τα εκπαιδευ-
τικά μας προγράμματα, οδηγώντας σε βάναυση 
συρρίκνωση των εσόδων μας. Εν κατακλείδι, 

το μουσείο βιώνει τα απόνερα της οικο-
νομικής κρίσης, καθώς μειώθηκε στο 
μισό η αγοραστική δύναμη του κοινού 
του, και έτσι, παρά την αύξηση σε αριθ-
μό των επισκεπτών του (κάθε φέτος και 
καλύτερα) αυτή δεν ισοδυναμεί με αντί-
στοιχη αύξηση εσόδων για το μουσείο, με 
αποτέλεσμα να μην ισορροπεί ο ετήσιος 
ισολογισμός».

Γιάννης Αναστασάκης,  
Καλλιτεχνικός διευθυντής  
του ΚΘΒΕ

«Πριν από 15 μήνες ήρθα σε ένα Θέατρο 
με πολλά οικονομικά προβλήματα, που 
έρχονταν κι από τα χρόνια «προ κρίσης». 
Αγωνιζόμαστε να βρούμε το βηματισμό 
μας και να σταθούμε πλάι στο κοινό μας, 
που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση. Μαζί 
πορευόμαστε. Προσπαθώντας να κρατή-
σουμε ψηλά το επίπεδο των παραστάσε-
ών μας και να βρεθούμε σε όλους τους 
χώρους που μπορεί να γεννηθεί πολιτι-
σμός. Και επιλέγοντας χαμηλό εισιτήριο, 
ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους 
τους πολίτες να πάρουν ανάσα απ΄την 
ανάσα μας».

«Το κοινό έχει γίνει πιο απαιτητικό 
αλλά και οι καλλιτέχνες 

πιο… δημιουργικοί»
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Μουσική

■ Συναυλία Χορωδίας και Συμφωνικής Ορχή-
στρας: Από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης (ΤΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 21:00 στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εισιτήρια: 10€, 
5€ (μειωμένο). Τηλέφωνο: 2310895800

■ «Μόνο για την αγάπη»: Μελοποιημένη ποί-
ηση την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στις 21.00 στη 
Ροτόντα. Είσοδος ελεύθερη με κρατήσεις θέσε-
ων: τηλ. 2310589172 -175. Υπό την αιγίδα του 
Κέντου Πολιτισμού Π.Κ.Μ.

■ Θανάσης Σκαργιώτης: Μουσική βραδιά την 
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 21.00 στη Μαύ-
ρη Τρύπα. Τηλέφωνο κρατήσεων: 2310510081

■ Βασίλης Πρατσινάκης: Το Σάββατο 14 Ιανου-
αρίου στις 22.00 στο Καφέ του Μύλου με τον 
Γιάννη Φιλιππουπολίτη στο πιάνο. Τιμή εισιτη-
ρίου: 6€. Τηλέφωνο κρατήσεων: 6949950530, 
6980859292

■ 1000mods: Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 
20.30 στο Principal Club Theater. Τιμές εισιτη-
ρίων: 12€ (ταμείο), 10€ (προπώληση).

■ Στέλιος Ρόκκος: Από την Κυριακή 8 Ια-
νουαρίου και κάθε Κυριακή μετά τις 21:00 
στο Barbarella Live Party. Τηλ. Κρατήσεων: 
2310227444

■ De Facto: την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και 
ώρα 22.30 στο Δέντρο στο Bar. Είσοδος: 2€. 
Τηλέφωνο: 2310811885

■ Sadomas: Παρουσίαση δίσκου «Η τέχνη της 
επιβίωσης» το Σάββατο 14 Ιανουαρίου και ώρα 
21.30 στον Πολυχώρο WE. Είσοδος: 7€. Τηλέ-
φωνο: 2310511509

■ Dance Arena: Πάρτυ με trap, edm, big room, 
electro beats, dubstep στο Club Division το 
Σάββατο 14 Ιανουαρίου και ώρα 23.00. Είσο-
δος: 5€

Παραστάσεις

■ «Οι Μαγικοί Επιστήμονες»: Παιδική παράστα-
ση και επιστημονικό πρόγραμμα από 14 Ιανουα-
ρίου 2017 κάθε Σάββατο στις 18.15 στο Θέατρο 
Σοφούλη. Γενική είσοδος: 8€. Πληροφορίες – 
κρατήσεις: 2310423925

■ «Η Αφροδίτη με Γούνα»: του Αμερικανού 

συγγραφέα Ντέιβιντ Άιβς με τον Στράτο Τζώρ-
τζογλου από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 
21.00 και για όλο τον μήνα στο Θέατρο Αριστο-
τέλειον. Εισιτήρια: 15€ (κανονικό) 12€ (φοιτητι-
κό, ανέργων). Τηλέφωνο: 2310262051

■ «Οι Δούλες» (Les Bonnes): του Jean Genet 
από τη Δευτέρα 16 Ιανουρίου στις 21.00 έως 
τις 14 Φεβρουαρίου.Από την Ομάδα Τέχνης 
Oberon. Εισιτήρια: 10€ (κανονικό), 8€ (φοι-
τητικό, ομαδικό), 5€ (ανέργων). Τηλέφωνο: 
2310237700

■ «Δείξε μου το φίλο σου»: Stand up Comedy 
με τους Ήρα Κατσούδα και Ανδρέα Πασπάτη από 
το Σάββατο 14 Ιανουαρίου για 6 παραστάσεις 
στο Θέατρο Αθήναιον. Παραστάσεις: Σάββατο 
14, 21 και 28 Ιανουαρίου στις 21:30, Κυριακή 
15, 22 και 29 Ιανουαρίου στις 20:00. Εισιτήρια: 
10 ευρώ. Τηλέφωνο: 2310832060

■ Χριστόφορος Ζαραλίκος: Stand up Comedy 
το Σάββατο 14 Ιανουαρίου σις 21.30 στο Μύλος 
Club. Είσοδος: 10€, 8€ (φοιτητικό, ανέργων). 
Τηλέφωνο κρατήσεων και θέσης καθημένου: 
2310510081

■ «Όπου γης»: Δρώμενο του ΚΘΒΕ την Παρα-
σκευή 20 Ιανουαρίου στο Μουσείο Φωτογρα-
φίας Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη, Ώρα 
έναρξης: 20.00, Διάρκεια: 25 λεπτά

Εκδηλώσεις 

■ 15η Expo Wedding:  Έκθεση γάμου & βάπτι-
σης  2017 από το Σάββατο 14 έως τη Δευτέρα 
16 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάν-
νης Βελλίδης». Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 14 
και Κυριακή 15 Ιανουαρίου από τις 10.00 έως 
τις 21.00 και Δευτέρα 16 Ιανουαρίου από τις 
12.00 έως τις 20.30. Είσοδος: 5€

■ «Το φύλο μου, ο εαυτός μου»: Ημερίδα με 
άξονα το Φύλο από το Φωτογραφικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου από 
τις 10.30 έως 14.30 στο Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Τηλέφωνο: 
2310566716

■ «Καφέ της Επιστήμης»: Για δωδέκατη συνεχή 
χρονιά, από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονί-
κης, το Βρετανικό Συμβούλιο και το ΝΟΗΣΙΣ με 
θέμα την ανθρωπογενή κλιματική μεταβολή. 
Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 στις 18:30 στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο. Είσοδος ελεύθερη.

Εκδηλώσεις στη ΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονία:
Προτάσεις για διασκέδαση 
Σέρρες
Μουσική βραδιά με έργα του Χρήστου Δημάκη: Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 21.00 
στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια» υπό την αιγίδα του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ Σερρών

Πιερία
«Διγενής Ακρίτας»: Μουσικοθεατρική παράσταση στο πλαίσιο της πρώτης εκδήλω-
σης της Σχολής Γονέων - Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης την Δευτέρα 16 Ιανουα-
ρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κατερίνης. Ώρα έναρξης: 19.00

Ημαθία
Ετήσιος χορός «Αγίας Βαρβάρας»: Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων «Σείριος» στο Μακροχώρι Ημαθίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρ-
βάρας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα από το Μικτό κέντρο ΑΜΕΑ «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης». Ώρα έναρξης: 20.00. Είσοδος: 15€ (πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό).

Κοπή βασιλόπιτας Ομίλου Κολύμβησης «Νάουσα»: Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου και 
ώρα 18.00, στον όροφο του καφέ «Νέον». Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρου-
σία τους ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, χρυσός Ολυμπιονίκης στα 100μ. πεταλούδα 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και ο προπονητής του, Τάσος Καλιτσάρης.

Κοπή βασιλόπιτας Συλλόγου Ποντίων Αλεξάνδρειας: Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου και 
ώρα 19:00 στην αίθουσα του συλλόγου.

Κοπή βασιλόπιτας Ομίλου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάουσας «Η Αράπιτσα»: 
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 17:30 στην αίθουσα «Βέτλανς» του Πολυχώρου Πο-
λιτισμού «Χρήστος Λαναράς».

Κοπή βασιλόπιτας του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας: Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 
στη Στέγη Δημιουργίας του Συλλόγου.

Κοπή βασιλόπιτας Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντιακά Νιάτα Άνω Ζερβοχωρίου: Την 
Κυριακή 15 Ιανουαρίου και ώρα 18.00, στην αίθουσα του συλλόγου.

Κοπή βασιλόπιτας «Κένταυρος Νάουσας»: Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και ώρα 11:45, 
στο ROBIN HOOD στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας

Κοπή βασιλόπιτας του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Νάουσας: Την Κυριακή 15 
Ιανουαρίου και ώρα 11.00. στην αίθουσα του Συλλόγου, Σωφρονίου 23.

Βιωματικά εργαστήρια: Από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών «Άγιος Παρθένιος» με γενι-
κότερο τίτλο: «Η έκφραση της ψυχής ως σύμμαχος της υγείας». Κάθε Δευτέρα στις 
17:30 στην οδό Μ. Καρακωστή 9, Βέροια.

«Κι εσείς για το γιατρό;»: Κωμωδία από την «ΘΕΑτρική πινελιά» το Σάββατο 14 Ιανου-
αρίου και για 5 ακόμα συνεχόμενες παραστάσεις 15, 16, 17, 18 και 19 Ιανουαρίου στις 
21.00 στη σκηνή της αίθουσας «ΕΡΙΑ» στη Νάουσα. Είσοδος: 5€
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ODEON 
ΠΛΑΤΕΙΑ
■ THE BYE BYE MAN
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 21.10, 23.20)
■ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 20.20, 
22.10, 23.00)
■ ΣΙΩΠΗ – SILENCE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.30)
■ ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, 20.00, 
21.40, 22.30)
■ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.20)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10)
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.40 ΣΑ-
Β,ΚΥΡ: και 17.20)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20, 20.30, 22.40)
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
16.10, 17.00)
■ TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.30)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 17.10)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 16.00, 18.00)

STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
■ THE BYE BYE MAN
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.10, 23.20 ΔΕΥ-
,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 18.50)
■ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 19.50, 22.30)
■ ΝΥΚΤΟΒΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ - NOCTURNAL ANIMALS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.15)
■ ΣΙΩΠΗ – SILENCE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.15)
■ ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 20.10, 
21.40, 22.40)
■ PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20)
■ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΝ; - WHY HIM?
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.00)
■ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 22.50)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.40, 21.00, 23.10)
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 21.30, 23.30)
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, 18.30, 19.40 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 15.30, 16.30 ΚΥΡ: και 12.30, 13.30, 
14.30)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 18.00 ΣΑ-
Β,ΚΥΡ: και 15.40, 16.00 ΚΥΡ: και 12.00, 13.00, 14.10)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
15.50, 17.10 ΚΥΡ: και 12.20, 13.20, 14.40)

VILLAGE CINEMAS - 
Mediterranean Cosmos

■ THE BYE BYE MAN
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 21.40, 23.50)
■ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ - LIVE BY NIGHT
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20, 20.20, 21.20, 
23.00, 00.15)
■ ΝΥΚΤΟΒΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ - NOCTURNAL ANIMALS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.00, ΣΑΒ: και 
00.30)
■ ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 20.00, 20.50, 
21.30, 23.20, 00.00 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 13.45, 16.30)
■ ΣΙΩΠΗ – SILENCE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 22.40)
■ ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.45, 21.00, 23.15)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 22.50)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
13.15, 16.20)
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 14.30, 16.30 ΚΥΡ: και 
12.30)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.45 ΚΥΡ: και 12.15)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 18.10 ΣΑ-
Β,ΚΥΡ: και 13.30, 14.40, 15.50 ΚΥΡ: και 12.00)
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ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ

Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη
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Superleague

Τρέχουν και δεν φτάνουν Συνεχίζει με το κεφάλι ψηλά

Αισιοδοξία για τη συνέχεια

Νέα αρχή και λύσεις  
συμβολαίων

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Κάτι αλλάζει…

Σε δεύτερη…  
μοίρα το αγωνιστικό

ΠΑΟΚΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΡΗΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

FOOTBALL LEAGUE

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Football League

Με… φόντο τον τελικό!

Την Δευτέρα η ετήσια 
γιορτή της Ένωσης

Προχωράει  
η κατασκευή στεγάστρου

Η μεταγραφική ενίσχυση… άργησε στον ΠΑΟΚ, αφού 
παρά τις αρχικές προσδοκίες πως οι μεταγραφές θα 
«τρέξουν» γρήγορα από τον Δεκέμβριο ακόμα, κάτι 
τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε και οι «ασπρόμαυροι» τρέ-
χουν τώρα – μεσούσης του Γενάρη - και δεν φτάνουν.

Οι ιθύνοντες, άλλωστε, έχουν καταλήξει σε ποιες 
θέσεις χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, όμως, οι ανά-
λογες κινήσεις δεν έχουν γίνει- πέραν από την προ-
σθήκη του Λάμπρου. Μένει, λοιπόν, να δούμε αν ο 
μεγάλος γιος του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργος, μετουσιώ-
σει σε πράξη αυτό που υποσχέθηκε, τονίζοντας μετα-
ξύ άλλων πως: «Θέλω να δω όλους αυτούς να μου 
μιλάνε, αφού ολοκληρώσουμε τις μεταγραφές. Κά-
νουμε το καλύτερο δυνατό και οι δικοί μου άνθρωποι 
το γνωρίζουν αυτό».

Κρατάει μόνο τη νίκη απέναντι στον Παναιγιάλειο και 
συνεχίζει ο Άρης, που θέλει να ρεφάρει την ήττα στο 
Ελ Πάσο στις αρχές του 2017, κάνοντας το «2 στα 2» 
σήμερα στον Εύοσμο. Ο Νίκος Αναστόπουλος, που 
παράλληλα σκέφτεται αι τη μεταγραφική ενίσχυση 
του συνόλου του, είδε τους παίκτες του να προπο-
νούνται μετ΄ εμποδίων όλη την εβδομάδα, εξαιτίας 
των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Επέστρεψαν τα χαμόγελα στον Αιγινιακό, μετά τη 
νίκη και την καλή εμφάνιση στην Ελευσίνα έφερε 
χαμόγελα και πλέον οι παίκτες του Περικλή Αμανατί-
δη είναι πιο αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Την ίδια ώρα, 
συνεχίζονται οι επαφές για την ενίσχυση του ρόστερ 
τους, με τον Ζούρκο να επιστρέφει για το αυριανό 
ματς (15:00) με τα Τρίκαλα.

Ξεχνάει τον ΟΦΗ, κάνει στροφή στον Κισσαμικό ο 
Πανσερραϊκός, που θέλει να κάνει μία νέα αρχή αύ-
ριο, μετά την ήττα του στην Κρήτη. Στο μεταξύ, λύ-
σεις συμβολαίων υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες 
στα «λιοντάρια», αφού παρελθόν αποτελούν ο Γάλ-
λος γκολκίπερ Άντονι Ντουπρέ, και ο μέσος Ανδρέας 
Ανδρέου.

ΣΗΜΕΡΑ: 

15:00 Αγροτικός Αστέρας-Άρης (ΕΡΤ3).

ΑΥΡΙΟ: 

15:00 Καλλονή-Απόλλων Σμύρνης,  
15:00 Αχαρναϊκός-ΟΦΗ,  
15:00 Κισσαμικός-Πανελευσινιακός,  
15:00 Αιγινιακός-Τρίκαλα,  
15:00 Αναγέννηση Καρδ.-Χανιά,  
15:00 Παναιγιάλειος-Πανθρακικός,  
15:00 Καλλιθέα-Σπάρτη,  
17:00 Πανσερραϊκός-Λαμία (ΕΡΤ3).

Ξημερώνουν καλύτερες μέρες για τον Ηρακλή, αφού 
η εβδομάδα που προηγήθηκε είχε θετικό πρόσημο 
για τους «κυανόλευκους» και έδειξε πως κάτι… αλ-
λάζει. Οπωσδήποτε στα θετικά ήταν η παραμονή του 
Γιώργου Σαραμαντά, αλλά και ο ερχομός στη Μίκρα 
των Άνταμ Τζανετόπουλου, Αντώνη Ηλιάδη και Χρή-
στου Δώνη, ενώ αναμένονται και νέα πρόσωπα. Στο 
μεταξύ, για τις 25 Ιανουαρίου μεταφέρθηκε η ανα-
βληθείσα αναμέτρηση του Ηρακλή στην Βέροια.

Με τις διοικητικές εξελίξεις να βρίσκονται σε πρώτο 
πλάνο για τους ιθύνοντες της Βέροιας, μοιραία, το 
αγωνιστικό κομμάτι έχει περάσει σε δεύτερη… μοί-
ρα., αν και η βαθμολογική θέση της ομάδας δεν επι-
τρέπει αυτήν την «πολυτέλεια». Ήηδ, πάντως, από το 
ρόστερ της «Βασίλισσας» αποτελούν παρελθόν έξι 
ποδοσφαιριστές και ακολουθούν και άλλοι, ενώ ο 
μοναδικός, που έχει έρθει στην ομάδα της Ημαθίας 
είναι ο 26χρονος κεντρικός μέσος, Χαλιφά Σουλέ. 
Πάντως, η «Βασίλισσα» θα πρέπει να «ψωνίσει» από 
το πρώτο ράφι και να ενισχυθεί με παίκτες πρώτης 
γραμμής, αν θέλει, έστω και την ύστατη ώρα, να σώ-
σει την παρτίδα.

Το σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί η 11η αγωνιστική 
της Super League, που περιλαμβάνει τα εξής ματς:

ΣΗΜΕΡΑ: 

15:00 Ηρακλής-Κέρκυρα,  
17:15 Βέροια-Λεβαδειακός,  
19:30 Πλατανιάς-Ολυμπιακός.

ΑΥΡΙΟ: 

15:00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ,  
17:15 Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός,  
17:15 Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα,  
17:15 Ατρόμητος-Πανιώνιος,  
19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Μπροστά σε μία μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί, μετά από 
τρία χρόνια, και πάλι σε τελικό κυπέλλου, βρίσκε-
ται ο Άρης, που υποδέχεται στις 17:00 την ΑΕΚ στο 
Αλεξάνδρειο και θέλει να «σφραγίσει» την πρόκρισή 
του. Οι δύο ομάδες, που συναντήθηκαν το περασμένο 
σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ, με την Ένωση να φτάνει 
σε μία εύκολη νίκη, αναγνωρίζουν πως ένα νοκ-ά-
ουτ ματς κυπέλλου είναι διαφορετικό από εκείνο του 
πρωταθλήματος. Οι παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη, 
πάντως, δηλώνουν πανέτοιμοι να εκμεταλλευτούν 
την τεράστια ευκαιρία, που έχουν μπροστά τους, 
έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους. Να σημειωθεί 
ότι το άλλο ζευγάρι είναι αυτό μεταξύ του Ολυμπι-
ακού και του Παναθηναϊκού, που θ΄ αναμετρηθούν 
την Δευτέρα.

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 19.00 θα πραγματο-
ποιηθεί η ετήσια γιορτή της ΕΠΣ Μακεδονίας στην 
αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι αφιερωμένη στην 
προστασία των Παιδιών από την κακοποίηση και την 
εκμετάλλευση. Κατά τη διάρκειά της θα τιμηθούν 
σωματεία, τα οποία διακρίθηκαν την αγωνιστική πε-
ρίοδο 2015 – 2016 και πρόσωπα με ιδιαίτερη προ-
σφορά στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και το Ποδό-
σφαιρο.

Το όνειρο του προέδρου του τοπικού συμβουλίου 
Αγίας Μαρίνας, Νίκου Γερούκη, και του διοικητικού 
συμβουλίου του Μεγάλου Αλέξανδρου για την κατα-
σκευή στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Αγίας Μα-
ρίνας παίρνει «σάρκα και οστά», καθώς έχει ανοίξει 
πλέον  δρόμος για την κατασκευή του. Συγκεκριμένα, 
την Δευτέρα αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Μεγάλου 
Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας συναντήθηκε με τον μη-
χανικό, που έχει αναλάβει την τοπογραφική μελέτη 
για την νομιμοποίηση των κατασκευών, αλλά και την 
στατική μελέτη του υπό κατασκευή στεγάστρου της 
κερκίδας και πλέον μένει να μπουν οι υπογραφές.

Της Έλενας Τσαλκατίδου

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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«Έξωση» για Απόλλωνα Καλαμαριάς

«Γαλλική» ενίσχυση για Πύδνα

Ημερίδα: Γονιός, φίλαθλος ή οπαδός; Επανέναρξη φυτωρίου  
Βορείων Αθλημάτων  
στον ΣΧΟ Βέροιας

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: 

ΕΠΕΣΘ

Με φόρα από  
τον 1ο γύρο!

Γ  ́Εθνική

Η τροποποίηση στο πρόγραμμα αγώνων, λόγω της κακοκαιρίας, οδηγεί τους ποδοσφαιρι-
στές του Απόλλωνα Καλαμαριάς για δύο μήνες μακριά από το «σπίτι» τους, αφού η επι-
στροφή τους σε αυτό υπολογίζεται στις αρχές Φλεβάρη. Τα δύο εκτός έδρας (με Αριδαία 
και Νάουσα) ματς σε συνδυασμό με το ενδιάμεσο ρεπό κάνουν τους παίκτες του Καλαϊτζίδη 
ν΄ αναπολούν την φυσική τους έδρα, αφού είχε προηγηθεί και η διακοπή, λόγω Χριστου-
γέννων.

Από την πλευρά του, ο Αλμωπός Αριδαίας άνοιξε τον… χορό των μεταγραφών με την από-
κτηση του 32χρονου μέσου, Γιώργου Μπρέγκου, που θεωρείται καλή προσθήκη, ενώ προ-
σθαφαιρέσεις γίνονται στο ρόστερ της ΑΠΕ Λαγκαδά, από την οποία παρελθόν αποτελούν 
οι Παναγιωτούδης, Καρακατσάνης και Καρασταύρου, που θα δώσουν τις θέσεις τους στους 
επόμενους.

Το αυριανό πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής (15:00): Ορφέας Ξάνθης-ΑΠΕΛ, Αλμωπός 
Αριδαίας-Απόλλων Καλαμαριάς, Μακεδονικός Φούφα-Δόξα Προσκυνητών, ΑΕ Ποντίων 
Βατολάκκου-Εορδαϊκός 2007, Καβάλα-Καμπανιακός, Νάουσα-Απόλλων Παραλιμνίου, 
Δόξα Δράμας-Νέστος Χρυσούπολης.

Η Πύδνα Κίτρους μπορεί να καμαρώνει που έκανε «δικό» της τον Αλέξη Πιαστόπουλο, τον 
19χρονο αμυντικό μέσο, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην δεύτερη ομάδα της Βαλενσιέν 
και το καλοκαίρι είχε την ευκαιρία να συνεχίσει επαγγελματικά στην ομάδα της Βόρειας 
Γαλλίας, που αγωνίζεται στην Ligue II.

Το αυριανό πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής (15:00): Απόλλων Λάρισας-Νίκη Βόλου, 
Πύδνα Κίτρους-Τηλυκράτης 2014, Εθνικός Φιλιππιάδας-Διαγόρας Σεβαστής, Αμβρακία 
Κωστακίων-Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας, Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-ΑΕ Καραϊσκάκης, 
Πιερικός-Αστέρας Πετρίτη, Ρήγας Φεραίος-Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου, Ολυμπιακός 
Βόλου-Θεσπρωτός.

• Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η 14η αγωνιστική του 1ου και 2ου ομίλου της 
Γ΄ Εθνικής, που αναβλήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο, λόγω των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, ενώ η 16η αγωνιστική, που ήταν προγραμματισμένη για τότε, μετατίθεται για 
τις 25 Φεβρουαρίου.

Η Ένωση Πετο-
σφαιρικών Σω-
ματείων Θεσσα-
λονίκης (ΕΠΕΣΘ) 
διοργανώνει μία 
σημαντική Ημερίδα 
με θέμα «Γονιός, 
Φίλαθλος ή Οπα-
δός;» την Κυριακή 
15 Ιανουαρίου στις 11.00 στην Αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» στο 
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορούν 
να την παρακολουθήσουν γονείς αθλητών-αθλητριών, προπο-
νητές και διαιτητές.

Την Ημερίδα θα χαιρετίσει ο πρόεδρος της ΕΠΕΣΘ, Ευάγγελος 
Ντινόπουλος, εισηγήτρια θα είναι η Κέλλυ Πατρίκου (Ψυχο-
λόγος-Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια), ενώ θα υπάρξουν 
παρεμβάσεις από τους Παρασκευή Κουρτίδου (Παθολόγος), 
Αθηνόδωρο Νικητόπουλο (Παρεμβατικός Καρδιολόγος) και 
Αντώνη Πήττα (Οικογενειακός Γιατρός).

Σε περιπέτειες  
λόγω Μίχελ ο ΠΑΟΚ

Λογικό ήταν η παραχώρηση του Ροντρίγκες στη Γα-
λατσαράι να ανοίξει έναν νέο κύκλο συζητήσεων για 
τη φιλοσοφία που επικρατεί στον ΠΑΟΚ σε αγωνι-
στικά θέματα. 

Θεωρητικά ο «Δικέφαλος», με δεδομένο ότι ο πρώην 
επιθετικός της ομάδας έδειχνε ότι ήταν μία αξιόπι-
στη λύση στα χέρια του Ιβιτς, θα έπρεπε να κάνει ό,τι 
περνούσε από το χέρι του προκειμένου να τον κρα-
τήσουν στον ΠΑΟΚ. Πρακτικά όμως από τη στιγμή 
που οι Τούρκοι πλήρωναν τη ρήτρα που υπήρχε στο 
συμβόλαιο του Ροντρίγκες και συγχρόνως πρόσφε-
ραν στον παίκτη διπλάσιο συμβόλαιο τα πράγματα 
ήταν δύσκολα. Κανένας παίκτης δεν είναι… μηχανή. 
Ανθρωποι είναι όλοι. Με ιδιοτροπίες, συναισθήματα 
και όνειρα. Οπότε από τη στιγμή που ο Ροντρίγκες 
έμαθε ότι Το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι και ήθελε 
να φύγει, δύσκολα μπορούσε κάποιος να τον στα-
ματήσει. Βεβαίως ίσως ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είναι 
περισσότερο προνοητικός και να ανέβαζε τη ρήτρα 
μετά τα όσα έκανε ο ποδοσφαιριστής στον αγώνα με 
τη Φιορεντίνα, αλλά από τη στιγμή που δεν προνόη-
σε αυτή την κίνηση τώρα έχει άλλη δουλειά: να βρει 
τρόπο να καλύψει το κενό της απουσίας του Ροντρί-
γκες και συγχρόνως την ενίσχυση της ομάδας στις 
θέσεις που έχει ανάγκη.

Δυστυχώς όμως ο αρμόδιος για την υλοποίηση του 
σχεδιασμού κ. Μίχελ πατάει την μία μπανανόφλουδα 
μετά την άλλη. Αρχικώς εισέπραξε ένα μεγαλοπρε-
πέστατο «όχι από τον ΑΠΟΕΛ στην πρόταση που έκα-
νε για τον Σωτηρίου και στη συνέχεια έχασε τη μάχη 
της διαπραγμάτευσης με τον  Ανσαριφάρντ. Όλα αυτά 
δεν κοστίζουν μόνο αγωνιστικά, αλλά και επικοινω-
νιακά στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» εκτός απροόπτου θα αποκτήσει τον 
Ουάρντα, τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό ο οποίος είχε 
πολύ καλή παρουσία επί 1,5 χρόνο στον Παναιτωλι-
κό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο παίκτης εάν ολο-
κληρωθεί η μεταγραφή θα είναι στη διάθεση του Ιβιτς 
σχεδόν στo τέλος του Ιανουαρίου γιατί συμμετέχει 
στο Copa Afrika. Tι σημαίνει αυτό; Ότι θα μπει στο 
κλίμα της ομάδας ενώ θα έχουν περάσει σημαντικοί 
αγώνες για τον «Δικέφαλο». Όλα αυτά δείχνουν ερα-
σιτεχνική αντίληψη από τον Λούμπος Μίχελ, τον άν-
θρωπο στον οποίο ο Ιβάν Σαββίδης, ουσιαστικά έχει 
δώσει τα κλειδιά του σχεδιασμού της ομάδας.

Του Βασίλη Μάστορα

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

Την εντυπωσιακή πορεία 
του πρώτου γύρου θέλει 
να συνεχίσει ο Κιλκισια-
κός, που πλέον έχει και 
νέο πρόσωπο στη σύνθε-
σή του. Ο λόγος για έναν 
παλιό… γνώριμο, τον 
32χρονο επιθετικό, Βλά-
ντο Σαβελίδη (φωτό), ο 
οποίος επιστρέφει, μετά 
από δυόμιση χρόνια στον 
ΑΟΚ, με σκοπό ν βοη-
θήσει και αυτός με την 
εμπειρία του την ομάδα. 
Οι ποδοσφαιριστές του 
Μάκη Δανδίκα αγωνίζο-
νται σήμερα (15:00) στο 
Πεδινό, με στόχο την 
πρώτη νίκη της χρονιάς.

Ανακοινώθηκε η  επανέναρξη του Φυτωρίου 

Βορείων Αθλημάτων (σκι δρόμων αντοχής – 

langlauf/cross country ski) στον ΣΧΟ (Σύλλογο 

Χιονοδρομικών Ορειβατών) Βέροιας. Το τμήμα, 

που έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στον σύλλογο 

κατά το παρελθόν,  έρχεται να συμπληρώσει το 

«παζλ» (αλπικό σκι, ορειβασία, αναρρίχηση) της 

επανεκκίνησης του ιστορικού σωματείου της πό-

λης. Στα συν εντάσσεται το γεγονός ότι το άθλη-

μα με τα roller ski που διαθέτει ο Σύλλογος, μπο-

ρεί να γίνεται 12 μήνες τον χρόνο και συνεπώς 

θα έχουν την δυνατότητα να το γνωρίσουν και οι 

αθλητές που μετέχουν στο φυτώριο αλπικού σκι.



Aυτό το Σάββατο 14 Ιανουαρίου μαζί με το 3     ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

ΑΚΟΜΗ

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης

αναγνώστες  κερδίζουν από...20

Γαστρεντερίτιδα 
και άλλες χειμερινές ιώσεις

Απαλλαγείτε
από τις εμμονές σας

Μήπως είστε από τους ανθρώπους εκείνους που φοβάστε υπερβολικά τα μικρόβια,  
τις ασθένειες κ.ά. και πλένετε συνέχεια τα χέρια σας;
Μήπως έχετε την ανάγκη να τα κάνετε όλα τέλεια; 
Συνηθίζετε να κάνετε πάντα την ίδια διαδρομή ή τις ίδιες ακριβώς κινήσεις;
Μαζεύετε πολλά πράγματα και δεν πετάτε τίποτα;
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής ή, αλλιώς, της... 
λογικής τρέλας!

Η γαστρεντερίτιδα είναι φλεγμονή του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου τόσο 
του στομάχου όσο και του λεπτού εντέρου. Μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Υπάρχει 
μια ποικιλία παθογόνων αιτίων, όπως βακτήρια κ.ά., που μπορεί να οδηγήσουν στη νόσο της γα-
στρεντερίτιδας. Οι ιοί μεταδίδονται εύκολα από ένα μολυσμένο άτομο κατά την άμεση επαφή με 
ένα υγιές. Η εισπνοή μολυσμένων σταγονιδίων που απελευθερώνονται σε περιπτώσεις έντονης 
διάρροιας ή εμετού μπορεί να οδηγήσει στη μόλυνση ενός υγιούς ατόμου. Οι επιδημίες γαστρε-
ντερίτιδας είναι πολύ συχνές σε χώρους με συγχρωτισμό ανθρώπων, όπως στους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, στα σχολεία και στα νοσοκομεία. 

Στην έκδοση αυτήν παρουσιάζουμε φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης τόσο της γαστρεντερί-
τιδας, όσο και των άλλων χειμερινών ιώσεων. 


