
Επίσης διαβάστε...

Δ
ιάβασα με ενδιαφέρον και προσε-

κτικά όλες τις απόψεις, σχετικά με

την αποχώρηση δύο επιχειρηματι-

κών κολοσσών από τη χώρα μας, της 3Ε και

της ΦΑΓΕ. Ούτε ένας αρθρογράφος είπε ότι

οι εταιρείες που αποχωρούν για Ελβετία και

Λουξεμβούργο είναι αχάριστες ή φέρονται…

αντιπατριωτικά στη δύσκολη συγκυρία! Πώς

να το υποστηρίξουν άλλωστε; Μήπως η δι-

οίκηση, η πολιτεία τους βοήθησε ή τους

απάλλαξε από τις γραφειοκρατικές στρεβλώ-

σεις; Μήπως η εκάστοτε κυβέρνηση - όλες

αυτές τις δεκαετίες - φρόντισε να προσφέρει

στους επενδυτές, υποδομές και δομές προ-

κειμένου να τους διευκολύνει; Μήπως δη-

μιούργησε σταθερό φορολογικό περιβάλλον;

«ΜΥΣΤΗΡΙΟ» ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΝ

Τριάντα μοναχοί «τρώνε» από την εικόνα 
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Αγίου Όρους! 
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«Τα ψέματα Mπουτάρη και…
τα παντελόνια που δεν τιμά»

Το ρεπορτάζ της «Κ», για την καθυστέρηση στη δημιουργία νέων λεωφορειολωρίδων ήταν η σταγόνα, που ξεχείλισε 

το ποτήρι! Η διοίκηση Μπουτάρη κατήγγειλε την αντιπεριφέρεια για ολιγωρία, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης κατηγορηματικά 

τη διέψευσε ζητώντας να σοβαρευτεί και να αναλάβει τις ευθύνες της! Ο κ. Τζιτζικώστας στέλνει με αυτόν τον τρόπο 

ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει τη δημαρχιακή καρέκλα, που έχασε ο βουλευτής Κ. Γκιουλέκας, 

παρά την αμέριστη στήριξη της κυβερνώσας παράταξης.
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ΕΞΩ ΦΡΕΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παραιτείται από την προεδρία 
της ΝΔ Θεσσαλονίκης;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ

η σκιά του 
α. ςαμαρά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο μπάρμπα Μήτσος 

στο… Λουξεμβούργο!

Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου
melinakarapanagiotidou.blogspot.gr
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❱❱ Δ. ΨωμιAΔης

«Σκάνδαλα», μπάλα 
και μπουζούκια

❱❱ Δ. ΓαλαμAτης 

Το δημαρχιλίκι 
δεν του έφθανε… 

❱❱ Γ. ιωαννIΔης 

«Στο καλό φίλε μου 
Παναγιώτη Σπύρου»



Ειδικά όσον αφορά το τελευταίο, με-

τράμε… 189 ή 199 διαφορετικά φορολογικά

νομοσχέδια! Κάθε νέος υπουργός (τσάρος τα

παλιά τα χρόνια) μετατρέπει με 2-3 νέα νο-

μοσχέδια τις κλίμακες! Η φορολογία για τις

επιχειρήσεις είναι σημαντικός παράγοντας

- εκτός από τα κέρδη - και για το κόστος πα-

ραγωγής. 

Οι σοβαρές μεγάλες και πολυμετοχικές

επιχειρήσεις που «απολογούνται» στους με-

τόχους τους, πρέπει να καταρτίσουν πλάνα

ανάπτυξης και κερδών, που βασίζονται στην

κοστολόγηση του προϊόντος τους. Μέσα σε

αυτό το κόστος όμως, εκτός της ενέργειας,

των εργατικών κι άλλων λειτουργικών εξό-

δων, συμπεριλαμβάνεται και η φορολογία.

Και πώς να το κάνεις αυτό, όταν κάθε τόσο

αλλάζουν τα... νούμερα;

Το οικονομικό ρεπορτάζ λέει ότι έτοιμες

να φύγουν είναι και η S&M και η ΜΕΤΚΑ

του Μυτιληναίου. Εγώ σας λέω ότι έτοιμος

είναι να αλλάξει έδρα και ο… μπάρμπα Μή-

τσος, που έχει μία μικρή βιοτεχνία. Κι αυτό

συμβαίνει καθημερινά και το έχουμε διαπι-

στώσει όλοι, ακούγοντας για κάποιον γνω-

στό που «την έκανε» για Βουλγαρία και

διηγείται με λάμψη στα μάτια πόσο ευχαρι-

στημένος είναι, γιατί το ΦΠΑ εκκαθαρίζεται

αυτόματα, γιατί η φορολογία είναι 10% και

οι συντελεστές σταθεροί!

Αντί λοιπόν να κάνουμε ή να έχουμε προ-

σπάθεια ανάκαμψης και ανάπτυξης η επι-

χειρηματικότητα αιμορραγεί. Ξέρετε τι

σημαίνει για το χρηματιστήριο η αποχώ-

ρηση της 3Ε που είχε κεφαλαιοποίηση

κοντά στα έξι δις ευρώ; Σε συνδυασμό με

την επικείμενη αποχώρηση του ΟΠΑΠ, θα

μετατραπεί σε... περιφερειακή αγορά. Και αν

φύγουν ΜΕΤΚΑ κι άλλες εταιρείες όπως το

σχεδιάζουν θα θυμίζουμε… Αλβανία! Κι ούτε

καν, γιατί κι εκεί, προοδεύουν!

Το δε πιο περίεργο είναι ότι  το περιβάλ-

λον μας δεν (θα) είναι μόνο φτωχό και υπο-

βαθμισμένο, αλλά και… εχθρικό. Ποτέ δεν

ξεπεράσαμε το ταξικό μίσος εναντίον της

επιχειρηματικότητας. Ο εργοδότης σε αυτή

τη χώρα δεν είναι ένας άνθρωπος που προ-

σφέρει -μέσω του κεφαλαίου του- στην κοι-

νωνία και δημιουργεί θέσεις εργασίας

δίνοντας δουλειές σε οικογένειες, αλλά ένας

«μισητός καπιταλιστής» που θα χαρούμε να

τον δούμε… κατεστραμμένο!

Ίσως αυτή η… φθονερή ψυχολογία του

μέσου Έλληνα να δικαιολογείται εν μέρει

από την ανάπτυξη του εθνικού σπορ, της...

κρατικοδίαιτης εθνικής λαμογιάς! Οι επιχει-

ρήσεις καταρρέουν και όσες μπορούν να

σταθούν ετοιμάζονται να φύγουν για φορο-

λογικούς παραδείσους. Η δε μεγάλη πα-

ρακμή της κοινωνίας μας αντανακλά στην

κουβέντα του Μπάρμπα Μήτσου που σχο-

λιάζει «φεύγουν οι μεγάλες επιχειρήσεις

από την Ελλάδα και… καλά κάνουν».
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Το «τέλος» της Ευδαιμονίας 
✎Του Σάκη Τζακόπουλου

Α
νήκω στη γενιά της ευ-

δαιμονίας. Στη γενιά,

που εδώ και 30 χρόνια

έζησε άνετα. Ανήκω στην πρώτη γενιά Ελ-

λήνων που δεν γνώρισε πόλεμο, ξενιτιά,

πείνα, φτώχεια, εμφύλιο, χούντα. Ανήκω

στη γενιά, που δεν φοβόταν να μιλήσει δη-

μόσια, η πρώτη γενιά που είχε περιθώρια

επιλογών. Ανήκω στη γενιά, που πήρε την

κατάσταση στα χέρια της αλλά έχασε τη

μάχη γιατί δεν ήξερε από πόλεμο αλλά

έμαθε να κάνει πλιάτσικο. Στη γενιά, που

επιβίωσε μέσα στον ωχ-αδελφισμό, χωρίς

κανόνες και με το μέτρο της ηθικής να υπα-

κούει μόνο στο εγώ του καθένα. Είναι η

γενιά που στην ειρήνη πλιατσικολόγησε τα

πάντα, βολεύτηκε και επαναπαύθηκε αλλά

κυρίως ξέχασε ή δεν την άφησε  ο περίγυ-

ρος να δουλέψει. Είναι η γενιά που κρύβεται

πίσω απ’ το ανάθεμα στους πολιτικούς και

πίσω από μοιρολατρικά σενάρια περί συνο-

μωσιών. Είναι η ίδια γενιά που εδώ και λίγο

καιρό της φταίνε οι μετανάστες, αυτή που

θήτευσε για αρχή στον μεγαλο-ιδεασμό της

κάθε μορφής αριστερίστικης θολο-κουρ-

τούρας.

Είναι αυτή η γενιά που πάντα λούφαζε, πε-

ριμένοντας σωτήρες και εθνάρχες να την

σώσουν. Είναι η γενιά, που περιμένει κάποι-

ους και με όποιο τίμημα να αποφασίσουν για

την ίδια αλλά και για την επόμενη αλλά μπο-

ρεί και την μεθεπόμενη. 

Πως φτάσαμε εδώ; Πως σήμερα oι κάθε

λογιών Έλληνες μικρομεσαίοι έκλεισαν τα

πάντα, έκρυψαν στο σεντούκι ότι μπόρεσαν

και  βρίζουν και κλαίνε τη μοίρα τους; Πως η

πετυχημένη συνταγή του «πετυχημένου» με-

γαλοαστού των περασμένων 3 δεκαετιών,

που φτιάχτηκε απ’ το πλιάτσικο, σήμερα εύ-

κολα μπήκε στο άρθρο 99 αλλά για καλό και

για κακό έκρυψε ότι μπόρεσε στην Ελβετία ή

σε χιλιάδες offshore εταιρείες; Πως οι άλλοι,

οι πολλοί, όσοι αυτές τις 3 δεκαετίες άρπαζαν

μόνο τα ξεροκόμματα, αναζητούνε τώρα με-

ταξύ τους «βαρβάρους»; Πως ξαφνικά στις

πόλεις μας κοιτάνε πλέον «στραβά» τον κάθε

λογής μελαμψό εργάτη που χρόνια τώρα μα-

ζεύει τα ροδάκινα και τις ελιές στα χωράφια

μας, τον Αλβανό που χτίζει τα σπίτια μας και

φτιάχνει τους δρόμους μας και τη Γεωργιανή

«Ρωσοπόντια» που χρόνια τώρα καθαρίζει το

σπίτι μας ή προσέχει τη μάνα μας;

Πως η Ελλάδα έχει βρεθεί στην έρημο και

όχι για λόγους πρωτίστως οικονομικούς,

όπως η καθημερινή πολιτική φλυαρία διεκ-

δικεί να πιστέψουμε. Η κρίση είναι βαθύτερη.

Κρίση περιεχομένου, νοήματος, ταυτότητας

και προσανατολισμού. Με αυτά θα αναμετρη-

θούμε, ο καθένας με τις απόψεις του, ο κα-

θένας με τις ιδέες του, τα χρόνια που

έρχονται. Όλοι μιλάμε και γράφουμε πολύ για

την κρίση. Δίκαιο και σωστό φαίνεται, γιατί

ένα μαύρο σύννεφο των συνεπειών των

λαθών της γενιάς μας  κάθεται πάνω από την

ελληνική κοινωνία. Βαραίνει την ψυχή και τη

ζωή του καθένα μας.

Υπάρχει έξοδος από το αδιέξοδο; Βασική

προϋπόθεση της εξόδου είναι η πολιτική ανα-

συγκρότηση. Όμως οι πολιτικές δυνάμεις,

αυτές που ο ελληνικός λαός έχει αναδείξει

με την ψήφο του, περισσότερο είναι προσα-

νατολισμένες στο τι έγινε παλιότερα, τρέχουν

μετά τα γεγονότα πάντα και δεν διαμορφώ-

νουν μέχρι σήμερα μια κατεύθυνση εξόδου.

Είναι αλήθεια μια δύσκολη πορεία. Σή-

μερα πλέον ήρθε το τέλος της ευδαιμονίας,

όταν καθημερινά δίπλα μας, κοντά μας, στη

διπλανή πόρτα, άνθρωποι βιώνουν το αδιέ-

ξοδό του ο καθένας. Άνεργοι, χαμηλοσυν-

ταξιούχοι, νέοι επιστήμονες, ανασφαλείς

εργαζόμενοι, πολύτεκνες οικογένειες.

Έχουμε μπει όλοι μας σε ένα χορό όπου

δεν υπάρχει σταματημός. Χορεύουμε σαν τις

μαριονέτες που τις κινούν με νήματα. Η θέρ-

μανση του χειμώνα, τα φροντιστήρια των

παιδιών, η ανασφάλεια με την ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη τριβελίζουν το μυαλό του

απλού πολίτη. Η συνεχώς αυξανόμενη δημι-

ουργία κοινωνικών παροχών και δομών

όπως κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό

φαρμακείο και ιατρείο, άσυλο για αστέγους

καταμαρτυρεί την ανάγκη της κοινωνίας για

βοήθεια.

Έφτασε πλέον ο χρόνος για να αφυπνιστεί

η συνείδησή μας. Τα μέτρα που παίρνονται

σωρηδόν, τα μνημόνια που συζητιούνται και

επαναδιαπραγματεύονται έκαναν τον κάθε

Έλληνα ένα πειραματόζωο απέναντι στην

τρόικα, στο ΔΝΤ και το Spiegel.  Ένα πείραμα,

για να δούνε πόσο αντέχει ο Έλληνας. Ο Έλ-

ληνας είναι το πειραματόζωο. Καθημερινά

δοκιμάζεται ο ψυχισμός του αφού καλείται να

τρέχει να καλύψει τις υποχρεώσεις του, για

τη συντήρηση και επιβίωση  της οικογένειας

του, αλλά και τις «πολλαπλές» υποχρεώσεις

του στο κράτος.  

Μόνο συλλογικά αν αντιμετωπίσουμε το

σημερινό αδιέξοδο θα υπάρξει έξοδος. Πολ-

λές φορές εξαρτάται από όλους μας. Αυτό

που δεν φαίνεται εφικτό, εμείς μπορούμε να

το κάνουμε συγκεκριμένο. Να συμπαραστα-

θούμε στον διπλανό μας. Ο καθένας μας

ανάλογα με τις δυνατότητές του. Η αλληλεγ-

γύη δεν είναι ηθικοπλαστική διακήρυξη. Ούτε

πολιτική διαφυγή, ως υποκατάστατο πολιτι-

κής δράσης.

Ο Έλληνας αντέχει,  θυσιάζεται προκειμέ-

νου να είναι συνεπής, αντέχει τα πάντα. Δέ-

χεται τα πάντα, ακόμα και την κοροϊδία και ο

ίδιος με τη σειρά του κοροϊδεύει τον εαυτό

του ότι ο ήλιος θα γίνει «λαμπερός» και η

τσέπη του θα γεμίσει πάλι μαγικά.

Γι’ αυτό σήμερα, πέρα από την πολυλογία

για την κρίση, ας κοιτάξουμε δίπλα μας και

ας κάνουμε κάτι. Το τέλος της ευδαιμονίας

μπορεί να φέρει μια άλλη αρχή.  

Συνέχεια από σελ. 1 Βασική προϋπόθεση της εξόδου
είναι η πολιτική ανασυγκρότηση.
Όμως οι πολιτικές δυνάμεις,
αυτές που ο ελληνικός λαός
έχει αναδείξει με την ψήφο του,
περισσότερο είναι
προσανατολισμένες στο τι έγινε
παλιότερα, τρέχουν μετά τα
γεγονότα πάντα και δεν
διαμορφώνουν μέχρι σήμερα
μια κατεύθυνση εξόδου



✎Του Βαγγέλη Στολάκη
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«ΜΥΣΤΙΚΟ» ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

Γκρίνιες για τις 
ανύπαρκτες ουρές! 

Μ
ιλώντας στην «Κ» ο

Μητροπολίτης Θεσσα-

λονίκης, κκ. Άνθιμος,

κατόπιν αιτήματος του

οποίου η Ιερά Κοινό-

τητα του Αγίου Όρους

αποφάσισε την έκ-

θεση της εικόνας στην πόλη και με αφορμή

τον εορτασμό των εκατό χρόνων από την

απελευθέρωση, εξηγεί, χωρίς ωστόσο να

μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το

ύψος του ποσού, πως «μέρος των εσόδων

θα διατεθεί για το φιλανθρωπικό έργο της

Εκκλησίας». «Τα χρήματα που θα απομεί-

νουν από τα έσοδα θα διατεθούν για συσσί-

τια, οικονομική στήριξη ανέργων και

πολυτέκνων και για αποπληρωμή των... χα-

ρατσιών των πιστών εκείνων που αδυνα-

τούν και ζητούν βοήθεια» αναφέρει

χαρακτηριστικά ο κκ. Άνθιμος. Σύμφωνα με

όσα ισχυρίζεται ο Μητροπολίτης Θεσσαλο-

νίκης με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων

θα καλυφτούν τα έξοδα των διανυκτερεύ-

σεων των τριάντα περίπου Αγιορειτών που

συνοδεύουν την εικόνα στη Θεσσαλονίκη, η

μισθοδοσία των εργαζομένων στην εταιρία

security που ανέλαβε τη φύλαξη της, τα 150

πακέτα δώρων με βιβλία που χάρισε η Μη-

τρόπολη Θεσσαλονίκης όπως επίσης και οι

εκτυπώσεις των ενημερωτικών φυλλαδίων.

«Η Κοινότητα του Αγίου Όρους δεν έχει

καμία οικονομική αξίωση» εξηγεί ο Μητρο-

πολίτης Θεσσαλονίκης. 

Γκρίνιες για την προσέλευση 
Όπως σχολιάζουν στην «Κ» εκκλησιαστι-

κοί κύκλοι «μέχρι στιγμής η προσέλευση

των πιστών δεν είναι η αναμενόμενη» αφή-

νοντας να εννοηθεί πως οι μηχανισμοί δεν

κινήθηκαν όπως θα έπρεπε, αντιδρούν με

την αποστασιοποίηση της Αρχιεπισκοπής

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος καθώς ο Αρ-

χιεπίσκοπος Ιερώνυμος αρκέστηκε να δη-

λώσει «συγκινημένος για την αποδοχή της

εικόνας» και επιμένουν πως «πρέπει να ξε-

καθαριστεί το ακριβές ποσό που θα διατεθεί

για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπο-

λης». Ερωτώμενος ο κκ. Άνθιμος για τον

αριθμό των προσκυνητών αποδίδει τη χα-

μηλή προσέλευση στις… βροχές των προ-

ηγούμενων ημερών και δηλώνει πως «όταν

έφτιαξε ο καιρός η Εκκλησία ήταν κατάμε-

στη». Ο ίδιος εμφανίζεται αισιόδοξος πως ο

αριθμός των πιστών θα αυξηθεί λόγω του

παγκόσμιου ενδιαφέροντος. «Καθημερινά

έρχονται πιστοί από τις γειτονικές χώρες.

Ακόμα και από τη Ρωσία έρχονται με πτήσεις

τσάρτερ» καταλήγει. Από την πλευρά του ο

Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

κκ. Ιωάννης αναφέρει στην «Κ» πως «είναι

μεγάλη ευλογία για την πόλη της Θεσσαλο-

νίκης να φιλοξενεί την εικόνα της Παναγίας

του Άξιον Εστί με αφορμή τους εορτασμούς

των εκατό χρόνων από την απελευθέ-

ρωση», αποφεύγοντας τον περαιτέρω σχο-

λιασμό. 

Ξεχάστηκε η… βεντέτα 
Την ίδια ώρα, ερωτηματικά προκαλεί η

στάση που επέλεξε να κρατήσει η διοίκηση

του δήμου Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις

αφίσες, τα λάβαρα και τα αεροπανό που

έχουν αναρτηθεί σε διάφορα σημεία της

πόλης προαναγγέλλοντας την έκθεση της

εικόνας στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Μια

εβδομάδα μετά την άφιξη της Παναγίας

Άξιον Εστί με τιμές αρχηγού κράτους το

«ενημερωτικό υλικό» παραμένει στη θέση

του με την ανοχή του ιδίου του δημάρχου,

που προφανώς λησμονεί την προεκλογική

«βεντέτα» του με τον Μητροπολίτη Άνθιμο.

Έτσι, και ενώ ο Γιάννης Μπουτάρης πρό-

σφατα κατέθεσε μήνυση κατά φοιτητικών

παρατάξεων για παράνομη αφισοκόλληση,

για το θέμα της εικόνας, τηρεί σιγή ιχθύος.

Ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την ανοχή

αυτή του δημάρχου, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της «Κ», εμφανίζεται και ο αρμόδιος αν-

τιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης

Οικονομικών Πόρων, Χασδάϊ Καπόν ο

οποίος ωστόσο από ότι φαίνεται δεν θα προ-

χωρήσει σε βεβαίωση παραβάσεων. «Θα

ήταν καλύτερα για την επικοινωνία του γε-

γονότος να χρησιμοποιηθούν τα δημοτικά

μέσα ενημέρωσης και να μην έχουν τοποθε-

τηθεί παντού προσδιοριστικές πινακίδες»

σχολιάζει από την πλευρά του ο δημοτικός

σύμβουλος της «Πρωτοβουλίας», Ανέστης

Τελίδης. 

Στο μεταξύ, το λαϊκό προσκύνημα βρίσκε-

ται σε εξέλιξη σε εικοσιτετράωρη βάση. «Θα

περιμένω όσες ώρες χρειαστεί για να δώσει

τη Χάρη της σε μένα και την οικογένειά μου»

σχολιάζει η κ. Μαρία Π., πιστή από τη Θεσ-

σαλονίκη η οποία εναποθέτει τις ελπίδες της

για τη σωτηρία του γιου της, που πρόσφατα

έμαθε πως πάσχει από την επάρατη νόσο,

στην Παναγία. Παραδίπλα ένας άλλος πιστός

κλαίει με λυγμούς, ενώ μπροστά από την ει-

κόνα ο ιερέας «μαλώνει» μια ηλικιωμένη

επειδή προσπάθησε να την προσεγγίσει από

είσοδο που απαγορεύεται και τη στέλνει στο

τέλος της ουράς. 

Σημειώνεται πως η Παναγία του Άξιον

Εστί είναι εικόνα όλων των Αγιορείτικων

Μονών, φέρουσα στο πλαίσιό της τις σφρα-

γίδες και των είκοσι Μονών.  Εξέρχεται του

Αγίου Όρους σε ειδικές περιπτώσεις. Αυτή

είναι μόλις η πέμπτη φορά και η δεύτερη στη

Θεσσαλονίκη από το 1985. Στις 31 Οκτω-

βρίου θα επιστρέψει στο ναό Πρωτάτου στις

Καρυές του Αγ. Όρους. 

Με πολλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο διανομής των εσόδων και των ταμάτων

των πιστών συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στο ναό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου,

όπου εκτίθεται εδώ και μια εβδομάδα η εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί. Ωστόσο, προ-

βληματισμό στους εκκλησιαστικούς κόλπους προκαλεί η μικρή συμμετοχή του κόσμου την

ώρα που η πόλη έχει γεμίσει αεροπανό και αφίσες για την αναγγελία του γεγονότος. 

Ερωτηματικά προκαλεί η στάση
που επέλεξε να κρατήσει η
διοίκηση του δήμου
Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις
αφίσες, τα λάβαρα και τα
αεροπανό που έχουν αναρτηθεί
σε διάφορα σημεία της πόλης
προαναγγέλλοντας την έκθεση
της εικόνας στο ναό του Αγίου
Δημητρίου
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❱❱Η Χρυσή Αυγή τρέφεται και θεριεύει από

τον πρωτόγονο, ενστικτώδη συμψηφισμό.

Επικαλείται το δικαίωμα στην αυτοδικία, σε

ένα περιβάλλον πλήρους απαξίωσης της

έννομης τάξης.

❱❱Και είναι πλέον αργά για να εξηγήσεις σε

κακοπαθιασμένους, απλοϊκούς πολίτες ότι

δεν νοείται ισότητα στην παρανομία.

❱❱Άλλωστε, ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα, -

του οποίου τα μισά και βάλε μέλη θα

έπρεπε να βρίσκονται από καιρό στις πτέ-

ρυγες των ποινικών στις φυλακές-, δεν

είναι και ο πλέον κατάλληλος δάσκαλος για

τέτοια περίπλοκα μαθήματα αγωγής του

πολίτη. Όχι;

❱❱Τυχερές οι νοσοκόμες. Τώρα εκτός από

τα κοράκια, τους πεθαμενατζήδες, θα δί-

νουν σύρμα και στους συμβολαιογράφους,

όταν πεθαίνει κάποιος και θα παίρνουν και

από κει… χαρτζηλικάκι. Από τη μια πόρτα

θα μπαίνει η νεκροφόρα και από την άλλη

ο μανσέτας για να κάνει το πληρεξούσιο.

Πενήντα, πενήντα. Λίγα είναι;

❱❱Ο Πρετεντέρης αποφάνθηκε ότι η ΧΑ δεν

είναι κανονικό κόμμα και ότι οι υπουργοί

δεν έχουν υποχρέωση να απαντούν στις

ερωτήσεις των βουλευτών στο πλαίσιο του

κοινοβουλευτικού ελέγχου! Ο Πρετεντέρης

είναι ΧΑ και δεν το ξέρει. Με το καλό

Γιάννη μας.

❱❱Was bedeutet tropologia? Τι σημαίνει τροπο-

λογία, με ρωτούσε απορημένη γερμανίς δημο-

σιογράφος έγκυρου μέσου. “Πρωτοποριακός

τρόπος νομοθέτησης” της απαντώ. “Δεν υπάρχει

στο λεξικό επειδή δεν έχετε αντίστοιχη λέξη

στην γλώσσα σας, είστε ακόμη πίσω”

❱❱(Σημείωση: η ριζική αναμόρφωση του ελ-

ληνικού κράτους θα γίνει με τροπολογία

στο νομοσχέδιο για την προστασία της αρ-

κούδας της Πίνδου)

❱❱Αρχίζει σιγά σιγά να με κυκλώνει μια φρικτή

υποψία. Επιβάτης του ελικοπτέρου της διαφυ-

γής δεν θα είναι ο Αντώνης και η παρέα του. Ο

Αλέξης θα είναι, μάλλον.

❱❱Η χρεοκοπία έχει επέλθει και απλά περι-

μένουμε την επίσημη παραδοχή της και

την σε πλήρη έκταση εκδήλωση των απο-

τελεσμάτων της. Οι άλλοι δεν λένε τίποτε

και αφήνουν τον κόσμο να καταλάβει

μόνος του, παριστάνοντας ότι προσπαθούν. 

❱❱Ο Αλέξης αποτρέπει την κοινωνία από αυτό

με μια ρητορική που απέχει έτη φωτός από την

πραγματικότητα. Είναι, λοιπόν, θέμα timing. Αν

οι σημερινοί έχουν λίγο μυαλό και αποχωρή-

σουν ελάχιστα πριν από την ώρα μηδέν, με συν-

τεταγμένο τρόπο, ο Αλέξης θα χρεωθεί τα

πάντα! Ύστερα, θα πουν πολύ απλά ότι με την

ολιγόμηνη παρουσία του ανέστειλε την διαδικα-

σία της προσπάθειας που έκαναν (και η οποία

θα απέδιδε αν ολοκληρωνόταν - άντε ψάξε

τωρα). Ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος έχει εξαι-

ρετικά βραχεία μνήμη… Να δεις τι ήθελα να

πω; Το ξέχασα…

www.ermippos.blogspot.com

Να δεις τι ήθελα να πω;
Γράφει ο 

Έρμιππος

ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΛΑΟΥ!

«Φέρε μου τον έλεγχο 
να σου βάλω άριστα…»

Τ
ην «ικανοποιητική πρό-

οδο» που έχει σημειωθεί

στη χώρα μας και τις

«αξιοσημείωτες προ-

σπάθειες» του ελληνι-

κού λαού χαιρετίζουν σε

κοινή δήλωσή τους για

την Ελλάδα οι 17 αρχηγοί κρατών και

κυβερνήσεων της ευρωζώνης, μετά

από μαραθώνιες διαβουλεύσεις που

ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα. Οι

«17» αναγνωρίζουν τις προσπάθειες της

χώρας και την πρόοδο που έχει σημει-

ωθεί στις συνομιλίες με την τρόικα και

τονίζουν ότι το Eurogroup, στις 12 Νο-

εμβρίου, θα λάβει τις απαραίτητες απο-

φάσεις. 

Η δήλωση των «17» έχει ως εξής:

«Καλωσορίζουμε την πρόοδο που ση-

μείωσαν η Ελλάδα και η Τρόικα με

στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τις

πολιτικές που διέπουν το πρόγραμμα

προσαρμογής και προσβλέπουν στην

οριστικοποίηση της αξιολόγησης. Το Eu-

rogroup θα εξετάσει το αποτέλεσμα

αυτής της αξιολόγησης υπό το φως της

έκθεσης της Τρόικας και θα λάβει τις

απαραίτητες αποφάσεις.

Καλωσορίζουμε την αποφασιστικό-

τητα της ελληνικής κυβέρνησης, να τη-

ρήσει τις δεσμεύσεις της και

χαιρετίζουμε τις αξιοσημείωτες προσπά-

θειες του ελληνικού λαού. Ικανοποιητική

πρόοδος έχει σημειωθεί, προκειμένου να

επανέλθει σε τροχιά το πρόγραμμα προ-

σαρμογής. Αναμένουμε από την Ελλάδα

να συνεχίσει τις δημοσιονομικές και

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εν-

θαρρύνουμε τις προσπάθειές της να δια-

σφαλίσει την ταχεία εφαρμογή του

προγράμματος.

Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να

δημιουργηθεί ένας πιο ανταγωνιστικός

ιδιωτικός τομέας, να γίνουν ιδιωτικές

επενδύσεις και να δημιουργηθεί ένας

αποτελεσματικός δημόσιος τομέας.

Αυτές οι προϋποθέσεις θα επιτρέψουν

στην Ελλάδα να επιτύχει ανάπτυξη και

να διασφαλίσει το μέλλον της στην ευ-

ρωζώνη».

Ξεκάθαρο μήνυμα
Την αποφασιστικότητα της ελλη-

νικής κυβέρνησης να τηρήσει τις

δεσμεύσεις της χαιρέτισε και ο πρό-

εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Χέρμαν βαν Ρόμπεϊ. Ο κ. Ρόμπεϊ

αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις «αξιο-

θαύμαστες προσπάθειες» του ελλη-

νικού λαού και τόνισε ότι η δήλωση

των ηγετών της ευρωζώνης συνι-

στά ξεκάθαρο μήνυμα. Σημείωσε ότι

οι «17» αναμένουν από την Ελλάδα

να συνεχίσει τις δημοσιονομικές και

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ

ενθαρρύνουν τις προσπάθειές της

να διασφαλίσει την ταχεία εφαρ-

μογή του προγράμματος. Αυτό είναι

αναγκαίο προκειμένου να δημιουρ-

γηθεί ένας πιο ανταγωνιστικός

ιδιωτικός τομέας, να γίνουν ιδιωτι-

κές επενδύσεις και να δημιουργηθεί

ένας αποτελεσματικός δημόσιος το-

μέας, σημείωσε ο πρόεδρος του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίος

είπε ότι αυτές οι προϋποθέσεις θα

επιτρέψουν στην Ελλάδα να επιτύ-

χει ανάπτυξη και να διασφαλίσει το

μέλλον της στην ευρωζώνη. Για

πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με

την τρόικα έκανε λόγο ο πρόεδρος

της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και

εξέφρασε την εκτίμηση ότι είμαστε

κοντά σε συμφωνία. Υπογράμμισε

ακόμη ότι κοινή επιθυμία των ευ-

ρωπαίων ηγετών είναι να παραμεί-

νει η χώρα μας στο ευρώ  και τόνισε

ότι η συζήτηση για την Ελλάδα ήταν

σχετικά σύντομη.

Αναμένουμε από την
Ελλάδα να συνεχίσει τις
δημοσιονομικές και
διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και
ενθαρρύνουμε τις
προσπάθειές της να
διασφαλίσει την ταχεία
εφαρμογή του
προγράμματος





Λάβρος κατά της… γραφειοκρατίας η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,

Χρύσα Αράπογλου. Η ίδια, παρότι εδώ και εβδομάδες αποφασίστηκε

η επανένταξή της στο δυναμικό της κρατικής τηλεόρασης, παρα-

μένει στο… σπίτι της και αναμένει να την ειδοποιήσουν ότι μπορεί

να επιστρέψει στη Λεωφόρο Στρατού. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της «Κ» η κ. Αράπογλου έχει προχωρήσει σε συζητήσεις

αναφορικά με… το μέλλον της στο τρίτο κρατικό κανάλι και

όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει την παρουσίαση εκπομπής.

Στο μεταξύ πληρώνεται;

Πότε βγαίνει στην ΕΤ3;

Υπ’ ατμόν ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου

ο οποίος έχει οργώσει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με

σκοπό την καλύτερη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα

εκατό χρόνια της απελευθέρωσης. Την εβδομάδα που

πέρασε ο υπουργός επισκέφτηκε Κατερίνη και Έδεσσα

ενώ σήμερα βρίσκεται στα Γιαννιτσά. Ο ίδιος βέβαια,

φροντίζει να υπενθυμίζει δεξιά και αριστερά πως οι

εορταστικές εκδηλώσεις δεν θα στοιχίσουν τίποτα

στο υπουργείο καθώς όλα τα έξοδα τα έχουν ανα-

λάβει χορηγοί και ιδιώτες! 

«Οργώνει» ο Καράογλου

Το αίμα νερό δεν γίνεται αλλά οι πολιτικές πεποιθήσεις παραμένουν… πεποιθή-

σεις! Αναφερόμαστε στην περίπτωση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσα-

λονίκης και αναπληρώτριας γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,

Δέσποινας Χαραλαμπίδου, η οποία όπως πληροφορείται η στήλη είναι συγγενής

του Γιώργου Συμπιλίδη. Ναι καλά διαβάσατε! Όπως μαθαίνουμε η κ. Χαραλαμ-

πίδου είναι ανιψιά του πρώην βουλευτή Κιλκίς, αυτού που ακολούθησε το 1993

το σημερινό πρωθυπουργό στην Πολιτική Άνοιξη! 

Το αίμα νερό δεν γίνεται! 

Ένα άλογο στους κήπους του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης! Επίσης λουλού-

δια πολλά λουλούδια… Όπως μαθαίνουμε στο πλαίσιο του εορτασμού των 100

χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και φυσικά ενόψει του εορ-

τασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου της εθνικής εορτής και της επίσκεψης

Σαμαρά (;) έγινε καλλωπισμός του υπουργείου! Φανταζόμαστε όλα τα υπόλοιπα

κε υπουργέ, έχουν γίνει…

Σύμβολο μαχητικότητας

Τους δρόμους για την εμπλοκή του Δημήτρη Κοντομηνά στα διοι-

κητικά της ομάδας του ΠΑΟΚ φαίνεται πως ανοίγει η πρώην βου-

λευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Εύα Καϊλή, η οποία εδώ

και δυο περίπου μήνες ανέλαβε τις δημόσιες σχέσεις του γνωστού

επιχειρηματία. Η «Κ» πληροφορείται πως πρόσφατα οι δυο τους

δείπνησαν με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της αθλητικής

ομάδας και εξέτασαν το ενδεχόμενο της ανάμειξης Κοντομηνά

στα διοικητικά. Άλλωστε η Εύα είναι γνωστό… Παοκτσάκι και δεν

θα άφηνε την ομάδα της, τώρα που έχει ανάγκη!
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Νέα μετακόμιση για το επιτελείο και τους συνεργάτες του προέδρου του

ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Όπως είχε γράψει πρώτη

η «Κ» μετά τις αντιδράσεις των τότε «πράσινων» βουλευτών

ο πρόεδρος της Ιπποκράτους αποφάσισε να βάλει «λου-

κέτο» στο πολιτικό γραφείο, που διατηρούσε χρόνια και

να μετακομίσει επί της Βασιλέως Ηρακλείου, εκεί δηλαδή

όπου βρίσκονται σήμερα τα γραφεία των δυο Νομαρ-

χιακών Επιτροπών. Μαθαίνουμε πως ο έκτος

όροφος, όπου είχαν εγκατασταθεί οι επιτελείς

του Προέδρου δεν ήταν και τόσο βολικός και

τώρα ανηφορίζουν στον όγδοο! Μένει να

δούμε εάν η συνύπαρξη με τα υπόλοιπα

κομματικά στελέχη, που θέτουν μεταξύ

άλλων και ζητήματα ηγεσίας του Κινή-

ματος, θα είναι… ειρηνική! 

Το κλείνει και ο Βενιζέλος! 

Εύα η Παοκτσού 

Πάνε κι έρχονται στην Αθήνα οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, εκτός βέβαια από έναν, γνω-

στό και ως άλαλο και άφαντο! (βλ Κώστα Καραμανλή). Προχθές πάλι στην Αθήνα έτρεχε

ο Κώστας Γκιουλέκας που θαρρείς και ανταγωνίζεται σε… χιλιόμετρα άλλους «ευλογη-

μένους» της ΝΔ. Αυτή τη φορά συναντήθηκε με τον πιο επίκαιρο υπουργό, τον κ. Δένδια

μπας και λύσει κανένα θέμα που θα έπρεπε να λύσει ο δήμαρχος Μπουτάρης δύο χρόνια

τώρα (βλ. παρεμπόριο, εγκληματικότητα, κυκλοφοριακό κα). Για τους λόγους αυτούς ο

βουλευτής και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησε από τον κ. Δένδια την

άμεση ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης της Θεσσαλονίκης κατά … 1000 άτομα!

Ο Γκιουλέκας θέλει 
1000 ένστολους…

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στην οδό Βασι-
λίσσης Όλγας δεν «κατέβασε ρολά»! Μάλλον
προτίμησε να κάνει «αντίσταση» στους… Γερ-
μανούς αφού κάθε φορά που κάποιος πηγαίνει
στο Γκαίτε αναγκάζεται να βλέπει πρώτα πρώτα
το διπλανό ΛΑΟΣ και μετά το μορφωτικό ίδρυμα
της Μέρκελ! Όμως πρόεδρε, έξοδα, πολλά
έξοδα και η κρατική επιδότηση καπούτ…

Δεν άκουσα, πως είπατε, ορίστε! Συγνώμη κύριε, ποιος είστε;

Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει και η «Κ» και τα στελέχη

του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη αντιλήφθηκαν πως πρέπει

να αλλάξουν… σύμβολο! Μετά από αναφορά μας στο προ-

ηγούμενο φύλλο οι επιτελείς της Βασιλέως Ηρακλείου υιο-

θέτησαν, με κάποια καθυστέρηση, τον νέο επτάκτινο Ήλιο

του προέδρου Βαγγέλη!


S
M

S
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Βραδυφλεγής
Μάθαμε για μια… βόμβα στο δήμο Λαγκαδά που αναμένεται να σκά-

σει από στιγμή σε στιγμή! Κάποιοι κάνουν λόγο για την έκπτωση

ενός δημοτικού συμβούλου, πρώην δημάρχου όμορου δήμου και

κάποιοι άλλοι για την παραίτηση αντιδημάρχου, ο οποίος έχει

εκφράσει κατά καιρούς τη δυσαρέσκειά του από τα έργα

και τις πράξεις του Γ. Αναστασιάδη! Μάθαμε βέβαια πως

ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος έχει δέσει τον γαϊδαρό

του και δεν… φοβάται καθόλου, και αυτό γιατί πιστεύει

ότι η αγάπη που του έχει επιδείξει ο δήμαρχος Λαγ-

καδά… θα τον κρατήσει στη θέση του! Τα δικαστή-

ρια όμως μάλλον έχουν διαφορετική άποψη! 

Δύο ξένοι στον ίδιο δήμο
αυτη τη φορα δεν πρόκειται για τον αντιδήμαρχο τεχνι-

κών έργων, Γιάννη Μπίκο αλλά τον πρόεδρο του δημο-

τικού συμβουλίου Χαλκηδόνας. Ο Κ. Πλαγάκος με

επιστολή- τελεσίγραφο που απέστειλε στον δήμαρχο,

του διαμηνύει πως θα αποχωρήσει από τη θέση του

προέδρου σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα

που έχει προκύψει με την αίθουσα συνεδριάσεων στα

Κουφάλια. Όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή ο κ.

Πλαγάκος δεν ενημερώθηκε για το «ξήλωμα» της αί-

θουσας. «Όταν κατά το παρελθόν σε συνεδρίαση του δη-

μοτικού συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της μεταφοράς

της αίθουσας συνεδριάσεων στο ΚΑΠΗ Κουφαλίων, το

σώμα είχε τη διαβεβαίωση ότι πρώτα θα ολοκληρωθεί

εκείνη η αίθουσα και στη συνέχεια θα ξηλωθεί η ήδη

υπάρχουσα. Παρόλα αυτά φανήκατε ασυνεπής με απο-

τέλεσμα να κινδυνεύουμε ως δήμος να μη μπορούμε

να πραγματοποιήσουμε την τακτική συνεδρίαση του

Οκτωβρίου και είμαστε υπόλογοι έναντι του νόμου»

υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο κ. Πλαγάκος και στέλνει το

μήνυμα στον δήμαρχο ότι… αποχωρεί. Ίδωμεν!  

Καλά που έφυγε!
Καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσιάζει η δημοτική του ομάδα κατά τη
διάρκεια των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου φέρεται να είναι ο πρώην δή-
μαρχος Ωραιοκάστρου. Ο Ν. Μπάτος μας είχε συνηθίσει σε μια σκληρή αντιπολίτευση,
κάνοντας αισθητή την παρουσία του σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Άλλωστε πολλές
φορές είχε ειπωθεί από τη διοίκηση του δήμου ότι η παρουσία Μπάτου τους κάνει
κακό και για το λόγο αυτό η έκπτωση του πρώην δημάρχου χαροποίησε πολλούς.
«Δεν με ήθελαν στα πόδια τους» είχε πει χαρακτηριστικά ο πρώην δήμαρχος. Που να
φανταζόταν όμως τη σημερινή εικόνα της παράταξής του; Ο Π. Τσακίρης που δια-
δέχθηκε τον κ. Μπάτο δεν θυμίζει σε τίποτα τον πρώην δήμαρχο και
δείχνει ξένο σώμα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, έχοντας
το μυαλό του προς τη Βουλή μεριά και για το λόγο αυτό θέλει να τα
έχει καλά με όλους, ο Κ. Ιωσηφίδης δεν μπορεί να εκφράσει καμία
δυναμική ενώ οι δυο κοπέλες της παράταξης στόμα έχουν και μιλιά
δεν έχουν. Αυτό φυσικά για τη διοίκηση είναι καλό…  

πολύ φασαρία για το τίποτα
Για μια μεγάλη κίνηση ακούμε εκεί πάνω στα ωραία κάστρα, η οποία, όπως λέγε-

ται, αναμένεται να ταράξει τα νερά αλλά κίνηση δεν βλέπουμε! Συζητείται συνεχώς

στα καφενεία αλλά μάλλον παραμένει εκεί… Σίγουρα κάποιοι επιθυμούν διακαώς

τη δημαρχιακή καρέκλα αλλά μετράνε και ξαναμετράνε τα κουκιά (τις ψήφους

δηλαδή) και δεν τους βγαίνουν! Τώρα φταίνε τα κουκιά… φταίει το γεγονός ότι

όλοι θέλουν να το παίξουν αρχηγοί… αυτό δεν το ξέρουμε! 

Το παραπάνω όχημα βρίσκεται σταθμευμένο στησυμβολή της παραλιακής με την οδό ΜάρκουΜπότσαρη για περισσότερες από δέκα ημέρες.Για την ακρίβεια «καταλαμβάνει» το πεζοδρόμιοαναγκάζοντας τους περιστατικούς να περπατούνανάμεσα σε εν κινήσει αυτοκίνητα. Αλήθεια προ-τίθεται να κάνει κάτι η δημοτική αρχή και η Τρο-χαία ή θα συνεχίσουν να κινούνται στη λογικήπως «Θεσσαλονίκη είναι μόνο το κέντρο»; 

«Φθηνά»… τη γλίτωσε 
τελος καλο για τον πρώην δήμαρχο Μηχα-

νιώνας, Γιάννη Μαυρομάτη. Πριν λίγες ημέ-

ρες καθαρογράφτηκε η απόφαση του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ο επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο

Θερμαϊκού κρίνεται αθώος για τη γνωστή

υπόθεση της υπεξαίρεσης από το ταμείο του

δήμου Μηχανιώνας, ύψους περίπου 900 χι-

λιάδων ευρώ, που διαπράχθηκε το 2009 από

τον αποθανόντα ταμία του δήμου. Έτσι, ακυ-

ρώνεται και η καταλογιστική πράξη του Οικο-

νομικού Επιθεωρητή Θεσσαλονίκης, ο οποίος

ζητούσε τα χρήματα που χάθηκαν από τα τα-

μεία του τότε δήμου Μηχανιώνας να τα πλη-

ρώσουν από μισά ο τότε δήμαρχος και η τότε

διευθύντρια των διοικητικών και οικονομι-

κών υπηρεσιών. Εκτός από αθώος γλίτωσε

και τα… λεφτά του ο Μαυρομάτης!

Με δάκρυα στα μάτια
οyτε τα προσχhματα δεν κρατάνε

πλέον τα στελέχη της διοίκησης Μπου-

τάρη ακόμα και κατά τις συνεδριάσεις

του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονί-

κης. Πρόσφατο περιστατικό η διαμάχη

του δημοτικού συμβούλου, Λευτέρη

Κιοσέογλου με την πρόεδρο της δεύτε-

ρης δημοτικής κοινότητας, Χιονία

Αδάμ-Καρυπίδου με αφορμή την οδό…

Παπαρηγοπούλου και την απόφαση του

δήμου να δημιουργήσει ξενώνα εξαρ-

τημένων στην περιοχή. Η φραστική επί-

θεση που δέχτηκε η κ. Αδάμ από τον κ.

Κιοσέογλου ενώπιον μάλιστα και άλλων

συναδέλφων τους είχε ως αποτέλεσμα

να προκαλέσουν τα δάκρυα της πρώτης

και τον εκνευρισμό του δεύτερου. Μά-

λιστα ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-

βουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος

αναγκάστηκε να της ζητήσει να αποχω-

ρήσει από την αίθουσα! Όπως πληρο-

φορείται και έχει γράψει πολλές φορές

η «Κ» οι κόντρες και οι διενέξεις μεταξύ

στων στελεχών της «Πρωτοβουλίας» με

φόντο την… επόμενη ημέρα, καλά κρα-

τούν. 

Καλαμπούρι... με Παπαθεμελή! 
«Κaποιο λάθος στους αριθμούς πρέπει να έγινε και σας κάλεσαν από την TV100»

αποκρίθηκε ο αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς

στο Στέλιο Παπαθεμελή, όταν ο τελευταίος δήλωνε έκπληκτος από το βήμα του δη-

μοτικού συμβουλίου «που τον θυμήθηκαν επιτέλους οι δημοσιογράφοι»! Το αστείο

του κ. Παππά δεν ήθελε πολύ για να διαδοθεί από στόμα σε στόμα μεταξύ των δη-

μοτικών συμβούλων, προκαλώντας βέβαια τον εκνευρισμό του πρώην υπουργού!

Πληροφορίες πως ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Αστικού

Σχεδιασμού και Δικτύων του δήμου Θεσσαλονίκης, Αν-

δρέας Κουράκης, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να τραβά

φωτογραφίες με τις παρεμβάσεις της διοίκησης, πως κα-

τάφερε να φωτογραφίσει το υπό κατασκευή τελεφερίκ, εξε-

τάζονται ως ανακριβείς!


S
M

S

Μόνο για το πολυσύχναστο κέντρο της
Θέρμης ενδιαφέρεται ο δήμαρχος Θ.
Παπαδόπουλος; Το ερώτημα μας έθεσαν
δημότες της Αγίας Παρασκευής που
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο
της περιοχής και ρισκάρουν τις… ζωές
τους! Οι φορτηγατζήδες, ο ΟΑΣΘ και τα
σχολικά ιδιωτικών σχολείων μαζί με
τους ΙΧδες τρέχουν να προλάβουν ενώ
την ίδια ώρα, κόβουν ταχύτητα  ορισμέ-
νοι εξ αυτών, όποτε γουστάρουν, για
τον… φούρνο του δρόμου, με αποτέλε-
σμα να δημιουργείται… πανικός και ει-
κόνα… Αριστοτέλους! Όσο για το…
φανάρι έξω από το σχολείο του ολοή-
μερου της Αγίας Παρασκευής η φωτο-
γραφία «μιλάει» από μόνη της… Με
πράσινο και ο οδηγός του σχολικού
ετοιμάζεται να μας τρακάρει!!!
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ

Παραιτείται από πρόεδρος
της ΝΔ Θεσσαλονίκης

Της Χρύσας Κυριακού

Ρ
αγδαίες εξελίξεις αναμένονται

στη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλο-

νίκης μετά την πίεση που ασκεί

ο πρόεδρος της Νομαρχιακής,

Δημήτρης Τσάμης για αλλαγές

σε πρόσωπα, δομές, οργάνωση και κυρίως

νοοτροπίες στη λειτουργία του κόμματος!

Ο κ. Τσάμης φαίνεται αποφασισμένος να

παραμείνει σταθερός στην πεποίθηση του

ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσες

ρήξεις και αλλαγές στην (συγ)κυβερνώσα

παράταξη προκειμένου να έχει λόγο ύπαρ-

ξης και… μέλλον, μέσα στο νέο κοινωνικό

και ευρωπαϊκό περιβάλλον που έχει δια-

μορφωθεί. 

Ο γιατρός, όπως είναι γνωστός, λόγω

της επαγγελματικής του δραστηριότητας

(και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου

Θεσσαλονίκης) σύμφωνα με πληροφορίες

της «Κ» έχει ενοχλήσει πολλές φορές τους

παλαιοκομματικούς της εκλογικής περιφέ-

ρειας του «άφαντου και άλαλου» Κώστα

Καραμανλή, με απόψεις, θέσεις και προτά-

σεις. Όμως, όπως όλα δείχνουν, άλλες

τόσες έχει κάνει το ίδιο κι αυτός!

Μάλιστα, σε πρόσφατη αρθογραφία του,

μιλούσε για μολύνσεις της ΝΔ από… «πα-

σοκογενείς νόσους» (διαφθορά και λαμο-

γιά) και για άθλια παραδείγματα μεγα-

λόσχημων στελεχών της (βλ. Β. Πολύ-

δωρα και διορισμό κόρης) που αναστατώ-

νουν και προκαλούν. Μάλιστα σημείωνε με

έμφαση ότι στην εποχή μας, τα σκληρά

μέτρα που κυοφορούνται προϋποθέτουν

παράδειγμα για τον δοκιμαζόμενο λαό και

δυστυχώς δεν υφίσταται!

Όσοι γνωρίζουν τον μικροβιολόγο Δ.

Τσάμη και τον συναντούν καθημερινά είτε

κάτω από το ιατρείο του στην οδό Ερμού,

είτε κάτω από τα γραφεία της Μητροπολί-

του Ιωσήφ, συνήθως με το κράνος της μη-

χανής του στο χέρι, έχουν τη βεβαιότητα

ότι δεν θα μείνει για πολύ… πρόεδρος σε

ένα κόμμα που δεν υπηρετεί τις αρχές και

τα πιστεύω του. Το ζήτημα που ανακύπτει

είναι ποιος θα τον διαδεχθεί κι αν αυτός ο

πεφωτισμένος «διάδοχος» θα πάει τη ΝΔ

και τη Θεσσαλονίκη πιο μπροστά ή πιο

πίσω…

αποτελει πλεον καθημερινό φαινόμενο

η «προοδευτική» προσπάθεια σταδια-

κής εκθεμελίωσης και… ανακατα-

σκευής του οικοδομήματος της εθνικής μας ταυτότητας,

με την δήθεν… επιστημονική «κατεδάφιση» ολόκληρων

πυλώνων της Ελληνική Ιστορίας, της Ελληνικής Πολιτι-

στικής Ταυτότητας, και όποιου άλλου πεδίου της εθνικής

μας κληρονομιάς.

Έτσι, καμία έκπληξη δεν μου προξένησε, όταν διαπί-

στωσα πως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπου-

τάρης, χαιρετίζοντας τη διοργάνωση τετραήμερου

επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «Θεσσαλονίκη: Μια

πόλη σε μετάβαση, 1912 - 2012», έγραψε πως στο εν

λόγω συνέδριο, «επαναθεωρούμε την ιστορία μας».

Λέξη προσεκτικά διαλεγμένη. Αποτελούμενη από δύο

άλλες: 

α) το ρήμα «θεωρώ» που σημαίνει «αποδέχομαι ως

υπαρκτό/ή» ή «εξετάζω για να επικυρώσω»

β) το λόγιας προέλευσης πρόθημα «επαν(α)-» που

προστίθεται σε ρήματα και σε παράγωγά τους, δηλώ-

νοντας ότι ύστερα από μια διακοπή αρχίζει ξανά η λει-

τουργία της πρωτότυπης λέξης.

Άρα, σύμφωνα με τον κύριο Μπουτάρη, για ένα διά-

στημα δεν «θεωρούσαμε» την ιστορία μας. Δεν την απο-

δεχόμασταν. Ή ίσως δεν τη επικυρώναμε. Και τώρα την

επανεξετάζουμε για να την αποδεχτούμε εκ νέου... Προ-

φανώς κάπως διαφορετική, σε σχέση με ότι γνωρίζαμε. 

Μεγάλος μέρος του προγράμματος του συνεδρίου

καλύπτεται από εισηγητές που θα αναφερθούν στην

«οθωμανική», βουλγαρική, γενικώς βαλκανική και κυ-

ρίως εβραϊκή οπτική γωνία της ιστορίας της πόλης. Και

ενώ καθόλου κακός δεν είναι ο πολιτιστικός διάλογος

(η ιστορία της πόλης άλλωστε είναι συνυφασμένη με την

συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών), δεν είναι δυνα-

τόν να μην προκαλεί σκέψεις για το σκοπό της «επανα-

θεώρησης», η θεματολογία συνδυαζόμενη με τον

φορέα υλοποίησης του συνεδρίου.

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνε-

δρίου, λοιπόν, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμή-

ματος Διεθνών Σπουδών του Παντείου Δημήτρης

Καιρίδης, επικεφαλής της «αστικής μη κερδοσκοπικής

πρωτοβουλίας» με την επωνυμία «Δίκτυο Ναυαρίνο»,

που εισέπραξε από τον κ. Μπουτάρη 23.000 ευρώ για

τη διοργάνωση του προαναφερθέντος συνεδρίου και

ενός τριήμερου συμποσίου, με θέμα «νέες παγκόσμιες

προκλήσεις: η παρακμή της Δύσης, η άνοδος της Κίνας

και το νέο Ισλάμ» (μην βιάζεστε να σκεφτείτε πονηρά,

ίσως είχε μεγάλες δαπάνες φιλοξενίας των συμμετε-

χόντων).

Είναι ο ίδιος, που είχε δηλώσει σε συνέντευξή του,

πως «ο Αλέξανδρος ο Μακεδών δεν είναι σημαντικό-

τερος από έναν σωρό σκουπιδιών μπροστά στην πολυ-

κατοικία μας», πως «το πρόβλημα με το όνομα και η

ιστορία δεν πρέπει να επηρεάζουν τις πολιτικές σχέσεις,

τις ανταλλαγές και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ

Μακεδονίας και Ελλάδας» και πως ο Γιάννης Μπουτά-

ρης που «έχει μια εναλλακτική προσέγγιση», θα είναι

αυτός που «θα βοηθήσει να αποφευχθούν οι διαμαρτυ-

ρίες και να μην υπάρξουν ακραίες αντιδράσεις, όταν επι-

τευχθεί η λύση για το όνομα.»

Επιμένετε πως η ιστορία δεν ξεγράφεται και δεν ξα-

ναγράφεται; Υπάρχουν κάποιοι έτοιμοι να απαντήσουν

πως «διορθώνεται»…

*dimosiografiko.blogspot.gr

✎Του Βαγγέλη Μωυσή*

yπουργεiο ούτε καν σαν… περιφέρεια Πελοποννήσου! Ο

λόγος – φυσικά - για το ΥΜΑΘ που για την προβολή των δρα-

στηριοτήτων του στα ΜΜΕ (τουριστική διαφήμιση των νομών,

μουσείων κτλ) έχει μόλις 60.000 ευρώ ενώ την ίδια ώρα η

περιφέρεια «κάτω από τα’ αυλάκι» ξεπερνά τις 300.000 ευρώ!

Με κάτι τέτοια δημιουργούνται εντυπώσεις για ευνοϊκότερη

μεταχείριση γεωγραφικών περιοχών που «βγάζουν» και πρω-

θυπουργούς! 

Ο αρμόδιος υπουργός Σίμος Κεδίκογλου, που υπογράφει τα

σχετικά κονδύλια, ίσως θα πρέπει να ξαναδεί το θέμα, ειδικά

ύστερα από την αποτυχία της διοίκησης Μπουτάρη να προσελ-

κύσει τουρίστες με ταξίδια και προσωπικές του επαφές σε Τουρ-

κία, Ισραήλ, Ντουμπαι, Μαϊάμι κι αλλού… Όπως είναι γνωστό, οι

ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι η του-

ριστική κίνηση έπεσε κατακόρυφα, παρά τις προσδοκίες που δη-

μιούργησε ο κυρ Γιάννης και η κατάσταση ξενοδόχων και

εργαζομένων είναι τραγική! 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 60.000 ΕΥΡΩ, Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 300.000!

«Ριγμένο»… πάλι το ΥΜΑΘ!

Γιάννης Μπουτάρης,
ο «επαναθεωρητής»



Π
ροσεγγίζοντας κανείς

την πολιτική προσωπικό-

τητα ενός ψυχιάτρου θα

μπορούσε κάλλιστα

να περιέλθει στην

εξής πλάνη: να εστιάσει

στο υποκείμενο, χάνοντας

την αφετηρία, το στίγμα, το περίγραμμα

και τα επιμέρους αντικείμενα που τον οδή-

γησαν στην απόφαση να ασχοληθεί με

την πολιτική, πόσο μάλλον με το ντόπιο «έν-

στικτο» της. Κι αυτός είναι ένας από τους λό-

γους που ουδέποτε απασχόλησε την

επικαιρότητα, παρά μόνο σημειολογικά,

ο ψυχίατρος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Όσες

φορές και να γύριζε τον χρόνο πίσω, θα επέ-

λεγε ξανά και ξανά την επιστροφή του στη

Θεσσαλονίκη από την παγωμένη Βόννη,

όπου έκανε τη διατριβή του τη δεκαετία

του ’80, και την ενασχόλησή του με τη Νέα

Δημοκρατία. Θα επέλεγε τις ευφυείς συζη-

τήσεις με τους συναδέλφους του στα συνέ-

δρια, τα σεμινάρια, τα συμβούλια και

τα  κλασικά καφέ μπαρ της πόλης του και όχι

το βαρύ κλίμα της γερμανικής πόλης, μολο-

νότι εκεί δόμησε τη γνώση του και επέκτεινε

την επιστημονική του σκέψη.  

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ο Σαμα-

ράς του ανέθεσε καθήκοντα γενικού γραμ-

ματέα του πρωθυπουργικού γραφείου, με

προφανή στόχο να δικαιολογήσει και θε-

σμικά τη συνεχή παρουσία του στο Μαξίμου.

Είναι το πλέον έμπειρο κομματικό στέλεχος,

με διαρκή και αδιάλειπτη παρουσία από

την ίδρυση της ΝΔ, ενώ το όνομά του

στη Θεσσαλονίκη έχει ταυτιστεί με τη

ΝΟΔΕ και παλαιότερα με την ΟΝΝΕΔ.

Η θητεία του ως υφυπουργού Υγείας

στη μεταβατική κυβέρνηση Παπαδήμου,

διήρκεσε όσο έπρεπε, καθώς ο Βαρτζό-

πουλος, αυτός ο ιδιόρρυθμος και ταυτό-

χρονα ευγενής και προσεγγίσιμος

ψυχίατρος, αντιμετωπίζει τη δημόσια

διοίκηση με απείρως μεγαλύτερο σε-

βασμό από ότι η ίδια τον εαυτό της.  

Ως εκ τούτου, η παραμονή του

σε «καρέκλες» δεν έχει κανένα

νόημα από τη στιγμή που συγκρούεται

όχι μόνο με το συνειδητό, αλλά κυ-

ρίως με το ασυνείδητό του. Ελάχιστοι,

πλην των δημοσιογράφων που καλύ-

πτουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ, τον

βλέπουν δίπλα στον Σαμαρά. Κι

όμως είναι ο μοναδικός εκ των συ-

νεργατών του που τον ακολουθεί σχε-

δόν παντού καθήμενος δίπλα του

στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του.

Στα πρότυπα του Ράιχ 
Ελάχιστοι αναφέρονται σε αυτόν, όταν κα-

λούνται να απαντήσουν στο ερώτημα

«ποιοι κινούν τα νήματα στο Μαξίμου», μιας

και ο Βαρτζόπουλος δεν προέρχεται από τις

φροϋδικές σχολές, όπως οι περισσότεροι

υποψιασμένοι φαντάζονται, αλλά ακολου-

θεί πιστά το μοντέλο του Βίλχελμ Ράιχ. 

Αγαπημένος του γράφοντος, ο Ράιχ εγκα-

τέλειψε το τυπικό της ψυχανάλυσης πριν

από τον Πόλεμο και κάθισε απέναντι από τον

ασθενή και όχι πίσω, όπως συνηθιζόταν

μέχρι τότε. Επεδίωξε την οπτική επαφή,

ώστε να επιτεθεί άμεσα στην αντίσταση που

επεδείκνυε ο αναλυόμενος. Έτσι κατά-

φερνε να υπερτονίζει στον αναλυόμενο το

γεγονός αυτό καθ’ αυτό, να το περιγράφει

και παράλληλα να «αποτυπώνει» τις στά-

σεις, τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις

του ασθενούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτύγ-

χανε τη συναισθηματική του αποφόρτιση και,

σε δεύτερη φάση, το ξεπέρασμα του γενεσι-

ουργού προβλήματος που ταλαιπωρούσε

τον ασθενή. Πολλές από τις  θεραπευτικές

διαδικασίες του Ράιχ αμφισβητήθηκαν. Η

συγκεκριμένη όμως αποτέλεσε σημείο αναφο-

ράς της σύγχρονης ψυχιατρικής και φυσικά

ένας γερμανοτραφής ψυχίατρος, όπως ο

Βαρτζόπουλος, δεν θα μπορούσε παρά

να την εφαρμόσει ακόμη και στις διαπροσω-

πικές και πολιτικές επαφές του. Άλλωστε,

δεν υπάρχει συνομιλητής που να μην

τον κοιτάζει ευθεία στα μάτια (κάτι που απο-

φεύγουν συνήθως οι πολιτικοί), ενώ

το κοφτό γαλάζιο βλέμμα του είναι απόρ-

ροια της μακροετούς ενασχόλησής του με τη

δικαστική ψυχιατρική.

Karfitsa { }www.karfitsa.gr
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Η σκιά του Σαμαρά
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

O επιστήμονας...
Ο Θεσσαλονικιός ψυχίατρος δεν συμμετέχει στον

πυρήνα των συνεργατών του πρωθυπουργού

για να ασκεί εξουσία, απλά γιατί η

έννοια της εξουσιαστικής σχέσης δεν

«ακουμπά» σε κανένα σημείο του χαρα-

κτήρα του και του επιστημονικού του επι-

πέδου.

Ασχολείται με την πολιτική (όπως και ο

Ράιχ ήταν ενεργό μέλος του Κουμουνι-

στικού Κόμματος με μεγάλη βιβλιογρα-

φία), εστιάζοντας στην προσπάθεια για

μετουσίωση του κοινωνικού φιλελευ-

θερισμού από τη θεωρία στην

πράξη. Θα μιλήσει μόνο σε περίπτωση

που διαθέτει ικανά επιχειρήματα για

στήριξη της γνώσης του. Δεν έχει

γνώμη, ούτε άποψη. Διαθέτει αντίληψη

και κρίση σε συγκεκριμένα ζητήματα, κα-

ταφέρνοντας να αφουγκράζεται άμεσα και

ικανά την «ψυχολογία της στιγμής».

Η συμβολή του σε αυτό το επίπεδο

είναι πολύ μεγάλη. Και τούτο γιατί εκτός από

ψυχίατρος, ο Βαρτζόπουλος είναι από τους

πλέον γνωστούς «περιπατητές» του κέντρου

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Λόγω της θη-

τείας του από τα νεανικά του χρόνια σε αμφιθέα-

τρα, κομματικές συγκεντρώσεις και πολιτικές

εκδηλώσεις, μπορεί να συνομιλεί απευθείας και

διαστρωματικά.

Το μοναδικό του ελάττωμα είναι ότι δείχνει την απο-

στροφή του στην ανώριμη σκέψη και την εύκολη

απάντηση. Κι αυτό διορθώνεται, έστω και στα 55… 
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Α
φορμή για τη σκληρή

απάντηση του κ. Τζιτζικώ-

στα αποτέλεσε η δήλωση

του αντιδημάρχου Αστικού

Σχεδιασμού, Πολεοδομίας

και Δικτύων, Ανδρέα Κου-

ράκη κατά την τελευταία

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο

οποίος για ακόμα μια φορά επέρριψε την ευ-

θύνη της καθυστέρησης έναρξης του έργου

στην αντιπεριφέρεια, υστερα από ερώτηση

της δημοτικής συμβούλου Αννας Ευθυμίου

της «Ομάδας Δημιουργίας». Συγκεκριμένα,

η κα Ευθυμίου ζήτησε να ενημερωθεί για τα

αίτια της καθυστέρησης επικαλούμενη ρε-

πορτάζ της  εφημερίδας μας και του υπογρά-

φοντος στις 13.10.2012 - στο οποίο ο κ.

αντιδήμαρχος δήλωνε πως είχε ενημερωθεί

προ… τριημέρου για την έγκριση του έργου

από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Λάβρος ο κύριος Τζιτζικώστας τόνισε ότι

«η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης έχει

παραπέμψει το έργο στις καλένδες και πως

από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων

του έργου, που εκδόθηκαν στις 24 Αυγού-

στου μέχρι και σήμερα, ο δήμος δεν έχει κάνει

ούτε… μία διαδικασία για να προχωρήσει η

υλοποίηση του έργου». «Καλώ λοιπόν το

δήμο να σταματήσει την επικοινωνιακή γυ-

μναστική και να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά

με τα προβλήματα της πόλης. Σκοπός της δι-

οίκησης Μπουτάρη είναι να μεταθέσει τις ευ-

θύνες από πάνω της και να δημιουργήσει

ψευδείς εντυπώσεις στους Θεσσαλονικείς για

ένα θέμα στο οποίο φέρει την αποκλειστική

ευθύνη» κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας. 

«Και τα υπόλοιπα ψέματα» 
Την ίδια ημέρα της συνεδρίασης της Μη-

τροπολιτικής Επιτροπής ο κ. Τζιτζικώστας

αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα έργα, τα

οποία κατά τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη,

καθυστερούν εξαιτίας Περιφέρειας. Ο αντι-

περιφερειάρχης μίλησε για ζητήματα πεζο-

δρομήσεων, μονοδρομήσεων, επέκτασης

του δικτύου ποδηλατοδρόμων καταλήγον-

τας πως «ούτε καθυστερούμε, ούτε δεν

απαντάμε. Αν η διοίκηση του δήμου

θέλει να επιμένει στην γνωστή πια

τακτική της μετάθεσης ευθυνών, για

να καλύψει τη δική της ανικανότητα

και να κοκκορομαχεί σε μια περίοδο

τόσο κρίσιμη για όλους μας, ας συνε-

χίσει μόνη της» και άφησε να εννοη-

θεί πως η διοίκηση λέει ψέματα! 

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας παρακο-

λουθεί επίσης με ενδιαφέρον και τις

τοποθετήσεις του κυρ Γιάννη στις συ-

νεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου

και όταν ο τελευταίος επιχειρεί να δι-

καιολογήσει δικές του παραλείψεις ή

καθυστερήσεις στις πλάτες τις αντιπε-

ριφέρειας, επεμβαίνει. Όπως έκανε και

στην περίπτωση της Ryanair, όταν ο δή-

μαρχος  μίλησε για ορισμένους που δεν

φορούν παντελόνια και ευθύνονται για

την απόφαση της αεροπορικής εταιρίας

να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο «Μακε-

δονία», επειδή, όπως είχε ισχυριστεί ο κ.

Μπουτάρης «δεν έδωσαν τα χρήματα που

είχαν υποσχεθεί». Ο αντιπεριφερειάρχης

Θεσσαλονίκης απάντησε την ώρα που βρι-

σκόταν σε εξέλιξη το… κατηγορητήριο

Μπουτάρη μέσω…twitter. 

Όμως και κατά την τελευταία συνεδρίαση

που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελη-

τήριο Θεσσαλονίκης για να συζητηθούν σε

επίπεδο θεσμικών φορέων τα προβλήματα

της πόλης, ο Απόστολος Τζιτζικώστας «ξε-

σπάθωσε» λόγω της απουσίας του δήμου. 

ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

«Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα, κενό περιεχομένου που ως μοναδικό

στόχο έχει τη μετάθεση ευθυνών και τη δημιουργία ψευδών εντυπώ-

σεων» έκανε λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τζι-

τζικώστας με αφορμή την καθυστέρηση της κατασκευής των πέντε νέων

λεωφορειολωρίδων, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Μητροπολι-

τικής Επιτροπής. Όπως όλα δείχνουν η κόντρα του με τον Γιάννη Μπου-

τάρη θα έχει μέλλον και φόντο τις επόμενες δημοτικές… εκλογές.

✎Tου Βαγγέλη Στολάκη

Εν αρχή ην…
h κoντρα των δυο ανδρών, παρά το

θετικό κλίμα της πρώτης του συνάν-

τησης το Φεβρουάριο του 2011 υπό

τα φλας της δημοσιότητας, ξεκίνησε

το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους όταν

ο δήμαρχος αρνήθηκε να παραστεί

στη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο

κ. Τζιτζικώστας για το σχεδιασμό

των εορταστικών εκδηλώσεων και

κορυφώθηκε τον επόμενο μήνα όταν

ο κ. Μπουτάρης επέρριψε ευθύνες

για τους «λόφους των σκουπιδιών»

στον αντιπεριφερειάρχη. 

Μέχρι στιγμής και οι δυο τους πάν-

τως επιδίδονται σε μια μάχη «μπρα

ντε φερ» για το ποιος θα είναι το…

αφεντικό της πόλης, ενώ η διαμάχη

φαίνεται πως έχει φόντο και τις επό-

μενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν

και ο Γιάννης Μπουτάρης έχει δη-

λώσει αρκετές φορές πως θα είναι

υποψήφιος ξανά για το δημαρχιακό

θώκο, ο Απόστολος Τζιτζικώστας

επιμένει να κρατά κλειστά τα χαρτιά

του και σύμφωνα με πληροφορίες

της «Κ» φλερτάρει με το ενδεχόμενο

διεκδίκησης της δημαρχίας Θεσσα-

λονίκης. Άλλωστε, το σενάριο να

ηγηθεί ξανά του ψηφοδελτίου της

Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Γκιου-

λέκας φαντάζει … απίθανο, παρά

τους διακαείς πόθους του «γαλά-

ζιου» - προς το παρόν - βουλευτή. 

«Τα ψέματα και τα… 
παντελόνια του κυρ Γιάννη» 

Αφορμή για τη νέα κόντρα αποτέλεσε δημοσίευμα της

«Κ» στις 13/10/2012

«Δεν αρκεί απλά να φοράει κανείς

παντελόνια κύριε Γιάννη μου, πρέπει

και να τα τιμάει... Θα τα πούμε σύν-

τομα, δημόσια φυσικά!» είχε γράψει

στον προσωπικό του λογαριασμό στο

twitter ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλο-

νίκης, απαντώντας στις καταγγελίες

Μπουτάρη.

Αν η διοίκηση του δήμου 
θέλει να επιμένει στη γνωστή πια

τακτική της μετάθεσης 
ευθυνών, για να καλύψει 

τη δική της ανικανότητα και 
να κοκκορομαχεί σε μια περίοδο

τόσο κρίσιμη για όλους μας, 
ας συνεχίσει μόνη της

❝

❝



O
λοι μιλούσαν για ένα αγα-

πητό παιδί, με οράματα και

μεγάλα σχέδια, ωστόσο

μόλις λίγους μήνες μετά η

εικόνα αυτή έχει αλλάξει

με τα παράπονα να περισ-

σεύουν. Οι πολλές ώρες

ενασχόλησης του Γαλαμάτη με τα του δήμου

του, τον έχουν αναγκάσει να μην πατάει σχε-

δόν καθόλου το πόδι του στο γραφείο του

στην οδό Φράγκων. Όπως είπαν μιλώντας

στην «Κ» εργαζόμενοι στον σύνδεσμο περισ-

σότερες ώρες περνά στα γραφεία του συν-

δέσμου ο …αντιπρόεδρος, Σ. Φάμελλος

παρά ο ίδιος ο πρόεδρος. «Έχει αφήσει στο

πόδι του τον αντιπρόεδρο και για ό,τι χρει-

αστούμε απευθυνόμαστε σε αυτόν», μας είπε

χαρακτηριστικά εργαζόμενη.  

Από κτηνίατρος… δήμαρχος
Ο Δημήτρης Γαλαμάτης γεννήθηκε στο

Σταυρό το 1971, όπου και πέρασε τα παιδικά

και εφηβικά του χρόνια, τελείωσε το λύκειο

Σταυρού με άριστα και αποφοίτησε από την

Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Από μικρός

ασχολήθηκε με την πολιτική, και έγινε μέλος

της Νέας Δημοκρατίας. Το 2004 εκλέχθηκε

βουλευτής της ΝΔ στη Β’ περιφέρεια Θεσ-

σαλονίκης και το ίδιο έτος εκλέχθηκε γραμ-

ματέας του προεδρείου της Βουλής. Στις

πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές του

2010, ο κτηνίατρος από τον Σταυρό επέλεξε

να διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο του

νέου διευρυμένου δήμου Βόλβης, και όπως

λένε πολλοί, μη έχοντας αντίπαλο, κατά-

φερε να κερδίσει. Οι υποσχέσεις του όμως

για μεγάλα έργα, όπως π.χ. το λιμάνι του

Σταυρού, δεν υλοποιήθηκαν αυτά τα δύο

χρόνια «εξουσίας» του, με αποτέλεσμα οι

κάτοικοι της περιοχής να τα έχουν βάλει μαζί

του. «Άλλα μας έταξε και άλλα έκανε. Ο

Σταυρός και τα Βρασνά, δυο τουριστικές πε-

ριοχές, το καλοκαίρι πέρασαν δύσκολες

στιγμές, καθώς δεν υπήρχαν τουρίστες. Με

ποιες υποδομές άλλωστε να μπορέσουμε να

διεκδικήσουμε τουρισμό; Το λιμάνι παραμέ-

νει στάσιμο, έργα οδοποιίας δεν έχουν γίνει

καθόλου ενώ πολλοί καταστηματάρχες

αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο. Πι-

στεύαμε ότι ο δήμαρχος θα βοηθούσε τον

τόπο του και δεν θα μας… αγνοούσε» είπε

στην «Κ» ιδιοκτήτης ψητοπωλείου στο κέν-

τρο του Σταυρού. «Οι υποσχέσεις του Γαλα-

μάτη, έμειναν υποσχέσεις. Τον συναντούμε

στο δρόμο και του λέμε τα παράπονά μας

αλλά δικαιολογείται υποστηρίζοντας ότι δεν

υπάρχουν χρήματα. Το καταλαβαίνουμε αυτό

αλλά τον εκλέξαμε για να δούμε έργα στην

περιοχή. Τώρα βλέπουμε τον τόπο μας να

μαραζώνει», υποστήριξε κάτοικος των

Βρασνών.

Το μετάνιωσαν;
Ο Δημήτρης Γαλαμάτης από τον περα-

σμένο Μάρτιο έχει αναλάβει τη διοίκηση του

ΦΟΣΔΑ, με τους περισσότερους αυτοδιοικη-

τικούς να δηλώνουν την προτίμησή τους στο

πρόσωπό του. Ένας από αυτούς που στήρι-

ξαν τον νέο πρόεδρο ήταν ο επί χρόνια πρό-

εδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ νομού

Θεσσαλονίκης, Γιάννης Ζουρνάς, ο οποίος

αποχωρώντας από τη θέση του προέδρου

άφησε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ στα

ταμεία του Συνδέσμου, προκειμένου το νέο

προεδρείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει

σε όποιες οικονομικές εκκρεμότητες θα

προέκυπταν από τους υπό συγχώνευση

συνδέσμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η

«αδιαφορία», όπως έχει χαρακτηριστεί

από πολλούς, του Δημήτρη Γαλαμάτη

για τα σοβαρά προβλήματα του ΦΟΣΔΑ,

έχει προκαλέσει παράπονα στους κόλ-

πους των αυτοδιοικητικών, ορισμένοι

εκ των οποίων φέρονται

να έχουν μετανιώσει για

τη στήριξη τους στο

πρόσωπό του. Την ώρα

που ένα από τα σημαντι-

κότερα έργα, αυτό της

κατασκευής του Σταθ-

μού Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων στην περιοχή της

Ευκαρπίας κινδυνεύει με απένταξη,

ο νέος πρόεδρος στέλνει για τις

διεκπεραιώσεις του συνδέσμου τον

αντιπρόεδρο και το μέλος του δσ, Π.

Πάσχο. «Εμφανίζεται μόνο στις συ-

νεντεύξεις τύπου και μετά τις υπο-

χρεώσεις του τις αναλαμβάνει ο

αντιπρόεδρος. Δεν γίνεται να κρατά

δυο καρπούζια κάτω από την ίδια

μασχάλη. Θα έπρεπε να περνά τις

περισσότερες ώρες στον σύνδεσμο,

κάτι το οποίο δεν συμβαίνει», υπο-

στήριξε εργαζόμενος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΑΠΩΝ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΣΔΑ Ο Δ. ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ

«Δεν του έφτανε 
το δημαρχιλίκι…»

Παρά τα σοβαρά οικονομικά, κατά κύριο λόγο, προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο δήμος Βόλβης, του Δημήτρη Γαλαμάτη φαίνεται πως δεν του
έφτανε το δημαρχιλίκι, όπως λένε φίλοι και γνωστοί του, και τον πε-
ρασμένο Μάρτιο αποφάσισε να διεκδικήσει και την προεδρία του Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (πρώην Συνδέσμου ΟΤΑ νομού Θεσ-
σαλονίκης), ενός φορέα που διαχειρίζεται σημαντικά κονδύλια.

✎Της Χρύσας Κυριακού

Οι εκλογές άργησαν…
ως αποδειξη της… «αδιαφορίας» του Δ. Γαλα-
μάτη για τα τεκταινόμενα στον ΦΟΣΔΑ θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί η καθυστέρηση
διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη
νέου προέδρου, αντιπροέδρου και μελών της
εκτελεστικής επιτροπής. Παρόλο που τον πε-
ρασμένο Απρίλιο στην εφημερίδα της κυβερ-
νήσεως (αριθμός φύλλου 85- 11 Απριλίου
2012) ορίζεται ξεκάθαρα ότι θα πρέπει μέσα
σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών τα δημοτικά
συμβούλια των δήμων που συμμετέχουν στον
περιφερειακό ΦΟΣΔΑ να εκλέξουν τους εκ-
προσώπους τους και να προχωρήσει η σχε-
τική διαδικασία, το θέμα των εκλογών
παρέμεινε στάσιμο. Μιλώντας στην «Κ» ο
πρώην πρόεδρος του συνδέσμου ΟΤΑ, Γιάν-

νης Ζουρνάς, εξέφρασε την
απορία του για ποιο λόγο δεν γί-
νονται οι εκλογές, που προβλέ-
πονται από τον Καλλικράτη.
«Στην εφημερίδα της Κυβέρνη-
σης δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, που
αφορά τις διαδικασίες και ενώ
έχουν οριστεί από τους δήμους
της Κεντρικής Μακεδονίας οι εκ-
πρόσωποί τους στο δσ του νέου
συνδέσμου και θα έπρεπε οι εκλο-
γές να έχουν γίνει προ πολλού. Η
καθυστέρηση αυτή έχει βαλτώσει
τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχεί-
ρισης απορριμμάτων. Το υπουργείο
Εσωτερικών θα πρέπει να υποχρεώ-
σει τους αρμοδίους ώστε οι εκλογές
να γίνουν το ταχύτερο δυνατό», είπε
ο κ. Ζουρνάς. «Τις επόμενες ημέρες οι
εκλογές θα γίνουν», ήταν η απάντηση
του μέλους του δσ του ΦΟΣΔΑ, Π.
Πάσχο, χωρίς να δώσει περισσότερες
εξηγήσεις για ποιο λόγο η διαδικασία
καθυστέρησε τουλάχιστον 6 μήνες.   



«Ε
ίμαστε εδώ, ενωμένοι

και αποφασισμένοι να

κατασκευάσουμε ένα

δημόσιο έργο που θα

ωφελήσει το περιβάλ-

λον, τους δήμους και

τους πολίτες μας. Ένα έργο που πέρασε 71

ελέγχους., κρίσεις και αδειοδοτήσεις. Ένα

εργο που θα προστατεύει το περιβάλλον και

τη δημόσια υγεία, όπως τονίζεται στην πρό-

σφατη ομόφωνη απόφαση το Διοικητικό

Εφετείο Θεσσαλονίκης, που απέρριψε τις αι-

τιάσεις των κατοίκων», είπε χαρακτηριστικά

ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τραγικές τις δη-

λώσεις των αντιδρώντων, ότι δηλαδή θα

χυθεί αίμα σε περίπτωση που προχωρήσει το

έργο, ενώ έκανε λόγο για αντιδημοκρατικό

τρόπο αντίδρασης.

Τι γίνεται με την κοινοπραξία;
Το έργο έχει ανατεθεί σε μια κοινοπραξία

τριών τεχνικών εταιρειών οι οποίες έχουν

ως έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια

συμμαχία τριών εταιρειών και συγκεκριμένα

τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, την ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΕΡΓΗΣ κ ΣΙΑ ΕΕ και την ΠΑΛΥΒΟΣ ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ιδιαίτερα η πρώτη τε-

χνική εταιρεία, έχει ασχοληθεί και άλλες

φορές με την κατασκευή δημοσίων έργων,

που αφορούν το περιβάλλον και την εξοικο-

νόμηση ενέργειας, τόσο στη Θεσσαλονίκη,

όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από την

πλευρά των αντιδρώντων εκφράστηκε η

άποψη ότι πίσω από τις συγκεκριμένες εται-

ρείες βρίσκονται μεγάλα κεφαλαιακά συμ-

φέροντα από την Αθήνα ή ακόμα και από το

εξωτερικό, υπονοώντας ότι η διαχείριση των

απορριμμάτων θα περάσει σε χέρια ιδιωτών.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής

Μακεδονίας επέμεινε στο γεγονός ότι κάτι

τέτοιο δεν ισχύει και επισήμανε ότι οι ιδιώτες

θα μπουν στο παιχνίδι της διαχείρισης σε πε-

ρίπτωση που δεν υλοποιηθεί στην παρούσα

φάση το έργο.

Ιδιαίτερα ανήσυχος παρουσιάστηκε για το

ζήτημα και ο πρόεδρος των εργαζόμενων

στο Σύνδεσμο ΟΤΑ του νομού Θεσσαλονί-

κης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Όπως είπε χα-

ρακτηριστικά ο κ. Ζέρβας, εάν ο Σύνδεσμος

δεν έχει δράσεις, τότε δεν έχει και λόγο

ύπαρξης, κάτι που σημαίνει απώλεια θέσεων

εργασίας. Την ίδια στιγμή, η ύπαρξη ενός τέ-

τοιου έργου, πέραν της βοήθειας και της

εξοικονόμησης που θα φέρει στους δήμους,

ανοίγει περίπου 60 με 80 θέσεις εργασίας,

όταν η ο εφιάλτης της ανεργίας χτυπάει την

πόρτα σε πολλές οικογένειες.

Οι αντιδράσεις των δήμων
Και οι 14 δήμοι του νομού έδειξαν πως

διακατέχονται από μεγάλη ανησυχία για την

πορεία του έργου το οποίο βρίσκεται υπ’

ατμόν λόγω των αντιδράσεων που «κατευ-

θύνονται από συγκεκριμένα αντίθετα συμ-

φέροντα», όπως ανέφερε ο κ. Δανιηλίδης.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου

Θεσσαλονίκης Θανάσης Παππάς στάθηκε

στο γεγονός ότι ο ΣΜΑ στο Φοίνικα βρίσκε-

ται δίπλα στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»,

εντός του αστικού ιστού.

Όπως είπε ο κ. Παππάς, εφόσον ο μικρός

αυτός ΣΜΑ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα

για το πώς λειτουργεί σωστά και χωρίς να

ενοχλεί το αστικό περιβάλλον, ο σχεδιαζό-

μενος ΣΜΑ στην Ευκαρπία θα λειτουργήσει

χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο περαιτέρω

πρόβλημα. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο δή-

μαρχος Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλί-

δης, ο οποίος επισήμανε πως τα

προβλήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης δεν

πρέπει να μπαίνουν ως αντιστάθμισμα για να

μην πραγματοποιηθεί το εν λόγω έργο.

Η συγκεκριμένη άποψη εκφράστηκε κυ-

ρίως από το δήμαρχο Παύλου Μελά, Δια-

μαντή Παπαδόπουλο, που δικαιολόγησε τη

στάση των κατοίκων της περιοχής, μιας και

η αδιαφορία και τα προβλήματα της δυτικής

πλευράς της πόλης έχουν οδηγήσει σε

αυτήν τη συνεχόμενη αντίδραση. «Όταν η

Πολιτεία δεσμευτεί για το τι θα πρέπει να

γίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη προκειμένου

να αποκατασταθούν οι αδικίες 50 ετών, τότε

οι κάτοικοι της περιοχής θα δουν το θέμα

του ΣΜΑ Ευκαρπίας ξανά. Το πρόβλημα δεν

είναι ο ΣΜΑ αλλά η εγκατάλειψη της περιο-

χής μας επί 50 χρόνια», δήλωσε ο κ. Παπα-

δόπουλος. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά σε

πιο ήρεμο τόνο κινήθηκε ο δήμαρχος Αμπε-

λοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου,

που σημείωσε ότι ναι μεν πρέπει να ολοκλη-

ρωθεί το έργο, αλλά πρέπει να αναδειχθούν

τα δίκαια και χρονίζοντα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της δυτικής Θεσ-

σαλονίκης.
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Σε οριακό σημείο έχει φτάσει η κα-
τάσταση με την κατασκευή του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων στην Ευκαρπία, καθώς οι
αντιδράσεις των κατοίκων δεν κα-
ταλαγιάζουν, τη στιγμή που τόσο οι
αυτοδιοικητικοί, όσο και άλλοι φο-
ρείς, δίνουν διαβεβαιώσεις για τη
δημόσια υγεία. Την περασμένη
Τρίτη, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρι-
κής Μακεδονίας και δήμαρχος Νε-
άπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης,
έκανε λόγο για κραυγή αγωνίας
της αυτοδιοίκησης, καθώς εάν το
έργο χάσει τη χρηματοδότησή του,
τότε η διαχείριση των στερεών
απορριμμάτων, θα παραμείνει σε
πρωτόγονο στάδιο για το νομό της
Θεσσαλονίκης.

✎Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Συμφέροντα, 
σκουπίδια, αντιδράσεις
για το ΣΜΑ Κλείνει τη Μαυροράχη 

ο δήμαρχος Λαγκαδά;

Ο δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης

Αναστασιάδης αναφέρθηκε στη με-

γάλη επιβάρυνση που προκαλεί στις

περιοχές του δήμου του η κίνηση

των απορριμματοφόρων προς τον

ΧΥΤΑ, ενώ θα έπρεπε τα δρομολόγια

να γίνονται μόνο από τράκτορες

μετά τη συμπίεση των απορριμμά-

των στον ΣΜΑ. «Καθημερινά περ-

νούν από τους βασικούς άξονες του

δήμου μας περίπου 300 απορριμμα-

τοφόρα, κυρίως παλαιάς τεχνολο-

γίας. Έχουμε τέσσερα θανατηφόρα

δυστυχήματα λόγω της ολισθηρότη-

τας του οδοστρώματος, που προκα-

λείται από τα στραγγίσματα των

απορριμματοφόρων. Δυστυχώς την

πλάτη που βάζει ο δήμος μας δεν την

βάζουν άλλοι δήμαρχοι», τόνισε ο κ.

Αναστασιάδης, που ανακοίνωσε ότι

θα προτείνει στη σημερινή συνε-

δρίαση του δημοτικού σ υμβουλίου

να κλείσει ο ΧΥΤΑ, ως κίνηση δια-

μαρτυρίας για τη διακοπή των έργων

στο ΣΜΑ Ευκαρπίας.

Ο Σίμος Δανιηλίδης βέβαια, ζήτησε

να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο,

γιατί θα ήταν καταστροφικό για το

νομό.



Αντίο καλέ μου φίλε 

την περασμενη Κυριακή έχασα έναν πολύ καλό

φίλο, έναν χαρισματικό άνθρωπο με μεγάλη προ-

σφορά στην επιστήμη και την κοινωνία, που

έζησε και εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη, τον κορυ-

φαίο καρδιοχειρουργό, Παναγιώτη Σπύρου. Τις

ημέρες μετά το άκουσμα της απώλειάς του τις

πέρασα με πόνο, αναπολώντας τις στιγμές μαζί

του. Τον Παναγιώτη τον γνώρισα πριν από πολλά

χρόνια και αμέσως με τράβηξε η προσωπικότητα

και ο χαρακτήρας του. Δεθήκαμε με τον καιρό και

με τις ευκαιρίες που μας έδινε το κοινό ενδιαφέ-

ρον μας, ο ΑΡΗΣ, πολύ συχνά βρισκόμασταν και

συζητούσαμε. Εκτίμησα την απεριόριστη αφο-

σίωσή του στην ιατρική και στους ασθενείς του.

Επιτέλους, είχα σκεφτεί τότε, γνώρισα έναν άν-

θρωπο που θέτει σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό του

για το καλό της επιστήμης και κυρίως για το καλό

των συνανθρώπων του.

Γιατί, είναι γνωστό ότι δεν δελεάστηκε από τη

λαμπρή καριέρα στην Αμερική και προτίμησε, το

1983, να επιστρέψει για να μας βοηθήσει,

ιδρύοντας καρδιοχειρουργικό κέντρο, το πρώτο

του είδους στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο Παπα-

νικολάου. Εκεί πραγματοποίησε την πρώτη εγ-

χείριση ανοικτής καρδιάς, την πρώτη

μεταμόσχευση καρδιάς καθώς και πολλές άλλες

πρωτοποριακές επεμβάσεις. Χαιρόταν και ικανο-

ποιούνταν όχι γιατί ήταν ο πρώτος αλλά γιατί

πραγματικά σωζόταν κόσμος. Ήταν ταυτόχρονα

διευθυντής του κέντρου αλλά και δάσκαλος για

την επόμενη γενιά γιατρών που απέκτησαν γνώ-

σεις και εμπειρίες ανεκτίμητες. Ήταν εποχές που

εκατοντάδες πάσχοντες αναγκάζονταν να απευ-

θύνονται, για θεραπεία, σε κέντρα και γιατρούς

του εξωτερικού, με ότι αυτό σήμαινε σε επιβά-

ρυνση της ψυχικής, σωματικής αλλά και οικονο-

μικής κατάστασής τους. Γιατί τότε έπρεπε να

πουλήσεις σπίτι για να υποβληθείς σε τέτοια εγ-

χείριση.

Αυτή την κατάσταση ήθελε να αλλάξει ο Πανα-

γιώτης Σπύρου και το βέβαιο είναι ότι όχι μόνο τα

κατάφερε αλλά ανύψωσε και το επίπεδο της ια-

τρικής επιστήμης στη χώρα μας, σε ότι είχε να

κάνει με την καρδιοχειρουργική, την εποχή εκείνη. 

Όλα αυτά χωρίς ουδέποτε να ζητήσει οποιαδή-

ποτε κρατική αναγνώριση ή άλλου είδους ικανο-

ποίηση ενώ πολύ συχνά χειρουργούσε χωρίς την

παραμικρή αμοιβή. Του αρκούσε το ότι ήταν χρή-

σιμος στους ασθενείς. Έννοια του ήταν να μπορεί

να εξετάζει όλο και περισσότερους καθημερινά

ώστε να βοηθήσει στο να μην υποφέρουν.

Νομίζω ότι είπα λίγα για να τον περιγράψω. Το

σπουδαιότερο είναι ότι στη συνείδηση όλων των

Ελλήνων και κυρίως όσων θεράπευσε θα παρα-

μένει ο μεγάλος και πρωτοπόρος γιατρός, ο άν-

θρωπος που πάντα ενδιαφερόταν για τα

προβλήματά τους. Στη δική μου καρδιά ο Πανα-

γιώτης Σπύρου είναι ένας θρύλος στον τομέα του

και πιστεύω ότι η επιστήμη δίκαια θα αφιερώσει

σελίδες στο έργο του. Στο εξής, όμως, θα μου

στοιχίζει αφάνταστα η έλλειψη της παρέας του

και της καλής φιλίας του.

✎Του Γιάννη Ιωαννίδη

Υφυπουργός Αθλητισμού  
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ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

Έφυγε ο γιατρός 
με τα «χρυσά» χέρια
Ο άνθρωπος που «επιδιόρ-

θωσε» εκατοντάδες καρδιές,

δεν κατάφερε να κρατηθεί

στη ζωή και έχασε τη μάχη

την περασμένη Κυριακή. Ο

καρδιοχειρουργός, που

έδωσε ζωή σε χιλιάδες αν-

θρώπους, «έφυγε» σιωπηλά

στα 76 του χρόνια μετά από

εγκεφαλική ανεπάρκεια. 

Τ
ο τελευταίο αντίο του

είπαν εκπρόσωποι της

πολιτικής, του αθλητι-

σμού τον οποίο υπηρέ-

τησε με πάθος αλλά και

και όλοι όσοι σώθηκαν

από τα ευλογημένα χέρια του. Τραγικές

φιγούρες η σύζυγός του και ο γιος του

Αλέξανδρος, οι οποίοι πριν λίγα χρόνια

είχαν αποχαιρετήσει ένα ακόμη αγαπη-

μένο τους άνθρωπο, τη Σοφία, πολυα-

γαπημένη κόρη του Π. Σπύρου. Αυτοί

που γνώριζαν τον Π. Σπύρου, μιλούν

για έναν σπουδαίο άνθρωπο, αφιερω-

μένο στην ιατρική, την οποία και υπη-

ρέτησε με υψηλό επαγγελματισμό,

γνώση και ανθρωπιά. Για έναν άν-

θρωπο που, όπως λένε, «έφυγε» από

τη ζωή χρόνια πριν και συγκεκριμένα

το 2006, όταν η 26χρονη τότε Σοφία

επέλεξε να τους… αποχαιρετίσει με μια

βουτιά στο κενό.  

Μεγαλείο ψυχής 
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο

επιστήθιος φίλος του Π. Σπύρου, Χρή-

στος Κοντότσης «δεν υπάρχει αντί-

γραφο ανθρώπου σαν τον Σπύρου.

Ηθελε πάντα να βοηθήσει. Ειχε ένα με-

γαλείο που δεν βρίσκεις. Δεν ζητούσε

λεφτά. Αν έκανε κάποια περιουσία,

ήταν από αυτά που του πρόσφεραν».

Τα τελευταία χρόνια η υγεία του κλονί-

στηκε ανεπανόρθωτα. Ο θάνατος της

αγαπημένης του κόρης Σοφίας, τον

έκανε ψυχολογικό ράκος ενώ ακολού-

θησαν προβλήματα όρασης λόγω

ωχράς κηλίδας και εγκεφαλικές βλά-

βες. «Προοδευτικά έπεφτε, έβρισκε

παρηγοριά στο ποτό. Είχε όμως βάλει

πλώρη να πεθάνει. Το έλεγε...», είπε ο

κ. Κοντότσης.

Το όνειρό του
Η τελευταία, ίσως, δημόσια εμφά-

νιση του Π. Σπύρου ήταν τον Οκτώβριο

του 2008, όταν φίλοι του οργάνωσαν

εκδήλωση στην αίθουσα του Μουσείου

Αθλητισμού για να τιμήσουν τον πρω-

τοπόρο της καρδιοχειρουργικής στην

Ελλάδα. «Εκτός από την Ιατρική, έγινα

γνωστός και για πολλά άλλα πράγ-

ματα. Πέταξα με μαχητικό αεροσκά-

φος, ταξίδεψα με υποβρύχιο, διέσχισα

τον Βόρειο Ατλαντικό με ιστιοφόρο...

Ενα από τα απραγματοποίητα όνειρά

μου είναι να ταξιδέψω στο Διάστημα»,

ανέφερε τότε από το βήμα της εκδή-

λωσης. Απευθυνόμενος εκείνη την

ημέρα στους δεκάδες ασθενείς και

συγγενείς, τους είχε πει: «Δεν μου

οφείλετε τίποτα. Εγώ σας οφείλω όλη

την αγάπη και την εκτίμηση που τρέ-

φετε στο πρόσωπό μου».

Ο Παναγιώτης Σπύρου γεννήθηκε

το 1936 στο χωριό Ανταρτικό της

Φλώρινας, σπούδασε στη Θεσ-

σαλονίκη και μετεκπαιδεύτηκε

στην Αμερική στη χειρουργική

θώρακος. Το 1983 επέστρεψε

στην Ελλάδα και ίδρυσε τη θω-

ρακοκαρδιοχειρουργική κλινική

του νοσοκομείου Παπανικολάου

της Θεσσαλονίκης, η οποία δια-

κρίθηκε για πρωτοποριακές για

την εποχή επεμβάσεις και ανέ-

κοψε τη ροή ασθενών προς το

εξωτερικό ενώ στην πορεία εξε-

λίχθηκε σε κέντρο μεταμοσχεύ-

σεων. Η πρώτη εγχείρηση

ανοιχτής καρδιάς, η πρώτη μετα-

μόσχευση καρδιάς στη Θεσσαλο-

νίκη, η πρώτη τοποθέτηση της

πρώτης μηχανικής καρδιάς στην

Ελλάδα, μεταμοσχεύσεις καρδιάς

- πνευμόνων, μεταμοσχεύσεις

ζεύγους πνευμόνων, ήταν από τις

καινοτόμες επεμβάσεις στη μο-

νάδα-πρότυπο. Η ομάδα των 17

γιατρών έκανε καθημερινά 3-4

επεμβάσεις καρδιάς και μεταμο-

σχεύσεις όλων των ειδών, ενώ ο

Παναγιώτης Σπύρου παρέμεινε

διευθυντής μέχρι το 1997, όταν

και ανακηρύχθηκε τακτικός κα-

θηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλίας. Ηταν παντρεμένος και

είχε, εκτός από την κόρη του, και

τον Αλέξανδρο. Είχε μεγάλη λα-

τρεία στον αθλητισμό και ειδικά

στον Αρη, όπου διετέλεσε πρό-

εδρος του τμήματος μπάσκετ.

Λάτρευε τη θάλασσα και την

ιστιοπλοΐα ενώ λίγοι ήταν αυτοί

που γνώριζαν ότι έκανε με επιτυ-

χία το διάπλου του Ατλαντικού!

Ποιος ήταν ο Παναγιώτης Σπύρου 
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«Η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ

ακριβή, ενώ την ίδια ώρα τα χρή-

ματα που έχεις για να ζήσεις είναι

πολύ λίγα και συνεχώς μειώνον-

ται». Η Μαίρη Κρητικοπόυλου,

όταν έχασε τον άντρα της συνειδη-

τοποίησε πως μια σύνταξη των

600 ευρώ δεν είναι αρκετή για να

καλύψει τις βασικές της ανάγκες,

ζώντας στην Ελλάδα.

✎Του Λευτέρη Ζαβλιάρη 

E
τσι, πριν από δύο χρόνια,

πήρε την απόφαση να περά-

σει τα ελληνοβουλγαρικά

σύνορα, επιλέγοντας ως

τόπο διαμονής της το γνω-

στό στους Βορειοελλαδίτες

Σαντάνσκι. Έχοντας ακούσει

τα ενθαρρυντικά λόγια όσων είχαν ήδη με-

τοικήσει εκεί, σκέφτηκε ότι η ποιότητα ζωής

που θα μπορούσε να τις προσφέρει η δια-

βίωση σε μια κατά τα άλλα υποδεέστερη

χώρα από την Ελλάδα, θα ήταν πολύ καλύ-

τερη. «Με βοήθησε πολύ το γεγονός ότι η

μητέρα μου καταγόταν από τη Βουλγαρία,

οπότε είδα ότι τα θετικά ήταν αρκετά για μια

τέτοια μετακίνηση». Και μπορεί τα λίγα χρή-

ματα που λαμβάνει από τον ΟΑΕΕ για σύν-

ταξη, μιας και ο σύζυγος της ήταν ελεύθερος

επαγγελματίας, να μην αρκούν στη χώρα

μας, αλλά από ό,τι φαίνεται στη γειτονική

Βουλγαρία φτάνουν και περισσεύουν.

Ενώ οι συνταξιούχοι φαίνεται να είναι τα

πρώτα θύματα της λεγόμενης ανθρωπιστι-

κής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, κάποιοι

βρήκαν την «Γη της Επαγγελίας» στο άλλοτε

άσημο Σαντάνσκι. Ο παραλληλισμός βέβαια

με τους συνταξιούχους «γκάστερ μπάιτερ»,

είναι αναπόφευκτος, μιας και πολλοί ήταν οι

Έλληνες της Γερμανίας που τη δεκαετία του

’80 άρχισαν να επιστρέφουν στην Ελλάδα

για να ζήσουν με τη γερμανική τους σύν-

ταξη, η οποία δεν αρκούσε στη χώρα που

έκαναν περιουσία.   

«Πριν από εμένα υπήρχαν πολλοί ακόμα

Έλληνες που μένουν κοντά στα σύνορα, οι

οποίοι έχουν πάει στο Σαντάνσκι για να ζή-

σουν μια καλύτερη ζωή. Σαφώς υπάρχουν

και συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν πολύ

λιγότερα χρήματα από εμένα, αλλά εδώ

ζουν πολύ άνετα», λέει χαρακτηριστικά η κ.

Κρητικοπούλου. Βέβαια δε χρειάζεται κα-

νείς να γνωρίζει τη βουλγαρική γλώσσα για

να κινηθεί στο Σαντάνσκι, καθώς εδώ και

πολλά χρόνια, η παρουσία Ελλήνων επι-

σκεπτών που πήγαιναν εκεί για ψώνια,

έχουν αναγκάσει τους ντόπιους να μάθουν

να μιλούν ελληνικά. «Δε χρειάστηκε να μι-

λήσω άλλη γλώσσα πέρα από ελληνικά για

να συνεννοηθώ για την ενοικίαση του σπι-

τιού. Το ίδιο συμβαίνει όταν πηγαίνω για

ψώνια, η για κάποια άλλη συναλλαγή»,

εξηγεί.

«Αστείες» τιμές 
Στη γλώσσα των αριθμών, το κοστολόγιο

της ζωής στο Σαντάνσκι προκαλεί αίσθηση

σε σύγκριση με τις τιμές που ακούγονται για

την ακριβή ζωή που κάνουν οι συνταξιούχοι

εντός ελληνικών συνόρων. «Το ενοίκιο που

πληρώνω εδώ είναι 100 ευρώ, ενώ για

ρεύμα πληρώνω 5 ευρώ», τονίζει η κ. Κρη-

τικοπούλου, που ζει «βασιλικά» λίγα χιλιό-

μετρα μετά τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Όσο για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ απαι-

τούνται τα μισά χρήματα από ό,τι μια βόλτα

στο αντίστοιχο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς

στην Ελλάδα.

«Εάν θέλει μια νοικοκυρά να γεμίσει το

ψυγείο της, στην Ελλάδα μπορεί για παρά-

δειγμα να χρειαστεί 50 ευρώ, εδώ χρειάζον-

ται τα μισά και σε πολλές περιπτώσεις και

λιγότερα», σημειώνει η κ. Κρητικοπούλου.

Παράλληλα προσθέτει πως δεν ισχύει το γε-

γονός ότι τα προϊόντα στα ράφια των βουλ-

γαρικών σούπερ-μάρκετ είναι κατώτερης

ποιότητας από τα ελληνικά και για αυτό είναι

πιο φθηνά.

«Ίσα ίσα κάποια τρόφιμα, όπως για παρά-

δειγμα τα γαλακτοκομικά και τα αλλαντικά

είναι ποιοτικά και καλύτερα γευστικά σε

σχέση με τα ελληνικά». Στην ερώτηση για το

τι κάνει με τα λεφτά που απομένουν από τη

σύνταξη τα οποία στη χειρότερη περίπτωση

θα είναι 300 ευρώ, η απάντηση είναι ότι τα

αποταμιεύει κάθε φορά που κατεβαίνει στην

Ελλάδα για να παραλάβει τη σύνταξη από

την τράπεζα. «Με αυτόν τον τρόπο μπορείς

να κατέβεις στην Ελλάδα το καλοκαίρι για

παράδειγμα και να κάνεις διακοπές κάποιες

μέρες, κάτι που αν έμενα στη Θεσσαλονίκη

δε νομίζω να το επέτρεπαν τα οικονομικά

μου», μας είπε.

ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ 

«Βρήκα την Ιθάκη μου

στο Σαντάνσκι»

Καθημερινό πάρε-δώσε
Οι Έλληνες που διαμένουν πλέον στο Σαντάνσκι έχουν ξεπεράσει τους 100,

πράγμα που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί μια υποτυπώδης, αλλά εύρωστη οι-

κονομικά ελληνική παροικία.

Οι περισσότεροι βέβαια κατάγονται από χωριά του νομού Σερρών όπου λαμ-

βάνουν μικρές συντάξεις από τον ΟΓΑ, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν

επαρκούν ούτε για τα βασικά.

Καθημερινά, κάτοικοι ελληνικών κωμοπόλεων όπως το Σιδηρόκαστρο, αλλά

και άλλων χωριών πηγαίνουν στο Σαντάνσκι και εκτός από ψώνια, επισκέπτον-

ται και γιατρούς και κυρίως οδοντιάτρους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μια

απλή επίσκεψη για να φτιάξει κανείς την οδοντοστοιχία του μπορεί να κοστίσει

ελάχιστα χρήματα.



Σ
ύμφωνα με πληροφορίες της

«Κ», δημοσιογράφοι, τεχνικοί

και διοικητικοί της TV100 και

του FM100 βρίσκονται στα

όριά τους σε ό,τι αφορά τις

καθυστερήσεις, ενώ κάποιοι

κάνουν λόγο για οργανω-

μένο σχέδιο με σκοπό να μπει «λουκέτο» στα

δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης, κάτι που όπως

φαίνεται επιθυμεί και ο κ. Καπόν. 

Η ΕΣΗΕΜ-Θ θεωρεί πως «τέτοιες πρακτι-

κές είναι απολύτως ασύμβατες με τον κατά

την ευρεία έννοια δημόσιο χαρακτήρα των

συγκεκριμένων Μέσων». Μάλιστα καταγ-

γέλλει πως «η υιοθέτησή τους είναι προσω-

πική επιλογή του κ. Καπόν, η οποία συχνά

εκτρέπεται στην οδό της ειρωνείας». 

«Τα δημοτικά ΜΜΕ, όμως, δεν είναι προ-

σωπική επιχείρηση του κ. Καπόν και η καθυ-

στέρηση στην καταβολή μισθοδοσίας των

εργαζομένων, των οποίων οι αποδοχές

έχουν ήδη συρρικνωθεί αποτελεί γι’ αυτούς

ζήτημα επιβίωσης» συνεχίζει η ΕΣΗΕΜ-Θ

και καλεί τη διοίκηση του δήμου να φανεί

συνεπής στις δεσμεύσεις που έλαβε ενώ-

πιον του Διοικητικού Συμβουλίου και να ανα-

λάβει πρωτοβουλία ώστε να καταβληθούν

άμεσα στους εργαζομένους τα δεδουλευ-

μένα που τους οφείλονται. 

Μάλιστα οι εκπρόσωποι των δημοσιογρά-

φων επιχειρώντας να θέσουν τον αντιδή-

μαρχο προ των ευθυνών του, του

υπενθυμίζουν δηλώσεις του πως «το ταμείο

του δήμου Θεσσαλονίκης είναι πλεονασμα-

τικό» κάτι που…διευκολύνει την αναγκαία

αυτή αποκατάσταση. Αναφέρουν τέλος, πως

θα εξαντλήσουν όλα τα Μέσα που έχουν στη

διάθεσή τους!

Πίεση για ατομικές συμβάσεις; 
Στα αυτιά των εργαζομένων οι δικαιολο-

γίες του κ. Καπόν, ο οποίος μέσω συνεργα-

τών του διαμηνύει ότι είναι άδειος ο

δημοτικός κορβανάς ακούγονται ως…φτη-

νές δικαιολογίες και σε «πηγαδάκια» ισχυρί-

ζονται πως η διοίκηση επιδιώκει με αυτό τον

τρόπο να πτοήσει το ηθικό τους και να πετύ-

χει συμφωνία για μείωση μισθών.  

«Σίγουρα πρόκειται για ένα μέτρο πίεσης

από πλευράς Καπόν για να δεχτούμε να υπο-

γράψουμε ατομικές συμβάσεις εργασίας»

εξηγεί στην «Κ» υπάλληλος των δημοτικών

Μέσων και συμπληρώνει πως «σε ενδεχό-

μενη άρνησή μας να δουλέψουμε μπορεί και

να απολυθούμε. Άλλωστε η διοίκηση τώρα

τελευταία μας έχει συνηθίσει σε αυτές» κα-

ταλήγει ο ίδιος. 

Μάλιστα η άρνηση αυτή του κ. Καπόν να

δώσει το «πράσινο φως» για την εξόφληση

των δεδουλευμένων των εργαζομένων

ανάγκασε την Πέμπτη ορισμένους από αυ-

τούς, τεχνικούς και οδηγούς να προχωρή-

σουν σε απεργία, καταγγέλλοντας τη

διοίκηση για εμπαιγμό και ζήτησαν από τον

κ. Καπόν να αναφερθεί εγγράφως στους λό-

γους της καθυστέρησης καταβολής των δε-

δουλευμένων, υπενθυμίζοντας δηλώσεις

του για το ταμείο του δήμου που είναι…πλε-

ονασματικό.

Και στο παρελθόν είχε ξεχάσει! 
Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο αντι-

δήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικο-

νομικών Πόρων αφήνει απλήρωτους τους

περίπου 170 εργαζομένους των δημοτικών

επιχειρήσεων. Στο παρελθόν, ενώ θυμήθηκε

και κατέβαλε κανονικά τη μισθοδοσία των

4200 δημοτικών υπαλλήλων, ξέχασε να

πληρώσει δημοσιογράφους, διοικητικούς

και τεχνικούς της TV100 και του FM 100, πα-

ραμονές εορτών Χριστουγέννων. Οι τελευ-

ταίοι, παρά τις διαβεβαιώσεις των κκ.

Στάγκου και Ασλανίδου πως «λεφτά υπάρ-

χουν» και πως η μισθοδοσία θα καταβληθεί

κανονικά χρειάστηκε να περιμένουν εβδο-

μάδες για να δουν τα χρήματα στους τραπε-

ζικούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα

ορισμένοι εργαζόμενοι, επηρεασμένοι από

το κίνημα «Δεν πληρώνω», προκειμένου να

πιέσουν τη διοίκηση δημιούργησαν ομάδα με

τίτλο «Δεν πληρών-ομαι»!

Παρότι η παράταξη του δημάρχου, στην

οποία εξέχοντα ρόλο, είχε και έχει και ο κ.

Καπόν προεκλογικά άφησε ανοικτό το ενδε-

χόμενο να μπει «λουκέτο» τόσο στο δημο-

τικό ραδιόφωνο όσο και στη δημοτική

τηλεόραση, μόλις κέρδισε τις εκλογές απέ-

κλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δυστυχώς

όμως, οι εξελίξεις αυτές και οι συχνές κα-

θυστερήσεις καταβολής της μισθοδοσίας

δημιουργούν αναπάντητα ερωτήματα για τη

στάση ορισμένων. Άλλωστε, στο παρελθόν

ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργό-

πουλος αναφερόμενος σχετικά είχε δηλώσει

πως «είναι φανερό ότι η Διοίκηση του Δήμου

Θεσσαλονίκης θέλει να κλείσει τα Δημοτικά

Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα για να κάνει το χατίρι

των μεγάλων καναλιών που δεν θέλουν να

μοιράζονται με κανέναν την διαφημιστική

πίτα και βεβαίως δεν θέλουν να ακούγεται

καμία άλλη άποψη παρά μόνον η δική τους

αλήθεια».

Για ιδιότυπη ομηρία στην οποία κρατά τους εργαζομένους των Δημοτι-

κών Μέσων Ενημέρωσης κατηγορεί η Ένωση Συντακτών Ημερησίων

Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης τον αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Δια-

χείρισης Οικονομικών Πόρων του δήμου Θεσσαλονίκης, Χασδάι Καπόν

με αφορμή την τακτική της καθυστέρησης που ακολουθεί στην κατα-

βολή της μισθοδοσίας. Οι υπάλληλοι της TV100 και του FM 100 παρα-

μένουν απλήρωτοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα, με τον κ. Καπόν

να αποφεύγει να δεσμευτεί για χρονοδιαγράμματα. 
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«Ο Καπόν πληρώνεται κανονικά, 
ενώ οι εργαζόμενοι της TV100 όχι»

Απάντηση Καπόν
Απάντηση στην ΕΣΗΕΜ-Θ έδωσε

ο αντιδήμαρχος μέσω επιστολής

του, την ώρα που η εφημερίδα βρι-

σκόταν επί του πιεστηρίου. Στην

επιστολή του ο κ. Καπόν διερωτάται

για ποιο λόγο εκδόθηκε η ανακοί-

νωση την ημέρα μάλιστα που κατέ-

στη δυνατό να πραγματοποιηθεί η

κατάθεση της μισθοδοσίας της

ΔΕΠΘΕ. «Η εκταμίευση των χρημά-

των προς τους εργαζόμενους θα

γίνει τη Δευτέρα το πρωί λόγω

αδυναμίας της ΔΕΠΘΕ να προσκο-

μίσει φορολογική ενημερότητα»

υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ.

Καπόν και αναφερόμενος προς τον

πρόεδρο της ΕΣΗΕΜ-Θ, Μάκη Βοϊ-

τσίδη σχολίασε: «παρακαλώ να εί-

σαστε πιο προσεκτικός στους

χαρακτηρισμούς που χρησιμοποι-

είτε στις ανακοινώσεις σας, καθώς

όπως γνωρίζουν ο Θεσσαλονικείς,

οι ειρωνείες δεν είναι χαρακτηρι-

στικό της προσωπικότητάς μου». 

Φροντίζει εαυτόν! 
Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΜ-Θ

αναφέρει επίσης ότι ο ίδιος ο Χασ-

δάι Καπόν εξακολουθεί να πληρώ-

νεται κανονικά και μάλιστα χωρίς

καθυστέρηση το μισθό του και προ-

φανώς χωρίς να αντιλαμβάνεται

πως η άρνησή του να πληρώσει δη-

μιουργεί προβλήματα επιβίωσης

και βιοπορισμού σε αρκετές οικογέ-

νειες και μάλιστα εν μέσω περιόδου

οικονομικής κρίσης. 

Παρότι η παράταξη του
δημάρχου, στην οποία εξέχων
ρόλο, είχε και έχει και ο κ. Καπόν
προεκλογικά άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο να μπει «λουκέτο»
τόσο στο δημοτικό ραδιόφωνο
όσο και στη δημοτική
τηλεόραση, μόλις κέρδισε τις
εκλογές απέκλεισε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο
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Γ
ια το περιστατικό μάλιστα, ο

πρόεδρος της Ένωσης Ξενο-

δόχων Θεσσαλονίκης, Αρι-

στοτέλης Θωμόπουλος

μιλώντας σε δημοσιογρά-

φους υποστήριξε πως γί-

ναμε... περίγελος της Ευρώπης για τα

καφάσια Ψωμιάδη και πως οι δυο φορείς θα

ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική.

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι η πρώτη

φορά που ο αναπληρωτής περιφερειάρχης

Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσης Ψωμιάδης

γίνεται πρωτοσέλιδο εφημερίδων με τελευ-

ταίο αυτό της εμπλοκής του στο δρόμο Θεσ-

σαλονίκης-Ωραιοκάστρου. Ο ίδιος άλλωστε,

από τη θέση του αντινομάρχη στο παρελθόν,

ήταν και το δεξί χέρι του Πανίκα, συγκέν-

τρωνε το σύνολο των αρμοδιοτήτων και ευ-

θυνών της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλο-

νίκης. Στο παρελθόν, παρέα πάντα με τον

αδερφό του, κατηγορήθηκε και αθωώθηκε

για τη γνωστή υπόθεση με τα «45άρια» δη-

λώνοντας πως «σκοτεινά πολιτικοδημοσιο-

γραφικά κέντρα» επιχειρούν να τον

βλάψουν. 

Σκάνδαλο για χρέη
Το όνομά του έχει εμπλακεί και στην υπό-

θεση του επιχειρηματία, Νίκου Κασιμάτη για

χρέη 952 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελ-

ληνικό Δημόσιο. Από έρευνα του ΣΔΟΕ απο-

καλύφθηκε το όνομα του πρώην περι-

φερειάρχη ανάμεσα στους συνιδρυτές της

εταιρίας του Νίκου Κασιμάτη μέσω της

οποίας γινόταν κλοπή του ΦΠΑ, ενώ το

2002 ο Παναγιώτης Ψωμιάδης τον συμπε-

ριέλαβε και στο πολιτικό συνδυασμό του για

τις Νομαρχιακές Εκλογές της Θεσσαλονί-

κης, από τον οποίο τον απέκλεισε λόγω των

δημοσιευμάτων. 

Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές,

παρότι υποψήφιος με το συνδυασμό του Πα-

ναγιώτη Ψωμιάδη για τη θέση του αντιπερι-

φερειάρχη Θεσσαλονίκης υπήρξε για άλλη

μια φορά λακωνικός, ακόμα και όταν ο πρό-

εδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σα-

μαράς έθεσε «βέτο» και ο Διονύσης τελικά

κατέβηκε στις εκλογές με… σταυρό. Τελικά,

το «βέτο» Σαμαρά ευνόησε τους αδερφούς

Ψωμιάδη και η Περιφέρεια παρέμεινε σε

χέρια… οικογενειακά. 

Τελευταία, παρά τις παραινέσεις και τις

συμβουλές στενών συνεργατών αλλά και

του ίδιου του αδερφού του ο αναπληρωτής

Διονύσης αποφάσισε να κάνει δηλώσεις

στους δημοσιογράφους, παρά την αντιπά-

θειά του προς αυτούς για τη βούληση του ει-

σαγγελέα για προφυλάκιση του ιδίου αλλά

και άλλων 28 ατόμων για παρατυπίες και

υπερβάσεις στο έργο δρόμου Θεσσαλονί-

κης-Ωραιοκάστρου. Ο άνθρωπος που σή-

μερα ηγείται της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας αποποιήθηκε οποιαδήποτε ευ-

θύνη και μέσω επιστολής του την επόμενη

ημέρα έκανε λόγο για... «ψευδή και παρα-

πλανητικά στοιχεία που στόχο έχουν να τον

βλάψουν προσωπικά και πολιτικά». 

Πριν πολιτευτεί, ο Νιόνιος, όπως συνηθί-

ζουν να τον αποκαλούν οι φίλοι και οι γνω-

στοί διατηρούσε φροντιστήριο Αγγλικών

απέναντι από το Διοικητήριο, στη γειτονιά

που μεγάλωσε, παραδίδοντας μαθήματα σε

πολλούς σημερινούς επιφανείς της Θεσσα-

λονίκης. Ήταν πάντα ευθύς, αψύς, έντιμος

και ηθικός. 

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

«Σκάνδαλα», μπάλα 
και μπουζούκια για 
τον... αριστερό Νιόνιο 

Γοητευμένος από το ωραίο φύλλο και συχνός θαμώνας σε νυχτερινά

κέντρα διασκέδασης δεν μας έχει συνηθίσει σε ανάληψη σημαντικών

πολιτικών πρωτοβουλιών αλλά αρκείται σε προτάσεις για την κυκλο-

φορία γραμματοσήμων με αφορμή τον εορτασμό των εκατό χρόνων από

την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τη διανομή δωρεάν... πορτο-

καλιών σε διοργανώσεις του εξωτερικού με τελευταία τη Διεθνή Του-

ριστική Έκθεση στο Βερολίνο.

✎Tου Βαγγέλη Στολάκη

Και η… κωλοτούμπα
λατρης της... στρογγυλής θεάς και

για χρόνια πρόεδρος της Ένωσης

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακε-

δονίας πρόσφατα κατέθεσε υποψη-

φιότητα για την προεδρία της ΕΠΟ,

την οποία απέσυρε προκειμένου να

υποστηρίξει την υποψηφιότητα του

Βασίλη Γκαγκάτση. Οι παράγοντες

του ποδοσφαίρου έκαναν λόγo για

την μεγαλύτερη... κωλοτούμπα του

Διονύση υπενθυμίζοντας στους δη-

μοσιογράφους πως ο τελευταίος

υπήρξε εχθρός του πρώτου για πε-

ρισσότερα από δεκαπέντε χρόνια. 

Είναι νωπές άλλωστε οι βαρύ-

γδουπες δηλώσεις και οι καταγγε-

λίες που έκανε στις εφημερίδες, τα

ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις για στη-

μένα ματς, στημένους διαιτητές, λα-

μόγια στην ΕΠΟ, στην παλιά ΕΠΑΕ,

στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωμα-

τείων. Μιλούσε επίσης για νταβατζή-

δες, για ανθρώπους του υπόκοσμου

που ελέγχουν τον τζόγο για την πα-

ράγκα του Γκαγκάτση. 

Ίσως, βέβαια, ο αναπληρωτής πε-

ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

είχε επηρεαστεί από τις φημολογού-

μενες πληροφορίες πως το ΠΑΣΟΚ

θα στήριζε την υποψηφιότητα Γκαγ-

κάτση. Άλλωστε, ο ίδιος, αν και

εκλεγμένος με «γαλάζιο» ψηφοδέλ-

τιο ποτέ δεν έκρυψε τις αριστερές

του πεποιθήσεις, ενώ ενίοτε έχει

υποστηρίξει πως είναι στέλεχος της

Ιπποκράτους. 

Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου
έκαναν λόγo για την
μεγαλύτερη... κωλοτούμπα του
Διονύση υπενθυμίζοντας στους
δημοσιογράφους πως ο
τελευταίος υπήρξε εχθρός του
πρώτου για περισσότερα από
δεκαπέντε χρόνια. 
Είναι νωπές άλλωστε οι
βαρύγδουπες δηλώσεις και οι
καταγγελίες, που έκανε για
στημένα ματς, στημένους
διαιτητές, λαμόγια στην ΕΠΟ,
στην παλιά ΕΠΑΕ, στις ενώσεις
ποδοσφαιρικών σωματείων
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Σάλος έχει προκληθεί, όπως καταγ-

γέλλει ο «Ασύντακτος Τύπος»

από την απόφαση του νέου προ-

ϊσταμένου της υποδιεύθυνσης Ει-

δήσεων και Ενημέρωσης της

Λεωφόρου Στρατού να ανάψει το

«πράσινο φως» σε δημοσιογράφο

της ΕΡΤ3 να εργαστεί παράλληλα και

στη δημοτική τηλεόραση TV100. Βέτο

έθεσε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων

στη Διοικούσα Επιτροπή, o οποίος και

«φρέναρε» τελικά τα σχέδια του δημοσιο-

γράφου.

αποσύρθηκε τελικά απ’ τον

υπουργό οικονομικών, η

ρύθμιση για το αθηναϊκό και μα-

κεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων,

που είχε ενταχθεί στην τροπολογία

για την εξίσωση των φόρων κατα-

νάλωσης στο πετρέλαιο. Η τροπο-

λογία προέβλεπε, μεταξύ άλλων,

τον διαχωρισμό της ιδιότητας του

Προέδρου του Διοικητικού ςυμ-

βουλίου του

αΠε-μΠε από εκείνην του Διευ-

θύνοντος ςυμβούλου του, ενώ στο

επταμελές Δς θα συμμετείχαν τέσ-

σερα μέλη ως εκπρόσωποι του Δη-

μοσίου, και από ένας εκπρόσωπος

της Ποεςυ, της ειΗεα και των ερ-

γαζομένων στο αΠε-μΠε.

Η πενία τέχνας κατεργάζεται σε

περιφερειακό σταθμό μετά και το

κόψιμο των τηλεφωνικών γραμμών. Και

μιας και το παραδάκι δεν έφτανε και η

επανασύνδεση αρ-

γούσε οι τηλεφωνι-

κοί καλεσμένοι της

εκπομπής κλήθη-

καν να καλέσουν

οι ίδιοι το σταθμό

προκειμένου να

βγουν ζωντανά σε

εκπομπές…

Φθηνές... 
δικαιολογίες
μαθαινουμε πως καναλάρχης τοπι-

κού τηλεοπτικού σταθμού εξακολου-

θεί να χρησιμοποιεί… φθηνές δικαι-

ολογίες για να κρατά απλήρωτους

τους εργαζομένους του ή τους πρώην

υπαλλήλους, που δεν άντεχαν τις

απληρωσιές και αποχώρησαν! Ο εν

λόγω τηλεοπτικός σταθμός πρόσφατα

ξεκίνησε να μεταδίδει το πρόγραμμά

του και ψηφιακά, διατηρώντας το χα-

ρακτήρα του ενημερωτικού, χωρίς

ωστόσο να έχει λεπτό… ενημέρωσης.

Μήπως, λέμε μήπως, τώρα που ξεκινά

η συζήτηση στη Βουλή για την αδει-

οδότηση των τηλεοπτικών σταθμών

να έριχναν οι αρμόδιοι και κανένα

βλέφαρο προς Βόρεια Ελλάδα; 

Αγνωστο το μέλον
του Euronews
eνας θεος ξέρει τι θα γίνει με το

μέλλον της ελληνικής έκδοσης του

Euronews. Όπως αναφέρουν οι τε-

λευταίες πληροφορίες, ο γενικός

γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης

Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος υπέ-

γραψε για τη σύσταση επιτροπής

από υπαλλήλους της Γενικής Γραμ-

ματείας οι οποίοι θα κρίνουν την εκ-

πομπή του Euronews στην ελληνική

γλώσσα. Το πρόβλημα στην έγκριση

της εκπομπής από την ελληνική κυ-

βέρνηση έγκειται στο γεγονός ότι εν-

δεχομένως να μπει βέτο στην

ελεύθερη μετάδοση του σήματος του

Euronews όπως υποχρεούται ρητά

από τη συμμετοχή της στο μετοχικό

κεφάλαιο του ευρωπαϊκού δημόσιου

δικτύου. Όπως και να χει, μόνο

θλίψη προκαλεί να υπάρχει εκπομπή

του σήματος σε γλώσσες όπως τα

τουρκικά και τα ουκρανικά και να

εκλείπουν τα ελληνικά ως η αρχαι-

ότερη των ευρωπαϊκών γλωσσών.

Τελικό αντίο από
Χατζηνικολάου

τελος στα σενάρια που τον

θέλουν να πηγαίνει προς…

Κάντζα μεριά έβαλε ο δη-

μοσιογράφος Νίκος Χα-

τζηνικολάου, ο οποίος

ξεκαθάρισε ότι δεν συζητά

με τον ALPHA ενδεχόμενη επι-

στροφή του στην τηλεόραση. 

Στον... «πάγο»Στον «πάγο» μπαίνει προς το παρόν η εκπομπή «Στην

υγεία μας» της ΝΕΤ με παρουσιαστή τον ηθοποιό Σπύρο

Παπαδόπουλο, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής. 

Την πρόταση για διήμερη απεργιακή κινητοποίηση και όχι ει-
κοσιτετράωρη, όπως αποφασίστηκε τελικά, κατέθεσε στην
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θρά-
κης, η συνδικαλιστική παράταξη «Ασύνταχτος Τύπος».

στη θεση του προέδρου του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιο-
τηλεόρασης φημολογείται
πως θα τοποθετηθεί η δημο-
σιογράφος Άννα Παναγιωτα-

ρέα. Σημειώνεται πως η ίδια
πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία

και με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. 

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να
βρεθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος
Κεδίκογλου, ο οποίος θα συμμετέχει
σε πάνελ συνεδρίου για την καινοτο-
μία και την ανάπτυξη. Η συζήτηση θα
επικεντρωθεί στο ρόλο των δημο-
σιογράφων στα Νέα Μέσα Επικοι-
νωνίας ενώ η όλη διοργάνωση, που
θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο
Porto Palace γίνεται με πρωτοβου-
λία του site www.ka-business.gr. 

Στη Θεσσαλονίκη
ο Κεδίκογλου

Φιλική συμβουλή προς τους συναδέλφους της δημοτικής

τηλεόρασης: ο αγαπητός διευθυντής της Τροχαίας Θεσσα-

λονίκης Θεόδωρος Τυριακίδης, είναι αυτό που διαβάσατε,

διευθυντής της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όχι διευθυντής

της διεύθυνσης Τροχαίας, όπως γράψατε στην κάρτα κατά

τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής σύνδεσης.


S
M

S

Αλήθεια, θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει στο συνά-

δελφο της Λεωφόρου Στρατού πως το «Corpus Christi»

που εξόργισε παραθρησκευτικές οργανώσεις και βουλευ-

τές της Χρυσής Αυγής δεν είναι ταινία, όπως αναφέρει

στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook αλλά πα-

ράσταση; 
S
M

S
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η «Ευτυχία» εξακολουθεί να σαρώνει το
σανίδι για τέταρτη συνεχή σεζόν και μετά
το θέατρο ΕΓΝΑΤΙΑ, θα μεταφερθεί και
πάλι στην Αθήνα. Που οφείλεται αυτό;
Στην καθ’ όλα άψογη παράσταση, στην
αριστοτεχνική σκηνοθεσία του Πέτρου
Ζούλια ή στο ρεσιτάλ ερμηνείας που δί-
νεις επί σκηνής;
Σε όλα αυτά που αναφέρεις, αλλά ξεχνάς

κάτι πολύ βασικό, το πρόσωπο και στη δια-

δρομή του ενός αιώνα που δεν υπάρχει πια.

Και στα τραγούδια που ο κόσμος τα ανακά-

λυψε μέσα από την παράσταση. Τα ήξερε μεν

ως σουξέ, αλλά δεν γνώριζε ότι τα έγραψε

εκείνη.

Πόσο ψυχοφθόρος είναι ο ρόλος αυτός;
Δε σας κούρασε τέσσερα χρόνια τώρα;
Καθόλου ψυχοφθόρος. Είναι μια απόλαυση

επικοινωνίας με τον κόσμο. Αυτό που με

κάνει να μην κουράζομαι είναι η απήχηση

που έχει στον κόσμο. Αν δεν συγκινούσε τον

κόσμο τόσο πολύ, ίσως να ήταν.

Τι είναι αυτό που σας κουράζει στο θέα-
τρο;
Η κακή συνεργασία με τον σκηνοθέτη και

όταν δεν δένει η «χημεία» με τους ηθοποι-

ούς.

Υπάρχει κάποιος ρόλος ή έργο που να σας
ιντριγκάρει πολύ και να θέλετε να τον
υποδυθείτε;
Γενικά δε βάζω στο μυαλό μου τέτοιους

στόχους. Έχω κάποια πράγματα που σκέ-

φτομαι, αλλά αφορούν ένα κλίμα έργου και

παράστασης, παρά κάποιο συγκεκριμένο

ρόλο. Με ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, παρά

οι ρόλοι.

Πόσο έχει επηρεάσει τα σχέδια σας η οι-
κονομική συγκυρία που διανύουμε;
Εδώ και ενάμιση χρόνο ετοιμάζαμε να κά-

νουμε μια παράσταση που έπρεπε να έχει

εννιά ηθοποιούς και το μεγάλο εμπόδιο ήταν

οι «πολλοί ηθοποιοί», που συνήθως χρησι-

μοποιείται από τους παραγωγούς και σαν

άλλοθι και ο νοών νοείτω.

Η «έκπτωση» στην Τέχνη και τον Πολιτι-
σμό, πόσο επηρεάζει την ποιότητα;
Βλέπουμε παραστάσεις φτηνές, κακές με

μια χυδαιότητα πολλές φορές που δεν έχουν

σχέση με το οικονομικό. Αυτό έχει να κάνει

με την αισθητική και το μυαλό των ανθρώ-

πων που τις κάνουν. Έχουμε δει παραστά-

σεις πολύ χαμηλού κόστους όπως και

ταινίες εξαιρετικής αισθητικής και ποιότητας,

που δεν ήταν υπερπαραγωγές και όμως

είχαν μια αισθητική και ευαισθησία σπάνια.

Χρόνια το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει.

Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στη χώρα μας;
Τα βλέπω μαύρα και σκοτεινά. Είμαι πολύ αι-

σιόδοξη και μιλάω όχι για μένα, αλλά για

τους νέους που είναι στον αέρα και τους γέ-

ρους που θέλουν να τους πεθάνουν μια ώρα

αρχύτερα. Ευτυχώς που εγώ μπορώ να αγο-

ράζω τα φάρμακα από το πορτοφόλι μου.

Μας εξαθλιώνουν και πρέπει να αντιστα-

θούμε τουλάχιστον στο μυαλό μας και να μη

παρασυρόμαστε από επικίνδυνα άκρα….

Τι θα συμβουλεύατε τους νέους που θέλουν
να δραστηριοποιηθούν στην υποκριτική;
Δε δίνω συμβουλές. Ο άνθρωπος πρέπει να

κάνει αυτό που του λέει η καρδιά, αυτό που

θέλει. Και αν τα βρει μπαστούνια, δικό του το

πρόβλημα. Θα λέει τουλάχιστον «αυτό

ήθελα, αυτό έκανα». Αυτό είναι μεγάλο

πράγμα τη ζωή. Ποιος κρίνει τον επιτυχη-

μένο ή τον αποτυχημένο; Η άθλια κοινωνία

που ζούμε; Έτσι κι αλλιώς στους καιρούς

που ζουν οι νέοι πρέπει να βρουν στο μυαλό

τους τις αξίες τους, τα ιδανικά τους, την

αξιοπρέπεια τους και αυτό δεν έχει σχέση με

όποιο επάγγελμα κι αν κάνεις, αλλά από τη

στάση ζωής. 

«Ευτυχώς που μπορώ να αγοράζω 
τα φάρμακά μου από το πορτοφόλι μου»

ΝΕΝΑ 

Μεντή

Συνέντευξη στο Βασίλη Παπαβασιλείου

Ποιος κρίνει τον επιτυ-
χημένο ή τον αποτυχημένο; 

Η άθλια κοινωνία 
που ζούμε;

❝
❝

Τ
ην υποκριτική της δεινότητα

και το πληθωρικό της ταλέντο

τα έχει δείξει χρόνια τώρα σε

θεατρικούς, όσο και τηλεοπτι-

κούς ρόλους. Η Νένα Μεντή

δεν είναι απλά μια μεγάλη

ηθοποιός αλλά μια ηθοποιός με εκτόπισμα,

οι ερμηνείες της οποίας αποτελούν παρά-

δειγμα προς μίμηση για τη νεότερη γενιά.

Στην παράσταση όμως «Ευτυχία Παπα-

γιαννοπούλου», η οποία παίζεται στο θέα-

τρο ΕΓΝΑΤΙΑ για τέταρτη συνεχή σεζόν –

ρεκόρ για τα ελληνικά θεατρικά δρώμενα

– δεν ξέρει τι να πρωτοθαυμάσει κανείς.

Την καθόλα άψογη παράσταση, την αρι-

στοτεχνική σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια,

ή το μοναδικό ρεσιτάλ ηθοποιίας που δίνει

δύο ώρες επί σκηνής, καταθέτοντας την

ψυχή της. Έντονα φιλοσοφημένη και ιδι-

αίτερα χαμηλών τόνων μας μίλησε για

όλους και για όλα και στηλίτευσε την κοι-

νωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας

μας, απαντώντας με περιεκτικό τρόπο στις

ερωτήσεις μας. 
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ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΜΕ ΠΑΟ Ο ΑΡΗΣ – ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΜΕ ΑΕΚ Ο ΠΑΟΚ

Ντέρμπι 
Θεσσαλονίκης 
και Αθήνας

Σ
τους υπόλοιπους αγώνες, ο

Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα

το απόγευμα την Ξάνθη στο Κα-

ραϊσκάκη, με το Λεονάρντο

Ζαρντίμ να επιλέγει στην απο-

στολή της ομάδας τους Βλαχοδήμο, Τάτο

και Λυκογιάννη, την ώρα που εκτός έμει-

ναν οι τραυματίες Ιμπαγάσα, Παπάζογλου,

Φετφατζίδης, Σιόβας.

Με απουσίες θα παραταχθεί στο Φαλη-

ρικό στάδιο και η Ξάνθη, με το Νίκο Κω-

στένογλου να μην έχει στη διάθεση του

τους Γκλέισον, Μπέρτο και Μπεξεβανίδη,

που είναι τιμωρημένος.

Την ίδια ώρα ο εκ-

πληκτικός Πανιώνιος

του Δημήτρη Ελευθε-

ρόπουλου, θα αντιμε-

τωπίσει την Κέρκυρα

στη Νέα Σμύρνη, με

τους Κυανέρυθρους να

θέλουν να προσθέσουν

άλλη μια νίκη στο ενερ-

γητικό τους, μένοντας

κοντά στην κορυφή.

Από την άλλη η Κέρ-

κυρα που δείχνει αδύ-

ναμη, θα προσπαθήσει

να κάνει τη ζημιά στον

ενθουσιώδη Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα συνε-

χίζεται αύριο στην Τρί-

πολη, όπου ο τοπικός

Αστέρας θα τεθεί αντι-

μέτωπος με τη Βέροια, ψάχνοντας άλλη

μια νίκη που θα τον κρατήσει στα ψηλά

σκαλοπάτια της βαθμολογίας, ενώ η «Βα-

σίλισσα» θα προσπαθήσει να πάρει όσους

βαθμούς μπορεί από το συγκεκριμένο

ματς.

Ο Ατρόμητος του Ντούσαν Μπάγιεβιτς

αναμένεται να μην έχει ιδιαίτερα προβλή-

ματα απέναντι στο Λεβαδειακό, σε έναν

αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Περι-

στέρι. Στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός μετά

την εντυπωσιακή νίκη του επί του Λεβα-

δειακού στην έκτη αγωνιστική, θέλει να

τριτώσει τις νίκες του ενάντια στον επικίν-

δυνο ΠΑΣ Γιάννινα.

Την αγωνιστική κλείνει

τη Δευτέρα το κρητικό

ντέρμπι μεταξύ του Πλα-

τανιά και του ΟΦΗ , με

το δημοτικό στάδιο Περι-

βολιών να αναμένεται

κατάμεστο.

Το αίνιγμα της ΑΕΚ
Το σημερινό «ντέρμπι

των δικεφάλων», είναι

για πολλούς ντέρμπι

μόνο στα χαρτιά, αφού η

εμφανής αγωνιστική

αποδυνάμωση της ΑΕΚ

που την έχει καθηλώσει

στην τελευταία θέση της

βαθμολογίας, σε συνδυα-

σμό με τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ,

ελέω Ιβάν Σαββίδη, ίσως να μη χωρά προ-

γνωστικά.

Ωστόσο, η έλευση του Γερμανού Έβαλντ

Λίνεν στην Ένωση, βάζει ένα σταυρόλεξο

για γερούς λίτες στο Γιώργο Δώνη, καθώς

ο τεχνικός της ΑΕΚ συνηθίζει τις εκπλή-

ξεις στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είναι

ήδη γνωστό, ο Δικέφαλος του Νότου θα

παραταχθεί στην Τούμπα χωρίς τον Γκε-

ρέιρο, και χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, το καλό νέο

είναι η επιστροφή του Πάμπλο Γκαρσία,

που αναμένεται να φέρει ηρεμία στο παι-

χνίδι του Δικεφάλου, όπως και του Λίαμ

Λόρενς που εξέτισε την ποινή του.

Απόντες από τη σημερινή αναμέτρηση

θα είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης και Βιβιάν

Ματέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα

τραυματισμών.

Σεβασμός αλλά όχι φόβος
Η κακή αγωνιστική εικόνα που έχει δεί-

ξει ο Άρης πριν τη διακοπή του πρωτα-

θλήματος, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις

τάξεις των Κιτρίνων για το τι πρόκειται

συμβεί στο ΟΑΚΑ την Κυριακή.

Το προπονητικό δίδυμο των Νίκου Πα-

σιαλή και Δημήτρη Μπουγιουκλή, εκμε-

ταλλεύτηκε τις μέρες τις διακοπής ώστε η

ομάδα να κατέβει έτοιμη για το δύσκολο

ματς. 

Όσον αφορά τους παίκτες, η μικρή ενό-

χληση που ένιωσε στον ώμο ο Νταβίντ Αγ-

κάνθο ανησύχησε τους ανθρώπους του

Άρη, ενώ αμφίβολη θεωρείται η συμμε-

τοχή του Κώστα Καζναφέρη που ταλαιπω-

ρείται από τράβηγμα στο δικέφαλο.

Αγωνιστική των ντέρμπι είναι η έβδομη της Σούπερ Λήγκα που ξεκινά

σήμερα, καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στην Τούμπα την ΑΕΚ

του Έβαλντ Λίνεν, ενώ αύριο ο Άρης θα παραταχθεί στο ΟΑΚΑ απέ-

ναντι στον Παναθηναϊκό. 

7η αγωνιστική
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ 17:15  NS2

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ 17:15  NS3

Π.Α.Ο.Κ. - A.E.K. 19:30  NS1

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012  
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΒΕΡΟΙΑ 16:00  NS1

ΑΤΡΟΜ. ΑΘ. – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18:15  NS1

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 18:15  NS3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ 20:30  NS1

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Ο.Φ.Η. 20:30  NS2

Η βαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    18
2. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ         15
3. Π.Α.Ο.Κ.                13
4. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ        11
5. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ  10
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9
7. ΒΕΡΟΙΑ                   8
8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7
9. Ο.Φ.Η.                      6
-. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ     6

11. ΑΡΗΣ                       5
12. ΚΕΡΚΥΡΑ               5
-. SKODA ΞΑΝΘΗ     5

14. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ     5
15. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ     4
16. A.E.K.                      2

ΗΡΑΚΛΗΣ

Για άθλο με Εργοτέλη

Η
τελευταία ήττα από τη Νίκη

Βόλου δεν άρεσε σε κανέναν

από το κυανόλευκο στρατόπεδο,

ωστόσο η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη

με το Γηραιό να αντιμετωπίζει σήμερα

τον Εργοτέλη (15:00 ΟΤΕ TV) στο Παγ-

κρήτιο, για την έκτη αγωνιστική.

Ο Γιώργος Στράντζαλης έχει το λεγό-

μενο… ευχάριστο πονοκέφαλο, καθώς

κανένας παίκτης δεν αντιμετωπίζει πρό-

βλημα τραυματισμού και βρίσκονται όλοι

στη διάθεση του τεχνικού του Ηρακλή.

Η διακοπή φαίνεται πως ωφέλησε

τους Μπανγκουρά και Χουάντερσον

που είναι νέοι στην ομάδα και είναι

πολύ πιθανόν ο Αφρικανός μεσοεπιθε-

τικός να ξεκινήσει στην ενδεκάδα.

Παίκτες και τεχνικό τιμ έχουν επί-

γνωση της δυσκολίας της αναμέτρη-

σης, καθώς ο Εργοτέλης είναι

πρωτοπόρος στη βαθμολογία και οι

Ηρακλειώτες έχουν σαν ξεκάθαρο

στόχο την επιστροφή τους στη Σούπερ

Λήγκα
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Η αγαπημένη εταιρία 
του κ. Λοβέρδου

Του Σταύρου Μπουφίδη*

Ψυχίατρος

H
TEVA είναι από τις πρώτες και αγαπημέ-

νες… πολυεθνικές γενοσήμων του Ανδρέα

Λοβέρδου. Πιθανότατα γι αυτό, γέμισαν τα

ελληνικά νοσοκομεία με γενόσημα της συγκεκρι-

μένης εταιρείας. Oμως τα ψυχιατρικά φάρμακα

δεν είναι υπόθεση... ποσότητας, γιατί στο αποτέλε-

σμα δεν μπορεί να γίνει ορθή αξιολόγηση. 

Παραδείγματος χάρη, ξεκινώ μία αντικαταθλι-

πτική αγωγή με το πρωτότυπο φάρμακο. Ξέρω τι

πρέπει να περιμένω μέσα στον πρώτο - δεύτερο

μήνα. Αν δεν είναι αποτελεσματικό, γνωρίζω ότι η

συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν ωφελεί τον

ασθενή και την αλλάζω. Ξεκινώ μία αντικαταθλι-

πτική αγωγή με το γενόσημο, αν κι αυτό δεν είναι

αποτελεσματικό δεν μπορώ να ξέρω αν φταίει η

δραστική ουσία ή η κακή ποιότητα της δραστικής

ουσίας!

Επίσης οι ανεπιθύμητες δράσεις στα γενόσημα

είναι πιο συχνές. Η βιοισοδυναμία των γενοσήμων

κυμαίνεται από 80-120%.Τι σημαίνει αυτό; Απλά,

ότι το καψούλι μπορεί να περιέχει παραπάνω ή λι-

γότερο δραστική ουσία ή για κάποια να είναι στο

100%. 

Επίσης μην ξεχνάμε ότι στην χώρα μας δεν γί-

νονται συχνοί (τυχαίοι) δειγματοληπτικοί έλεγχοι

των φαρμάκων -όχι μόνο στις φαρμακαποθήκες-

αλλά και στα φαρμακεία. Η άδεια στις εταιρίες δί-

δεται με ένα… φάκελο στην αρχή της διαδικασίας

και ουδείς ασχολείται με τις παρτίδες φαρμάκων

που βγαίνουν στη συνέχεια και διαρκώς στην

αγορά!

Τα γενόσημα θα μπορούσαν να σώσουν κόσμο

αν γινόταν σωστή αξιολόγηση και έλεγχος. Bε-

βαίως αν κάποιος ήλεγχε και τις συνθήκες παρα-

σκευής και συσκευασίας τους! Στην χώρα μας

δυστυχώς είναι ξεχασμένες έννοιες, (κυρίως ο

έλεγχος από τον ΕΟΦ)! 

Και κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Όταν

έκανα αγροτικό, στο Βελβεντό Κοζάνης, έρχονταν

πολλοί ιατρικοί επισκέπτες γενοσήμων - τότε τα

λέγανε …φασόν - και μου έδιναν 400 δρχ. το αντι-

βηχικό σιρόπι. Τους έδιωχνα από το ιατρείο και

είχα γράψει ένα ενημερωτικό αρθράκι στην εφη-

μερίδα του χωριού για την πολυφαρμακία, την

κακή χρήση φαρμάκων και για τα… φασόν, τα ση-

μερινά γενόσημα! 

Τ' αποτέλεσμα ήταν, η τότε διοίκηση του νοσο-

κομείου να μου κάνει πόλεμο για να με διώξει από

το χωριό. «Εκεί τα είδα όλα» νεαρός γιατρουδάκος.

Όμως είδα και την άλλη πλευρά. Όλοι οι κάτοικοι

με υπερασπίστηκαν, μάζεψαν υπογραφές και με

κράτησαν! Έκτατε ουδείς ιατρός τόλμησε να ξανα-

γράψει… φασόν στο Βελβεντό. Που να φαντασθώ

ότι ύστερα από χρόνια, θα έπρεπε να στηρίξω αυτό

που εγώ… «έφτυνα»! Παράνοια...

ΥΓ: Στην Ιταλία που το δοκίμασαν το μοντέλο

συνταγογράφησης το πήραν πίσω όπως και στην

Γαλλία είναι πολύ επιφυλακτικοί με τη χρήση γε-

νοσήμων στην επιληψία και τα ψυχιατρικά νοσή-

ματα.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΜΕ ΓΕΝΟΣΗΜΟ ΤΗΣ TEVA ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Π
ρόκειται για ένα γενό-

σημο αντικαταθλι-

πτικό που συνιστά

«κακέκτυπο» του

πρωτότυπου σκευά-

σματος και προκαλεί,

από άγχος, αυπνίες

και πονοκεφάλους, μέχρι και διαρκείς

τάσεις αυτοκτονίας! Συγκεκριμένα, η

Teva αμέλησε να περιλάβει στο σκεύα-

σμα της, μεμβράνη που επιβραδύνει την

αποδέσμευση του φαρμάκου στον αν-

θρώπινο οργανισμό (την οποία διαθέτει

το πρωτότυπο σκεύασμα), με συνέπεια

οι ασθενείς που προτίμησαν το, φθηνό-

τερο, ανώνυμο γενόσημο της ισραηλι-

νής εταιρείας να βρεθούν εκτεθειμένοι

σε υπερβολική δόση!

Το σκάνδαλο έχει απασχολήσει τα με-

γαλύτερα αμερικανικά μέσα (Los Ange-

les Times, USA Today, Business Week,

ABC News κ.λπ.), προκαλώντας σάλο

διεθνώς. Το χειρότερο είναι ότι το συγ-

κεκριμένο φάρμακο είχε λάβει έγκριση

από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρ-

μάκων (FDA) και κυκλοφορούσε χωρίς

–όπως αποκαλύφθηκε- να έχουν γίνει

οι απαραίτητοι έλεγχοι! Αντίθετα, η άδεια

είχε βασιστεί σε ελέγχους χαπιών με τη

μισή δόση… Δε θα μπορούσε να υπάρξει

πιο χαρακτηριστική περίπτωση, που να

αποδεικνύει ότι οι επιδιώξεις της τρόι-

κας –και των εν Ελλάδι αντιπροσώπων

της- να εφαρμοστεί άκριτα η δραστική

ουσία στη χώρα μας, ισοδυναμούν με

έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού.

Ένα έγκλημα που καμία κυβέρνηση δεν

πρέπει να επιτρέψει αν δε θέλει να μείνει

στην Ιστορία ως η υπεύθυνη του θανά-

του των παιδιών μας.

Τι είναι η Teva;
Η Teva είναι ίσως η μεγαλύτερη στον

κόσμο φαρμακοβιομηχανία πάμφθηνων

γενοσήμων, που παράγονται υπό –ανε-

ξέλεγκτες, όπως αποδεικνύεται από τις

επανειλημμένες καταγγελίες του FDA-

συνθήκες στα εργοστάσιά της στην Ινδία,

το Πουέρτο Ρίκο, την Κίνα, το Ισραήλ κ.α.

Είναι αυτά ακριβώς τα σκευάσματα που

θα κατακλύσουν τα φαρμακεία μας, σε

περίπτωση που περάσει η ρύθμιση για

συνταγογράφηση με βάση αποκλειστικά

και μόνο τη δραστική ουσία. Διότι, αυτή

η ρύθμιση αδιαφορεί παντελώς για την

ποιότητα του φαρμάκου και ορίζει ως

μοναδικό κριτήριο την τιμή του. Ετσι, τα

ελληνικά και ευρωπαϊκά επώνυμα

σκευάσματα που ακολουθούν αυστηρό-

τατα ποιοτικά στάνταρ –και, άρα, δε μπο-

ρούν να ανταγωνιστούν τα ανώνυμα

γενόσημα όταν μοναδικό κριτήριο είναι η

τιμή- θα εξαφανιστούν από τα ράφια των

φαρμακείων και ο Ελληνας θα υποχρε-

ώνεται να παίρνει φάρμακα όπως αυτά

της Teva.

Όμως, η Teva είναι εταιρεία με… πα-

ρελθόν. Επανειλημμένα έχει καταγγελ-

θεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό

Φαρμάκων (FDA) για μαύρα σωματίδια,

ακαθαρσίες, ανεπαρκείς συνθήκες υγι-

εινής, μολύνσεις και μπερδέματα στην

παραγωγή! Μάλιστα, οι συνθήκες παρα-

γωγής σκευασμάτων σε εργοστάσιο του

ομίλου Teva στο Μιζούρι των ΗΠΑ ήταν

τέτοιες που οδήγησαν τον Αμερικανικό

Οργανισμό Φαρμάκων (Food and Drug

Administration - FDA) να του βάλει

λουκέτο!

Και τώρα… αυτό. Ένα τέτοιο, ανώ-

νυμο γενόσημο αντικαταθλιπτικό της

Teva συλλαμβάνεται με τόσο σοβαρές

παρενέργειες και ο FDA αναγκάζεται όχι

μόνο να το αποσύρει, αλλά και να ομο-

λογήσει ότι δεν είχαν γίνει επαρκείς

έλεγχοι πριν την κυκλοφορία του. Όταν

ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκου,

ο πιο ισχυρός και αυστηρός στον κόσμο,

με τεράστιες υποδομές σε εξοπλισμό και

προσωπικό, αφήνει και κυκλοφορούν

επικίνδυνα σκευάσματα στην αγορά των

ΗΠΑ, φαντάζεστε τι θα γίνει στην Ελ-

λάδα του υποστελεχωμένου ΕΟΦ (που

ακόμη και οι ίδιοι οι επικεφαλής του

ομολογούν ότι υπάρχει πρόβλημα αν-

θρώπινου δυναμικού);

Τέτοια φάρμακα θα μας ταΐζουν. Το

επικίνδυνο αντικαταθλιπτικό της Teva

που μπορούσε να οδηγήσει και στην αυ-

τοκτονία (!) κυκλοφορούσε στις ΗΠΑ

γιατί ήταν φθηνότερο. Όταν στην Ελ-

λάδα θα άρουν κάθε ποιοτικό φραγμό –

όπως επιμένει η τρόικα, χωρίς να καν

δέχεται να ακούσει τις αντιρρήσεις που

εκφράζουν ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι (από

τους γιατρούς ως το υπουργείο)- και θα

μας ταΐζουν το πιο φτηνό φάρμακο, αυτά

ακριβώς τα σκευάσματα θα καταλήγουν

στο στομάχι μας! Πράγμα που ήδη συμ-

βαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία, αφού

εκεί η δραστική έχει ήδη εφαρμοστεί και

ήδη η Teva (ναι, η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ εται-

ρεία με το φάρμακο που προκαλούσε

ακόμη και τάσεις αυτοκτονίας) σαρώνει

στους διαγωνισμούς, με τα πάμφθηνα

σκευάσματά της. 

Τους κινδύνους που κρύβουν τα φτηνά, ανώνυμα γενόσημα

φάρμακα για την υγεία των πολιτών αποκαλύπτει έρευνα της

γερμανικής εφημερίδας «Die Welt» ενώ την ίδια ώρα χαστούκι

για την τρόικα και όλους όσοι προωθούν τη δραστική ουσία

στην Ελλάδα αποτελεί το σκάνδαλο μεγατόνων που αποκαλύ-

φθηκε στις ΗΠΑ με τις σοβαρότατες παρενέργειες ανώνυμου

γενόσημου φαρμάκου της ισραηλινής εταιρείας Teva, το οποίο

και αποσύρθηκε άρον-άρον από τις αρχές. 

Κυριολεκτικά 
θα μας… πεθάνουν!



Εγκλωβισμένοι στη διπλοβάρδια

είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί σε

έξι συνολικά σχολικά κτήρια στη

δημοτική ενότητα της Πολίχνης,

μια βαριά «κληρονομιά» του δήμου

Παύλου Μελά από τον πρώην δήμο

Πολίχνης. Πρόκειται σίγουρα για

το μεγαλύτερο πρόβλημα που αν-

τιμετωπίζει η περιοχή και τώρα πια

η συνένωση της Πολίχνης με τη

Σταυρούπολη έχει βάλει το ζήτημα

μέσα στα πολλά ακόμα ανοικτά μέ-

τωπα που μπορεί να αντιμετωπίζει

ο νέος, διευρυμένος δήμος.

✎Του Λευτέρη Ζαβλιάρη 

Η
παρούσα δημοτική αρχή

αποδίδει το «απολίθωμα»

της διπλοβάρδιας, μιας

και η Πολίχνη είναι η μο-

ναδική δημοτική ενότητα

στη Θεσσαλονίκη που έχει

και απογευματινή βάρδια,

στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Οι εξαγ-

γελίες για την ανέγερση δύο δημοτικών

σχολείων, έπεσαν στο κενό, καθώς χρημα-

τοδότηση δεν υπήρχε και τα δύο δημοτικά,

το 1ο και το 9ο δημοτικό Πολίχνης παρέμε-

ναν γιαπιά.

Όπως είπε στην «Κ» ο αντιδήμαρχος Παι-

δείας και Πολιτισμού του Παύλου Μελά Δη-

μήτρης Δεληγιάννης, τα δύο σχολικά κτήρια

σώθηκαν την τελευταία στιγμή από την εγ-

κατάλειψη τους, αφού εντάχθηκαν στο

ΕΣΠΑ. «Με βάση την παρούσα κατάσταση,

όπου υπάρχει χρηματοδότηση, τα έργα προ-

χωρούν κανονικά και το 1ο και το 9ο θα είναι

έτοιμα μέσα στο 2013, το πρώτο το Σεπτέμ-

βριο και το δεύτερο το Μάιο», ανέφερε χα-

ρακτηριστικά.

Οι αλχημείες και τα «ρουσφέτια»
Βέβαια, ο δήμος Παύλου Μελά έχει επιτύ-

χει αποκλειστικά την πρωινή βάρδια στα δη-

μοτικά σχολεία, κάτι που δημιουργεί το

εύλογο ερώτημα, γιατί κατασκευάζονται δη-

μοτικά σχολεία
«Ίσως να προχωρήσουμε σε αλλαγή του

χωροταξικού των σχολείων και εφόσον πε-
ρισσεύον δημοτικά, να στεγαστούν στα νέα
κτήρια γυμνάσια ή λύκεια», εξηγεί ο κ. Δε-
ληγιάννης. Ωστόσο, οι προδιαγραφές ενός
δημοτικού, με μικρές και λίγες αίθουσες,
είναι ένα ερώτημα πως θα στεγάσουν για
παράδειγμα ένα λύκειο, που απαιτεί κι άλλες
εγκαταστάσεις, όπως αίθουσα πληροφορι-
κής ή χημείο.

Την ίδια στιγμή οι μαθητές δύο γυμνασίων

και δύο λυκείων, όπως και δύο νηπιαγω-

γείων, ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια καθη-

μερινά από τη διπλοβάρδια. «Είμαι 23 χρόνια

στο σχολείο αυτό και η καθημερινότητα δεν

έχει αλλάξει», αναφέρει ο διευθυντής του

1ου Λυκείου Πολίχνης Απόστολος Τζελέ-

πης. Όπως επισημαίνει, το θέμα της διπλο-

βάρδιας, έχει «βολέψει» δημοτικούς άρχον-

τες και προϊσταμένους στην εκπαίδευση,

καθώς είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης για αλί-

ευση ψήφων. «Πρώην δήμαρχοι και αντιδή-

μαρχοι έχουν πάρει τα παιδιά τους από εδώ

και τα μεταγράφουν σε άλλα σχολεία, που

δεν έχουν διπλοβάρδια», σημειώνει ο κ. Τζε-

λέπης.

Το θέμα είχε καταγγείλει η Γ’ ΕΛΜΕ,

καθώς στο προηγούμενο σχολικό έτος είχαν

γίνει πάνω από 90 μεταγραφές σε σχολεία

της Νεάπολης και της Σταυρούπολης, οι

οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν άδικες.

Για το ζήτημα διεξάγεται έρευνα από την Ει-

σαγγελία Πρωτοδικών, όχι βέβαια για να μη

γίνονται μεταγραφές, αλλά προκειμένου να

μεταγράφονται μαθητές που το δικαιούνται

πραγματικά.
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Αμέτρητες απευθείας αναθέσεις στο Ωραιόκαστρο
✎Του Λευτέρη Ζαβλιάρη 

Τ
ην ώρα που οι περισσό-

τεροι δήμοι της χώρας

αντιμετωπίζουν σοβα-

ρότατα οικονομικά προ-

βλήματα, δήμαρχοι του

νομού Θεσσαλονίκης επιλέγουν τη

μέθοδο της απευθείας ανάθεσης

για την εκτέλεση έργων, προμη-

θειών και υπηρεσιών, χωρίς μει-

οδοτικό διαγωνισμό, προκειμένου

να… εξυπηρετήσουν τους «δικούς»

τους ανθρώπους. Μετά τις προσ-

λήψεις ημετέρων στην υπηρεσία

Καθαριότητας του δήμου Ωραιοκά-

στρου, οι οποίες και είχαν προκα-

λέσει έντονες αντιδράσεις σε

αντιπολίτευση και κατοίκους της

περιοχής, ο Δ. Σαραμάντος δέχεται

για μια ακόμη φορά τα βέλη των

δημοτών του. Μιλώντας στην «Κ»

μέλη της αντιπολίτευσης και κάτοι-

κοι του δήμου, κατηγορούν τον δή-

μαρχο για σπατάλη χρημάτων και

σύναψη «πελατειακών» σχέσεων

με τους αναδόχους. Και μπορεί ο

νομοθέτης να δίνει το δικαίωμα στα

δημοτικά συμβούλια και τον ίδιο το

δήμαρχο να αναθέτουν έργα, προ-

μήθειες και υπηρεσίες σε ιδιώτες,

κάτω από ορισμένες προϋποθέ-

σεις, ωστόσο ο κ. Σαραμάντος ακο-

λουθεί τη μέθοδο αυτή για σχεδόν

κάθε εκτέλεση έργου. «Οι δήμοι

έχουν το δικαίωμα αυτό, ωστόσο ο

δήμαρχος Ωραιοκάστρου έχει

υπερβεί τα όρια. Θα έπρεπε να γίνε-

ται χρήση του δικαιώματος αυτού

και όχι κατάχρηση», είπε στην «Κ»

ο επικεφαλής της μείζονος αντιπο-

λίτευσης, Αστέριος Γαβότσης.  

Φίλοι, γνωστοί και συγγενείς
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συ-

νεδρίασης της οικονομικής επιτρο-

πής συζητήθηκαν περισσότερες

από δέκα απευθείας αναθέσεις,

μεταξύ των οποίων η «απευθείας

ανάθεση στην κ. Α.Χ. Αρχιτέκτονα

Μηχανικό για τη Σύνταξη τευχών

δημοπράτησης και Σχεδίου Ασφά-

λειας Υγιεινής – Φακέλου Ασφά-

λειας Υγιεινής του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Παλαιοκάστρου, προ-

υπολογισμού 9.250 ευρώ», η

«απευθείας ανάθεση στον Λαζα-

ρίδη Αριστείδη – έγκριση δαπάνης

και διάθεση πίστωσης ποσού 7.220

ευρώ, για την εκτέλεση του έργου

Ανακατασκευή αγροτικής οδοποι-

ίας οικισμού Μεσαίου» και η

«απευθείας ανάθεση στον Δούμ-

παλα Αθανάσιο – έγκριση δαπάνης

και διάθεση πίστωσης ποσού 7.220

ευρώ, για την εκτέλεση του έργου

Ανακατασκευή αγροτικής οδοποι-

ίας Ν. Φιλαδέλφειας». «Αν δει κά-

ποιος τη λίστα με τις απευθείας

αναθέσεις και τα ονόματα όσων

αναλαμβάνουν τις εργασίες αυτές

θα καταλάβει πως λειτουργεί η ση-

μερινή δημοτική αρχή. Μάλιστα

πρόσφατα ζητήθηκε από τον δή-

μαρχο να υπάρχει ενημέρωση για

το ποσοστό των έργων που εκτε-

λούνται με απευθείας ανάθεση,

προκειμένου οι πολίτες να γνωρί-

ζουν τη σπατάλη που γίνεται στο

δήμο, ωστόσο δεν έχουμε λάβει

καμία σχετική απάντηση», είπε

στην «Κ» κάτοικος του διευρυμέ-

νου δήμου Ωραιοκάστρου. 

«Ο χορός των απευθείας αναθέ-

σεων δεν έχει τελειωμό. Ακόμη και

για το περιβαλλοντικό συνέδριο,

που έγινε πρόσφατα, ο δήμος λει-

τούργησε αποκλειστικά και μόνο

με απευθείας αναθέσεις», συμπλή-

ρωσε. 

ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γιατί μόνο στην Πολίχνη;
Όπως είπε στην «Κ» 
ο αντιδήμαρχος Παιδείας και
Πολιτισμού του Παύλου Μελά
Δημήτρης Δεληγιάννης, τα δύο
σχολικά κτήρια σώθηκαν 
την τελευταία στιγμή από 
την εγκατάλειψη τους, αφού
εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ
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Η Θεσσαλονίκη πρέπει 
να απελευθερωθεί
από τον κακό της εαυτό

Του Δημήτρη Βενιέρη*

Η
Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά

είναι μια πόλη που νομίζει. Νομίζει

ότι είναι μεγάλη, νομίζει ότι είναι

συμπρωτεύουσα, νομίζει ότι συναποφασίζει, νομίζει ότι

δημιουργεί, νομίζει ότι πρωταγωνιστεί, νομίζει ότι αρέσει

και τούτο, γιατί έτσι μας λένε να νομίζουμε. 

Πρωτεύουσα των Βαλκανίων, μητρόπολη της νοτιοα-

νατολικής Ευρώπης, σημείο πολιτισμικής και πολιτιστι-

κής αναφοράς, γέφυρα δύσης και ανατολής και πολλά

άλλα μεγάλα λόγια, από τυχαίους που έγιναν οι μοιραίοι

για την εικόνα παρακμής που παρουσιάζει  τα τελευταία

χρόνια η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο εξαιτίας της κρίσης.

Και εμείς απλοί θεατές, ευκολόπιστοι, δεδομένοι στους

μεν, ή στους δε, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουμε

ότι όλοι τους ήταν από την ίδια πλευρά, εκείνη της από-

λυτης υποταγής σε ένα σύστημα Αθηνοκεντρικό, που

σταδιακά απαξίωνε τον ρόλο μας, ως μιας διαφορετικής

Πολιτείας, με χαρακτηριστικά και δυνατότητες που θα

έπρεπε να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως. Που σταδιακά

και μετά από την απελευθέρωση, μετέτρεψαν την πόλη

ορόσημο του προηγούμενου αιώνα -παρόλο που ήταν

υπό την κατοχή των Οθωμανών- σε μ ια επαρχιακή

πόλη, χωρίς συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων,

χωρίς παρουσία στο ελληνικό πολιτικό και οικονομικό

γίγνεσθαι. Σε μια πόλη που της ανέθεσαν τον ρόλο της

πιο  «ερωτικής», κρατώντας οι ίδιοι τον ρόλο των ερα-

στών της.   

Θεσσαλονίκη, η πόλη που «έπνιξε» στα αβαθή του

Θερμαικού την υποθαλάσσια αρτηρία της, η πόλη που

όταν έχει ομίχλη «τυφλώνεται» και δυσκολεύονται να

προσγειωθούν τα αεροσκάφη, στον μικρό διάδρομο που

διαθέτει. Η πόλη που διαθέτει την παγκόσμια πρωτοτυ-

πία να έχει περιφερειακή οδό, στο μισό τμήμα της

οποίας υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες. Η πόλη που

διαθέτει ένα τεράστιο λιμάνι αλλά δεν υπάρχουν πλοία

που να τη συνδέουν με τα νησιά μας. Η πόλη με το «θα-

λάσσιο μέτωπο», αλλά χωρίς μαρίνα, χωρίς ένα καρα-

βάκι να θυμίζει την Ελλάδα των θαλασσών. Η πόλη όπου

η κατασκευή του μετρό είναι μια γραφική συζήτηση 20

χρόνων, από τότε που άνοιξε η περιβόητη «τρύπα» και

έπεσε μέσα κάθε ίχνος σοβαρότητας και λογικής. Κι όλα

αυτά με την απόλυτη ανοχή όλων μας που δεχόμαστε

δεκαετίες ολόκληρες να είμαστε απαθείς, ανενεργοί και

άγνωστοι κομπάρσοι. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να

εφεύρει άλλη πόλη τον φραπέ, θα ήταν άδικο να στε-

ρηθεί η Θεσσαλονίκη από ένα εθνικό… σύμβολο κι ας

πρόκειται για την χαρακτηριστικότερη συνήθεια του

«ψευτοφιλοσοφώντας, μένω χαλαρά αμέτοχος». 

Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη μας, πόλη με θορυβώδεις

κατοίκους, που αδυνατούν να συνεννοηθούν γι αυτό και

δεν ακούγονται. Που έχουν  άποψη για τα πάντα, αλλά

σπανίως συμφωνούν, που δεν επιτρέπουν τα «λουλού-

δια» της να ανθίσουν, δίνοντας χώρο στα «αγκάθια» να

την πληγώνουν. Είναι μια πόλη που θέλει να δείχνει με-

γάλη, αλλά δεν είναι. Που δεν μπορεί και δεν πρέπει να

γίνει μεγάλη, γιατί δεν είναι αυτό που χρειάζονται οι άν-

θρωποί της. Θα πρέπει να γίνει διαφορετική, να γίνει

δημιουργική και να παραμείνει ανθρώπινη. Εκατό χρό-

νια μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους, η

Θεσσαλονίκη πρέπει να απελευθερωθεί από τον κακό

της εαυτό… 

*Ο Δημήτρης Βενιέρης είναι δημοσιογράφος της Ετ3

✱Το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας θα είναι ο Κώστας

Καραμανλής, λένε οι πιστοί του φίλοι, έστω κι «αν κά-

νουν μαύρα μάτια να τον δουν»! Από τις πρόσφατες πε-

ρικοπές μισθών κι άλλων… «βασανιστηρίων» μάλλον

άρχισαν να αναπολούν τις «αμαρτωλές» εποχές του…

Βατοπεδίου γιατί όπως διατείνονται «στο φινάλε δεν

έβλαψαν τον μισθωτό και τον συνταξιούχο»!  

✱Όμως άλλοι φίλοι του, οι πιο… προδομένοι κά-

νουν λόγο για τον βουλευτή Θεσσαλονίκης που

δεν… μιλάει, δεν παρεμβαίνει και γενικά δεν δείχνει

να ενδιαφέρεται για την εκλογική του περιφέρεια

εδώ και καιρό! Αναρωτιούνται δε, αν θα  τιμήσει,

τουλάχιστον, με την παρουσία του τον εορτασμό

των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσ-

σαλονίκης…

✱Μάλιστα όταν ρώτησα «Καραμανλικό» για το τι πρό-

κειται να κάνει τις ερχόμενες… εορταστικές ημέρες  -

αφού μέχρι και η Έλενα Ράπτη θα παραβρεθεί (!) - με

κοίταξε με απορία θαρρείς και ρώτησα πότε θα πέσει

από δορυφόρο στον πλανήτη Γη και μάλιστα χωρίς

αλεξίπτωτο και ειδική ανθεκτική στολή! 

✱Άγνωστο πάντως παραμένει για το τι θα κάνουν κι

άλλοι για τα 100χρονα της πόλης μας. Μιλάμε για

κοτζάμ κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ (και αυριανή κυ-

βέρνηση κατ΄ ορισμένους) και η ΔΗΜΑΡ τα οποία

έχουν αφήσει το θέμα στην… τύχη να πω; Στο

χρόνο; Στη Μέρκελ; Ποιος ξέρει; 

✱Η Κarfitsa και ο συνάδελφος Β. Στολάκης επικοινώ-

νησαν με τις οργανώσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ και μά-

θαμε ότι δεν… ξέρουν ακόμη και μας παρέπεμψαν στις

δημοτικές παρατάξεις τους! Δηλαδή μένουν… ασυγκί-

νητα τα στελέχη των κομμάτων στη Θεσσαλονίκη. Άλ-

λωστε τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Τα

υπόλοιπα μπορεί να είναι δυσκολότερα! 

✱Ο γραμματέας του Συνασπισμού στην Α’ Περιφέ-

ρεια  Ν. Σαμανίδης είπε χαρακτηριστικά «Όχι δεν

έχουμε κάποια δραστηριότητα προγραμματισμένη»

αλλά «όλα τα λεφτά» είναι στη δήλωση του μέχρι

πρότινος γραμματέα της οργάνωσης της Α’ Θεσσα-

λονίκης και «δεξί» χέρι του Φώτη Κουβέλη, Σάκη

Παπαθανασίου. «Υπάρχουν σκέψεις για κάποιες εκ-

δηλώσεις. Αρχικά θέλαμε να στηρίξουμε τις εκδη-

λώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που

όπως όλα δείχνουν ο δήμος δεν θα κάνει κάτι ιδιαί-

τερο, θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια εκδή-

λωση», είπε…

✱Αναρωτιέμαι μήπως το κόμμα του κ. Κουβέλη που

προεκλογικά είχε στηρίξει τον κ. Μπουτάρη αν μ’ αυτή

τη δήλωση – «του τίποτε ιδιαίτερο» – δείχνει να το με-

τανιώνει…

ΑΝΩ ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΩΜΙΑΔΗ 

Φτωχή Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
με 23 εκατ. ευρώ στις τράπεζες;

Σ
ε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τα μέλη

της παράταξης Ψωμιάδη στην Περιφέ-

ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την

επεισοδιακή χθεσινή συνεδρίαση της ομάδας,

που προηγήθηκε της συνεδρίασης του περι-

φερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδο-

νίας.

Ο… χαμός είχε ξεκινήσει νωρίτερα στο γρα-

φείο του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, ο

οποίος δέχτηκε την επίσκεψη της διευθύν-

τριας Οικονομικού της Περιφέρειας, προκει-

μένου ο αντιπεριφερειάρχης να υπογράψει

τον ισολογισμό του 2011 (πρώτη χρονιά άσκη-

σης των καθηκόντων του).

Η αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης είναι η

μόνη που δεν έχει δική της διεύθυνση Οικο-

νομικού και Διοικητικού, αφού όπως προβλέ-

πεται από τον «Καλλικράτη» εφόσον είναι στην

έδρα της Περιφέρειας δεν χρειάζονται διαφο-

ρετικές διευθύνσεις, διότι καλύπτεται από την

κεντρική. Μοιραία ο αντιπεριφερειάρχης δεν

μπορεί να ελέγχει τα οικονομικά του φορέα

του…

Ο κ. Τζιτζικώστας διαπίστωσε από τον ισο-

λογισμό ότι υπάρχουν συνολικά περίπου 23

εκ. ευρώ στις τράπεζες, χρήματα για τα οποία

δεν είχε ιδέα - την ώρα μάλιστα που χθες το

πρωί ο εν αργία περιφερειάρχης Κ.Μακεδο-

νίας Παναγιώτης Ψωμιάδης δήλωνε στον

Ant1 ότι «δεν υπάρχει ευρώ, από Δευτέρα θα

πάω στην Αθήνα να παραδώσω τα κλειδιά της

περιφέρειας». Πληροφορούμαστε ότι ο αντι-

περιφερειάρχης έπεσε από τα σύννεφα και

εξοργίστηκε, καθώς επί ενάμιση χρόνο προ-

σπαθεί με παρακάλια (όπως ο ίδιος λέει) και

με διαρκείς προσπάθειες να μαζέψει χρήματα

για να καλύψει τις ανάγκες της αντιπεριφέ-

ρειας, όλοι στην Περιφέρεια γκρινιάζουν για

την υποχρηματοδότηση και την αδυναμία να

λειτουργήσουν και υπήρχε σε όλους η αί-

σθηση πως το ταμείον είναι… μείον και μάλι-

στα πολύ.

Δεν υπέγραψε
Ο κ. Τζιτζικώστας είπε στη διευθύντρια ότι

δεν υπογράφει τον ισολογισμό και πως θα πε-

ριμένει ισολογισμούς, απολογισμούς και ανα-

λυτικά όλα τα στοιχεία την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο ίδιος έφερε το θέμα στη συνεδρίαση της πε-

ριφερειακής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες ενημέρωσε ότι στον προϋπολογισμό του

2011 τα συγκεκριμένα χρήματα (16 εκ. ευρώ

σε έναν προθεσμιακό τραπεζικό λογαριασμό

και άλλα περίπου 7 σε άλλους λογαριασμούς)

φαίνονταν ως ταμειακό υπόλοιπο. Τα χρήματα

αυτά δεν ξοδεύτηκαν, ενώ ο λογαριασμός των

16 εκ. ευρώ φαίνεται πως περιέχει τα χρήματα

για την ανέγερση του Περιφερειακού Μεγά-

ρου στην περιοχή του ΦΙΞ.

Τα μέλη της ομάδας «πάγωσαν», ενώ η δι-

οίκηση της Περιφέρειας φέρεται να προσπά-

θησε να τους καθησυχάσει, σημειώνοντας

πως το ζήτημα είναι τυπικό και θα δοθούν τα

αναλυτικά στοιχεία. Το ζήτημα πάντως παρα-

μένει και την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται

πλήρης ανάλυση, ώστε να αποκατασταθούν οι

σχέσεις μέσα στην ομάδα ή να διαταραχθούν

ανεπανόρθωτα… Ο αντιπεριφερειάρχης πάν-

τως ζήτησε (για δεύτερη φορά) τη δημιουργία

διευθύνσεων Οικονομικού και Διοικητικού για

την Αντιπεριφέρεια, δείγμα του ελλείμματος

εμπιστοσύνης που δημιουργείται.
Πηγή: Voria.gr

Karfitsom
ata

Φωτογραφία του Ν. Ταχιάου (από το fb χθες Παρασκευή
19/10/2012)
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