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Karfitsa / Editorial

Επικίνδυνα «παιχνίδια» 
µε Σόιµπλε και ακραίους

Το χειρότερο που µπορεί να συµβεί στη 
χώρα λίγες ηµέρες πριν να αποχαιρετή-
σουµε το δύσκολο 2016 είναι να ανοίξει 
ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας για την 
οικονοµία. Ύστερα από 7 χρόνια απί-
στευτων θυσιών, που γονάτισαν την 
κοινωνία µας, κυβέρνηση και δανειστές 
δείχνουν ξανά πρόθυµοι για ένα «power 
game», µε απρόβλεπτες εξελίξεις και σί-
γουρο χαµένο την Ελλάδα. Από τη µία, 
έχουµε µια κυβέρνηση που εµµένει στον 
λαϊκισµό και στις κινήσεις «εσωτερικής 
κατανάλωσης», προς τέρψιν του 
κοµµατικού της ακροατηρί-
ου. Από την άλλη, έχου-
µε τις ακραίες φωνές 
στους κόλπους των 
δανειστών, που 
ψάχνουν την 
παραµικρή ευ-
καιρία, ώστε 
να µας στρι-
µώξουν στα 
σχοινιά και να 
µας δώσουν το 
τελειωτικό χτύ-
πηµα. Και, δυστυ-
χώς, οι πολιτικοί 
ηγέτες µας δίνουν 
ουκ ολίγες αφορµές...

Την προηγούµενη εβδοµάδα, σε 
αυτήν εδώ τη γωνιά, είχαµε γράψει για 
το πόσο µεγάλη ανάγκη έχουν οι απόµα-
χοι της ζωής το βοήθηµα που αποφάσισε 
να τους δώσει ο πρωθυπουργός.

Είχαµε, όµως, επισηµάνει και τους κιν-
δύνους τους οποίους κρύβει αυτή η 
απόφαση, µε τη διαπραγµάτευση για τη 
δεύτερη αξιολόγηση σε εξέλιξη και τους 
«θεσµούς» ανενηµέρωτους για τη συ-
γκεκριµένη πρωτοβουλία. Ο Αλέξης Τσί-
πρας επέλεξε να πάρει ένα µεγάλο ρίσκο, 
δίνοντας «πάτηµα» στον Βόλφγκανγκ 
Σόιµπλε –ο οποίος, κακά τα ψέµατα, κι-
νεί τα νήµατα στο Eurogroup– όχι απλώς 
να καταφερθεί εναντίον της Ελλάδας, 
αλλά να ζητήσει ακόµη πιο σκληρή λι-
τότητα, ακόµη και κόψιµο του σχοινιού! 
Γι’ αυτό και είναι λάθος να πιστεύουν στο 
Μέγαρο Μαξίµου ότι ο Γερµανός υπουρ-
γός Οικονοµικών έχει εγκαταλείψει το... 

σχέδιό του για µια µικρότερη Ευρωζώνη, 
χωρίς αδύναµους κρίκους. Και, για να 
µην έχουµε αυταπάτες, η χώρα µας είναι 
ο πιο αδύναµος από αυτούς!

Σε κάθε περίπτωση, όσο κι αν τα κυβερ-
νητικά στελέχη το διαψεύδουν, η ατµό-
σφαιρα «µυρίζει» εκλογές. Κάποιοι, 
µάλιστα, έχουν αρχίσει να... ποντάρουν 
και σε ηµεροµηνίες. Το Μέγαρο Μαξίµου 
δείχνει να ποντάρει στο ότι ελάχιστοι 
παράγοντες –κυρίως στην Ευρώπη, κα-
θώς το ∆ΝΤ έχει χαράξει διαχωριστικές 

γραµµές– θα επιθυµούσαν µια 
αναζωπύρωση της ελλη-

νικής κρίσης. Σε αυτήν 
τη λογική βασίστηκε 

και η πολιτική επι-
λογή του Αλέ-
ξη Τσίπρα να 
αψηφήσει τον 
Βόλφγκανγκ 
Σόιµπλε και να 
µοιράσει µέρος 
του υπερβάλ-

λοντος πρωτο-
γενούς πλεονά-

σµατος, πριν αυτό 
να «κλειδώσει» από 

ΕΛΣΤΑΤ - Eurostat και 
χωρίς να έχουν ανάψει 

πράσινο φως οι δανειστές, προ-
καλώντας κλίµα σύγκρουσης ή ακόµη 
και ρήξης.

Το ερώτηµα, ωστόσο, που εύλογα γεννά-
ται είναι κατά πόσον αυτό αποτελεί εχέγ-
γυο νίκης σε ένα νέο «power game», 
όπως αυτό του α’ τριµήνου του 2015, 
µε τη Γερµανία να βρίσκεται σε τροχιά 
εκλογών και τις ακραίες φωνές να απαι-
τούν µετάλλαξη της Ευρωζώνης. Μόλις 
ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε... έβηξε, ο εκ-
πρόσωπος του προέδρου του Eurogroup 
ανακοίνωσε ότι το βοήθηµα στους χα-
µηλοσυνταξιούχους «εµφανίζεται να 
είναι εκτός του πλαισίου των συµφω-
νηθέντων» και ο ESM εξήγγειλε το «πά-
γωµα» των µέτρων ελαφρύνσεως του 
ελληνικού χρέους, µέχρι νεωτέρας. Και 
αυτά δεν είναι καλά σηµάδια. Εκτός εάν 
ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να «αξιοποι-
ήσει» την κρίση και να στήσει κάλπες...

Στο βιβλίο του Αλέξανδρου ∆ουµά «Ιού-
λιος Καίσαρας» κόλλησα εκεί όπου πε-
ριγράφει το στρατό του Αννίβα, στις πύ-
λες της Ρώµης (µε κι εκείνο το ιστορικό 
«Hannibal ante portas»). Η αιώνια πόλη 
κινδύνευε µε αφανισµό και δικαιολογηµένα 
επικρατούσε πανικός ενόψει των Βαρβά-
ρων Καρχηδονίων.

Και οι πραίτορες για να τονώσουν την 
αυτοπεποίθηση και το φρόνηµα των Ρω-
µαίων – αυτοί οι νοµοµαθείς avocator-
imperator στρατηγοί – ζήτησαν από τους 
συγκλητικούς να ξεπεράσουν νοµικά και 
τυπικά ζητήµατα και να βγάλουν σε… πώ-
ληση την έκταση όπου στρατοπέδευσε ο 
εχθρικός στρατός! Με το που ελήφθη η 
απόφαση, βρέθηκαν χιλιάδες αγοραστές 
και πλειοδότες. Ανέβηκε το ηθικό και φυ-
σικά κέρδισαν…

Ας διδαχτούµε από την ιστορία. Έχουµε 
ακόµη κάποια δις στις τράπεζες και περι-
µένουµε τους ξένους να επενδύσουν στη 
χώρα µας. Φοβόµαστε τον δικό µας… Αννί-
βα, δηλαδή την φτώχεια – ή την πτώχευση 
– και τα αφήνουµε στάσιµα να λιµνάζουν 
και να χάνουν την αξία τους; Τι ωραία που 
θα ταν, να είχαµε την… αυτοπεποίθηση των 
Ρωµαίων! Αφού υπάρχουν επιχειρηµατι-
κές ικανότητες – βλ. εξωτερικό – γιατί δεν 

επενδύουµε στον τόπο που αγαπάµε; Μα 
εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της υψη-
λής φορολόγησης!

Ας βγουν λοιπόν οι δικοί µας… πραίτορες 
να θεσπίσουν ένα νέο ΚΩ∆ΙΚΑ ΧΡΟΝΟ-∆Ι-
ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ εξυπηρέτησης επιχειρή-
σεων και επενδύσεων. Για παράδειγµα αν 
µία επιχείρηση ζητά άδεια να επεκτείνει 
τις δραστηριότητές της, να ορίζονται 20 
ηµέρες για την έναρξή της. Αν οι συναρ-
µόδιοι υπάλληλοι δεν δώσουν σε αυτό το 
διάστηµα την αδειοδότηση, να απολύονται 
αµέσως, χωρίς αποζηµίωση και µε βαριά 
πρόστιµα.

Πώς να το κάνουµε, σε καιρό κρίσης, αν 
εµποδίζεις έναν επιχειρηµατία να ανοίξει 
εργοστάσιο και θέσεις εργασίας, είναι σαν 
να προδίδεις την πατρίδα σου. Να διώχνεις 
τα παιδιά της –τα οποία φεύγουν στο εξω-
τερικό χωρίς καν να αναζητούν δουλειά 
στο εσωτερικό – να διώχνεις το παρόν και 
το µέλλον του ελληνισµού!

Καλύτερα να… µεταναστεύει η ανευθυ-
νότητα και η έλλειψη εµπιστοσύνης στις 
δυνάµεις µας. Τότε είµαι σίγουρη ότι θα 
βρεθούν αγοραστές «του οικοπέδου Αννί-
βα» κι αυτή τη φορά, θα νικηθεί, µπροστά 
στις πύλες της Ελλάδας…

Του Νίκου Καραµανλή
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Οι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων µας δεν αντανακλούν την άποψη της εφηµερίδας παρά µόνο τη δική τους.
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Είναι λάθος 
να πιστεύουν στο 

Μέγαρο Μαξίµου ότι 
ο Γερµανός υπουργός 

Οικονοµικών έχει 
εγκαταλείψει το... σχέδιό 

του για µια µικρότερη 
Ευρωζώνη

Στις πύλες της Ελλάδας...

Της @karapanagiotidu
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Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ άλλαξαν 
ριζικά κλειστό γυμναστήριο στα Διαβατά
Ένα ολοκαίνουριο και πλή-

ρως ανακατασκευασμένο 
κλειστό γυμναστήριο απο-

λαμβάνουν από χθες οι δημότες στα 
Διαβάτα Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια 
τελέστηκαν από το δήμαρχο του δή-
μου Δέλτα Ευθύμιο Φωτόπουλο και 
στελέχη των Ελληνικών Πετρελαί-
ων, που ανέλαβαν το κόστος των 
εργασιών.

Στο γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου Εχε-
δώρου (Αγ. Γεωργίου 9) στα Διαβατά έγιναν 
εκτεταμένες εργασίες και πλέον έχει όλες 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας 
και ασφάλειας. Η ανακατασκευή του γυμνα-
στηρίου, το κόστος της οποίας ξεπέρασε τις 
65.000 ευρώ, υποστηρίχθηκε οικονομικά από 
τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., στο πλαίσιο των 
δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 
Ομίλου.

Οι εργασίες ανακατασκευής 
περιελάμβαναν μεταξύ άλλων:

• Παρεμβάσεις στεγανοποίησης στην οροφή 
και στους περιμετρικούς εξώστες του γυμνα-
στηρίου ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα 
υγρασίας στο εσωτερικό του γηπέδου. Επίσης 
κατασκευάστηκαν νέες τοιχοποιίες, ενώ αντι-
καταστάθηκαν οι θύρες στο εσωτερικό του 
γυμναστηρίου καθώς και η εξωτερική δίφυλ-
λη μεταλλική θύρα. 

• Εγκαταστάθηκε νέο σύστημα θέρμανσης 
και έγιναν όλες οι αναγκαίες οικοδομικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 

• Τοποθετήθηκε νέο ακρυλικό συνθετικό 
αθλητικό δάπεδο, πάχους 12mm για εσωτε-
ρικούς χώρους, κατασκευασμένο σε πέντε 
στρώσεις, σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές. 

• Επίσης, κατασκευάστηκε νέο δάπεδο 
Laminate επαγγελματικού τύπου σε δρύινη 
απόχρωση, στο χώρο ο οποίος προορίζεται 
για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

• Επιπλέον, έγινε προμήθεια νέου αθλητι-
κού εξοπλισμού και συγκεκριμένα νέας με-
ταφερόμενης μπασκέτας ολυμπιακού τύπου, 
νέου φιλέ χειροσφαίρισης και προστατευτι-
κών στρωμάτων ασφαλείας. 

• Κατασκευάστηκε και νέο δίκτυο αντικε-
ραυνικής προστασίας.
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Η επικοινωνιακή 
αφέλεια µπορεί 
να γίνει επιζήµια Ο Τσίπρας κέρδισε «γαλάζιους» δηµάρχους! 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ… ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ικανοποιηµένοι δηλώνουν από 
την συνάντηση που είχαν µε τον 
πρωθυπουργό το µεσηµέρι της 

περασµένης Τετάρτης στο…  «Μα-
ξίµου Θεσσαλονίκης» όπως έχει 
χαρακτηριστεί το γραφείο του Αλέ-
ξη Τσίπρα στο ∆ιοικητήριο, οι δή-
µαρχοι της δυτικής Θεσσαλονίκης.

«Είδαµε µε χαρά ότι υπάρχει κυβερνητικό εν-
διαφέρον. Τον ενηµερώσαµε για τα πολύ σηµα-
ντικά για εµάς προβλήµατα, όπως είναι η σχο-
λική στέγη, η ανεργία, τα αντιπληµµυρικά έργα 
στο δυτικό µέτωπο, οι αναπλάσεις, οι αστικές 
συγκοινωνίας, η επέκταση του Μετρό κ.α.», 
είπε δήµαρχος Νεάπολης - Συκεών, Σίµος ∆α-
νιηλίδης, ζητώντας παράλληλα να δει στο άµε-
σο µέλλον την υλοποίηση όσων υποσχέθηκε ο 
κ. Τσίπρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος 
της Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας Λά-
ζαρος Κυρίζογλου –ο οποίος τις προηγούµενες 
ηµέρες είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια 
για το γεγονός ότι δεν προσκλήθηκε στην τε-
λετή των εγκαινίων- είπε πως: «Οφείλουµε να 
δηλώσουµε την ικανοποίησή µας για τον χρό-
νο που δόθηκε και για τον ουσιαστικό διάλογο 
που έγινε, ωστόσο θα είµαστε πάρα πολύ χα-
ρούµενοι και ικανοποιηµένοι όταν θα δούµε τις 
λύσεις επί των θεµάτων που θέσαµε». 

Μπορεί η σύσκεψη του κ. Τσίπρα µε τους 
δηµάρχους των επτά δήµων της δυτικής 
Θεσσαλονίκης: Πέτρος Σούλας (Κορδελιού 
Ευόσµου), ∆ηµήτρης ∆εµουρτζίδης (Παύλου 
Μελά), ∆ιαµαντής Λιάµας (Βόλβης), Λάζαρος 
Κυρίζογλου (Αµπελοκήπων Μενεµένης), Ευθύ-
µιος Φωτόπουλος (∆έλτα), Σίµος ∆ανιηλίδης 
(Νεάπολης Συκεών) και Γιάννης Τσουκνιδάς 
(Χαλκηδόνας) να είχε ως θέµα την επέκταση 
του προγράµµατος των σχολικών γευµάτων 
για 30.000 µαθητές 151 δηµοτικών σχολείων 
της δυτικής Θεσσαλονίκης, ωστόσο τα… εκτός 
ηµερησίας διάταξης θέµατα που τέθηκαν στο 
τραπέζι ήταν πολλά!

Με Τσαρουχά και Νοτοπούλου
Ο κ. Τσίπρας έφτασε στο γραφείο του στο 

∆ιοικητήριο εκεί όπου παλιά στεγαζόταν το 
γραφείο του Γενικού γραµµατέα του υπουργεί-
ου Μακεδονίας Θράκης λίγο µετά τις 12 το µε-
σηµέρι. Εισήλθε στο κτίριο χαιρετίζοντας τους 
δηµοσιογράφους που περίµεναν έξω στο… 
κρύο. Ανέβηκε τα σκαλιά και έφτασε στον 

πρώτο όροφο του ιστορικού κτιρίου. Εκεί τον 
υποδέχτηκε η υφυπουργός Εσωτερικών και 
βουλευτής Σερρών Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Η 
τελευταία επίσκεψη Τσίπρα στο ΥΜΑΘ δεν συν-
δυάστηκε από κάποιου είδους φιέστα, όπως 
έγινε την περασµένη φορά. Η διευθύντρια του 
γραφείου του Κατερίνα Νοτοπούλου, ντυµένη 
µε ένα µαύρο φόρεµα και λευκό σακάκι τον πε-
ρίµενε στο εσωτερικό του γραφείο, εκεί όπου 
λίγα λεπτά αργότερα πραγµατοποιήθηκε η συ-
νάντηση µε τους εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Απών ο Γαβότσης
Από τους δηµάρχους απουσίαζε ο δήµαρχος 

Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, ο οποίος 
µιλώντας στην KARFITSA δήλωσε ότι «δεν 
τον κάλεσε κανένας στην σύσκεψη, ίσως για-

τί το Ωραιόκαστρο θεωρείται πλούσια περιοχή 
και τα παιδιά µας δεν έχουν ανάγκη από ζεστό 
φαγητό». Σε σχετική ερώτηση της εφηµερίδας 
µας πηγές του Μεγάρου Μαξίµου ανέφεραν 
ότι: «κλήθηκαν οι δήµαρχοι όπου θα τρέξει 
άµεσα το πρόγραµµα για τα σχολικά γεύµατα 
αυτό ήταν το ζήτηµα της συζήτησης». Ωστόσο, 
αυτοδιοικητικοί κύκλοι σχολίαζαν πως «υπάρ-
χει ζήτηµα του κ. Γαβότση και της κ. Νοτοπού-
λου και µεταξύ τους κόντρα αναφορικά µε το 
προσφυγικό θέµα που βρέθηκε στο επίκεντρο 
τους περασµένους µήνες». 

Αυτή τη φορά στο υπουργείο Μακεδονίας Θρά-
κης όλοι ήταν πιο… προσεκτικοί. Ούτε σκάλες 
στο διάδροµο υπήρχαν, ούτε ξεχασµένα φλιτζά-
νια και τασάκια στα περβάζια, ούτε υπηρεσιακά 
έγγραφα που εκτίθενται σε δηµόσια θέα. 

Μια ακόµη κίνηση της επικοινωνιακής 
τακτικής του πρωθυπουργού, ήταν η δη-
µιουργία του άτυπου θεσµού «γραφείο  
πρωθυπουργού» στην Θεσσαλονίκη. Την 
ευφάνταστη ιδέα προφανώς συνέλαβε, 
συνεργάτης του επικοινωνιακού επιτελεί-
ου του κ. Τσίπρα. Εξαγγέλθηκε από τον 
πρωθυπουργό, από το βήµα της φετινής 
∆ΕΘ. Ήταν µέσα στον «κατάλογο προ-
σφορών  του στη Βόρεια Ελλάδα». Με 
το πρώτο άκουσµα της ίδρυσής του, δεν 
πίστεψε κανείς ότι θα προχωρήσει ο πρω-
θυπουργός και στο δεύτερο βήµα, δηλαδή 
την υλοποίησή του. Αντιθέτως, ακόµη και 
ο κοµµατικός µηχανισµός του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Θεσσαλονίκη, θεωρούσε ότι επρόκειτο για 
«πυροτέχνηµα» πρωθυπουργικού λόγου 
που χαϊδεύει τα αυτιά των Θεσσαλονικιών. 
Ωστόσο, επέδειξαν απόλυτη ετοιµότητα, 
όταν ήρθε η ώρα της στελέχωσής του. 
Και εδώ έχουµε µια άλλη επικοινωνιακή 
καινοτοµία του Αλέξη Τσίπρα. Επικεφα-
λής τέθηκε µια νεαρή γυναίκα µε σπουδές. 
Πρόσωπο άφθαρτο, µε κοινωνική δράση. 
Όµως γιατί επελέγη γυναίκα; Γιατί να µην 
δοκίµαζε ο κ. Τσίπρας τις ικανότητες άσκη-
σης πολιτικής ενός νεαρού του ΣΥΡΙΖΑ ο 
ποίος θα διέθετε τις ίδιες επιστηµονικές 
περγαµηνές µε την κ. Νοτοπούλου. ∆εν θα 
βρισκόταν σε ολόκληρη Θεσσαλονίκη, Μα-
κεδονία ή και Θράκη; Μήπως τελικά το ίδιο 
το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίµου, 
επέλεξε   την κ. Νοτοπούλου, για να κατα-
δείξει για ακόµη µια φορά απολύτως επι-
δερµικά, πως το αντιµετωπίζει ο αυτό-χα-
ρακτηριζόµενος χώρος της προοδευτικής 
αριστεράς. Βέβαια, η επιλογή για την επι-
κεφαλής του «γραφείου πρωθυπουργού» 
ικανοποιούσε και άλλα, απαραίτητα για το 
εγχείρηµα επικοινωνιακά κριτήρια. 

Η συγκεκριµένη επικοινωνιακή στόχευση 
του Μαξίµου, ξεπέρασε την όποια αλληγο-
ρική της διάσταση, όταν ο πρωθυπουργός 
επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση στο 
στόχο, δήλωσε ότι θα βρίσκεται στην πόλη 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και έκανε και 
πάλι πράξη την εξαγγελία του. Πρακτικά, 
όµως κανείς δεν έχει καταλάβει ακόµη τι 
σηµαίνει για έναν πρωθυπουργό να «εργά-
ζεται» σε ένα γραφείο, αποµακρυσµένο πε-
ρίπου 500 χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα 
όπου βρίσκεται συγκεντρωµένη και δοµη-
µένη η διοίκηση της χώρας. Γιατί χρειάζε-
ται να υπάρχει ακόµη ένας χώρος για τον 
πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη ή στην 
Πάτρα, ή στη Λαµία; Εάν, επιτελούς γινό-
ταν στην πράξη διοικητική µεταρρύθµιση 
στην επικράτεια και ορθός καταµερισµός 
εργασίας χωρίς αγκυλώσεις από µια πεπα-
λαιωµένη, βραχύβια και αναποτελεσµατική 
κρατική µηχανή, µήπως θα ήταν αποτελε-
σµατικότερο και επικερδέστερο;

Ο κ. Τσίπρας, ήρθε στην Θεσσαλονίκη, να 
εργαστεί στο εδώ γραφείο του και να µας 
ανακοινώσει ότι έργα όπως η σχολική 
στέγη και τα αντιπληµµυρικά, που χρονί-
ζουν εδώ και δεκαετίες στα συρτάρια των 
υπουργείων της κεντρικής διοίκησης, θα 
προωθηθούν άµεσα. Παράλληλα, εξήγ-
γειλε και διανοµή γευµάτων σε σχολεία. 
∆ηλαδή σε µια χώρα, όπου το κράτος 
πρόνοιας έχει καταργηθεί µεταξύ άλλων ο 
πρωθυπουργός µετακινείται 500 χιλιόµε-
τρα για να εξαγγείλει αγαθοεργίες.  Μήπως 
τελικά η ανεπάρκεια της παρούσας κυβέρ-
νησης να αντιµετωπίσει την πραγµατικό-
τητα δε χρειάζεται επικοινωνιακού τύπου 
τεχνάσµατα.

ΟΛΓΑ ΓΚΑΛΗ 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος ∆ηµήτρης Τζαννα-
κόπουλος και ο υπουργός Επικρατείας 
Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ στην 
σύσκεψη όπως προείπαµε συµµετείχε και 
η υφυπουργός Εσωτερικών Μαρία Κόλ-
λια Τσαρουχά. 

Τα µέτρα ασφαλείας ήταν και πάλι δρα-
κόντεια. Face control όσων περνούσαν 
το κατώφλι του ∆ιοικητηρίου και η προ-
σωπική φρουρά του Πρωθυπουργού συ-
νεχώς έξω από την αίθουσα συσκέψεων. 
Η σύσκεψη κράτησε περίπου 3,5 ώρες. 
Μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε 

ένα διάλειµµα για… καφέ 
και τσιγάρο στο κυλικείο 
του ∆ιοικητηρίου. Όπως 
µάθαµε προτίµησε σκέτο γαλλικό και όχι 
την… σπεσιαλιτέ του Πασχάλη (ιδιοκτήτη 
του κυλικείου) χυµό ρόδι µε πορτοκάλι, 
που πίνει κάθε πρωί η κ. Νοτοπούλου.

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

Μαζί µπορούµε να τα βρούµε!

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

* αφορά τους χρήστες κοινωνικού τιµολογίου

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

Με µετρητά

Ελάχιστη 
µηνιαία δόση

Ποσοστό απαλλαγής τόκων & προσαυξήσεων

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆Ε ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
50€

100%
για εφάπαξ 
καταβολή

80%
για 12 δόσεις

60%
για 24 δόσεις

50%
για 36 δόσεις

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**
20€ 100%

Με πιστωτική κάρτα

Ελάχιστη
µηνιαία δόση

Χρόνος 
αποπληρωµής

Ποσοστό
απαλλαγής τόκων
& προσαυξήσεων

50€
έως και

48 δόσεις
80%
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Karfitsa / Ιστορίες για Βορείους

■ Η ίδια είναι καλλιτέχνης εποµένως δεν θα µπορούσε 
να µην στηρίξει τη διαµαρτυρία τους. Ο λόγος για την 
αντιδήµαρχο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης, Έλλη Χρυσί-
δου η οποία µε ανακοίνωσή της - αλλά και µε την φυ-
σική της παρουσία-  στήριξε τον αγώνα των µουσικών 
του δρόµου που… διώκονται από τις Αρχές. «Οι µου-
σικοί του δρόµου οµορφαίνουν την πόλη και την κα-
θηµερινότητά µας. Προφανώς και δεν επαιτούν.  Θέση 
µας είναι ότι δεν είναι ούτε επαίτες ούτε µικροπωλητές 
της τέχνης, αλλά εκφράζουν µια άποψη και έναν τρόπο 
ζωής» σχολίασε χαρακτηριστικά. Όµως δυστυχώς για 
την αντιδήµαρχο αλλά και για τους καλλιτέχνες άλλα 
λέει ο σχετικός νόµος και οι αρχές οφείλουν – µέχρι οι 
αιρετοί να αλλάξουν το νόµο – να τον εφαρµόζουν…

■ Περισσότερα από… 10.000 ροζ χαρτάκια ή αλλιώς… 
κλήσεις άφησε στα παρµπρίζ των αυτοκινήτων η δη-
µοτική αστυνοµία Θεσσαλονίκης σε διάστηµα µόλις 
ενός… µήνα. Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση της 
δηµοτικής αρχής στη διάρκεια των σταθερών καθηµε-
ρινών ελέγχων βασικών οδών του ιστορικού κέντρου 
της πόλης και επιλεγµένων οδών στην 4η και 5η ∆ηµο-
τική Κοινότητα, µε βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασµό 
και κατά τη διεκπεραίωση των 421 καταγγελιών (τη-
λεφωνικών και ψηφιακών) που δέχθηκε η Υπηρεσία, 
βεβαιώθηκαν 10.463 τροχονοµικές παραβάσεις. Ακό-
µη, διενεργήθηκαν 200 έκτακτοι έλεγχοι σε Καταστή-
µατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), κατά τους 
οποίους εντοπίστηκαν 113 παραβατικές επιχειρήσεις 
και βεβαιώθηκαν 147 πληµµεληµατικές και πταισµατι-
κές παραβάσεις. Η ανακοίνωση της λυπητερής έγινε… 
Τρίτη και 13

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά… έξι χριστουγεννιάτικα δέντρα 
άναψε ο δήµαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης σε µόλις έξι µέρες! Οι εορταστικές εκδηλώσεις 
στο δήµο του «δηµάρχου του 60%» όπως αποκαλούν οι 
συνάδελφοί του δεν άφησε καµία από τις έξι δηµοτικές 
ενότητες παραπονεµένη. Η εκκίνηση των εκδηλώσεων 
δόθηκε την περασµένη Παρασκευή µε την αφή του  χρι-
στουγεννιάτικου δένδρου στην παιδική χαρά της Εξο-
χής. Και η διαδικασία ολοκληρώθηκε στο Φίλυρο  και 
στο Ασβεστοχώρι την Κυριακή. «Στην οικονοµική κρίση 
και στα κοινωνικά προβλήµατα που προκαλεί στη ζωή 
και την καθηµερινότητα µας, απαντάµε µε αγάπη, αλλη-
λεγγύη και αισιοδοξία και µε ένα πλούσιο και ποιοτικό 
πρόγραµµα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,  που βασίζο-
νται κυρίως στο µεράκι και την εθελοντική προσφορά 
των τοπικών µας συλλόγων και των συµπολιτών µας 
µε επίκεντρο πάντα τα µικρά µας παιδιά. Μαζί τους γιορ-
τάζουµε και φέτος τη γέννηση του Θεανθρώπου», τόνι-
σε στους χαιρετισµούς του ο δήµαρχος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

■ «Σαν τον… κλέφτη»! Αυτό ήταν 
το σχόλιο εκπροσώπων του Τύπου 
στη Θεσσαλονίκη όταν έµαθαν πως 
την περασµένη ∆ευτέρα η υπουρ-
γός Εργασίας βρισκόταν στην πόλη 
-και µάλιστα για… ώρες-  και δεν 
είχε ενηµερώσει για την παρου-
σία της κανέναν. Η εκ Γιαννιτσών 
προερχόµενη Έφη Αχτσιόγλου δεν 
ξέρουµε ακόµα εάν χρησιµοποίησε 
για τις επαφές της το γραφείο του 
πρωθυπουργού. Σύµφωνα µε όσα 
έγιναν γνωστά η κ. Αχτσιόγλου 
έκανε επαφές µε εκπροσώπους των 
σωµατείων των  εργαζοµένων στα 
λιπάσµατα Καβάλας και σε αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ. Μετά έφυγε, χωρίς 
να την δουν οι δηµοσιογράφοι και 
επισκέφτηκε τα γραφεία του Σώµα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας…

■ Από την ευρωβουλή στα… έδρα-
να του Επαγγελµατικού Επιµελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας 
Χρυσόγονος του ΣΥΡΙΖΑ και η Μα-
ρία Σπυράκη της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ την Κυριακή αναµένεται να 
αντιπαρατεθούν σε εκδήλωση του 
ΕΕΘ που θα πραγµατοποιηθεί στην 
πόλη. Η εκδήλωση έχει θέµα: «Οι 
Επαγγελµατίες συζητούµε µε τους 
Ευρωβουλευτές µας». Μήπως, 
λέµε µήπως, το… debate των δυο 
εκπροσώπων του λαού είναι µια 
εικόνα από το… µέλλον, αφού εί-
ναι πολύ πιθανό να τους δούµε να 
διεκδικούν ο καθένας µε το κόµµα 
του το… 2019 το δήµο Θεσσαλονί-
κης; 

■ Προ των ευθυνών του θέτει τον 

υπουργό Μεταναστευτικής πολι-
τικής, ο βουλευτής Κιλκίς της Ν∆ 
Γιώργος Γεωργαντάς. Με επίκαιρη 
ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, 
ζητά απαντήσεις για την οριστική 
κατάργηση της ∆οµής Φιλοξενί-
ας του Χέρσου, για τις ενέργειες 
που (δεν) έχει κάνει προκειµένου 
να αποζηµιωθούν οι αγρότες της 
Ειδοµένης, αλλά και για τον προ-
γραµµατισµό της κυβέρνησης  για 
τα Κέντρα Φιλοξενίας στη Νέα Κα-
βάλα και το Χωρύγι. Σε όλα αυτά 
έρχεται να προστεθεί και το γεγο-
νός ότι οι αγρότες της Ειδοµένης 
αλλά και των άλλων περιοχών του 
Κιλκίς που έχουν υποστεί ζηµίες 
από τη διέλευση και την εγκατά-
σταση των προσφύγων δεν έχουν 
αποζηµιωθεί µέχρι σήµερα παρά τις 
δεσµεύσεις της Κυβέρνησης».

■ Χείρα… βοηθείας στα νοσοκο-
µεία της Θεσσαλονίκης παρείχε η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, όπου διένειµε ξενοδοχειακό 
εξοπλισµό, είδη ατοµικής υγιεινής, 
παιδικά παιχνίδια, πάνες και άλλα 
υλικά για την κάλυψη των ανα-
γκών των ασθενών. Τα υλικά, που 
είναι απαραίτητα στα νοσοκοµεία, 
καθώς εµφανίζουν µεγάλες ελλεί-
ψεις, είναι µέρος των φορτίων για 
την ανάσχεση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, που παρέλαβε ως δωρεά 
από τις ΗΠΑ η περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, έπειτα από σχε-
τική απόφαση αποδοχής του Περι-
φερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Στα δικαστήρια βρέθηκαν ο 
πρόεδρος του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής 
και ο πρόεδρος του σωµατείου 
εργαζοµένων, µε τον τελευταίο 
να απολύεται… εγείροντας την 
έντονη αντίδραση του Εργα-
τικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 
«Είναι πρόεδρος του Σωµατεί-
ου και προστατεύεται από τον 
Νόµο. Ο πρόεδρος ενός Σωµα-
τείου, δεν απολύεται για συν-
δικαλιστική δράση. Ο συγκε-
κριµένος άνθρωπος είχε βγάλει 
µία ανακοίνωση το χρονικό 
διάστηµα που ανήκε στην οµο-
σπονδία χωρίς να είναι ακόµη 
συνδικαλιστής, τον καταδίκα-
σαν και χωρίς να τελεσιδικίσει 
η απόφαση από δικαστήριο δεύ-
τερου βαθµού, τον απέλυσαν. 
«Αυτό δείχνει την αγωνία τους 
να απολύσουν έναν άνθρωπο µε 
έντονη συνδικαλιστική δράση», 
τόνισε σε δηλώσεις του στην 
Karfi tsa ο πρόεδρος του ΕΚΘ 
Παναγιώτης Τσαραµπουλίδης. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής Γιώργος 
Αρβανιτίδης ξεκαθάρισε στην 
εφηµερίδα ότι «απολύθηκε και 
όντως δε θα πάρει αποζηµίωση. 
Ο λόγος για τον οποίο απολύ-
θηκε όµως, είναι διότι συκο-
φάντησε την εταιρία και εµένα 
προσωπικά. Μάλιστα προχώ-
ρησε σε καταγγελίες στην επι-
θεώρηση εργασίας, στον ει-
σαγγελέα και στην υπηρεσία 
συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
για να προσβάλει την υπόληψη 
της εταιρίας. Για εµένα προ-
σωπικά, έχει πει ότι απολύω 
εργαζοµένους και προσλαµβά-
νω πρόσωπα του στενού οικο-
γενειακού µου περιβάλλοντος. 
Κάτι που δεν ισχύει. Το ΚΤΕΛ 
Χαλκιδικής, είναι µία εποχια-
κή επιχείρηση, όπου προσλαµ-
βάνονται άτοµα µε συµβάσεις 
ορισµένου χρόνου που φτάνουν 
τους 2,5 µήνες. Κανένα άτοµο 
δεν έχει προσληφθεί από το 
οικογενειακό µου περιβάλλον. 
Υπήρχε δικαστική απόφαση 
µετά από µία ακροαµατική δι-
αδικασία πέντε ηµερών, βάση 
της οποίας ο συγκεκριµένος 
άνθρωπος καταδικάστηκε σε 
27 µήνες. Προσωπικά έχω κα-
λέσει τον κ. Πατουλιό στο γρα-
φείο µου και πριν αλλά και µετά 
το δικαστήριο, δεν πρόκειται να 
κάνω ανάκληση της απόλυσής 
του», κατέληξε. 

Ελ. Καραβασίλη

■ Στο πλευρό του δηµάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτά-
ρη στο Βερολίνο προκειµένου να παρουσιαστεί σε Γερµανούς 
Αξιωµατούχους η πρόταση του δήµου για την χρηµατοδότηση 
του µουσείου του Ολοκαυτώµατος βρέθηκε ο πρόεδρος του 
δηµοτικού συµβουλίου Παναγιώτης Αβραµόπουλος. Μαζί τους 
βρέθηκαν και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες από το δήµο και 
στελέχη της Ισραηλιτικής Κοινότητας. Η κατασκευή του Μου-
σείου του Ολοκαυτώµατος στην Θεσσαλονίκη είναι ένα πάγιο 
αίτηµα των δυο ανδρών από τότε που κάθονταν στα έδρανα 
της αντιπολίτευσης απέναντι στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. 

Πρόεδρος 
εναντίον 
προέδρου
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770.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 51 ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

«Φωτεινές διαδροµές» από την 
COSMOTE για το 2016

Πενήντα µία υποτροφίες συνο-
λικού ύψους 770.000 ευρώ 
απένειµε η COSMOTE για το 

2016 σε πρωτοετείς φοιτητές πα-
νεπιστηµίων της ανώτατης εκπαί-
δευσης που αντιµετωπίζουν οικο-
νοµικές και κοινωνικές δυσκολίες. 
Μέσω του θεσµού των υποτροφιών, 
που συµπληρώνει φέτος 15 χρόνια, 
η COSMOTE επιβραβεύει την αρι-
στεία και βοηθά τους νέους ανθρώ-
πους να αφιερωθούν στις σπουδές 
τους.

Με βασικό µήνυµα «51 φωτεινές διαδρο-
µές», η φετινή εκδήλωση απονοµής των υπο-
τροφιών COSMOTE ανέδειξε τη µεγάλη επι-
τυχία των παιδιών που παρά τις αντιξοότητες 
που αντιµετώπισαν, κατόρθωσαν να πραγµα-
τοποιήσουν τα όνειρά τους και να εισαχθούν 
στο πανεπιστήµιο. Παρουσία εκπροσώπων της 
πολιτειακής και ακαδηµαϊκής κοινότητας, της 
διοικητικής οµάδας του Οµίλου ΟΤΕ και εργα-
ζοµένων από τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά, 
αποδόθηκαν 50 υποτροφίες ύψους δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000€)  και η 1 υποτροφία 
«Ζαχαρίας Πιπερίδης» ύψους είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000€)¹, στη µνήµη του διακεκριµέ-
νου στελέχους του Οµίλου ΟΤΕ που έφυγε 
πέρσι. Τη δική του φωτεινή διαδροµή µοιρά-
στηκε µε τα παιδιά ο Χρυσός Ολυµπιονίκης 
του Ρίο, Λευτέρης Πετρούνιας. 

Κατά την οµιλία του στην εκδήλωση, ο Πρό-
εδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου 
ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαµάζ, είπε: «Οι νέοι άνθρω-
ποι, τα παιδιά µας, είναι αυτά που θα µας πάνε 
µπροστά ως κοινωνία και ως χώρα. Έρχονται 
όµως αντιµέτωπα µε πολλές δυσκολίες. Μας 
χρειάζονται δίπλα στους. Ιδίως εκείνα που ξε-
περνούν τα προβλήµατα και βάζουν υψηλούς 
στόχους. Αυτό κάνουµε 15 χρόνια τώρα µε τις 
υποτροφίες COSMOTE». Και απευθυνόµενος 
στα παιδιά, συµπλήρωσε: «Ό,τι κάνετε στη 
ζωή σας, κάντε το µε πάθος, πίστη, δέσµευ-
ση και ηθική. Και αν κάποια στιγµή οι συνθή-
κες σας πουν ότι δεν µπορείτε να νικήσετε 
τα εµπόδια και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας, 
γυρίστε πίσω στη δική σας ιστορία για να δεί-
τε ότι έχετε ήδη διαλύσει τα εµπόδια ξανά και 
ξανά. Το παράδειγµά σας είστε εσείς.»

Από το 2002 που ξεκίνησε το πρόγραµ-
µα υποτροφιών, έχουν δοθεί συνολικά 581 
υποτροφίες και τιµητικές διακρίσεις, που 
ανέρχονται σε 4,4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον των 
υποτροφιών, η COSMOTE παρέχει στους υπο-
τρόφους, δωρεάν υπηρεσίες σταθερής, κινη-
τής τηλεφωνίας και internet για όλη τη διάρ-
κεια της φοίτησης, COSMOTE TV, καθώς και 
κινητό τηλέφωνο και tablet.

Οι υποτροφίες COSMOTE είναι µέρος του 
προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµί-
λου ΟΤΕ, που περιλαµβάνει πλήθος δράσεων 
για τη στήριξη της εκπαίδευσης και των νέων 
ανθρώπων. Στόχος του είναι, µε την τεχνολο-
γία και την καινοτοµία, να φτιάξει έναν καλύ-
τερο κόσµο για όλους.

Κοινωνία / Karfitsa
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Karfitsa / Ιστορίες για Βορείους

■ Ξανά στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο επικεφαλής του 
«Ποταµιού» Σταύρος Θεοδωράκης. Ο πρόεδρος του 
κόµµατος και βουλευτής… Α’ Θεσσαλονίκης µόλις σε 
λίγες ηµέρες επισκέφτηκε εκ νέου την εκλογική του 
περιφέρεια προκειµένου να συµµετέχει σε εκδήλωση 
των… εθελοντών του που πραγµατοποιήθηκε στο κέ-
ντρο της πόλης. Άλλοι βέβαια λένε πως «ο Θεοδωρά-
κης θυµήθηκε –επιτέλους- την πόλη που εκπροσωπεί 
στο κοινοβούλιο γιατί του έφυγε η Μάρκου και φοβάται 
µην χάσει και την άλλη έδρα όταν θα γίνουν εκλογές»!

Πρωθυπουργό σε άλλο… πλανήτη αποκάλεσε τον Αλέ-
ξη Τσίπρα στην πρόσφατη Ολοµέλεια της Βουλής για τον 
προϋπολογισµό ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας 
Αναστασιάδης. Ο αναπληρωτής τοµεάρχης Εξωτερι-
κών Ν.∆. για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού αναφέρ-
θηκε επίσης στην αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής 
και άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό για τον  
εµπαιγµό, όπως τον χαρακτήρισε,  που γίνεται έναντι 
των συνταξιούχων. Ο κ. Αναστασιάδης είπε επίσης 
ξεκάθαρα ότι «η  κυβέρνηση εξαπάτησε τον ελληνικό 
λαό µε υπερβολικές και απραγµατοποίητες υποσχέσεις,  
έθεσε  σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, 
έκλεισε τις τράπεζες και στέγνωσε  την αγορά από ρευ-
στότητα». Τόνισε ότι  «η χώρα χρειάζεται µια άλλη οι-
κονοµική πολιτική, αλλαγή δηµοσιονοµικής πολιτικής 
στην κατεύθυνση της σταδιακής µείωσης της φορολο-
γίας µε υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών».

Τελικά, πόσα µένουν στην… τσέπη της Κατερίνας Νο-
τοπούλου. Μέσα από την KARFITSA η συντρόφισσα 
της διευθύντριας του πρωθυπουργικού γραφείου στην 
πόλη, Ρία Καλφακάκου είπε πως ο µισθός της δεν είναι 
2500 ευρώ αλλά… 1600 ευρώ. Την ίδια ώρα, πάλι στην 
KARFITSA ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, που γνωρίζει 
την 28χρονη Νοτοπούλου πολλά χρόνια είπε ότι ένα 
µεγάλο µέρος του µισθού της θα πηγαίνει στα ταµεία 
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως συµβαίνει και µε άλλα στελέχη της 
Κουµουνδούρου που κατέχουν κρατικά αξιώµατα ή 
τους ΣΥΡΙΖΑίους βουλευτές. Τελικά, πόσα παίρνει θα 
µάθουµε; 

Και τα… τραπεζώµατα έγιναν ξανά της… µόδας. Την 
εβδοµάδα που µας πέρασε τους δηµοσιογράφους τρα-
πέζωσε σε γνωστό µαγαζί του κέντρου ο πρόεδρος του 
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μι-
χάλης Ζορπίδης. Την εβδοµάδα που έρχεται ανάλογη 
εκδήλωση ετοιµάζει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος του 
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου…. Ούτε υποψήφιοι να ήταν!

■ Προεκλογική εκστρατεία και µάλιστα… από κοινού; 
Αναφερόµαστε στον πρώην υφυπουργό και βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ, ∆ηµήτρη Μάρδα και τον πολιτευτή της 
Νέας ∆ηµοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, ∆ηµήτρη 
Πανοζάχο (που σύµφωνα µε πληροφορίες θα είναι ξανά 
υποψήφιος βουλευτής). Οι δυο άνδρες φωτογραφήθη-
καν µάλιστα έξω από τις εγκαταστάσεις της Hellenic 
Steel. O Μάρδας βρέθηκε εκεί µε την ιδιότητα του… 
πρώην υπουργού, αφού η εταιρία βρίσκεται σε διαδι-
κασία πώλησης και ήθελε να ενηµερωθεί για τις εξελί-
ξεις. Ο Πανοζάχος έχει οριστεί ως… εκκαθαριστής της 
εταιρίας. Μαθαίνουµε επίσης πως την ώρα που ο πρώ-
ην υφυπουργός ήταν στο χώρο «έπεσε» πάνω σε δυο 
επενδυτές από την… Ινδία! 

■ Τον γάµο του Ανδρέα Παπαµιµίκου µε την Σόνια Σαβ-
βίδη που έγινε το περασµένο καλοκαίρι στον Παλαιό 
Παντελεήµονα Πιερίας θυµήθηκε η ευρωβουλευτής της 
«Ελιάς» Εύα Καϊλή. Η Θεσσαλονικιά εκπρόσωπος του 
λαού σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο «ανέβασε» στον 
προσωπικό της λογαριασµό στο facebook φωτογραφία 
από τον γάµο… εκείνο και θυµήθηκε την φανταστική 
νύχτα που πέρασαν οι καλεσµένοι εκεί που έσκαγε το 
κύµα της θάλασσας. Φυσικά, ευχές τύπου «άντε και στα 
δικά σου» έδιναν και έπαιρναν ενώ η φωτογραφία µε το 
εξώπλατο φόρεµα έριξε τα… social media!

Απορία

SMS

■ Το ότι «τρέχει» για να προλάβει τις εκθέσεις σε όλο τον κόσµο είναι γνωστό! Το ότι… τρέχει όµως και για 
άθληση το γνωρίζουν µόνο λιγοστοί φίλοι. Ο πρόεδρος της ∆ΕΘ HELEXPO Τάσος Τζήκας εκτός από καλός 
manager είναι και… µαραθωνοδρόµος. Πρόσφατα έβγαλε τα… κοστούµια, φόρεσε τα αθλητικά του και έτρε-
ξε δεκαπέντε χιλιόµετρα. Όπως µας ενηµέρωσε και ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασµό στο facebook 
συµµετείχε στον 3ο Φιλίππειο δρόµο, 15 χιλ. και διένυσε µε τα πόδια παρέα µε τον αδερφό του την απόσταση 
Βεργίνα- Βέροια! Η στήλη γνωρίζει επίσης πως ο Τζήκας είναι λάτρης της υγιεινής ζωής. Ακόµη και στα επαγ-
γελµατικά του ταξίδια σηκώνεται από τα ξηµερώµατα και κάνει… τζόκινγκ, ανεξαρτήτως καιρού, µε κρύο και 
µε βροχή!

Στο… Κιλκίς βρέθηκε την περασµένη ∆ευτέρα η πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συ-
µπαράταξης Φώφη Γεννηµατά. Η πρώτη κυρία της Χα-
ριλάου Τρικούπη συζήτησε µε εκπροσώπους φορέων, 
πραγµατοποίησε οµιλία και συναντήθηκε µε πολλούς 
και διάφορους «συντρόφους». Κρίµα που η ενεργοποί-
ησή της αυτή δεν τσιµπάει. Τουλάχιστον… δηµοσκοπικά! 
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Karfitsa / ∆ήµαρχοι Β’ µέρος

10

Τι (δεν) κάνατε κύριε δήµαρχε;
Έχοντας εναποθέσει τις ελ-

πίδες τους για οικονοµική 
στήριξη στο ΕΣΠΑ, οι δη-

µοτικοί άρχοντες, παρουσιάζουν 
τα πεπραγµένα τους, αλλά και όσα 
σχεδιάζουν, µε µοναδικό γνώµονα, 
τις ανάγκες των περιοχών τους. Ο 
θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στη χώρα µας, απαγκιστρώνεται 
αργά αλλά σταθερά από τον σφιχτό 
εναγκαλισµό της «κεντρικής εξου-
σίας». Μετουσιώνει το ρόλο της. Να 
βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και στις 
καθηµερινές του ανάγκες,   υλοποι-
ώντας έργα αναγκαία και απαραίτη-
τα, για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σύµφωνα µε το δήµαρχο Καλαµαριάς Θεοδό-
ση Μπακογλίδη,  οι σηµαντικότερες παρεµ-
βάσεις που έγιναν είναι  «η ολοκλήρωση του  
νέου Πολιτιστικού Κέντρου του δήµου  στην 
επέκταση του Αη- Γιάννη. Η ανακατασκευή 
του κτιρίου και διαµόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου του πρώην ιδρύµατος «Αρι-
στοτέλης», το οποίο φιλοξενεί δύο νέους 
Παιδικούς Σταθµούς και η µετεγκατάσταση 
του  Α΄ ΚΑΠΗ σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 
καθώς και η κατασκευή νέων αιθουσών για 
τη φιλαρµονική και τις χορωδίες του δήµου. 
Επίσης, η διαµόρφωση του πάρκου µεταξύ 
των οδών Α. Παπανδρέου, Βρυούλων και 
Ζορµπά. Η ανακατασκευή του πεζόδροµου 
της οδού Ανατολικής Θράκης. Η διαµόρ-
φωση του κόµβου στη συµβολή των οδών 
Ανατ. Θράκης, Ιωνίας και Μεγάλου Αλεξάν-
δρου. Η κατασκευή πεζοδρόµων στην περιο-
χή της επέκτασης (Α’ φάση). Η στεγανοποί-
ηση δωµάτων, εξωτερικοί και εσωτερικοί 
χρωµατισµοί και ανακατασκευή χώρων και 
υποδοµών υγιεινής σε σχολικές µονάδες και 

δηµοτικά κτίρια».
Επιπλέον, ο δή-
µαρχος αναφέρ-
θηκε και στα 
έργα που δη-
µοπρατήθηκαν 
αλλά και σε αυτά που είναι σε εκτέλεση. «Η 
κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισµού των 
οδικών αξόνων Γ. Γεννηµατά – Σ. Σαράφη 
στην επέκταση δήµου Καλαµαριάς , εργασίες 
οδοποιίας για το 2016 και συντηρήσεις δη-
µοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων». 
Πρόσθεσε, ότι η καθαριότητα του δήµου 
επανδρώθηκε µε 19 οχήµατα καθαριότητας, 
εκσυγχρονίστηκε η ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση µε την εφαρµογή τεχνολογιών για την 
βέλτιστη επικοινωνία των δηµοτών µε τον 
∆ήµο και τροποποιήθηκε ο Εσωτερικός Κα-
νονισµός Λειτουργίας. Ο δήµαρχος ξεκαθά-
ρισε ότι τοπικός ανασχηµατισµός στον δήµο 
δεν θα γίνει. «Η παράταξή µας διαθέτει ικανά 
στελέχη,  που µπορούν όταν τους ζητηθεί, να 
εκτελέσουν το έργο», ήταν το σχόλιο του.

«Γαλατικό χωριό», χαρακτήρισε τον δήµο 
του ο δήµαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, και εξήγησε  «σε εποχές, όπου 
οι περικοπές στα κονδύλια των δήµων ξε-
περνούν το 60% και πολλοί δήµαρχοι δεν 
µπορούν να κλείσουν ούτε καν τους προϋ-
πολογισµούς τους, εµείς εδώ στο... γαλα-
τικό µας  χωριό, τον δήµο Πυλαίας-Χορ-
τιάτη συνεχίζουµε να υλοποιούµε αυτά που 
υποσχεθήκαµε στους πολίτες». Σύµφωνα 
µε τις δεσµεύσεις του κ. Καϊτεζίδη, «η ∆η-
µοτική Πινακοθήκη στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Πανοράµατος, ολοκληρώθηκε πρόσφατα  
και ξεκίνησε ήδη τη λειτουργία της µε την 
πρώτη έκθεση. Έγινε η ανακαίνιση του Πέ-
τρινου στην Πυλαία, όπου κάναµε πρόσφατα 
τη συζήτηση µε τους πολίτες της περιοχής  
στο πλαίσιο του «Συζητώ µε τον δήµαρχό 
µου» και θα φιλοξενηθεί η Κινηµατογραφική 
Λέσχη και το νέο σύγχρονο κτήριο που στε-
γάζεται η ∆ΕΥΑΧ στο Ασβεστοχώρι. Επίσης, 
το Λαογραφικό Μουσείο στο Πανόραµα, η 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό της 

Πυλαίας, η Βιβλιοθήκη και το Θέατρο στο 
Ασβεστοχώρι, η νέα πλατεία στο κέντρο του 
Φιλύρου και το Πάρκο Ειρήνης στο Χορτιά-
τη που εγκαινιάστηκε στις εκδηλώσεις για 
το Ολοκαύτωµα, καθώς και το νέο κλειστό 
Γυµναστήριο στο Φίλυρο που βρίσκεται στην 
τελική ευθεία». Χωρίς να αναφέρει έργα που 
δεν έχουν γίνει στο δήµο, ο κ. Καϊτεζίδης τό-
νισε ότι το επιτελείο των αντιδηµάρχων του 
δεν θα αλλάξει. «Κάναµε ήδη τις αλλαγές 
µας στα µέσα του χρόνου και µε αυτήν την 
οµάδα θα πορευτούµε και τον επόµενο».

Την δική του απογραφή παρεµβάσεων στο δήµο έκανε ο δήµαρ-
χος Θερµαϊκού, Γιάννης Μαυροµάτης. «Στον τοµέα του αθλη-
τισµού γίνονται αθλητικές εγκαταστάσεις και επενδύονται πε-
ρίπου 500.000 ευρώ σε όλα τα γήπεδα, για να µπορέσουν να 
αποκτήσουν και τις ανάλογες αδειοδοτήσεις. Θα λειτουργήσει 
και το ΚΑΠΠΑ, που περιήλθε  στην κυριότητα του δήµου µας και αποτελεί για εµάς 
ένα µεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο πολιτιστικού, αθλητικού και κοινωνικού κέντρου. 
Φτιάχνονται µελέτες για την διάνοιξη του δρόµου Περαίας – Ν. Μηχανιώνας, επι-
καιροποιούνται, για να ενταχθούν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα και αυτό είναι πολύ 
σπουδαίο για την περιοχή, γιατί η µη δυνατότητα προσπέλασης είναι από τα πολύ ση-
µαντικά θέµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή µας. Για χρόνια τώρα περπατάµε σε ένα 
δρόµο που είναι χαραγµένος από το 1952 και θρηνούµε και θύµατα. Αυτό ο δρόµος 
είναι ο πρώτος στόχος της δηµοτικής αρχής».

Όσον αφορά τα «ευρωπαϊκά έργα» ο δήµος έχει ετοιµάσει µελέτες για «να απορ-
ροφήσει  χρήµατα για σχολειά και αποχετευτικό δίκτυο στο Μεσηµέρι, που είναι το 
µοναδικό µέρος που δεν έχει αποχέτευση». Σύµφωνα µε τον κ. Μαυροµάτη, «έχει 
ολοκληρωθεί έργο ύψους 14 εκατ. ευρώ στην Επανοµή για το αποχετευτικό  δίκτυο» 
και «αναµένεται η κατασκευή δυο µεγάλων σχολείων, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί 
από το ΕΣΠΑ. Η δηµοπράτηση θα γίνει τις  επόµενες µέρες».

Παράλληλα, ξεκίνησε η αποκατάσταση των «πληγών» που άφησε η θεοµηνία που 
έπληξε την περιοχή, τους προηγούµενους µήνες.  «Η αποκατάσταση των αγροτικών 
οδών και τις επόµενες ηµέρες θα δουλέψουµε ακόµα πιο εντατικά, γιατί θα βελτιωθεί 
ο καιρός. Τα έργα θα συνεχιστούν και στους αστικούς δρόµους µε ασφαλτοστρώσεις. 
Επίσης, εγκρίθηκε προϋπολογισµός  ύψους 16 εκατ.  ευρώ για έργα για αποκατάστα-
ση όλων των πρανών στην Επανοµή, στη Νέα Μηχανιώνα και στην Αγία Τριάδα».

Εκτός από όσα έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στην τελική φάση τους, ο δήµαρχος 
µίλησε και για δυο έργα που δεν έχουν «µπει» στο αυλάκι. Πρόκειται για την ολο-
κλήρωση της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης από τους Ν. Επιβάτες µέχρι την Αγ. 
Τριάδα και για την  εκβάθυνση των λιµανιών της Ν. Μηχανιώνας και των Ν. Επιβα-
τών µαζί µε την αντιµετώπιση της διάβρωσης των ακτών».

Η απάντηση του κ. Μαυροµάτη για το αν θα προχωρήσει σε ανασχηµατισµό µέχρι τη  
λήξη της τρέχουσας δηµοτικής θητείας , ήταν σιβυλλική. «Πιθανόν να γίνει, µπορεί 
και να µην γίνει».

Σύµφωνα µε τον δήµαρχο Θέρµης Θε-
όδωρο Παπαδόπουλο, έχει ολοκληρωθεί 
ίδη µια σειρά έργων. «Η κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων των Βασιλικών, 
προϋπολογισµού 10.000.000€ µε χρηµα-
τοδότηση µέσω ΕΣΠΑ. Η κατασκευή των 
ιδιωτικών συνδέσεων µε το δίκτυο, προϋ-
πολογισµού 413.000€. Η κατασκευή εσω-
τερικών δικτύων αποχέτευσης Τριλόφου 
και Καρδίας, προϋπολογισµού 7.350.000€, 
επίσης µέσω ΕΣΠΑ. Λειτουργεί µόνο κατά 
τα 2/3 το έργο του Τριλόφου. Επίσης, η 
αναβάθµιση Βιολογικού Σταθµού, προϋπο-
λογισµού 200.000€. Συµπληρωµατικά έργα 
αποχέτευσης στο Πλαγιάρι, προϋπολογι-
σµού 325.000€. ∆ύο υδρευτικές γεωτρή-
σεις στο Ν. Ρύσιο και στον Άγιο Αντώνιο και 
µια αρδευτική γεώτρηση στο Κ. Σχολάρι». 

Παράλληλα, κάποιες από τις αναπλά-
σεις και παρεµβάσεις που έγιναν σύµφωνα 
µε τον ίδιο είναι «αστικές αναπλάσεις στη 
Θέρµη, προϋπολογισµού 4.100.000€ (ΕΣΠΑ 
+ ίδιοι πόροι), αναπλάσεις ορεινών οικι-
σµών (Περιστερά, Λιβάδι, Άγιος Αντώνιος, 
Μονοπήγαδο), προϋπολογισµού 800.000€ 

Σε πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, θα έπρεπε 
ήδη να έχουν κατασκευασθεί. Στο κατώφλι του 
2017, οι δήµαρχοι ιεραρχούν τις ανάγκες, θέτουν 
προτεραιότητες, αναζητούν λύσεις. ∆ε ψάχνουν 
για το όραµα. Πρακτικά, µε µπούσουλα τη  χρη-
στή διαχείριση, ταξινοµούν και κατατάσσουν, 
αξιολογούν και επενδύουν στα έργα της κάθε πε-
ριοχής. Ο δήµαρχος είναι ο πολίτης της «διπλα-
νής πόρτας» ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. 
Με την ολοκλήρωση του πρώτου µισού της τε-
τραετούς θητείας τους, η KARFITSA ανοίγει τον 
φάκελο και καλεί δηµάρχους της Θεσσαλονίκης 
να πάρουν το λόγο για τα πεπραγµένα, τα όσα 
ακολουθούν, τα προγραµµατισµένα. Μιλούν για 
τους συνεργάτες τους, αν είναι ικανοποιηµένοι, 
αν τηρούνται ισορροπίες, αν πρέπει να γίνουν 
«ανασχηµατισµοί» στα πρόσωπα.

Της Φιλίππα Βλαστού

∆ήµος Καλαµαριάς ∆ήµος Πυλαίας Χορτιάτη 

∆ήµος Θερµαϊκού ∆ήµος Θέρµης

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ... ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΟΜΠΡΕΛΑ» ΤΟΥ  ΕΣΠΑ 
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«Ολοκληρώνουµε το έργο κατασκευής 
αποχετευτικού δικτύου σε Σταυρό, Άνω 
Σταυρό και Βρασνά», είπε ο δήµαρχος 
Βόλβης, ∆ιαµαντής Λιάµας, αναφερόµε-
νος στα όσα έχουν γίνει. Ειδικότερα για 
τον αγροτικό τοµέα ο δήµαρχος, είπε πως 
έχει εκπονηθεί µελέτη για τους αγρότες 
πρακτικών βελτιστοποίησης των καλλιερ-
γειών τους -γύρω από τη λίµνη Βόλβη- σε 
συνδυασµό µε τη προστασία του περιβάλ-
λοντος. Επίσης, έγινε προβολή των προϊό-
ντων  σε ειδικές εκθέσεις. Ακόµη, ο δήµος 
προχωρά στη δηµιουργία εκθετηρίων το-
πικών αγροτικών προϊόντων στις τουρι-
στικές περιοχές του. 

Σύµφωνα µε τον κ. Λιάµα, η δηµοτική 
αρχή της Βόλβης έδωσε βαρύτητα στην 
αύξηση της απασχόλησης µέσω της ενί-
σχυσης του τουρισµού. «Καταφέραµε µε 
στρατηγικό σχέδιο, που περιλάµβανε από 
τακτικές παρουσίες σε διεθνείς εκθέσεις 
έως και ειδικές έρευνες στους τουρίστες, 

να πετύχουµε αυξηµένη παρουσία επισκε-
πτών στον δήµο µας τα τελευταία τρία 
χρόνια. Υλοποιούνται ήδη οι επόµενες 
κινήσεις, όπως η ανάδειξη των αξιοθέα-
των, η δηµιουργία τουριστικής πύλης και 
η εκπόνηση µελέτης τουριστικής ανάπτυ-
ξης µε στοχευµένες δράσεις εντός κι εκτός 
Ελλάδας». 

Ωστόσο, ξεκαθάρισε «πως  έχουν να γί-
νουν πολλά ακόµα». Στις προτεραιότητες 
που έχει θέσει για τα έργα που δεν έχουν 
γίνει, ακόµη,  είναι «σύντοµα να γίνει η 
απεγκλώβιση του δαιδαλώδους καθεστώ-
τος για το λιµένα Σταυρού. Η  ίδρυση ΚΕΠ 
υγείας. Η οργάνωση υπηρεσίας εύρεσης 
εργασίας». Ο κ. Λιάµας, αναµένει «οφέλη 
από τις 25 και πλέον  προτάσεις συµµετο-
χής σε ευρωπαϊκά προγράµµατα». Παράλ-
ληλα, είναι σε εξέλιξη και η διαµόρφωση 
ενός «εντυπωσιακού», όπως  το χαρα-
κτήρισε ο δήµαρχος, πεζόδροµου στην 
Ασπροβάλτα.

«Στο σχήµα διοίκησης, θα γίνουν αλλαγές. 
Για να προσφέρουµε ακόµα πιο αποτελε-
σµατικές υπηρεσίες στους πολίτες», εξή-
γησε. 

*Παρά τις επανειληµµένες προσπάθειές µας να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα 
και από τον δήµαρχο Νεάπολης Συκεών Σίµο ∆ανιηλίδη δεν λάβαµε απάντηση.

∆ήµος Βόλβης

∆ήµαρχοι Β’ µέρος / Karfitsa

ΚΕΡ∆ΙΖOYME ΧΡΟΝΟ, ΧΡΗΜΑ 
ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

    ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ 
  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ψωνίζουµε 
Ελληνικά!

Φίλοι καταναλωτές,
 
Για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας προτιµήστε  
τις τοπικές αγορές και τους επαγγελµατίες  
της περιοχής σας, τα καταστήµατα στα οποία  
θα εξυπηρετηθείτε µε ζεστασιά και ανθρωπιά!
 
• Με τον τρόπο αυτό στηρίζετε την τοπική οικονοµία!

• ∆ίνετε δύναµη στον τόπο µας!

• Ενισχύετε τις µικρές επιχειρήσεις, 

• Βοηθάτε στη διάσωση των παραδοσιακών  

τον κορµό της Ελληνικής Οικονοµίας!

επαγγελµάτων!

16,5x26-imiselido-psonizo.indd   1 15/12/16   11:45

(ΕΣΠΑ), το µεγάλο έργο διανοίξεων – Κρα-
σπεδώσεων – Ασφαλτοστρώσεων, προϋπο-
λογισµού 2.500.000€».

Ο κ. Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε και σε 
όσα έργα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. 
«Αν και δηµοπρατήθηκε δυο φορές, δεν είχα-
µε ανάδοχο στο µεγάλο έργο του νέου Βιολο-
γικού Σταθµού της Θέρµης, που θα παραλά-
βει τα λύµατα της λεκάνης του Ανθεµούντα. 
Έτσι, µε καθυστέρηση 1,5 χρόνου, αυξήθηκε 
ο προϋπολογισµός του στα 9.000.000€. Από 
το Υπουργείο µεταφέρθηκε ως «έργο-γέφυ-
ρα» στο ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας και περιµένου-
µε να µας δοθεί άδεια δηµοπράτησης. Άδεια 
δηµοπράτησης περιµένουµε, επίσης, για το 
ενταγµένο συµπληρωµατικό έργο των αντλι-
οστασίων στο έργο αποχέτευσης Τριλόφου 
– Καρδίας για να λειτουργήσει κατά 100%. 
Επίσης, δεν κατορθώσαµε να ολοκληρώ-
σουµε τις διαδικασίες για να δηµοπρατηθούν 
και να ολοκληρωθούν τα δυο κλειστά γυµνα-
στήρια Τριλόφου και Ν. Ραιδεστού, καθώς 
και την ανακαίνιση του γηπέδου της Θέρµης, 
έργα για τα οποία τα χρήµατα περνούν ως 
χρηµατικό υπόλοιπο στον προϋπολογισµό 
του 2017».

Πάντως, ο δήµαρχος, ξεκαθάρισε πως 
ο ανασχηµατισµός, «θα έρθει στα δυόµιση 
χρόνια».

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ... ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΟΜΠΡΕΛΑ» ΤΟΥ  ΕΣΠΑ 
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Μια νέα δοµή για πρόσφυγες 
που σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να συγκριθεί µε τα 

κέντρα φιλοξενίας που βρίσκονται 
στην Κεντρική Μακεδονία και τα hot 
spots στα νησιά, λειτουργεί εδώ και 
ένα µήνα, περίπου, στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον νέο 
ξενώνα µιας Μη Κυβερνητικής Ορ-
γάνωσης, η οποία λειτουργεί εδώ 
και χρόνια και φιλοξενεί ασυνό-
δευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Το 
οίκηµα, διαθέτει υπόγειο parking 
έξι θέσεων, τρεις ορόφους, θωρα-
κισµένη είσοδο. Στην µορφή του, το 
κτίριο συνδυάζει τα παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά των κατοικιών της 
Άνω Πόλης µε αυτά των σύγχρονων 
κτισµάτων.

Του Βαγγέλη Στολάκη

Karfitsa / Ρεπορτάζ

Την ώρα που πολλά προσφυγόπουλα ανα-
γκάζονται να ζουν σε hot spots και κέντρα 
φιλοξενίας, κάτω από αντίξοες συνθήκες, 
µε την θερµοκρασία  να βρίσκεται για πολλές 
µέρες κάτω από το µηδέν και µε το φαγητό 
να βρίσκεται σε… έλλειψη, σε άλλα παιδά-
κια η τύχη… χαµογέλασε. Ο λόγος για εκείνα 
που από τις 26 Οκτωβρίου φιλοξενούνται σε 
µια νέα δοµή της PRAKSIS στην Άνω Πόλη 
Θεσσαλονίκης. Σε αντίθεση µε τις πολλές 
αντιδράσεις που υπήρξαν στο Πουρνάρι Πα-
νοράµατος εκεί όπου άλλη ΜΚΟ θέλει να 
δηµιουργήσει έναν αντίστοιχο ξενώνα ασυνό-
δευτων ανήλικων προσφυγόπουλων – θέµα 
το οποίο είχε αποκαλύψει η KARFITSA- στην 
περίπτωση της Άνω Πόλης, σύµφωνα µε όσα 
δηλώνει η υπεύθυνη της PRAKSIS για την 
Βόρεια Ελλάδα «οι γείτονες αγκάλιασαν την 
προσπάθεια και το εγχείρηµα». 

Καµία αντίδραση
Όπως παρουσιάζει η κ. Στεφανία Πανταζή, 

«πρόκειται για έναν ξενώνα κυρίως για ασυ-
νόδευτα ανήλικα, προσφυγόπουλα. Απευθύ-
νεται πρωτίστως σε ασυνόδευτα προσφυγό-
πουλα από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το 
Πακιστάν. Είναι ένας ξενώνας συνολικής χω-
ρητικότητας τριάντα παιδιών». Η κ. Πανταζή 
συµπληρώνει πως ο ξενώνας αν και ξεκίνησε 
να λειτουργεί και δέχτηκε τα πρώτα προσφυ-
γόπουλα τις τελευταίες ηµέρες του περασµέ-
νου Οκτωβρίου, ωστόσο υπήρξε µια προερ-
γασία κυρίως ενηµέρωσης των γειτόνων. 
«Βρεθήκαµε στην περιοχή και δηµιουργήσαµε 
καλές σχέσεις µε την γειτονιά. Στην αρχή βέ-
βαια δεν είπαµε τι πρόκειται να δηµιουργή-
σουµε αλλά σιγά σιγά τους προετοιµάσαµε» 
τονίζει. «Όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν δεν 
αντιδρούν ξενοφοβικά», επισηµαίνει. «Τους 
εξηγήσαµε ότι η προσπάθεια που κάνουµε εί-
ναι να µην δυσκολέψουµε την γειτονιά αλλά 
ότι τα παιδιά από όπου κι αν προέρχονται εί-
ναι παιδιά. Στην αρχή ακούσαµε και κάποιες 
ακραίες φωνές αλλά µετά από σχετική συζή-
τηση οι όποιες αντιδράσεις υπήρχαν, εξαφανί-
στηκαν. Αν χρειαστούµε βοήθεια πιστεύω θα 
το κάνουν και µε µεγάλη ευχαρίστηση». 

Με υπόγειο parking έξι θέσεων 
Σήµερα στον ξενώνα της PSAKSIS φιλο-

ξενούνται περίπου 24 παιδιά. Όπως λέει η κ. 
Πανταζή πρόκειται για παιδιά που προηγουµέ-
νως βρέθηκαν, είτε σε κάποιο κέντρο φιλο-
ξενίας προσφύγων του νοµού Θεσσαλονίκης 
είτε σε κάποιο κρατητήριο. Ο ξενώνας φτιά-
χτηκε στην Άνω Πόλη και πιο συγκεκριµένα 
στην οδό ∆αιδάλου 7. Το οικόπεδο, όπως 
αναφέρεται άλλωστε και στο site της εταιρί-
ας που κατασκεύασε την τριώροφη οικοδοµή, 
είναι συνολικής έκτασης 230 τετραγωνικών 
µέτρων. Το κτίριο βρίσκεται δίπλα στην πλα-
τεία Τερψιθέας, κοντά στο Πανεπιστήµιο και 
στο Ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και 

προσεγµένη κατασκευή, θέρµανση µε φυσικό 
αέριο και θωρακισµένη πόρτα εισόδου.

«Το ακίνητο µισθώνεται µε χρήµατα της 
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ» εξηγεί η κ. 
Πανταζή.  Η επιλογή των παιδιών που φιλο-
ξενούνται σε αυτό γίνονται µέσω του αντί-
στοιχου εθνικού φορέα. Μάλιστα, ο συγκεκρι-
µένος ξενώνας είναι ο µοναδικός που διαθέτει 
η PRAKSIS στην πόλη και ένας από τους 17 σε 
όλη τη χώρα. «Ψάχναµε ένα ακίνητο που να 
είναι κέντρο… απόκεντρο. Θέλαµε ο χώρος να 
είναι τέτοιος ώστε να µπορεί να διαµορφωθεί 
σε ξενώνα» συµπληρώνει. 

Ο ξενώνας είναι ανοικτός. ∆ηλαδή, οι φιλο-
ξενούµενοι πρόσφυγες µπορούν να εγκατα-
λείπουν και να επιστρέφουν σε αυτόν, όποτε 
το επιθυµούν, καθώς λειτουργεί καθ΄όλο το 
24ωρο. Απασχολούνται 19 υπάλληλοι, φρο-
ντίζοντας και εξυπηρετώντας τους ανήλικους 
πρόσφυγες. 

ενδείκνυται για χρήση HOSTEL. Αποτελείται 
από υπόγειο πάρκινγκ, ισόγειο σε δύο επίπεδα 
όπου το πρώτο αυλίζεται στην πίσω όψη του 
κτιρίου και δύο κύριους ορόφους. Στο υπό-
γειο πάρκινγκ υπάρχουν 6 θέσεις στάθµευ-
σης και η είσοδος και έξοδος των οχηµάτων 
πραγµατοποιείται µε ανελκυστήρα οχηµάτων. 
Στο Α’ υπόγειο υπάρχει ένα διαµέρισµα εµβα-
δού 56,64 τ.µ. το οποίο αυλίζεται στο διαµορ-
φωµένο κήπο του κτιρίου. Υπάρχουν επίσης 
αποθήκες και µία επιπλέον θέση παρκαρίσµα-
τος στην οποία η είσοδος και η έξοδος του αυ-
τοκινήτου  γίνεται µε τον ανελκυστήρα οχηµά-
των, ενώ οι χρήστες έχουν πρόσβαση από το 
κλιµακοστάσιο του κτιρίου. Στο ισόγειο εκτός 
από την είσοδο- έξοδο της οικοδοµής και το 
κλιµακοστάσιο µε τον ανελκυστήρα προσώ-
πων, υπάρχουν τρία διαµερίσµατα εµβαδού 
27,94 τ.µ., 43,62 τ.µ. και 45,45 τ.µ. Στον πρώτο 
όροφο υπάρχουν τρία διαµερίσµατα και στον 
δεύτερο δυο.  Όλα τα διαµερίσµατα διαθέτουν 

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ 24 ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ

Ξενώνας για προσφυγόπουλα 
στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης

Η KARFITSA, πρόσφατα, παρουσίασε σε δηµοσίευ-
µα της, αντίστοιχο ξενώνα που θέλει να δηµιουρ-
γήσει µια άλλη Μη Κυβερνητική Οργάνωση σε µια 
από τις ακριβότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης, 
το Πουρνάρι Πανοράµατος. Όµως, σε αυτήν την 
περιοχή, οι αντιδράσεις των γειτόνων, δεν ήταν 
ανάλογες. Ωστόσο, η διαδικασία «κόλλησε» και οι 
εργασίες πάγωσαν γιατί δεν υπήρχε σχετική άδεια 
από την πολεοδοµία του δήµου Πυλαίας – Χορτιάτη. 

Τι θα γίνει 
µε τον ξενώνα 
του Πανοράµατος;
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Πρόβλημα έχει προκαλέσει φέ-
τος στα χιονοδρομικά κέντρα 
η… καλοκαιρία. Οι υπεύθυνοι 

αδυνατούν να θέσουν σε λειτουργία 
τα χιονοδρόμιά τους, αφού δεν έχει 
πέσει ούτε μία νιφάδα χιονιού. Ειδι-
κότερα, ενόψει των Χριστουγεννιά-
τικων εορτών, βρίσκονται stand by, 
παρακολουθώντας καθημερινά τα 
δελτία καιρού, προσμένοντας την 
πολυπόθητη χιονόπτωση για να ξε-
κινήσουν να λειτουργούν κανονικά.

Ρεπορτάζ: Α. Τασούλα

Σύμφωνα με έρευνα της KARFITSA, κάποια 
παραμένουν κλειστά, χωρίς να έχει οριστεί συ-
γκεκριμένη ημερομηνία έναρξης, ενώ άλλα υπο-
λειτουργούν, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, παρα-
δίδοντας στο κοινό μόνο τους αναβατήρες baby 
lift, τα καταστήματα και τις καφετέριες των χώ-
ρων. Μόνο τρία εξ αυτών έχουν προχωρήσει σε 
χρήση κανονιών για ρίψη τεχνητού χιονιού.

Πιο συγκεκριμένα,  τα Χιονοδρομικά Κέντρα 
Βόρα-Καϊμακτσαλάν Πέλλας και 3-5 πηγάδια 
Ημαθίας, έχουν πραγματοποιήσει τεχνητή χιόνω-
ση, χωρίς, όμως, να καθίσταται δυνατή η χρήση 
όλων των πιστών. Το πρώτο έχει θέσει σε λει-
τουργία δύο πίστες, οι οποίες παρόλα αυτά αντι-

Ρεπορτάζ / Karfitsa

ΚΛΕΙΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ... ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΜΗΝΑ!

Πού είναι τα χιόνια, ωραία χιόνια;
μετωπίζουν προβλήματα, ενώ το δεύτερο αναμέ-
νει την λειτουργία κάποιων πιστών το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο αναλόγως των καιρικών συν-
θηκών, σύμφωνα με όσα είπε στην KARFITSA ο 
νέος εκμισθωτής του χιονοδρομικού, κ. Γιώργος 
Μητσιάνης. Δύο κανόνια χρησιμοποιεί και το Χιο-
νοδρομικό Κέντρο  Πισοδερίου Φλώρινας, θέτο-
ντας σε λειτουργία μόνο τον αναβατήρα baby lift.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο  Φαλακρού Δράμας 
ξεκίνησε επίσημα χθες πραγματοποιώντας τρι-
ήμερο δράσεων  για σχολεία, συλλόγους και το 
κοινό και προχωρώντας σε ρίψη διακοσμητικού 
χιονιού, ωστόσο δεν δύναται η χρήση πιστών. 
Ομοίως και το κέντρο Σελίου Ημαθίας, που, κατά 
τον πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Τζελέπη, θα ανοίξει 
την ερχόμενη Κυριακή, ωστόσο περιμένουν την 
χιονόπτωση προκειμένου να δοθούν στο κοινό τα 
χιονοδρόμια. 

Σε λειτουργία βρίσκεται και το χιονοδρομικό 
κέντρο του Ελατοχωρίου Πιερίας, χωρίς όμως 
να είναι σε διαθεσιμότητα οι πίστες, παρά μόνο ο 
εναέριος αναβατήρας και το chalet του κέντρου, 
όπως και το Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου Κα-
στοριάς που υπολειτουργεί τα Σαββατοκύριακα 
για καφέ, χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία έναρξης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 
του προέδρου του ΧΚ Βασιλίτσας, κ. Θωμά Καρα-
γιάννη, στην KARFITSA, το κέντρο θα παραμείνει 
κλειστό, έως ότου υπάρξει χιονόπτωση. Στην ίδια 
κατάσταση βρίσκεται και το ΧΚ Λαϊλιάς στις Σέρ-
ρες, με τον κ. Μιχάλη Βαβαλέκα να δηλώνει «Εί-

μαστε σε αναμονή. Υπάρχει κινητικότητα, ωστόσο 
τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν πέσει χιόνι.»

Το πρόβλημα του χιονιού έχει προβληματίσει και 
τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Ο πρόεδρος 
της Ένωσης Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδας, 
κ. Ηρακλής Λεφούσης αναφέρει στην KARFITSA: 
«Παρότι οι κρατήσεις κυμαίνονταν μέχρι τώρα σε 
υψηλό επίπεδο, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ακυ-
ρώσεων λόγω της έλλειψης χιονιού». Προκειμέ-
νου να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο και να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσέλευσης 

του κοινού, τα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα 
παραχωρούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
εκπτωτικές ετήσιες κάρτες και εισιτήρια.

Τις τελευταίες μέρες παρατηρούνται αρνητικές 
θερμοκρασίες, γεγονός που χαροποιεί τους υπευ-
θύνους των χιονοδρομικών κέντρων. Ο κ. Λε-
φούσης δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ευελπιστούμε 
την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς , που φαίνεται κάτι στα μετεω-
ρολογικά δελτία, να χιονίσει και τα χιονοδρομικά 
να μπούνε όλα σε λειτουργία».
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Το «ψηφοδέλτιο»
του ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας

Eκχιονιστικό  της Πέλλας 
παροπλισµένο στην… Πάρνηθα (;)

Τα κυρίαρχα ονόµατα των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στο 
νοµό Πέλλας, σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, είναι 
οι Θεοδώρα Τζάκρη – Εφη Αχτσιόγλου… Η πρώτη δια-
θέτει µεγάλο στοκ σταυρών και λόγω ΠΑΣΟΚ αλλά και 
γιατί είναι «παλιά καραβάνα» στην πολιτική. Εκλέγεται 
από το 2004, παρά τα όσα της έχουν σούρει κατά και-
ρούς, όπως για παράδειγµα, ότι δεν µπορεί να µιλήσει 
καθαρά. Η 46χρονη πολιτικός πέρασε από τρεις κυβερ-
νητικές θέσεις και αυτό σηµαίνει ότι οργανώθηκε µε 
συλλόγους και φορείς της εκλογικής της περιφέρειας. 
Η δεύτερη και πολύ µικρότερη (γεννήθηκε το 1985) δεν 
έχει µιλήσει ακόµη για το που θα είναι υποψήφια. Στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης, στο Επικρατείας ή στην πρωτεύου-
σα; Μπορεί να υποστηριχθεί σε ενδεχόµενη κάθοδο της 
σε δήµο ή περιφέρεια από την κ. Τζάκρη; Ο χρόνος θα 
δείξει… Ο Γιάννης Σηφάκης από την Αλµωπία του νο-
µού Πέλλας εκλέχθηκε πρώτη φορά το 2015 και ανα-
πτύσσει µια έντονη επικοινωνιακή δράση τον τελευταίο 
καιρό, πιθανότατα για να καλύψει τη δηµοφιλία των 
δυο προαναφερθέντων συντροφισσών του δίνοντας 
απαντήσεις για το άθλιο οδικό δίκτυο της εκλογικής 
του  περιφέρειας, τις ελλείψεις στα νοσοκοµεία και τη 
µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. Σύµφωνα µε το 
karatzova.com ο Χρήστος Σµιας θεωρείται βέβαιον ότι 
θα είναι στο ψηφοδέλτιο όπου βρέθηκε για λίγους µή-
νες λόγω πρόωρων εκλογών, έδρα που έχασε από τη 
Χρυσή Αυγή. Στη λίστα θα συµπεριληφθεί µάλλον και η 
Κατερίνα Ζήνα, µέλος νοµαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας και 
συντοπίτισσα µε τη σηµερινή υπουργό εργασίας. Άλλα 
ονόµατα που ακούγονται είναι οι: Ελένη Πισµίση (πρ. 
δηµοτική σύµβουλος), Αναστάσιος Πέτκος (καθηγητής 
του ΑΠΘ), Παύλος Κελεσίδης (πρ. γραµµατέας νοµαρ-
χιακής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας) και ο φαρµακοποιός Νάκης Κε-
λεσίδης

Σύµφωνα µε την καταγγελία που έκανε ο ∆ήµαρχος Αλµωπίας ∆ηµήτρης 
Μπίνος στην TV100, το µηχάνηµα αυτό ανήκει στο χιονοδροµικό κέντρο 
του Καϊµακτσαλάν και είναι ακινητοποιηµένο εδώ και χρόνια στην Πάρ-
νηθα. Το γεγονός πληροφορήθηκε µαζί µε τον βουλευτή Πέλλας Γιάννη 
Σηφάκη, κατά την διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής στην Αθήνα και στην 
Εταιρεία Ακινήτων του ∆ηµοσίου. Να σηµειωθεί ότι την ίδια ώρα η περι-
οχή Πέλλας στερείται µηχανηµάτων εκχιονισµού για τον καθαρισµό των 
δρόµων και προχωρά σε ενοικιάσεις. 

Η αν. αντιπεριφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, την οποία εντόπισε το 
karatzova.com στο γραφείο της στην Έδεσσα είπε: «∆εν γνωρίζω απο-
λύτως τίποτε για το θέµα αλλά θα το διερευνήσω και θα σας ενηµερώ-
σω σχετικά.»Να σηµειωθεί ότι η κα Αηδονά, η οποία χαρακτήρισε πολύ 
ακραίο το γεγονός αυτό, ζήτησε αµέσως να διερευνηθεί όλη η αλήθεια 
σχετικά µε τις αποκαλύψεις του κ. Μπίνου και να ενηµερωθεί από τους 
συνεργάτες της στην Π.Ε. Πέλλας. 

∆ιαψεύδει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Από το γραφείο του βουλευτή Γιάννη Σηφάκη εστάλη απάντηση “Να µας 
συγχωρήσει ο δήµαρχος, είµαστε σίγουροι ότι από τον φόρτο εργασίας 
του, δεν θυµάται αρκετά καλά το συγκεκριµένο θέµα και συνεχίζει η απά-
ντηση ως εξής (το σχετικό κείµενο µεταφέρεται πιστά, ακριβώς όπως 
εστάλη στην ηλεκτρονική εφηµερίδα µας και διατηρείται η σύνταξή του). 
«Στη συνάντηση του βουλευτή µαζί µε το ∆ήµαρχο µε τον αρµόδιο για 
τα χιονοδροµικά ∆ιευθυντή της ΕΤΑ∆ ο διευθυντής ενηµέρωσε ότι επι-
διώκει ένα εκχιονιστικό µηχάνηµα που ανήκει στον Παρνασσό να το µε-
ταφέρει στο Καϊµακτσαλάν και να προσπαθήσει να αδειοδοτηθεί για να 
µπορέσει να βοηθήσει στον εκχιονισµό. Μάλιστα το µηχάνηµα, εφόσον 
αδειοδοτηθεί θα βοηθήσει στον εκχιονισµό του δρόµου της Κερασιάς. Σε 
όποια περίπτωση υπήρξε συνεννόηση να διαθέσει η ΕΤΑ∆ ένα εκχιονιστι-
κό και ο ∆ήµος ένα ακόµη εκχιονιστικό και αλάτι για τον συνεχή εκχιονι-
σµό του δρόµου από Κερασιά».

■ H κυβέρνηση αναβαθµίζει το νοµό 
Πέλλας – είπε ο βουλευτής  του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Πέλλα κ. Σηφάκης - µε αξονικούς 
τοµογράφους και γιατρούς στα νοσοκο-
µεία! «Τοµή» δηλαδή στη δηµόσια υγεία. 
Σκέπτονται δε να βάλουν χειρουργεία 
και ίσως και γάζες; Στον ίδιο νοµό της 
κεντρικής Μακεδονίας ετοιµάζονται να 
κάνουν αντιπληµµυρικά έργα όπως επί-
σης δρόµους για το όρος Βόρα (βλ χιο-
νοδροµικό κέντρο) αλλά και… τελεφερίκ 
από δύο πλευρές του βουνού! 

■ Τέµενος που ανήκει στην Εθνική Τρά-
πεζα, κατόπιν πρότασης της  βουλευτού  
του ΣΥΡΙΖΑ Πέλλα,ς Θ. Τζάκρη, παραχω-
ρείται στο υπουργείο Πολιτισµού!

■ Φωτίζουν τους δρόµους του νοµού 
Πέλλας και η αρµόδια αντιπεριφερειάρ-
χης θεώρησε ότι είναι µέγα θέµα και 
φωτογραφήθηκε, µε τους ανάλογους 
προβολείς, την ώρα της υπογραφής του 
έργου ύψους… 22.000 ευρώ. Να σηµει-
ωθεί  ότι ο νοµός, κυρίως τους χειµερι-
νούς µήνες, θεωρείται ένας από τους πιο 
τουριστικούς σε όλη την Ελλάδα (χιονο-
δροµικά, ιαµατικά κλπ) και η ηλεκτροδό-

τηση µάλλον είναι επιβεβληµένη… 

■ Το βουλευτικό γραφείο της πρ. υπουρ-
γού Πέλλας λειτουργεί ως… υπουργείο; 
Με την υπογραφή της κ. Τζάκρη µας έρ-
χονται ανακοινώσεις µέχρι και σε ποιες 
περιοχές θα επεκταθεί το διαδίκτυο! Από 
την Καρυδιά µέχρι την Κερασιά του νο-
µού Πέλλας… Εύγε!

■ Η υπουργός εργασίας ακόµη δεν ανέ-
λαβε το πόστο και πληροφορίες την θέ-
λουν να διεκδικεί δήµο ή περιφέρεια στις 
επόµενες εκλογές! Τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ, 
το θέµα των εκλογών, είναι πάντα πρώ-
το στην ηµερήσια διάταξη. Να σηµειωθεί 
ότι προσφάτως η κ. Έφη Αχτσιόγλου από 
τα Γιαννιτσά του νοµού Πέλλας, συνα-
ντήθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο 
Θεσσαλονίκης µε εκπροσώπους συντα-
ξιούχων, αλλά δεν έγινε γνωστό πότε κι 
αν θα τους δώσει λύσεις! Οι ίδιες πηγές 
κάνουν λόγο για εξοικείωση της υπουρ-
γού µε τα αυτοδιοικητικά θέµατα της κε-
ντρικής Μακεδονίας ώστε να είναι έτοιµη 
για να δει το µέλλον της σε περίπτωση 
εκλογικής νίκης της Ν∆…

■ Γυναίκες της Πέλλας στην πρώτη γραµµή. Εκτός 
από την κυρία υπουργό εργασίας (βλ. Εφη Αχτσιό-
γλου) και στο τιµόνι της αντιπεριφέρειας είναι γυ-
ναίκα, γνωστή από τη θητεία της στη νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση επί των ηµερών Ψωµιάδη. Ο λόγος 
για τη δικηγόρο Αθηνά Αηδονά η οποία προσφά-
τως συνεργάσθηκε µε µια ακόµη αξιόλογη εκπρό-
σωπο της τοπικής κοινωνίας, τη δήµαρχο Σκύδρας 
Κατερίνα Ιγνατιάδου. Να θυµίσουµε και την πρ. 
υπουργό Θ. Τζάκρη η οποία έχει συζητηθεί πολύ 
σε όλη τη χώρα, τόσο για τη µεταγραφή της στο 
ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ, όσο και για τις πανάκριβες 
ενδυµατολογικές της εµφανίσεις. 

Karfitsa / Πέλλα
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(φωτο: Ε. Αχτσιόγλου)
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Καηµένοι εργοδότες

Στο περασµένο δηµοτικό συµβούλιο δύο εργα-
ζόµενοι στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θεσσαλονίκης ήρθαν να καταγ-
γείλουν σοβαρές παραβάσεις υγιεινής και ασφά-
λειας στο χώρο εργασίας τους, καθώς και τις 
εργασιακές σχέσεις που δεν προστατεύουν τους 
εργαζόµενους, µια και η εταιρία αλλάζει διαρκώς 
επωνυµία και  κάνει συνεχώς νέες συµβάσεις µε 
χειρότερους όρους. Επίσης στην έγγραφη καταγ-
γελία τους, µιλούσαν για απειλές εναντίον όσων 
διαµαρτύρονταν, υπενθυµίζοντας την γνωστή 
υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, της συν-
δικαλίστριας που δέχτηκε επίθεση µε βιτριόλι, 
και σήµερα είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η  
σχέση του κ. Οικονοµάκη, εργοδότη και καταγ-
γελλόµενου ως ηθικού αυτουργού στην υπόθεση 
Κούνεβα, µε τις σηµερινές «ανακυκλούµενες « ως 
προς την νοµική µορφή εταιρίες ανακύκλωσης, 
ενισχύει την πεποίθηση πως υπάρχει και καπνός 
και φωτιά.Αφού διαβάστηκαν τα βασικά σηµεία 
της ανακοίνωσής τους, δεν τους δόθηκε ο λό-
γος, µε την αιτιολόγηση πως δεν είχαν επίσηµο 
σύλλογο, ενώ στο ίδιο δηµοτικό συµβούλιο συχνά 
έχει δοθεί ο λόγος σε κατοίκους ή γονείς που πα-
ρουσιάζουν τα προβλήµατα µιας γειτονιάς ή ενός 
σχολείου χωρίς να έχουν καµία επίσηµη ιδιότητα.

Η υποβάθµιση ενός τέτοιου θέµατος , για παρα-
βιάσεις από µια εταιρία στην οποία ο δήµος Θεσ-
σαλονίκης, αλλά και άλλοι δήµοι είναι οι κύριοι 
προµηθευτές ανακυκλώσιµων υλικών της καταγ-
γελλόµενης Μονάδας , ήταν το λιγότερο άτοπη, 
και αφήνει πολλά ερωτηµατικά. Ευτυχώς υπήρ-
ξε άµεση παρέµβαση του Υπουργείου Εργασίας 
που διέταξε έκτακτη επιθεώρηση του Σώµατος 
Επιθεωρητών Εργασίας στις εγκαταστάσεις της 
Μονάδας, κατά την οποία διαπιστώθηκαν σοβα-
ρές παραβιάσεις της νοµοθεσίας σχετικά µε την 
ασφάλεια και υγιεινή των εργαζόµενων.

Η διοίκηση του δήµου οφείλει να παρέµβει  πλέ-
ον ενεργά, ενόψει και της 3µερούς διαβούλευσης  
εργαζόµενων και εργοδοσίας  µε το υπουργείο 
Εργασίας. Και να δοθεί ένα ηχηρό µήνυµα προς 
τους εργοδότες που δεν σέβονται τα εργασιακά 
και δηµοκρατικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, 
πως δεν θα επιτρέψουµε  να υπάρξει καµία νέα 
υπόθεση Κούνεβα, και  θα είµαστε όλοι, ο δηµο-
κρατικός λαός της πόλης, ο δήµος Θεσσαλονίκης, 
και τα εργατικά σωµατεία σταθερά στο πλευρό 
των εργαζοµένων.

*Η κ. Καλφακάκου είναι διευθύνουσα σύµβουλος 
της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και γραµµα-
τέας του δηµοτικού συµβουλίου Θεσσαλονίκης

Της Ρίας Καλφακάκου*

Ο Τσίπρας ναρκοθετεί 
το µέλλον της Ελλάδας

 Όπως έχει δείξει η Ιστορία, δεν είναι λίγες οι φορές 
που οι πολιτικοί αντιγράφουν πολεµικές τακτικές. Μία 
από αυτές είναι και η πολιτική ναρκοθέτηση του πεδί-
ου για τον επόµενο που θα έρθει στην εξουσία, ώστε 
η παραµονή του να είναι βραχύβια. Αυτό ακριβώς κά-
νει σήµερα και ο Αλέξης Τσίπρας, δίχως το παραµικρό 
σχέδιο για τη χώρα, φόρτωσε την ελληνική οικονοµία 
µε υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα και την κοινωνία 
µε δυσβάστακτα δηµοσιονοµικά µέτρα.

 Ο κ. Τσίπρας είναι πανικόβλητος από την κοινωνική 
κατακραυγή και εν µέσω της συζήτησης για τον προϋ-
πολογισµό προσπάθησε και θα προσπαθήσει να κάνει 
δύο κινήσεις. Πρώτον, να κοροϊδέψει ξανά τους πολί-
τες, αυτή τη φορά τους συνταξιούχους και δεύτερον, 
να µετακυλήσει τις ευθύνες για το 4ο Μνηµόνιο στην 
Ν.∆., που θα είναι η επόµενη κυβέρνηση.

Ο Προϋπολογισµός του 2017 δεν σηµατοδοτεί ένα ορ-
θολογικό µείγµα οικονοµικής αποτελεσµατικότητας 
και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αλλαγή οικονοµικής 
πολιτικής έχει καταστεί απολύτως αναγκαία. Η υλο-
ποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και η αλλαγή της δη-
µοσιονοµικής πολιτικής, στην κατεύθυνση σταδιακής 
µείωσης της φορολόγησης των πολιτών, είναι επιβε-
βληµένη.Αυτό όµως προϋποθέτει νέα διακυβέρνηση, 
µε νέα πολιτική φιλοσοφία. Μια µεταρρυθµιστική Κυ-
βέρνηση, η οποία θα σπάσει το καταστροφικό καθοδι-
κό σπιράλ που οδηγεί όλο και βαθύτερα στο οικονοµι-
κό τέλµα και την κοινωνική µιζέρια.

Την επόµενη των εκλογών θα πρέπει να  λειτουργή-
σουµε ως ναρκαλιευτές, αυτό άλλωστε είναι και το 
βασικό ερώτηµα στο οποίο καλούµαστε να απαντή-
σουµε, πώς θα καταφέρουµε να αναθεωρήσουµε  την 
πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για 3,5% πλεονά-
σµατα και να εφαρµόσουµε το δικό µας πρόγραµµα 
εξόδου από την κρίση.

* Ο κ. Καρανάσιος είναι πρώην βουλευτής της Νέας 
∆ηµοκρατίας

Του Ευθύµη Καρανάσιου*

Περί ψήφου…

∆εν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί, δεν υπάρχουν τε-
λικά ούτε κρατιστές και µη κρατιστές όπως πίστευα 
πάντα. Ερµήνευα την διαµάχη µεταξύ των δυνάµεων 
του καλού και του κακού µε όρους ιδεολογικούς  και 
πολιτικούς. Έκανα λάθος!Αυτή η λογική είναι που 
ρίχνει έξω και τις δηµοσκοπήσεις. Η λογική του να 
βρω πόσοι δεξιοί και πόσοι αριστεροί και πόσοι από 
τους υπόλοιπους ψηφίζουν. ∆εν είναι έτσι όµως. 
Επίσης η ερµηνεία που δίνεται ότι δήθεν το πολιτι-
κό σκηνικό είναι ρευστό και ότι οι ψηφοφόροι είναι 
σαν την κινούµενη άµµο και πάνε µια από δω και µια 
από εκεί, δεν µπορεί να αποτελεί επιχείρηµα που µε 
ικανοποιητικό αλλά και επιστηµονικό τρόπο να ερµη-
νεύει αυτό που συµβαίνει. Με αυτόν τον συµβατικό 
τρόπο προσπαθήσαµε να εξηγήσουµε το δηµοψήφι-
σµα, το Brexit, την εκλογή Trump. Είδαµε όµως πως 
αυτό δεν φτάνει για να καταλάβουµε πως σκέφτεται 
ο ψηφοφόρος και τι είναι τελικά εκείνο που έχει τον 
καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του.

Μια άλλη προσέγγιση, που προφανώς δεν ταιριάζει 
στο ελληνικό ταπεραµέντο µας όπου η καρδιά και το 
συναίσθηµα έχουν τον πρώτο ρόλο, είναι πως ο ψη-
φοφόρος επιλέγει µε τρόπο ορθολογικό. Έχει δηλαδή 
µπροστά του τις επιλογές, τις εξετάζει και κάνει την 
καλύτερη για αυτόν επιλογή. Και συλλογικά αυτό, 
αφού δηλαδή όλοι έχουµε δει και εξετάσει όλες τις 
επιλογές, οδηγεί σε ένα σωστό αποτέλεσµα. Προφα-
νώς όµως δεν επιλέγουµε ορθολογικά και αυτό φαί-
νεται είτε από αυτούς που στέλνουµε στη βουλή, είτε 
στα κόµµατα τα οποία αποφασίζουµε να στείλουµε 
στη βουλή. Άρα ο ορθολογισµός δεν είναι η µέθοδος 
µε την οποία επιλέγουµε ή αυτό που µας φαίνεται ως 
ορθολογική επιλογή, τελικά δεν είναι.

Τα τελευταία χρόνια και µε την άνοδο των άκρων 
(όλου του φάσµατος, δεν κάνω διακρίσεις) αναπτύ-
χθηκε η θεωρία της ψήφου οργής ή και της τιµωρίας. 
Θέλω να τιµωρήσω το πολιτικό σύστηµα και για αυτό 
θα ψηφίσω κάποιον όχι γιατί θα µου κάνει καλύτερη 
την ζωή, αλλά γιατί θα δώσει το πολιτικό αλλά και 
το φυσικό χαστούκι στο κατεστηµένο που δεν µπο-
ρώ να δώσω εγώ. Η θεωρία αυτή εξηγεί την άνοδο 
των άκρων, δεν αρκεί όµως για να εξηγήσει την εξα-
φάνιση του κέντρου από το πολιτικό σκηνικό. Η µη 
συµµετοχή του µάλιστα στα πολιτικά δρώµενα κάνει 
τα άκρα να φαίνονται και ακόµη µεγαλύτερα από ότι 
είναι. 

Αφού περιηγήθηκα στις διάφορες θεωρίες επιλογής 
ψήφου, τελικά κατέληξα σε αυτή του πατέρα µου και 
όχι µόνο. Ο Έλληνας αποφασίζει µε βάση την τσέπη 
του. Ναι, τελικά αυτό είναι. Τόσο απλό, τόσο αληθι-
νό. Επειδή όµως ψιλοξύπνησε και δεν θα ψηφίζει µε 
αυτά που ΘΑ βάλει στην τσέπη του, αλλά µε αυτά που 
έχει όταν  θα στέκεται µπροστά στην κάλπη, οι επό-
µενες εκλογές θα είναι δύσκολες για τους λαϊκιστές,  
κάθε είδους.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της 
εταιρίας «Interview»

Του ∆ηµήτρη Βασιλειάδη*
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Γραφείο πρωθυπουργού και υπουργούς 
στους… νοµούς τους θέλουν οι δήµαρχοι! 

Το «άσυλο» της Ικτίνου
∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΑ… ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ! 

«Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ»! 

Πρωθυπουργικό γραφεία σε… Χαλκιδική, Κατερίνη, Βέροια, Σέρρες, Κιλκίς και Πέλλα εκτός από τη Θεσσαλο-
νίκη επιθυµούν οι δήµαρχοι των περιοχών που ανήκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρότι στο 
σύνολό τους οι «πρώτοι πολίτες» των δήµων εκτιµούν πως η δηµιουργία αλλά και η λειτουργία του γραφεί-

ου του Αλέξη Τσίπρα στο ιστορικό κτίριο του ∆ιοικητηρίου στη Θεσσαλονίκη γίνεται για «καθαρά επικοινωνιακούς 
και προεκλογικούς σκοπούς» θεωρούν πως και στους τόπους τους θα µπορούσε  να δηµιουργηθεί αντίστοιχη 
υπηρεσία για να «µαθαίνει» όπως λένε «ο Αλέξης Τσίπρας τα προβλήµατά µας από πρώτο χέρι». 

Πρόκειται για έναν από τους κεντρι-
κότερους και πιο ακριβούς πεζό-
δροµους της Θεσσαλονίκης, όπου 

στο παρελθόν συγκέντρωνε την ελίτ της 
πόλης, ενώ κατά τις προεκλογικές περι-
όδους είθισται να µετατρέπεται σε… «πε-
ζόδροµο των πολιτευτών» που στήνουν 
τα δικά τους πολιτικά πηγαδάκια στις 
καφετέριες της περιοχής. Όµως µόλις 
«σβήσουν τα φώτα», η Ικτίνου µένει στο 
περιθώριο. Όπως λένε στην εφηµερίδα 
Karfi tsa κάτοικοι της περιοχής, η αίγλη 
του συγκεκριµένου πεζόδροµου χάθηκε 
και πλέον έχει µετατραπεί σε γκέτο και 
δηµόσιο ουρητήριο!

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Της  Έλενας Καραβασίλη

Σύµφωνα µε τον δήµαρχο Πολυγύρου, 
Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος µίλησε στην 
KARFITSA  «κανείς δεν µε έχει καλέσει ακό-
µα στο γραφείο της Θεσσαλονίκης», αν και 
όπως υποστηρίζει «θα έπρεπε». «Είδα ότι κά-
λεσε δηµάρχους της Θεσσαλονίκης. Έπρεπε 
να κληθούµε κι εµείς γιατί είµαστε αυτοδιοι-
κητικοί. Περιµένουµε ανάλογες συναντήσεις 
για να του εκθέσουµε και τα δικά µας προ-
βλήµατα. Το εάν το γραφείο είναι για επικοι-
νωνιακούς λόγους ή όχι, θα το κρίνει ο κό-
σµος. Καλό θα είναι ωστόσο, εάν δεν πάµε, 
οι συνεργάτες του να τον ενηµερώσουν για 
τα προβλήµατά µας. Μυρίζουν εκλογές» λέει. 
«Το γραφείο του πρωθυπουργού πρέπει να εί-
ναι στην Αθήνα, ειδάλλως ο ρόλος του υπο-
βαθµίζεται. Για µένα πρέπει να ενδυναµωθεί 
το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και όχι να 
δηµιουργείται γραφείο πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη. Ο ρόλος του ΥΜΑΘ είναι υπο-
βαθµισµένος και πρέπει να ενισχυθεί» κατα-
λήγει ο κ. Ζωγράφος. 

Μπορεί να είναι µόνιµοι κάτοικοι της Ικτίνου εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια, όµως όπως λένε, πλέον φο-
βούνται να κυκλοφορήσουν στην ίδια τους τη γειτο-
νιά, ενώ αρκετοί που στο παρελθόν µίλησαν επώνυµα 
ή διαµαρτυρήθηκαν… στοχοποιήθηκαν, µε τους πε-
ρισσότερους εξ’ αυτών να βρουν σπασµένα τα κατα-
στήµατά τους, ή πέτρες και µπουκάλια στα µπαλκόνια 
τους. «Η Ικτίνου ήταν στην αίγλη της όλα τα χρόνια 
γιατί είχε γνωστά µαγαζιά που ήταν πόλος έλξης για 
όλους τους παλιούς Θεσσαλονικείς και µη. Τώρα 
βρίσκεται στην παρακµή της. Έκλεισαν όλα τα ωραία 
µαγαζιά και στην Ζεύξιδος άνοιξε ένα στυλ παντοπω-
λείου όπου πάνε οι νεαρές ηλικίες, µε το νέο ρεύµα 
διασκέδασης να είναι παγκάκι-µπύρες-µουσική στη 
διαπασών-ναρκωτικά και πλήρης φασαρία», λέει κά-
τοικος που µένει στην Ικτίνου τα τελευταία 20 χρόνια. 
«Παρακαλάµε να βγάλει κρύο για να µπορέσουµε να 
ηρεµήσουµε και ζούµε µε το φόβο ότι θα φτιάξει ο 
καιρός και θα έχουµε πάλι τα ίδια», λέει κάτοικος που 
ζει και εργάζεται στην Ικτίνου. Η ίδια εξηγεί πως το 
ζήτηµα δεν είναι οι νέοι άνθρωποι που συγκεντρώ-
νονται στην Ικτίνου για να πιούν τη µπύρα τους, αλλά 
«τα παραβατικά άτοµα που παρεισφρέουν µέσα σε αυ-
τούς. Για παράδειγµα η χρήση χασίς είναι καθηµερινή, 
σε κοινή θέα και… ξεκινάει από νωρίς το µεσηµέρι. 
Υπάρχουν δύο µαγαζιά στην περιοχή που λειτουργούν 
επί 24ωρου βάσεως και προµηθεύουν αλκοόλ σε 
πολύ χαµηλές τιµές, τουαλέτες δεν υπάρχουν κι έτσι 
έχει µετατραπεί η Ικτίνου σε δηµόσιο ουρητήριο!».  Ο 
Λευτέρης Γεωργιάδης είναι µέλος του ∆.Σ. του Ε.Ε.Θ. 
και πρώην επιχειρηµατίας στην περιοχή. «Τη δεκαε-
τία του ’90 µας είχε ζητηθεί από την δηµοτική αρχή 
να αυξήσουµε τα τραπεζοκαθίσµατα προκειµένου να 
υπάρχει µία καλή εικόνα. Βέβαια υπήρξε µία ασυδοσία 
σε αυτό από την πλευρά των επιχειρηµατιών, σίγουρα 
όµως η Ικτίνου δεν παρουσίαζε την δραµατική εικόνα 
που έχει σήµερα», σηµειώνει.

«Η αστυνοµία δεν πλησιάζει»!
Σε «γκέτο» που δεν πλησιάζει ούτε η αστυνοµία 

έχει µετατραπεί ο πεζόδροµος της Ικτίνου, σύµφωνα 
µε τον Αλέξανδρο Σαπουντζή που µένει στην περιοχή 
εδώ και 30 χρόνια. «Στρίβουν δίφυλλα και τρίφυλλα 
από νωρίς το απόγευµα, απροκάλυπτα. Οι δε βανδα-
λισµοί, εξαρτώνται από το επίπεδο µέθης. Οι οικοδο-
µές και τα καταστήµατα δεν προλαβαίνουν να βάφουν 

Από την πλευρά του ο δήµαρχος Παιονίας, 
Χρήστος Γκουντενούδης ο οποίος το προηγούµε-
νο διάστηµα κλήθηκε να αντιµετωπίσει το ζήτηµα 
της… Ειδοµένης και των χιλιάδων προσφύγων 
που βρέθηκαν στην περιοχή σχολιάζει πως: 
«Μάλλον του πρωθυπουργού του αρέσει µόνο η 
Θεσσαλονίκη. Του αρέσει η δυτική Θεσσαλονίκη, 
µετά θα αγαπήσει την ανατολική Θεσσαλονίκη, 
µετά θα πάει παρακάτω. Εµάς µας ξέχασε. ∆εν 
έχω κάνει κάποιο αίτηµα για να βρεθώ µε τον κ. 
Τσίπρα. Πρέπει οι ίδιοι οι συνεργάτες του πρω-
θυπουργού να επιδιώξουν να ενηµερωθούν για 
την τωρινή κατάσταση που επικρατεί µε τους 
πρόσφυγες στην Ειδοµένη». Ο κ. Γκουντενούδης 
χαρακτηρίζει την ίδρυση και τη λειτουργία του 
πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη ως 
ένα «επικοινωνιακό τέχνασµα». Στην ερώτηση 
εάν θα ήθελε να δηµιουργηθεί στην περιοχή του 
ένα αντίστοιχο γραφείο πρωθυπουργού απαντά: 
«Φυσικά και θα θέλαµε ένα γραφείο το οποίο θα 
ήταν όµως αποτελεσµατικό. Μακάρι να µας επι-
σκέπτονται στις περιοχές µας οι υπουργοί για να 
βλέπουν τα προβλήµατα από κοντά. Να µην πη-
γαίνουµε δηλαδή εµείς στην Αθήνα για ραντεβού 
που πολλές φορές δεν γίνονται». Ο κ. Γκουντε-
νούδης συµπληρώνει: «το θέµα του προσφυ-
γικού δεν έχει λήξει. Αυτά που έχω βιώσει εγώ 
µε τους πρόσφυγες δεν τα έχει βιώσει κανείς 
συνεργάτης του κ. Τσίπρα. Όταν το προσφυγικό 
απασχόλησε πιο… κεντρικές πόλεις όπως είναι η 
Θεσσαλονίκη τότε υπήρξε µεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον» καταλήγει ο κ. Γκουντενούδης. 

Για τα προβλήµατα που υπάρχουν στις Σέρ-
ρες και που σχεδιάζει να µεταφέρει άµεσα 
στον Αλέξη Τσίπρα µιλά στην KARFITSA ο 
δήµαρχος Πέτρος Αγγελίδης. «∆εν µε έχουν 
πάρει µέχρι στιγµής τηλέφωνο από το γρα-
φείο του πρωθυπουργού» σχολιάζει. «Τα προ-
βλήµατα που έχουµε είναι πολλά. Το νούµε-
ρο ένα όµως αυτή τη στιγµή σχετίζεται µε τα 
στρατόπεδα του νοµού. Από το 2011 είχαµε 
κλείσει συµφωνία µε τον τότε υπουργό ∆ηµή-
τρη Αβραµόπουλο. Κάναµε ό,τι µας ζήτησαν 
και ήρθε η ώρα να υπογραφεί η συµφωνία 
για να αποδοθούν κάποια στρατόπεδα στον 
δήµο. Ωστόσο, οι σύµβουλοι του σηµερινού 
υπουργού του κ. Καµµένου βάζουν εµπόδια 
και ο υπουργός δεν δέχεται να υπογράψει την 
συµφωνία. Παρακαλούµε τον πρωθυπουργό 
να δει από κοντά το ζήτηµα και να σεβαστούν 
την συµφωνία που είχαµε κάνει µε την τότε 
ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άµυνας». Για 
τον ίδιο το δεύτερο πρόβληµα που σκοπεύει 
να µεταφέρει στον πρωθυπουργό είναι να δο-
θούν στους δήµους τα πραγµατικά τετραγω-
νικά των ιδιοκτησιών όπως αυτά δηλώνονται 
στο Ε9 προκειµένου να µην χρειαστεί οι δηµο-
τικές αρχές σε όλη τη χώρα να προχωρήσουν 
σε αύξηση τελών. Το τρίτο πρόβληµα που 
πρέπει να επιλυθεί είναι η µείωση της ανερ-
γίας. «Σχετικά µε το γραφείο του πρωθυπουρ-
γού είµαστε κι εµείς, όπως όλοι οι Έλληνες 
καχύποπτοι και επιφυλακτικοί. Είναι στο χέρι 
του πρωθυπουργού και των συνεργατών του 
να µας αποδείξει πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο» 
λέει. Ο ίδιος ωστόσο αναφέρει πως… δεν θα 
ήθελε ένα αντίστοιχο γραφείο στις Σέρρες. 
«Θεωρώ σηµαντικό ότι υπάρχει στην Θεσσα-
λονίκη ένα γραφείο. ∆εν ξέρω όµως εάν γίνε-
ται για επικοινωνιακούς λόγους ή για λόγους 
ουσίας» καταλήγει. 

Τριτοκοσµικές εικόνες 

Το 2017 η ανάπλαση 
Η ίδια περιγράφει πως τα πρωινά η µυρωδιά είναι πολύ έντονη και η εικόνα τριτοκοσµι-
κή… µε σκουπίδια, σπασµένα µπουκάλια και ούρα. «Υπάρχει ένας είδος ασυλίας. Νιώθουν 
πως δε θα τους σταµατήσει κανείς, γιατί τελικά… αυτή είναι και η πραγµατικότητα. Στις 
5:00 το πρωί βάζουν δυνατά µουσικά, δε µπορούµε να κοιµηθούµε, όλοι οι κάτοικοι έχουν 
καλέσει πολλές φορές το 100 και η αστυνοµία δεν ήρθε ποτέ. Έγινε µία αστυνοµική επιχεί-
ρηση πέρυσι και έκτοτε δεν ξαναέγινε τίποτε άλλο. Σε διπλανή πολυκατοικία, έβαλαν γκα-
ζάκια µέσα στο ασανσέρ, έσπασαν λάµπες, κάµερες, δεν υπάρχει κανένα είδος ασφάλειας. 
Μη ξεχνάτε πως υπάρχει σχολείο εκεί και πρόκειται για µία πυκνοκατοικηµένη περιοχή, 
δε µπορεί να επικρατεί αυτή η κατάσταση. Τα µαγαζιά νοικιάζονται και ξενοικιάζονται γιατί 
δε µπορούν να στεριώσουν. Τέλος, µιλάµε για τουρισµό και τουριστική κίνηση και την ίδια 
ώρα χιλιάδες τουρίστες περνούν από την περιοχή για να δουν τα µνηµεία και αντικρίζουν 
ένα δηµόσιο ουρητήριο…», υπογραµµίζει. 

Από την πλευρά της η διοίκηση του δήµου Θεσσαλονίκης, λέει πως κάνει ότι µπορεί 
για να διαχειριστεί τη συγκεκριµένη κατάσταση, ενώ η ανάπλαση της Ικτίνου και της 
Ζεύξιδος είναι πρώτης προτεραιότητας. «Το πρόβληµα δε λύνεται µε µερεµέτια και 
µικροεπεµβάσεις. Είναι πρώτη µας προτεραιότητα από το 2017, η εκπόνηση σχετικής 
µελέτης για τη Ζεύξιδος και την Ικτίνου ώστε να γίνει ανάπλαση της περιοχής. Πρέπει 
να γίνει ανασχεδιασµός και για µας είναι στην πρώτη γραµµή το συγκεκριµένο ζήτηµα. 
Βάλαµε επιπλέον φωτισµό, στο κοµµάτι της καθαριότητας κάνουµε ότι µπορούµε, όµως 
η κατάσταση είναι οικτρή και πρέπει να επέµβει και η αστυνοµία, όπως ήδη κάνει», λέει 
ο αντιδήµαρχος τεχνικών έργων, περιβάλλοντος και καθαριότητας Θανάσσης Παππάς. 

και να επιδιορθώνουν τις φθορές, ενώ τα πε-
ρισσότερα καταστήµατα έχουν µόνιµα φύλακες 
για τις ώρες που είναι κλειστά», περιγράφει. 
Ο ίδιος τονίζει πως οι κλήσεις που γίνονται 
στην αστυνοµία από κατοίκους της περιοχής 
είναι πάρα πολλές, αλλά… «η αστυνοµία δεν 
εµφανίζεται. Η πρώτη ερώτηση που κάνουν 
είναι πόσα άτοµα είναι στην Ικτίνου, αν ο αριθ-
µός των παραβατικών ατόµων είναι µεγάλος 
τότε η αστυνοµία δεν πλησιάζει! Η απάντηση 
που έλαβα εγώ προσωπικά είναι πως υπάρχει 
ένα περιπολικό και έτσι αν στείλουν τέσσερις 
αστυνοµικούς στην Ικτίνου… θα τους δείρουν. 

Αυτό είναι τροµακτικό, όπως καταλαβαίνεται. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι πως είχαν 
πιάσει ένα ζευγάρι τοξικοµανών µέσα σε µία 
καφετέρια, κλήθηκε η αστυνοµία, η οποία και 
ζήτησε να µεταφέρουν τους τοξικοµανείς στην 
Τσιµισκή», λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά. Ο κ. 
Σαπουντζής εκτιµά πως ενέργειες όπως αυτή 
που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι µε την επέµβαση 
της αστυνοµίας, δε βοηθάνε. «Θεωρώ πως η 
αστυνοµία πρέπει να δράσει αποτρεπτικά και 
όχι επεµβατικά. Επίσης σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, ενδεχοµένως να την πληρώσουν και άτο-
µα που δε φταίνε. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως 

δεν έχουµε πρόβληµα µε τους φοιτητές που 
µαζεύονται στην Ικτίνου για να πιούν την µπύ-
ρα τους, τα άσχηµα φαινόµενα και οι ακραίες 
συµπεριφορές είναι που µας ενοχλούν. Σπάνε 

µαγαζιά, πετάνε πέτρες και µπουκάλια µπύ-
ρας στα µπαλκόνια των πολυκατοικιών και 
βάζουν τη µουσική στη διαπασών στις 5:00 
το πρωί. Πριν από λίγο καιρό επιτέθηκαν σε 
µία κυρία στις 6:00 το πρωί που βγήκε να 
µαζέψει τα σκουπίδια. Η δηµοκρατία µοιά-
ζει να λειτουργεί περίεργα στα δικαιώµατα 
του πολίτη. Προφανώς και µπορεί κάποιος 
να διασκεδάζει σε δηµόσιο χώρο, όµως και 
κάποιοι άλλοι έχουν δικαίωµα να κοιµηθούν 
και να µη δέχονται επιθέσεις στα σπίτια και στα 
µπαλκόνια τους», υπογραµµίζει. 

Πουλάνε τα σπίτια τους  
Προσπαθώντας να δώσει και ο ίδιος µία εξή-

γηση της επικρατούσας κατάστασης, αναφέρει 
πως: «στην Ικτίνου υπήρχε πάντα το νυχτερι-
νό, όπου είχαµε παρεµβατικές συµπεριφορές, 
σε πολύ µικρότερο όµως βαθµό. Όσο υπάρχει 
ανοχή και επικρατεί η λογική ότι «εκεί δε µας 
πειράζουν» τόσο θα χειροτερεύει η κατάστα-
ση. Έχουµε απευθυνθεί πολλές φορές και στο 
δήµο προκειµένου να γίνει µία µικρή ανάπλαση 
που θα βοηθούσε την περιοχή, να υπάρχει κα-
λύτερος φωτισµός ώστε να µην είναι το σκο-
τεινό σοκάκι, όµως και από εκεί δε µας άκουσε 
κανείς και δεν έγινε καµία ενέργεια. Ο δήµος 
µας παραπέµπει στην αστυνοµία και τούµπα-
λιν…», εξηγεί ο κ. Σαπουντζής. Ο ίδιος µάλι-
στα- καθώς και άλλοι κάτοικοι της περιοχής- 
περιγράφουν πως δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
αναγκάστηκαν να πουλήσουν ή να ξενικιάσουν 
τα σπίτια τους, λόγω αυτής της κατάστασης. 
«Το καλοκαίρι που µας πέρασε, βγήκε µία κο-
πέλα από την οικοδοµή και τους έκανε παρατή-

ρηση, αποτέλεσµα ήταν να τις πετάξουν πέτρες 
και µπουκάλια στο µπαλκόνι της. Την ίδια πε-
ρίοδο, έσπασαν την πόρτα της οικοδοµής και 
µπήκαν µέσα 15 άτοµα όπου έφτασαν µέχρι το 
δεύτερο όροφο µε ποτά και τσιγάρα. Καλέσαµε 
την αστυνοµία 14 φορές, δεν ήρθε κανείς και 
τελικά κατάφερα να τους διώξω εγώ. Αυτές 
είναι οι συµπεριφορές που θέλουµε να στα-
µατήσουνε, όχι οι νέοι που απλώς µαζεύονται 
και διασκεδάζουν». Ο κ. Σαπουντζής περιγρά-
φει πως κατά την περίοδο των πανελλαδικών 
εξετάσεων, είχε λιποθυµήσει ένας τοξικοµανής 
µπροστά στην είσοδο του σχολείου και περ-
νούσαν τα παιδιά από πάνω του για να πάνε να 
δώσουν πανελλήνιες! «Γνωρίζω περιστατικό, 
όπου µία οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει από 
το σπίτι της και να µείνει σε ξενοδοχείο προκει-
µένου να µπορέσει το παιδί τους να διαβάζει 
και να ξεκουράζεται µε ησυχία, ο θόρυβος και η 
φασαρία στην Ικτίνου τους καλοκαιρινούς µή-
νες… σταµατάει στις 6:00 το πρωί», καταλήγει. 
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■ «Εικόνα εγκατάλειψης, πα-
ρουσιάζει το εθνικό στάδιο Σερ-
ρών», καταγγέλλει ο βουλευ-
τής της Ένωσης Κεντρώων του 
νοµού, Αναστάσιος Μεγαλοµύ-
στακας. Σε σχετική ερώτηση που κα-
τέθεσε ο βουλευτής, προς τους συναρµόδιους 
υπουργούς, αναφέρεται στα λειτουργικά και όχι 
µόνο προβλήµατα του Εθνικού Σταδίου Σερ-
ρών.  Ο βουλευτής επισηµαίνει, ότι το στάδιο 
έχει κατασκευαστεί για να καλύπτει απολύτως 
τις ανάγκες για άθληση χιλιάδων πολιτών του 
τόπου. Ωστόσο, από ότι φαίνεται, δεν υπάρχει η 
παραµικρή µέριµνα για την εύρυθµη και οµαλή 
λειτουργία του, από κυβερνητικής πλευράς.

∆υστυχώς, όµως, όπως επισηµαίνει, «το προ-
σωπικό συρρικνώθηκε, αριθµητικά, µε αποτέ-
λεσµα να δηµιουργηθούν αρνητικές συνέπειες 
τόσο στην καθαριότητα όσο και στην φύλαξη 
του σταδίου». Ο βουλευτής της Ένωσης Κε-
ντρώων, στην ερώτησή του, εξηγεί πως «η µεί-
ωση του προσωπικού δηµιουργεί επιπτώσεις 
όχι µόνο στην υγιεινή του σταδίου, στην ασφά-
λεια και προστασία των εγκαταστάσεων του. 
Παράλληλα, η έλλειψη χρηµατοδότησης δηµι-
ουργεί δυσκολίες στη συντήρηση των εγκατα-
στάσεων και ο µηχανολογικός εξοπλισµός του 
σταδίου είναι πλέον πεπαλαιωµένος µε αποτέ-
λεσµα να καθίσταται επισφαλής τόσο για τους 
εργαζόµενους όσο και για τους αθλούµενους».

Ο κ. Μεγαλοµύστακας, στην ερώτησή του, 
κάνει λόγο «για κυβερνητική αδιαφορία». Το 
συµπέρασµά του εδράζεται στην περιγραφική 
αποτύπωση των εικόνων του εθνικού σταδίου 
Σερρών.

«Η σηµερινή συγκυβέρνηση φέρει ευθύνη και 
οφείλει να ενδιαφερθεί ουσιαστικά για την 
άµεση λύση των προβληµάτων, όπως αυτά πα-
ρουσιάζονται παραπάνω, καθώς ο αθλητισµός 
αποτελεί  δικαίωµα για όλους και πρέπει να πα-
ρέχεται εντελώς δωρεάν», τονίζει. 

Ο βουλευτής στην Ένωση Κεντρώων, του νο-
µού Σερρών,  ρωτά τους συναρµόδιους υπουρ-
γούς εάν «σκοπεύουν να συνεχίσουν την πολι-
τική της ελλειµµατικής χρηµατοδότησης, οπότε 
και θα οδηγήσουν το Εθνικό Στάδιο Σερρών 
σε περαιτέρω υποβάθµιση; Και εάν έχουν την 
πρόθεση να εξασφαλίσουν την οµαλή λειτουρ-
γία του, µε επαρκές προσωπικό, οικονοµικούς 
πόρους, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή, για 
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για άθληση των 
χιλιάδων κατοίκων της περιοχής;»

Πηγή: Σερραϊκά Νέα

Double Καραµανλή

Πλήθος ενδιαφεροµένων για τη Ν∆

Τα γραφεία της Ν∆ στη Ραφήνα αναµένεται να εγκαινιάσει ο εκ 
Σερρών προερχόµενος βουλευτής της παράταξης Κώστας Κα-
ραµανλής. Ο τοµεάρχης Υποδοµών, στη σκιώδη κυβέρνηση της 
Ν∆, θα είναι ο κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση. Ο κ. Καρα-
µανλής, ο νεότερος, αποδέχτηκε την πρόσκληση των κοµµα-
τικών στελεχών της περιοχής, αναφέρει  το site Serraikanea.
gr,   Να θυµίσουµε πως ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Κα-
ραµανλής είναι µόνιµος κάτοικος Ραφήνας. Στην εκδήλωση 
βέβαια, αναµένεται να δώσει το παρόν και ο πρώην πρωθυ-
πουργός και µακροβιότερος πρόεδρος της παράταξης αµ και 
δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε κοµµατικές εκδηλώσεις. Η από-
φασή του αυτή εάν τελικά υλοποιηθεί θα δώσει πολλά µηνύµα-
τα µε πολλαπλούς αποδέκτες. Καταρχήν θα επιβεβαιώσει και 
πάλι τη στήριξη προς το πρόσωπο του νεότερου Καραµανλή. 
Άλλωστε είναι ευρέως γνωστό πως η σχέση των δύο ανδρών, 
πολιτικών, είναι πολύ στενή. Παράλληλα, η παρουσία του πρώ-
ην πρωθυπουργού στην εκδήλωση θα επιβραβεύσει εµµέσως 
πλην σαφώς τις προσπάθειες του κοµµατικού µηχανισµού, σε 
µια ιδιαίτερη συγκυρία για τη χώρα.

Η εκδήλωση των εγκαινίων θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 
στις 18.30 το απόγευµα στη Ραφήνα και όπως είναι φυσικό 
αναµένεται και µεγάλη προσέλευση των νεοδηµοκρατών.

«Συνωστισµός» στα ψηφοδέλτια 
της Ν∆, στο νοµό Σερρών. Πέρα από 
τους ήδη εκλεγµένους βουλευτές, 
τον Κώστα Καραµανλή και την Φω-
τεινή Αραµπατζή, υπάρχει µεγάλο 
ενδιαφέρον για µια θέση στο ψη-

φοδέλτιο του  κόµµατος στο νοµό. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της διοι-
κούσας, Θεόδωρο Καµπούρη, ενδια-
φέρον για συµµετοχή στον «αγώνα» 
της παράταξης, υπάρχει από πολ-
λούς. Προερχόµενοι από το χώρο 

της επιστήµης, της οικονοµίας, της 
αυτοδιοίκησης, έχουν εκδηλώσει 
την πρόθεσή τους να κατέλθουν στις 
επόµενες εθνικές εκλογές, όποτε 
και αν γίνουν αυτές. Μάλιστα, όπως 
µας ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΟ∆Ε, 
γέφυρες προσέγγισης µε τη Ν∆, 
ρίχνουν και στελέχη ή υποψήφιοι 
άλλων κοµµάτων, που πλέον επιθυ-
µούν να συστρατευτούν στο κόµµα 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 
Επίσης, ένας ιδιαίτερα ικανοποιη-
τικός αριθµός Σερραίων, έχει κατα-
θέσει ηλεκτρονικά βιογραφικά, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας της Ν∆, 
να συγκεντρώσει τους άριστους στη 
χώρα και να κυβερνήσει µε αυτούς. 
Πάντως, τις τελικές αποφάσεις, για 
το ποιοι θα στελεχώσουν το ψηφο-
δέλτιο θα τις λάβει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και το επιτελείο του, αφού 
πρώτα λάβουν υπόψιν τους τις ειση-
γήσεις των κοµµατικών στελεχών.   
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Ο Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός 
Νικήτης «Σίθων», είναι ο µεγαλύτερος που 
υπάρχει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον πρόε-
δρο Αχιλλέα Παπαστεργίου. Πάνω από 70.000 
µελισσοσµήνη και 140 µελισσοκόµοι ανήκουν 
στον συνεταιρισµό, ενώ καθένας από τους 
µελισσοκόµους διαθέτει µεγάλες µελισσοκο-
µικές µονάδες – 500 ως 1.600 κυψέλες- και 
έχει αφιερώσει τη ζωή του στην παραγωγή του 
µελιού. Όπως εξηγεί βέβαια ο κ. Παπαστεργί-
ου, τα τελευταία τρία χρόνια η παραγωγή είναι 
µειωµένη. «Η ξηρασία και οι µετεωρολογικές 
συνθήκες, έχουν µειώσει σε ένα βαθµό την 
παραγωγή. Έχουµε αρχίσει να επενδύουµε στο 
κοµµάτι των εξαγωγών, όπου το ελληνικό µέλι 
φτάνει µέχρι την Ιαπωνία, την Αµερική, τη Γερ-
µανία, τη Σουηδία, την Αυστρία, τον Καναδά και 
αναµένουµε σταδιακά να αυξηθεί η ζήτηση», 
λέει ο κ. Παπαστεργίου. Το µέλι «Σίθων» είναι 
100% ελληνικό και δεν γίνονται εισαγωγές, 
όπως υπογραµµίζει ο πρόεδρος του Συνεταιρι-
σµού, ενώ η ποιότητά του ελέγχεται από το χη-
µείο του κράτους σε συνεργασία µε το ΑΠΘ και 
το Πανεπιστήµιο της Βρέµης. Όπως υπογραµ-
µίζει ο ίδιος, ένα από τα σηµαντικότερα προ-
βλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο κλάδος 
της µελισσοκοµίας είναι οι… εισαγωγές µελιού 
που καταλήγουν να «βαφτίζονται» ελληνικά. 
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Χαλκιδική / Karfitsa

«Βαφτίζουν» το µέλι… 
«ελληνικό» στα σύνορα!
Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει 

ο λαός κι όπως αποδεικνύεται 
έχει δίκιο, καθώς πέραν από 

τον τουρισµό και την πράσινη ελιά, 
σε περιοχές της Χαλκιδικής «κρύ-
βεται» ο χρυσός του πρωτογενούς 
τοµέα που δεν είναι άλλος από το 
µέλι. Το 1952 ιδρύθηκε ο Αγροτι-
κός Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός 
Νικήτης Χαλκιδικής, στα µέσα της 
δεκαετίας του ‘80, ο Συνεταιρισµός 
κατασκεύασε το δικό του συσκευα-
στήριο µελιού και το 1987 το µέλι 
«Σίθων» ξεκίνησε την τυποποίησή 
του. Ο Συνεταιρισµός στα 4.000 τµ 
των εγκαταστάσεών του, παράγει 
µια µεγάλη ποικιλία τύπων µελιού, 
κυρίως ανθόµελο και πευκόµελο, 
που ξεπερνά τους 1.000 τόνους, 
ισοδυναµώντας µε το 12-14% της 
ετήσιας ελληνικής παραγωγής µε-
λιού. Όµως όπως αποκαλύπτει στην 
εφηµερίδα Karfi tsa ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού, εισαγόµενες πο-
σότητες µελιού, καταλήγουν στα 
ράφια του εµπορίου µε ετικέτες… 
made in Greece!

Η ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης, 
ξεκινάει από το 1948 όταν ο παππούς Γε-
ωργάκας αγόρασε τα πρώτα µελίσσια. Οι 
εγγονοί του Αργύρης και Ιωάννης Γεωρ-
γάκας, ακολούθησαν τα… βήµατα της οι-
κογενείας και έγιναν µελισσοκόµοι. Μά-
λιστα, το µέλι από πεύκο που παράγουν, 
διακρίθηκε ανάµεσα σε 10.000 προϊόντα 
που συµµετείχαν στον διεθνή διαγωνισµό 
«Great Taste Awards», που πραγµατο-
ποιείται κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Το αγροτικό προϊόν από την Αρναία 
Χαλκιδικής κατέλαβε την τρίτη θέση και 
ένα χρυσό αστέρι. «Εξάγουµε τα προϊόντα 
µας στη Γερµανία και παρά την οικονοµική 
κρίση, βλέπουµε πως υπάρχει ανάπτυξη 
και ζήτηση. Η ετήσια παραγωγή µας φτά-
νει περίπου τους 20 τόνους και φυσικά 

δεν εισάγουµε µέλι από άλλες χώρες», 
λέει ο Αργύρης Γεωργάκας. Η νέα γενιά 
της οικογενειακής επιχείρησης, προχώ-
ρησε στην παραγωγή ενός καινοτόµου 
προϊόντος για τα ελληνικά δεδοµένα, έτσι 
εκτός από µέλι πεύκου, ανθέων, καστα-
νιάς και σουσούρας, µπορεί να βρει κανείς 
και µέλι σε κρέµα. «Το µέλι είναι ένα προ-
ϊόν που φαίνεται να έχει ζήτηση και στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό εί-
ναι κάτι που προσωπικά µου δίνει κίνητρο 
να συνεχίσω τη δουλειά και την έρευνα. 
Έτσι φτιάξαµε και το µέλι κρέµα που δεν 
το παράγει κάποιος άλλος στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για µέλι λεπτοκρυσταλλωµένο 
µε κρεµώδη υφή χωρίς καµία πρόσθετη 
ύλη, διατηρώντας όλες τις ιδιότητες του 
µελιού», εξηγεί ο κ . Γεωργάκας.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρει ότι: «µε τα προ-
γράµµατα που υπάρχουν για νέους αγρότες, 
ο κλάδος της µελισσοκοµίας στη Χαλκιδική 
αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Στην 
Ελλάδα υπάρχουν καταγεγραµµένοι περισ-
σότεροι από 2.200 µελισσοκόµοι». Ο ίδιος, 
αναφερόµενος στη φωτιά που έκαψε τη Θάσο 
τον Σεπτέµβριο λέει ότι «το πεύκο για να ανα-
πτυχθεί ξανά θέλει περίπου 40 χρόνια. Όµως 
στη βόρεια πλευρά τα πεύκα δεν κάηκαν κι 
έτσι στην περιοχή υπάρχει παραγωγή, απλώς 
είναι µειωµένη». Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Συνεταιρισµού, αρκετοί παραγωγοί, εκτός 
από το µέλι, ασχολούνται και µε τον βασιλικό 
πολτό, τη γύρη, την πρόπολη αλλά και µε την 
κεραλοιφή που είναι ιδιαίτερα καταπραϋντική 
για το δέρµα. «Το µέλι είναι ο χρυσός της Χαλ-
κιδικής. Έχουµε τον τουρισµό, την πράσινη 
ελιά και το µέλι. Όµως θα πρέπει να βρεθούν 
φόρµουλες ώστε τα προϊόντα της  Χαλκιδικής 
να αναπτυχθούν ακόµη περισσότερο, διότι 
αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµί-
ας µας. Είναι βασικό οι παραγωγοί να µπαί-
νουν σε συνεταιρισµούς ή να δηµιουργούν 
οµάδες παραγωγών, ώστε να διαµορφώνουν 
την τιµή… διαφορετικά θα έχουν φθίνουσα 
πορεία. Από τα αγροτικά προϊόντα της Χαλκι-
δικής, το µέλι είναι το καλύτερο σε απόδοση. 
Η χώρα µας αυτή τη στιγµή παράγει συνολικά 
30.000 τόνους», καταλήγει. 

Της Έλενας Καραβασίλη

Η νέα γενιά καινοτοµεί 

Ο κλάδος που… 
έχει ανάπτυξη!

Ο «χρυσός» 
της Χαλκιδικής 
φτάνει µέχρι 
την Ιαπωνία 

«Όταν πωλείται το “ελληνικό” µέλι προς 4,60 
ευρώ σηµαίνει πως δεν είναι ελληνικό, διότι 
πολύ απλά η τιµή αγοράς από τον παραγωγό 
είναι στα 3,80 µε 4,00 ευρώ. ∆ε µας πειράζει 
να έχουµε εισαγόµενες ποσότητες µελιού γιατί 
λόγω της οικονοµικής κρίσης… είναι περιο-
ρισµένα τα χρήµατα που µπορεί να διαθέσει ο 
κόσµος, όµως πρέπει να ξέρει πως το προϊόν 
που αγοράζει δεν είναι ελληνικό. Έρχονται ει-
σαγόµενες ποσότητες από το Μεξικό, τη Βρα-
ζιλία, την Κίνα µέσω της Βουλγαρίας και στη 

συνέχεια «βαφτίζονται» ως ελληνικά. Έχουµε 
κάνει κινήσεις σε συνεργασία µε την πολιτεία, 
προκειµένου να µπορέσουµε να ενισχύσουµε 
τον έλεγχο που γίνεται στις εισαγωγές. ∆υ-
στυχώς όµως πάσχουµε σε επίπεδο ελεγκτι-
κών µηχανισµών στα τελωνεία», τονίζει ο κ. 
Παπαστεργίου. Και εξηγεί πως: «πέρα από όλα 
τα άλλα, είναι επικίνδυνο και για την υγεία του 
καταναλωτή, όταν µιλάµε για τέτοιες τιµές, κα-
νείς δε ξέρει τι έχει µπει µέσα στο προϊόν που 
ονοµάστηκε ως «100% µέλι ελληνικό»». 
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Karfitsa / Πιερία

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες αναµένεται να αποτελέσει για τη Ν.∆. η κα-
τάρτιση του ψηφοδελτίου του κόµµατος στην Πιερία για τις επόµενες εθνι-
κές εκλογές, όποτε και αν γίνουν.  Με τα σηµερινά δεδοµένα, υπάρχει υπερ-
πληθώρα… ενδιαφέροντος από παλαιά και νέα στελέχη που διεκδικούν µια 
θέση στη «γαλάζια λίστα» και η  ονοµατολογία δίνει και παίρνει. Από τα  
πρόσωπα που ακούγονται, άλλα θεωρούνται «σίγουρα», άλλα «φαβορί» 
και άλλα απλά… κουβεντιάζονται!  Πάντως, αν λάβει κανείς υπόψη τις δη-
λώσεις του Προέδρου του κόµµατος Κυρ. Μητσοτάκη που κάνουν λόγο για 
ριζική ανανέωση των ψηφοδελτίων κανείς δεν πρέπει να νιώθει σίγουρος.  
Να σηµειωθεί ότι ο  συγκεκριµένος νοµός αποτελεί «κάστρο» για το κόµµα 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, καθώς ακόµη και σε δύσκολες εποχές η 
Ν.∆. κράτησε υψηλά ποσοστά. Μάλιστα, την περίοδο της κυβέρνησης Σαµα-
ρά, η τετραεδρική Πιερία είχε δώσει τέσσερις βουλευτές στη Ν.∆., µένοντας 
η περιοχή χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από την αντιπολίτευση. 

Οι παλιοί της λίστας
Αυτοδίκαιη υποψηφιότητα, µε τα σηµερινά δεδοµένα,  θεωρείται αυτή 

του νυν εκλεγµένου της Ν.∆.   Κώστα Κουκοδήµου, ο οποίος βρίσκεται στο 
κοινοβούλιο εκπροσωπώντας την Πιερία από το 2007. Στους «παλιούς» συ-
γκαταλέγεται ο πρώην Υφυπουργός Υγείας στην Κυβέρνηση Κ. Καραµανλή, 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος πολιτεύεται από το 1997, κρατώντας 

σηµαντικές  δυνάµεις τόσο µέσα στο κόµµα, όσο και στην τοπική κοινωνία.   
Ο επί δώδεκα συναπτά έτη νοµάρχης Πιερίας (1998 - 2010) Γιώργος Παπα-
στεργίου «φιγουράρει» στη λίστα. Ήταν υποψήφιος και στις δύο εκλογικές 
αναµετρήσεις του 2015 µε καλές επιδόσεις, παρά τη φθορά της Ν.∆. εκείνη 
την περίοδο.   Ο επιχειρηµατίας και Β’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελµατικού 
Επιµελητήριου Θεσσαλονίκης Κλεόβουλος Θεοτόκης, µε καταγωγή από το 
Αιγίνιο, ήταν υποψήφιος βουλευτής Πιερίας στις εκλογές του Σεπτεµβρίου 
2015, συµµετέχοντας στην τιµητική 6η θέση του ψηφοδελτίου. Εκτιµάται 
πως στις επόµενες εκλογές, εφόσον γίνουν µετά τον Μάρτιο, θα δοκιµάσει 
τις δυνάµεις του και στο σταυρό. Ένα από τα πρόσωπα που συζητείται στα 
κοµµατικά «πηγαδάκια»  είναι αυτό του οικονοµολόγου Φώντα Μπαραλιά-
κου, άνθρωπος εµπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά 
στην Πιερία. Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2012, αλλά στις εκλογές του 
2015 δεν συµµετείχε.  Στους λεγόµενους… πολιτευτές συγκαταλέγεται και 
ο δηµόσιος υπάλληλος ∆ηµήτρης Μπέης, ο οποίος ήταν υποψήφιος και 
στις δύο εκλογικές αναµετρήσεις του 2015. 

Η γυναικεία παρουσία
Το ενδιαφέρον από το γυναικείο φύλο  της Πιερίας  για συµµετοχή στο 

ψηφοδέλτιο της Ν.∆. δεν είναι ιδιαίτερα  µεγάλο, καθώς µόνο δύο γυναίκες 
«παίζουν δυνατά». Συγκεκριµένα, η πρώην Βουλευτής Άννα Μάνη – Παπα-

δηµητρίου, η οποία στις εκλογές του 2015 ήρθε δεύτερη σε ψήφους, αν και 
δεν επανεκλέχθηκε, καθώς η Ν.∆. εξέλεξε µόνο ένα. Το δεύτερο γυναικείο 
πρόσωπο είναι αυτό της Έφης Μπάσδρα, αναπληρώτριας καθηγήτριας του 
ΕΚΠΑ και πρώην  πρόεδρος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, ενδιαφέρον εκδήλωσε και η συµβολαιογράφος 
Στέλλα Μαντουλίδου. 

Και το… «νέο αίµα»
∆εδοµένη θεωρείται η ανανέωση των ψηφοδελτίων της Ν.∆. στις επι-

κείµενες εθνικές εκλογές. Και στην Πιερία υπάρχει «µαγιά» νέων στελεχών 
που αναµένεται να ριχτούν στη «µάχη» του σταυρού.  Ο δικηγόρος και πρό-
εδρος του δηµοτικού συµβουλίου Κατερίνης Θανάσης Λιακόπουλος, προ-
σωπικός φίλος του πρώην υπουργού Ευριπίδη Στυλαινίδη, είναι ένα από 
τα πρόσωπα που «παίζει δυνατά». Ανήκει στη γενιά των 40αρηδων, είναι 
µέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.∆. και  µε έντονη παρουσία στα το-
πικά δρώµενα. Στο «κάδρο» των υποψηφίων  προστίθεται   και ο «Μητσο-
τακικός της παρέας» δηµοσιογράφος – σύµβουλος επικοινωνίας Λευτέρης 
Μωϋσιάδης, προσωπικός φίλος της Ντ. Μπακογιάννη. Επίσης, µέλος της 
Πολιτικής Επιτροπής του κόµµατος.  Από τα νέα ονόµατα που ακούγονται 
είναι και αυτό του προέδρου της δηµοτικής τοπικής οργάνωσης της Ν.∆. 
στην Κατερίνη Σπύρου Κουλκουδίνα, φαρµακοποιός στο επάγγελµα.   

Στην ουρά… για τη «γαλάζια λίστα» στην Πιερία

 «Εξόριστος» στην Κατερίνη ο Μητροπολίτης Λιβύης!

Στη γενέτειρά του, την Κατερί-
νη, ζει  από το καλοκαίρι  του 
2014 ο Μητροπολίτης Τριπόλε-

ως Λιβύης Θεοφύλακτος,  µετά τις 
απειλές που δεχόταν για τη ζωή του 
από ακραίους ισλαµιστές. 

Αν και έζησε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις 
µετά την «επανάσταση» στη Λιβύη,  ο τολµηρός 
ιεράρχης δηλώνει στην KARFITSA πως µε την 
πρώτη ευκαιρία θα επέστρεφε στη ελληνορ-
θόδοξη Μητρόπολη που διακονούσε για πάνω 
από είκοσι χρόνια  ώστε  να ιερουργήσει και 
πάλι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην 
Τρίπολη.   

Στόχος των Τζιχαντιστών
Μετά την πτώση του Καντάφι στην Λιβύη επι-

κρατεί  χάος. Ο κ.κ. Θεοφύλακτος  πολλές φορές 
αποτέλεσε στόχο των Τζιχαντιστών. Μάλιστα, 
την ηµέρα των Θεοφανείων του 2013 οµάδα έξι 
ατόµων εισέβαλε στο Ναό του Αγίου Γεωργίου 
απειλώντας τον ίδιο και τους λίγους πιστούς 
που παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία πως 
θα τους σφάξουν, εάν δε φύγουν.  «Ευτυχώς, οι 
ακραίοι ισλαµιστές έφυγαν µετά από παραίνεση 
µου, λέγοντας πως θα επιστρέψουν…  Αν και 
δεν είχαµε  προκαλέσει ποτέ ως ελληνορθόδοξη 
κοινότητα, πολλές φορές ήρθαν και µας απείλη-
σαν. Τέτοιες καταστάσεις, ζούσαµε  καθηµερινά. 
Η παλιά πόλη, όπου βρίσκεται ο Ναός, έχει γί-
νει γκέτο των εξτρεµιστών.  Όλη νύχτα οµάδες 
ανταρτών  σφυροκοπούσαν. Κάθε πρωί έβρισκα 
κάλυκες στη στέγη της εκκλησίας και στην αυλή 
του σπιτιού. ∆εν µπορούσα να κυκλοφορώ  στο 
δρόµο, ακόµη και τη µέρα. Από το µπαλκόνι του 
σπιτιού µου  έβλεπα ο ένας να σκοτώνει τον άλ-
λον. Έβλεπα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο µε 
το καλάσνικοφ στην πλάτη... Μάλιστα, ένα πρω-
ινό πυροβόλησαν τον Ιερέα του Ναού όταν πήγε 
να ανοίξει την εκκλησία. Ευτυχώς, αστόχησαν», 
περιγράφει ο ιεράρχης. 

Συνεχίζονται οι απειλές!
Οι απειλές των ακραίων ισλαµιστών κατά 

του Ελληνορθόδοξου Επισκόπου   συνεχίζονται 
ακόµη και σήµερα. «Στο διαδίκτυο γράφουνε 
πως αν επιστρέψω θα µε… καθαρίσουν, θα µε 
κάψουν. Αν είχα βίζα, θα πήγαινα και τώρα. Ας 
µε σκοτώσουν… Και τι έγινε; Έχω περάσει χει-
ρότερες καταστάσεις», µας λέει ο κ. Θεοφύλα-

κτος. Ο Μητροπολίτης Λιβύης αναφέρεται µε τα 
καλύτερα λόγια για τον Λυβικό λαό, επισηµαί-
νοντας πως όλα  τα προηγούµενα χρόνια δεν 
αντιµετώπιζε κανένα πρόβληµα. Ακόµη και την 
Περιφορά του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή 
την κάνανε στην κεντρική  πλατεία της πόλης. 
«Πλέον, στην περιοχή έχουν εισβάλει άλλες δυ-
νάµεις, παρασύροντας τους ντόπιους», λέει.

Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ   

Η Αλ Κάιντα εισέβαλε 
στο Ναό της Βεγγάζης

Εκτός από την Τρίπολη, Ελληνορθόδοξος 
Ναός υπάρχει και στη Βεγγάζη, στον οποίον 
έχουν εισβάλει µέλη της Αλ κάιντα προξενώ-
ντας σηµαντικές φθορές, µας είπε ο κ. Θεοφύ-
λακτος.   Ο Μητροπολίτης Λιβύης έχει να έρθει 
σε επικοινωνία µε τη συγκεκριµένη  περιοχή 
από το 2014, όταν έφυγε ο µοναδικός ιερέας 
που υπήρχε για να καλύπτει τις ανάγκες των 
εκεί Ορθοδόξων.   «Η κατάσταση είναι χαώδης, 
υπάρχουν δυο-τρεις, συµµορίες που ελέγχουν 
τα πάντα, µε τους ακραίους ισλαµιστές να επι-
βάλλουν τους δικούς τους νόµους...». Ο Ναός 
του Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη γλίτωσε από 
το  µένος των τζιχαντιστών, χάρη στη πρόνοια 
του Μητροπολίτη να παραχωρήσει το δώµα που 
υπάρχει  στο πίσω µέρος της εκκλησίας σε µία 
οικογένεια από τη Λιβύη. «Όταν πήγαν οι τζαχα-
ντιστές τους είπαν πως εδώ είναι το σπίτι τους 
και γι αυτό δεν προχώρησαν σε δολιοφθορές. 
Με αυτό τον τρόπο, µέχρι στιγµής, προστατεύ-
ουµε  την εκκλησία», σηµείωσε. Στόχος των 
ακραίων οµάδων έγιναν Ναοί των Καθολικών 
και των Κοπτών. Μάλιστα, οι τζιχαντιστές έσφα-
ξαν πολλούς κόπτες, οι οποίοι έφεραν στο χέρι 
τους τατουάζ µε το σχήµα του Σταυρού… 

Η επιθυµία της επιστροφής
Παρά τις τραγικές καταστάσεις που έζησε από 

το 2011 µέχρι το 2014 στη Λιβύη, µεγάλη επι-
θυµία του Μητροπολίτη Θεοφύλακτου είναι να 
επιστρέψει στη περιοχή, την οποία διακόνησε 
ως Επίσκοπος περισσότερα από είκοσι χρόνια. 
Άλλωστε, ήταν ο τελευταίος χριστιανός που 
εγκατέλειψε αναγκαστικά τη σπαρασσόµενη 
χώρα. Έφυγε µε την ελπίδα πως κάποια µέρα θα 
επιστρέψει. «Αν µου δώσουνε βίζα, φεύγω και 
αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρά του ότι 
κινδυνεύει η ζωή του από τους ακραίους εξτρε-
µιστές.

Του Βαγγέλη Μπαντέ
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O Τζιτζικώστας στη Βέροια 
στην 3η Γιορτή Σοκολάτας
Το απόγευµα της Παρασκευής 9 ∆εκεµ-
βρίου ξεκίνησε η 3η Γιορτή Σοκολάτας 
στην πόλη της Βέροιας. 

Η γιορτή διοργανώνεται για 3η χρονιά 
από την Π.Ε. Ηµαθίας και φέτος είχε δι-
άρκεια τριών ηµερών. Για τρεις ηµέρες 
το ενδιαφέρον των πολιτών της Βέ-
ροιας αλλά και γενικότερα της Ηµαθίας 
ήταν στο κέντρο της πρωτεύουσας του 
νοµού και συγκεκριµένα στην πλατεία 
της Εληάς. 

Επιπλέον φέτος για πρώτη φορά η Γιορ-
τή της Σοκολάτας πραγµατοποιήθηκε 
και στην πόλη της Νάουσας και όπως 
αναφέρθηκε από την Π.Ε. Ηµαθίας την 
επόµενη χρονιά αντίστοιχη εκδήλωση 
θα γίνει και στην Αλεξάνδρεια. 

Την γιορτή Σοκολάτας, φέτος, παρουσί-
ασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, τηλε-
οπτικός δηµοσιογράφος. 

Για την γιορτή Σοκολάτας, βρέθηκε στην 
πόλη, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζι-
τζικώστας που συνεχάρη τον στενό του 
συνεργάτη και αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Ηµαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και µαζί 

από την σκηνή της εκδήλωσης ευχήθη-
καν «Όλη η Ηµαθία Γιορτή».

Αλλαγή στο ποδόσφαιρο 
της Ηµαθίας µετά από 22 χρόνια

Μετά από 22 ολόκληρα χρόνια ο ισχυ-
ρός άντρας του Ηµαθιώτικου ποδοσφαί-
ρου Γιώργος Καραµελίδης δεν βρίσκε-
ται στην κεφαλή της ΕΠΣ Ηµαθίας. 

Στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής 
11 ∆εκεµβρίου συµµετείχε µόνο ένας 
συνδυασµός, αυτός του Βασίλη Φωτιά-
δη που µε 49 έγκυρα ψηφοδέλτια υπέρ 
του συνδυασµού είναι ο νέος πρόεδρος 
της ΕΠΣ Ηµαθίας. 

Πρόκειται πραγµατικά για ιστορική στιγ-
µή για το ποδόσφαιρο της Ηµαθίας. Μέ-
νει να δούµε αν και κατά πόσο ο συνδυ-
ασµός του κ. Φωτιάδη υλοποιήσει όλα 
αυτά για τα οποία δεσµεύτηκε πριν από 
τις εκλογές στην ΕΠΣΗ.

Ο 5ος ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
στη Βεργίνας - Βέροιας

Ο Σύλλογος δροµέων Βέροιας και το 
Αθλητικό τµήµα του Κ.Α.Π.Α. του δήµου 
Βέροιας συνδιοργανώνουν τον λαϊκό 
αγώνα «5ος ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ» 
απόστασης 14.600 µέτρων το πρωί της 
Κυριακής 11 ∆εκεµβρίου.

Η αφετηρία του αγώνα ήταν ο Αρχαιο-
λογικός χώρος Βεργίνας, και µέσω του 
Φράγµατος του Αλιάκµονα οι αθλητές 
τερµάτισαν στο δηµαρχείο της Βέροιας.

Συνολικά χρειάστηκαν 11 λεωφορεία 
για την µετακίνηση των δροµέων από 
την Βέροια στην Βεργίνα όπου ήταν ο 
χώρος της εκκίνησης. 

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο επέστρεψε µε 
ασφάλεια τον ρουχισµό των δροµέων 
στην Βέροια στον χώρο όπου τερµάτι-
σαν οι αθλητές. 

820 δροµείς ξεκίνησαν από τη γραµµή 
εκκίνησης από τους 1150 που γράφτη-
καν.

Του Τάσου Ντουµουχτσή

∆ιαστάσεις, λαµβάνει το εξαιρετικά ευαίσθητο, κοινω-
νικά, θέµα των κρουσµάτων ηπατίτιδας τύπου Α στο 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Νέας Καβάλας του νο-
µού Κιλκίς. Μετά τον εντοπισµό κρουσµάτων ηπατίτι-
δας τύπου Α, στον συγκεκριµένο προσφυγικό καταυλι-
σµό  ο βουλευτής της Ν∆ στην Αθήνα Βασίλης Κικίλιας, 
κατέθεσε σχετική ερώτηση στη βουλή. Ανάλογη ερώ-
τηση στο κοινοβούλιο όµως κατέθεσε και η βουλευτής 
Β΄ Αθήνας Άννα Καραµανλή. Η βουλευτής στην ερώτη-
σή της προς τους συναρµόδιους υπουργούς, όπως πα-
ρουσιάζεται στην ηλεκτρονική εφηµερίδα KILKIStoday 
αναφέρει πως «τα κρούσµατα ηπατίτιδας τύπου Α, 
σηµείωσαν ραγδαία αύξηση στο κέντρο φιλοξενίας 
προσφύγων Νέας Καβάλας του νοµού Κιλκίς».  Η κ. 
Καραµανλή, επικαλείται στην ερώτησή της, στοιχεία 
του συλλόγου εργαζοµένων στο γενικό νοσοκοµείο 
Κιλκίς. Συγκεκριµένα,  και σύµφωνα µε το δηµοσίευµα 
του KILKIStoday, η βουλευτής της Ν∆ στη Β΄ Αθηνών, 
αναφέρει στην ερώτησή της πως «τις τελευταίες ηµέ-
ρες, σύµφωνα µε ανακοίνωση του συλλόγου εργαζοµέ-
νων του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς, προστέθηκαν 8 
νέα κρούσµατα που αφορούν σε παιδιά 2 έως 13 ετών.  
Ο συνολικός αριθµός περιστατικών ηπατίτιδας Α στα 
κέντρα φιλοξενίας του νοµού από τον περασµένο Αύ-
γουστο, έχει φτάσει τα 29 άτοµα». Όπως παραθέτει τα 
στοιχεία η κ. Καραµανλή, στην ερώτησή της, «σύµφω-
να µε τα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., τα κρούσµατα στο 
σύνολο της χώρας για το 2015 ήταν µόλις  62. Είναι 
προφανής  η ένταση του προβλήµατος στην εν λόγω 
περιοχή και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για τη δηµό-
σια υγεία». 

Η βουλευτής της Ν∆, θέτει σειρά ερωτηµάτων προς 
τους συναρµόδιους υπουργούς, τονίζοντας πως «είναι 
δεδοµένο ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέχει τις καλύ-
τερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες 
που φιλοξενεί η χώρα µας, καθώς και τη στοιχειώδη ια-
τροφαρµακευτική τους κάλυψη». Ζητά από τους υπουρ-
γούς να της απαντήσουν αν «έχουν εµβολιαστεί έγκαιρα 
όλα τα παιδιά άνω του 1 έτους, καθώς και οι ενήλικες 
που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου, στα κέντρα 
φιλοξενίας µεταναστών του νοµού Κιλκίς. Καθώς και 
ποια µέριµνα προτίθενται  να αναλάβουν για την τήρηση 
ανθρώπινων συνθηκών υγιεινής στα εν λόγω κέντρα 
φιλοξενίας».

Πηγή: KILKIStoday

Ηµαθία - Κιλκίς / Karfitsa

Αναφορά, την οποία απέστειλαν στον υπουργό Υγείας 
Α. Ξανθό, σε βάρος της διοικητού του νοσοκοµείου Κι-
λκίς, συνυπογράφει η πλειοψηφία των µελών του διοι-
κητικού συµβουλίου του σωµατείου εργαζοµένων στο 
γενικό νοσοκοµείο Κιλκίς. Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική 
εφηµερίδα «Γνώµη του Κιλκίς», µέλη του προεδρείου του 
σωµατείου εργαζοµένων στο νοσοκοµείο, καταγγέλλουν 
γραπτώς προς τον αρµόδιο υπουργό, πως «η διοικητής 
του νοσοκοµείου Κιλκίς απαξιώνει και εµπαίζει τους ερ-
γαζόµενους».

Συγκεκριµένα, σύµφωνα πάντα µε το δηµοσίευµα της 
ηλεκτρονικής εφηµερίδας «Γνώµη του Κιλκίς», µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου του σωµατείου εργαζοµένων, σε 
πρόσφατη συνεδρίασή τους, αποφάσισαν κατά πλειοψη-
φία, και όχι το σώµα στην ολότητά του, να «καταδικάσουν 
την απαξίωση και τον εµπαιγµό που εισπράττουν από το 
πρόσωπο της διοικητού του νοσοκοµείου Κιλκίς». Στην 
επιστολή τους, που υπογράφουν,  ο πρόεδρος Βασίλειος 
Τριανταφυλλίδης, ο γενικός γραµµατέας Σάββας Σπυρί-
δης, ο αντιπρόεδρος Στέφανος Σαρίδης, και ο αναπληρω-
τής γενικός γραµµατέας Αχιλλέας Καλεµκερίδης,  κάνουν 
λόγο «για απαράδεκτες µεθοδεύσεις της διοικητού Μαρί-
ας Βλάχου, απέναντι στους εργαζόµενους και στους εκ-
προσώπους τους, στο διοικητικό συµβούλιο του νοσοκο-
µείου». Οι συνυπογράφοντες την καταγγελτική επιστολή, 
αναφέρουν, όπως παρουσιάζει το site «Γνώµη του Κιλ-
κίς», ότι «η νέα διοικητής του νοσοκοµείου, η οποία ανέ-
λαβε έργο στις αρχές του περασµένου Μαΐου, και παρά τον 
εύλογο χρόνο προσαρµογής της, οι εργαζόµενοι επέδει-
ξαν ανοχή και προσπάθησαν να επιδείξουν πνεύµα συνερ-
γασίας, ωστόσο εισέπραξαν, απαξίωση».  Οι υπογράφο-
ντες την καταγγελία, υποστηρίζουν πως της απέστειλαν 
αναφορά µε αριθµό πρωτοκόλλου8077/30-9-2016 για τα 
προβλήµατα και τις ελλείψεις του νοσοκοµείου, «η ίδια 
όµως δεν απάντησε».  Επίσης, ισχυρίζονται πως «αναζή-
τησαν εγγράφως µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8680/18-10-16 
έγγραφο, στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό, την ηλικία, 
κ.α.   για τα κρούσµατα Λοιµωδών Νοσηµάτων (Ηπατίτι-
δας Α κ.ά.) που νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999,  ωστόσο 
η ίδια αρνήθηκε να τους τα χορηγήσει». Όπως αναφέρε-
ται στο δηµοσίευµα του «Γνώµη του Κιλκίς», οι εργαζό-

µενοι ζήτησαν τα στοιχεία αυτά «µε µοναδικό γνώµονα 
την προάσπιση της δηµόσιας υγείας αλλά και την ασφαλή 
λειτουργία του Ιδρύµατος».

Αναφορικά µε την ασφάλεια του νοσοκοµείου 
(security), οι καταγγέλλοντες εργαζόµενοι υποστηρί-
ζουν ότι «επανειληµµένα έχουν επισηµάνει την αναγκαι-
ότητα της πρόσληψης προσωπικού φύλαξης διότι έχουν 
καταγραφεί πολλά και επαναλαµβανόµενα κρούσµατα 
βίας εναντίον του προσωπικού του ιδρύµατος και πα-
ρότι πολλά νοσοκοµεία συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις 
εργασίας εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς µισθούς για τους 
εργαζοµένους και µείωση της ανεργίας, η κ. Βλάχου αρ-
νείται».  Τέλος, οι υπογράφοντες την καταγγελία εργα-
ζόµενοι, όπως εµφανίζεται στο δηµοσίευµα της «Γνώµης 
του Κιλκίς», στο ότι «αν και υπάρχει σχετική νοµοθετική 
ρύθµιση αλλά και προτροπή του υπουργείου Υγείας και 
του αρµόδιου ∆ιοικητή της 4ης ΥΠΕ να συνάψει ατοµικές 
συµβάσεις, η ίδια συνεχίζει να συνεργάζεται µε ιδιωτικά 
συνεργεία στους τοµείς της σίτισης και της καθαριότη-
τας».  Οι υπογράφοντες εργαζόµενοι, µέλη του προεδρεί-
ου του σωµατείου καλούν τον αρµόδιο υπουργό να δείξει 
το απαραίτητο ενδιαφέρον. Ωστόσο, την επιστολή αυτή δε 
συνυπέγραψαν τρία από τα µέλη του διοικητικού συµβου-
λίου των εργαζοµένων. Οι Ιωάννης Ισαακίδης, Πασχάλης 
Μασούρας και ∆ηµήτρης Τουρσίδης, διαφώνησαν και δι-
αχώρισαν την θέση τους.

Πηγή: ΓΝΩΜΗ του ΚΙΛΚΙΣ

∆ιαστάσεις, λαµβάνει το εξαιρετικά ευαίσθητο, κοινω-
νικά, θέµα των κρουσµάτων ηπατίτιδας τύπου Α στο 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Νέας Καβάλας του νο-
µού Κιλκίς. Μετά τον εντοπισµό κρουσµάτων ηπατίτι-
δας τύπου Α, στον συγκεκριµένο προσφυγικό καταυλι-
σµό  ο βουλευτής της Ν∆ στην Αθήνα Βασίλης Κικίλιας, 
κατέθεσε σχετική ερώτηση στη βουλή. Ανάλογη ερώ-
τηση στο κοινοβούλιο όµως κατέθεσε και η βουλευτής 
Β΄ Αθήνας Άννα Καραµανλή. Η βουλευτής στην ερώτη-
σή της προς τους συναρµόδιους υπουργούς, όπως πα-
ρουσιάζεται στην ηλεκτρονική εφηµερίδα KILKIStoday 
αναφέρει πως «τα κρούσµατα ηπατίτιδας τύπου Α, 
σηµείωσαν ραγδαία αύξηση στο κέντρο φιλοξενίας 
προσφύγων Νέας Καβάλας του νοµού Κιλκίς».  Η κ. 
Καραµανλή, επικαλείται στην ερώτησή της, στοιχεία 
του συλλόγου εργαζοµένων στο γενικό νοσοκοµείο 
Κιλκίς. Συγκεκριµένα,  και σύµφωνα µε το δηµοσίευµα 
του KILKIStoday, η βουλευτής της Ν∆ στη Β΄ Αθηνών, 
αναφέρει στην ερώτησή της πως «τις τελευταίες ηµέ-
ρες, σύµφωνα µε ανακοίνωση του συλλόγου εργαζοµέ-
νων του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς, προστέθηκαν 8 
νέα κρούσµατα που αφορούν σε παιδιά 2 έως 13 ετών.  
Ο συνολικός αριθµός περιστατικών ηπατίτιδας Α στα 
κέντρα φιλοξενίας του νοµού από τον περασµένο Αύ-
γουστο, έχει φτάσει τα 29 άτοµα». Όπως παραθέτει τα 
στοιχεία η κ. Καραµανλή, στην ερώτησή της, «σύµφω-
να µε τα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., τα κρούσµατα στο 
σύνολο της χώρας για το 2015 ήταν µόλις  62. Είναι 
προφανής  η ένταση του προβλήµατος στην εν λόγω 
περιοχή και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για τη δηµό-
σια υγεία». 

Η βουλευτής της Ν∆, θέτει σειρά ερωτηµάτων προς 
τους συναρµόδιους υπουργούς, τονίζοντας πως «είναι 
δεδοµένο ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέχει τις καλύ-
τερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες 
που φιλοξενεί η χώρα µας, καθώς και τη στοιχειώδη ια-
τροφαρµακευτική τους κάλυψη». Ζητά από τους υπουρ-
γούς να της απαντήσουν αν «έχουν εµβολιαστεί έγκαιρα 
όλα τα παιδιά άνω του 1 έτους, καθώς και οι ενήλικες 
που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου, στα κέντρα 
φιλοξενίας µεταναστών του νοµού Κιλκίς. Καθώς και 
ποια µέριµνα προτίθενται  να αναλάβουν για την τήρηση 
ανθρώπινων συνθηκών υγιεινής στα εν λόγω κέντρα 
φιλοξενίας».

Πηγή: KILKIStoday

Φόβοι για τα κρούσµατα 
ηπατίτιδας Α

Εµφύλιες συγκρούσεις στο νοσοκοµείο Κιλκίς
 «Εξόριστος» στην Κατερίνη ο Μητροπολίτης Λιβύης!
Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ   



22

Karfitsa / ∆ιεθνή

Νέα κυβέρνηση στα Σκόπια
Χωρίς να έχουν καταλήξει σε τελικό εκλογικό αποτέλεσµα, στο 
γειτονικό κρατίδιο των Σκοπίων, σχεδόν µια εβδοµάδα µετά την 
προσφυγή στις κάλπες, η αναταραχή δεν έχει κοπάσει. Αν και οι 
εκλογές ουσιαστικά προκλήθηκαν από διεθνείς παράγοντες προ-
κειµένου να αποµακρυνθεί από την εξουσία ο ηγέτης του κεντρο-
δεξιού κόµµατος VMRO-DPMNE, Νίκολας Γκρούεφσκι, ο οποίος  
δυναµιτίζει το κλίµα προκαλώντας εθνοτικές εξάρσεις. Άλλωστε 
στόχος των διεθνών παραγόντων ήταν κυρίως να αποφύγουν 
πολωτικές κινήσεις στο εσωτερικό του κρατιδίου. Ωστόσο και µε 
καταµετρηµένο το 98% των συνολικών ψήφων το VMRO-DPMNE  
συγκεντρώνει το 37,96%.Ο Νίκολας Γκρούεφσκι, ο οποίος ως 
πρώην πρωθυπουργός προκάλεσε και την αποχώρηση της αντιπο-
λίτευσης από το κοινοβούλιο, προηγείται έστω και µε βραχεία κε-
φαλή.  Ακολουθεί η Σοσιαλδηµοκρατική Ένωση SDSM µε 36,65% 
ποσοστό. Τρίτη δύναµη αναδεικνύεται το αλβανικό DUI του Αλί Αχ-
µέτι που συγκεντρώνει ποσοστό 7,33%.

Πάντως, ακόµη και µε αµφιλεγόµενο το αποτέλεσµα, σχεδόν όλες 
οι παρατάξεις πανηγυρίζουν, ως νικήτριες. Σε µεγάλες πόλεις του 
κρατιδίου, όπως το Μοναστήρι, υποστηρικτές του Γκρούεφσκι συ-
γκεντρώνονται έξω από κρατικά κτίρια, διαδηλώνοντας υπέρ του 
κόµµατός τους.

Ο Γκρούεφσκι, αποχώρησε από την κυβέρνηση και προσέφυγε 
σε εκλογές µετά από πλήθος καταγγελιών σε βάρος του, από την 
αντιπολίτευση,  για παρατυπίες, παρανοµίες  και κυβερνητική ασυ-
δοσία. 

Ρυθµιστής στην τελική κυβέρνηση, θα είναι το κόµµα των Αλβανο-
φώνων του Αλί Αχµέτι, το οποίο αρχικά είχε συνεργαστεί µε τους 
σοσιαλδηµοκράτες και στη συνέχεια µε το κόµµα της κεντροδεξι-
άς. Οι Αλβανόφωνοι στο κρατίδιο, αποτελούν το ¼ του πληθυσµού 
των 2,2 εκατοµµυρίων κατοίκων.

Εύλογα στα Σκόπια οι εφηµερίδες 
αναρωτήθηκαν: «Γιατί αυτή η δήλω-
ση γίνεται τώρα; Ο Πόποφσκι θέλει 
να δηλώσει στον διεθνή παράγοντα 
ότι θα χειριστεί το ζήτηµα µε ευελι-
ξία, αν το κόµµα του παραµείνει στην 
εξουσία;» Σε κάθε περίπτωση είναι 
σηµαντικό ότι η απρόοπτη δήλωση 
δηµοσιεύθηκε στα Σκόπια ανήµερα 
των εκλογών, ο Πόποφσκι εξελέγη 
πρώτος βουλευτής του ΒΜΡΟ-DΝ-
ΜΕ και στα σενάρια φέρεται ως 
πιθανός Πρωθυπουργός. Φέτος 
δήλωσε στην «Καθηµερινή» ότι οι 
δύο Λαοί µας είχαν πάντοτε στενές 
σχέσεις «Είµαστε πρώτα ξαδέρφια», 
είπε.

Οµηρία και µεγάλη ευκαιρία
Τα τελικά αποτελέσµατα των 

εκλογών την περασµένη Κυ-
ριακή 11 ∆εκεµβρίου 2016 

στο Κράτος των Σκοπίων οδηγούν 
σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις: 1ον 
Αστάθεια, παράλυση και ενδεχοµέ-
νη υποταγή στους Αλβανούς ή 2ον 
Ριζική ανασύνταξη και εκσυγχρονι-
σµός στα ευρωπαϊκά πρότυπα µε εν 
δυνάµει ορίζοντα συµφωνία µε την 
Ελλάδα και ένταξη των Σκοπίων 
στο ΝΑΤΟ και έναρξη διαπραγµα-
τεύσεων για την ένταξη στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Την τελική επιλογή θα κρίνει η ωριµότη-
τα των ηγετών και ο απεγκλωβισµός από το 
κρατικό ιδεολόγηµα του «Μακεδονισµού». 
Στις εκλογές αναµετρήθηκαν ένδεκα κόµµα-
τα αλλά µόνον έξι εισέρχονται στη Βουλή. Τα 
δύο µεγαλύτερα είναι σλαβικά και τα τέσσερα 
µικρότερα αλβανικά. Το αποτέλεσµα αντιπρο-
σωπεύει µόνον το 69,10% των εγγεγραµµέ-
νων εκλογέων. 30.000 πολίτες έριξαν άκυρα 
ψηφοδέλτια και οι υπόλοιποι δεν εµφανίσθη-
καν. Το γεγονός, πρωτοφανές σε παγκόσµια 
κλίµακα, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες της 
Αντιπολίτευσης ότι η βάση του εκλογικού 
µηχανισµού ήταν ανέκαθεν χαλκευµένη ώστε 
να κερδίζει πάντα η κυβέρνηση του Νίκολα 
Γκρούεφσκι. Απεκαλύφθη φέτος επειδή οι 
εκλογές διεξήχθησαν υπό την αυστηρή επί-
βλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία 
καθ’ όλο το προηγούµενο έτος είχε επιβάλει 
κάθαρση, διαφάνεια και καθαρούς κανόνες. 
Η αναµέτρηση διεξήχθη σκληρή ανάµεσα στα 
δύο µεγαλύτερα σλαβικά κόµµατα και απέ-
δωσε οριακά αποτελέσµατα. Το ΒΜΡΟ-DΝΜΕ 
υπό τον Γκρούεφσκι έλαβε 449.437 ψήφους, 
37,98% και 51 έδρες. Το σοσιαλιστικό SDSM 
υπό τον Ζόραν Ζάεφ έλαβε 434.855 ψήφους, 
36,75% και 49 έδρες διαψεύδοντας τις δυ-
σµενείς δηµοσκοπήσεις.

Γράφει ο Νικόλαος Ι. Μέρτζος

«Το άρµα των Αλβανών»
Τα επόµενα κόµµατα είναι αλβανικά και 

εξέλεξαν συνολικά 20 βουλευτές από τους 
27 της προηγουµένης Βουλής. Το πιο µεγάλο 
DUI, που επί µακρά χρόνια συγκυβερνούσε 
µε τον Γκρούεφσκι, τιµωρήθηκε σκληρά και 
περιορίσθηκε σε 10 βουλευτές. Έχασε 9 από 
τις 19 προηγούµενες έδρες. Η Βουλή διαθέ-
τει 120 έδρες. Συνεπώς τυχόν νέος -αβέβαι-
ος πια-συνασπισµός του ΒΜΡΟ-DΝΜΕ µε το 
DUI αποδίδει οριακή πλειοψηφία 61 εδρών. 
Εξίσου κυβέρνηση του SDSM πρέπει να στη-
ριχθεί οπωσδήποτε στους 20 Αλβανούς βου-
λευτές µε κλειδί απαραίτητο το DUI. Σε κάθε 
περίπτωση η τυχόν νέα κυβέρνηση ενός από 
τα δυο σλαβικά κόµµατα θα σύρεται πίσω από 
το άρµα των Αλβανών.

Σηµειώνεται ότι: 1ον Με βάση την Συµ-
φωνία της Αχρίδας στην οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση πρέπει να µετέχει οπωσδήποτε ένα 
τουλάχιστον κόµµα Αλβανών έστω και αν ένα 
κόµµα Σλάβων διαθέτει αυτοδύναµα την από-

λυτη πλειοψηφία της Βουλής. 2ον Το SDSM 
δεσµεύθηκε προεκλογικά ότι, αν σχηµατί-
σει κυβέρνηση, θα ορίσει δεύτερη επίσηµη 
γλώσσα του Κράτους την αλβανική και επί 
πλέον θα οργανώσει Οµοσπονδιακό Κράτος 
Σλάβων-Αλβανών. Το δεύτερο προϋποθέ-
τει αναθεώρηση του Συντάγµατος άρδην και 
∆ηµοψήφισµα. Παρά τις ριζοσπαστικές αυτές 
εξαγγελίες και αντίστροφες καταγγελίες του 
ΒΜΡΟ-DΝΜΕ, εκατοντάδες χιλιάδες Σλάβοι 
ψήφισαν SDSM το οποίο επί πλέον ενίσχυσαν 
αποφασιστικά οι Αλβανοί που έτσι στέρησαν 
7 έδρες από τα αλβανικά κόµµατά τους. Οι 
βαθιές ρωγµές στην λεγοµένη «εθνική ταυ-
τότητα» των γειτόνων µας φανερώθηκαν.

Νέες εκλογές και νέα προβλήµατα;
Αυτό το πολιτικό αδιέξοδο και προ πάντων 

το ασφαλές µέλλον της χώρας δείχνουν µια 
σταθερή κυβέρνηση Μεγάλου Συνασπισµού 
ανάµεσα στα δύο µεγάλα σλαβικά κόµµατα 
και σε κάποια αλβανικά. Μόνον ο Μεγάλος 

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Συνασπισµός µε Πρωθυπουργό, που δεν θα 
είναι Γκρούεφσκι ούτε Ζάεφ, µπορεί να ανα-
συντάξει εκ βάθρων την εκτός τόπου σηµε-
ρινή οργάνωση της χώρας, να οδηγήσει σε 
συµφωνία µε την Αθήνα και να ανοίξει τις 
πύλες του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. ∆ιαφορετικά 
το επόµενο κατ’ ανάγκην βήµα είναι νέες 
εκλογές, που θα παρατείνουν την αποστα-
θεροποίηση της χώρας και πιθανότατα δεν 
θα λύσουν κανένα από τα εκρηκτικά προ-
βλήµατά της. Φυσικά, εν προκειµένω κυ-
κλοφορούν ήδη πολλά σενάρια. Τα περισ-
σότερα απηχούν µάλλον επιθυµίες παρά 
ρηξικέλευθες λύσεις. 

Η Αθήνα τα παρακολουθεί προφανώς. 
Θα πρέπει ασφαλώς να έχει σηµειώσει την 
απρόοπτη όσο και γενναία δήλωση του ευ-
ρωπαϊστού υπουργού Εξωτερικών Νίκολα 
Πόποφσκι ο οποίος παραµονή των εκλογών 
δήλωσε στην αυστριακή Standard: «Η Μα-
κεδονία έχασε µία µεγάλη ευκαιρία που της 
προσέφερε η Ελλάδα το 2009. Ήταν τότε 
που της έγινε η πρόταση για παράλληλες 
διαπραγµατεύσεις και για τη διευθέτηση του 
ζητήµατος του ονόµατος και συνδυασµό µε 
την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν µεγάλο λάθος που 
το απορρίψαµε».
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. ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ...ΚΟΡΝΙΖΑ και οι νέοι στην ανεργία!.. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγµατικό-
τητα και το αποτέλεσµα της απάνθρωπης και σκληρής επί επτά συνεχή χρόνια λιτότητας, 
που επέβαλαν οι «θεσµοί» στη χώρα µας, οδηγώντας ένα υπερήφανο έθνος στη απόγνω-
ση και στην ανεργία. Επιτήρηση και µνηµονιακούς όρους για τα επόµενα 60 χρόνια ζητούν 
οι δανειστές εκβιάζοντας ωµά κάθε προσπάθεια και κάθε προοπτική για να σταµατήσει το 
κακό εδώ... Σκληραίνουν ακόµη περισσότερο τη στάση τους οι δανειστές απέναντι στην 
Ελλάδα, επιβάλλοντας συνεχώς νέους φόρους και χαράτσια, µε στόχο να αρπάξουν τις 
περιουσίες των Ελλήνων και να λεηλατήσουν κάθε πηγή εσόδων του Κράτους. Αερο-
δρόµια, τράπεζες, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, συγκοινωνίες και µεγάλες επιχειρήσεις, 
πέρασαν ή περνούν στα χέρια των δανειστών. Σε όλα τα Υπουργεία τοποθετήθηκαν ξένοι 
που ελέγχουν και δίνουν εντολές για την εφαρµογή των συµφωνιών που επέβαλαν Ε.Ε. 
και ∆.Ν.Τ. µε σκοπό την αποπληρωµή του τεράστιου δηµόσιου χρέους, που µε την επιβολή 
δυσβάσταχτων φόρων το µετέτρεψαν σε ιδιωτικό χρέος! Έτσι, οι νέοι στην Ελλάδα που 
βιώνουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε όλη την Ευρώπη, πάνω από 50 - 60% (!) 
αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό για να επιβιώσουν, αφήνοντας πίσω τους αυτό 

το τροµακτικό ποσοστό ανεργίας να αναζητά εργασία για 400 ευρώ το µήνα (!) στα µπαρά-
κια και στις καφετερίες. Αφήνοντας πίσω, µια Ελλάδα χωρίς προοπτική, χωρίς µέλλον... 
Συγκλονιστική εικόνα αυτής της δραµατικής πραγµατικότητας, ήταν η αυτοκτονία προ 
ηµερών µιας φοιτήτριας που έπεσε από τον όγδοο όροφο της φοιτητικής εστίας, δίνοντας 
τέλος στη ζωή της, πριν καν αυτή αρχίσει, την ίδια ώρα που οι γονείς της είχαν µεταναστέ-
ψει προς αναζήτηση εργασίας στην Γερµανία... και επέστρεψαν άρον - άρον για να αντιµε-
τωπίσουν τον χειρότερο εφιάλτη της ζωής τους... Στα δηµόσια ψυχιατρεία εκτυλίσσονται 
καθηµερινά δραµατικά περιστατικά µε νέους κυρίως, που συνθλίβονται από την τραγική 
αυτή κατάσταση. Ο αυτοκτονίες για χρέη συνεχίζονται και οι «θεσµοί» αφού συνέστησαν 
το Υπερταµείο υποθηκεύοντας την κρατική περιουσία για 99 χρόνια (!) ετοιµάζονται τώρα 
για εκατοµµύρια ηλεκτρονικές κατασχέσεις! Τσακίζουν περεταίρω την ελληνική κοινωνία, 
αλλά δεν υπολογίζουν τα αποτελέσµατα µιας ...πυρηνικής έκρηξης που θα προκαλέσουν 
πολύ σύντοµα σε όλη την Ευρώπη που άρχισε να σηκώνει κεφάλι!

*Ο κ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας Του Ντίνου
Κωστόπουλου*

■ Tην Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου ολοκληρώνε-
ται το ειδικό πρόγραµµα απασχόλησης µα-
κροχρόνια ανέργων στο δηµόσιο τοµέα της 
Υγείας. Το πρόγραµµα αφορά 4.000 θέσεις 
πλήρους απασχόλησης για το δηµόσιο Το-
µέα της Υγείας για χρονικό διάστηµα δώδεκα 
µηνών και έχει ως στόχο την άµεση αντιµε-
τώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας πληθυ-
σµιακών οµάδων. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν 
δικαίωµα να υποβάλουν µία ηλεκτρονική αί-
τηση συµµετοχής και να επιλέξουν µία µόνο 
ειδικότητα τοποθέτησης και από µία µέχρι 
τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης των Φορέων 
Υποδοχής. Η υποβολή των αιτήσεων γίνε-
ται αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου στην 
ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησι-
µοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλε-
κτρονικής αίτησης. 
■ Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη 
προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού 
αριθµού δέκα ατόµων, 6ωρης απασχόλησης, 
χρονικής διάρκειας οκτώ µηνών για την κά-
λυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για 
τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερει-
ακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουρ-
γιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών 
Ταχυδροµείων Α.Ε., που εδρεύει στο ∆ήµο 
Ωραιοκάστρου. Οι ενδιαφερόµενοι καλού-
νται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υπο-
βάλουν: α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή 
∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μα-
κεδονίας-Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 
560 00 Θεσσαλονίκη, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΟΧ 67 / 2016, υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη 
(τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 
289594), είτε αυτοπροσώπως στο Κέντρο ∆ι-
αλογής ΕΛΤΑ, ώρες υποβολής 08:30-13:30 
(τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 
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289594 1ος όροφος κ. Ιωάννης Μοσχάκης).
■ Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στο δήµο 
Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί 
στην πρόσληψη τεσσάρων ατόµων µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, για 8 µήνες, ειδικότητας ∆Ε Φύλα-
ξης – Πληροφόρησης. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραµµα-
τεία της Υπηρεσίας, Βασ. Όλγας 68, κατά τις 
ώρες από 10.00-13.00. Ολόκληρη η ανακοί-
νωση διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας 
και στην ιστοσελίδα του Μουσείου. 
■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου διάρ-
κειας έως τεσσάρων µηνών, 113 ατόµων 
για την κάλυψη εποχικών και παροδικών 
αναγκών των υπηρεσιών των προγραµµά-

των και των δράσεων του 19ου Φεστιβάλ 
Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την 
αίτηση που είναι αναρτηµένη στο site του 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την 
υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα 
πρέπει να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα για 
την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους δικαι-
ολογητικά, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη 
Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονί-
κη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: 
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβο-
λή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθηµε-
ρινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 
- 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαι-
ολογητικών και ταχυδροµικά µε καταληκτι-
κή ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου την 
Τρίτη 27 ∆εκεµβρίου 2016.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη ατόµων, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Οργανι-
σµός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγ-
γύης ∆ήµου Χαλκηδόνος», που εδρεύει στη 
Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση 
µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την 
υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 25 Τ.Κ. 
57011 (∆ηµοτικό Κατάστηµα), Γέφυρα Θεσ-
σαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.∆.∆. 
«Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χαλκηδόνος» υπόψη 
κου Κωνσταντίνου Παλιατσιώνη (τηλ. επι-
κοινωνίας: 2310-715256, 6980170393).
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Όλη η Ελλάδα µία ∆ΕΘ 
H ∆ΕΘ-Helexpo που έχουµε ανάγκη σήµερα 
είναι αυτή που ανοίγει τον διεθνή βηµατισµό 
της, διευρύνει την εξωστρέφεια της, προσελ-
κύει την καινοτοµία και την πρωτοπορία, θω-
ρακίζει την βιωσιµότητα της και προσφέρει 
µεγάλη προστιθέµενη αξία σε όλη τη χώρα.

Η τρέχουσα στρατηγική της εταιρείας συµπυ-
κνώνεται στις ακόλουθες πολιτικές και δέσµες 
δράσεων: διεθνοποίηση, συνεργασίες σε διε-
θνές και εγχώριο επίπεδο και διοργανώσεις 
υψηλής προστιθέµενης αξίας για τους εκθέτες 
και τους επισκέπτες. Με στόχο την υλοποίηση 
των κατευθύνσεων αυτών, επιδιώκουµε την 
στήριξη και προβολή της εγχώριας παραγω-
γής και µεταποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, θέλου-
µε η επιχειρηµατικότητα και η ανάπτυξη της να 
είναι παρούσα σε κάθε παράµετρο και σε κάθε 
γωνία των εκθεσιακών γεγονότων µας.

Έτσι, για πρώτη φορά στην πρόσφατη 81η ∆ΕΘ 
συµµετείχαν σε ένα µεγάλο περίπτερο 42 Επι-
µελητήρια από όλη τη χώρα, µε πρωτοβουλία 
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελ-
λάδας (ΚΕΕΕ) και µε συνολικά 230 επιχειρή-
σεις.  Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας διευρύνει 
παράλληλα και το δίκτυο των περιφερειακών 
συνεργασιών του για να µπορέσει να στηρίξει 
τις κατά τόπους επιχειρήσεις και την οικονοµία 
σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτό το δί-
κτυο περιλαµβάνει συνεργασίες για την διορ-
γάνωση εκθέσεων σε περιοχές όπως η Θεσ-
σαλία µε την Agrothessaly, την Πανελλήνια 
Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, 

που θα υλοποιήσουν στη Λάρισα από τις 9-12 
Μαρτίου 2017 η ∆ΕΘ-Helexpo και ο δήµος 
Λάρισας. Στην Agrothessaly θα συµµετάσχουν 
κορυφαίες εταιρείες του αγροτικού κλάδου, θα 
παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες τάσεις στην 
αγροτική επιχειρηµατικότητα, ενώ θα πραγµα-
τοποιείται πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων 
και επιδείξεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και 

η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη», η οποία διοργανώθηκε για 
24η φορά στην Κοµοτηνή, από τις 25 έως τις 
27 Νοεµβρίου 2016 και αποτέλεσε συνδιοργά-
νωση της ∆ΕΘ-Helexpo και της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Βασικοί στό-
χοι της συγκεκριµένης έκθεσης είναι η στήρι-
ξη του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας, 
η προβολή όλων των τοπικών προϊόντων, η 
συµµετοχή και η ανάπτυξη συνεργασιών µε 
επιχειρήσεις από γειτονικές χώρες και η αύξη-
ση της επισκεψιµότητας στην Ανατολική Μα-
κεδονία Θράκη. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η στρατηγικού 
χαρακτήρα συνεργασία µας µε τον Σύνδεσµο 
Γουνοποιών Καστοριάς “Ο Προφήτης Ηλίας”, 
που διοργανώνει την ∆ιεθνή Έκθεση Γούνας 
Καστοριάς. Η τελευταία θα πραγµατοποιηθεί 
για 42η φορά από τις 4-7 Μαΐου του 2017 και 
µέσα από αυτή την συνεργασία στοχεύουµε 
να διεθνοποιήσουµε ακόµη περισσότερο µία 
εκθεσιακή διοργάνωση ενός αµιγώς εξωστρε-
φούς παραγωγικού κλάδου, ενώ παράλλη-
λα θα αναβαθµισθεί το εκθεσιακό προϊόν µε 
την τεχνογνωσία και την εµπειρία της ∆ΕΘ-
Helexpo. Η ανάπτυξη ενός δικτύου περιφερει-
ακών εκθέσεων, η αναβάθµιση των κλαδικών 
εκθέσεων και των θεµατικών πάρκων και η 
έµφαση στη διεθνοποίηση, είναι συνοπτικά, το 
τρίπτυχο που οδηγεί τη ∆ΕΘ – HELEXPO σε µία 
νέα εποχή.

*Ο κ. Τζήκας είναι Πρόεδρος της ∆ΕΘ-Helexpo

Του Τάσου Τζήκα*
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Κίνδυνοι και νέες 
θεραπείες 

Εξωσωµατική γονιµοποίηση σε γυναίκες µε PCOS (Πολυκυστικές ωοθήκες)

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

Κατ’ αρχήν µείζονες κίνδυνοι όσον 
αφορά την εξωσωµατική γονιµο-
ποίηση, δεν έχουν διαπιστωθεί ενώ 
ταυτόχρονα µε τις καινούριες θερα-
πείες έχουµε επιτύχει υψηλή αποτε-
λεσµατικότητα, τονίζει ο κ. Ταρλα-
τζής. Εκείνο το οποίο θα µπορούσε 
να αναφέρει κανείς ως κίνδυνο, είναι 
το ότι σε κάποιες γυναίκες οι ωοθή-
κες τους υπεραντιδρούν στα φάρ-
µακα και µπορεί να παρουσιάσουν 
ένα σύνδροµο το οποίο ονοµάζεται 
«Σύνδροµο Υπερδιέργεσης των Ωο-
θηκών». «Αυτό όµως σήµερα µε τις 
σύγχρονες θεραπευτικές µεθόδους 
έχουµε τη δυνατότητα και να το απο-
φεύγουµε και να το αποτρέπουµε», 
σηµειώνει. Ένας δεύτερος θεωρού-
µενος κίνδυνος είναι οι πολύδυµες 
εγκυµοσύνες, αλλά και πάλι µε τη 
µείωση του αριθµού των εµβρύων τα 
οποία µεταφέρονται στη µήτρα και µε 
βάση την απόφαση της «Εθνικής Αρ-
χής της Ελλάδος», ο κίνδυνος αυτός 
µειώνεται. «Ελπίζουµε να µειωθεί 
ακόµα περισσότερο µε τη µεταφορά 
ενός ή δύο, το πολύ, εµβρύων, ενώ τα 
υπόλοιπα µπορούν να καταψυχθούν 
µε επιτυχία. Σε ότι αφορά τον κίνδυ-
νο για καρκινογενέσεις στο µέλλον, 
που αυτό είναι που απασχολεί τις πε-
ρισσότερες γυναίκες, όλες οι µελέτες 
µέχρι σήµερα δεν έχουν δείξει ότι τα 
φάρµακα ή η εξωσωµατική αυτή καθ’ 
αυτή αυξάνουν τέτοιου είδους κίν-
δυνο» καταλήγει. Αναφορικά µε τις 
νέες θεραπείες, σήµερα, µε τη χρήση 
των  GnRH- Ανταγωνιστών και την 
αντικατάσταση της χοριακής γοναδο-
τροπίνης από GnRH ανάλογα, για την 
τελική ωρίµανση των ωοθηλακίων, 
η εξωσωµατική γονιµοποίηση γίνεται 
πολύ πιο ασφαλής ενώ αποφεύγεται 
και το σύνδροµο της υπερδιέγερσης. 
Επίσης µε την επιτυχή κατάψυξη 
όλων των γονιµοποιηµένων ωαρί-
ων, είναι δυνατό να µη γίνεται εµ-
βρυοµεταφορά, στον κύκλο που είναι 
επικίνδυνος για την υπερδιέγερση 
και να µεταφέρονται σε επόµενους 
κύκλους ένα-ένα ή το πολύ δυο ωά-
ρια, έτσι ώστε να αποφεύγονται  και 
οι  πολύδυµες εγκυµοσύνες και η 
υπερδιέγερση των ωοθηκών. 

■ Στις γυναίκες µε  σύνδροµο πολυκυ-
στικών ωοθηκών, οι οποίες υποβάλλο-
νται σε εξωσωµατική γονιµοποίηση, τα 
αποτελέσµατα επίτευξης εγκυµοσύνης, 
δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες γυ-
ναίκες. Ωστόσο διατρέχουν µεγαλύτε-
ρο κίνδυνο να εµφανίσουν «Σύνδροµο 
υπερδιέγερσης των ωοθηκών», καθώς 
οι ωοθήκες τους αντιδρούν πολύ έντο-
να. Γι’ αυτό το λόγο είναι σηµαντικό 
στις γυναίκες αυτές να χρησιµοποιείται 

ένα πρωτόκολλο, το οποίο περιλαµβά-
νει GnRH (ανταγωνιστές) που µειώνει 
τον κίνδυνο εµφάνισης του «Συνδρόµου 
Υπερδιέγερσης». Η συγκεκριµένη στρα-
τηγική έχει δοκιµαστεί στο Νοσοκοµείο 
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και φαί-
νεται να δίνει πολύ ικανοποιητικά απο-
τελέσµατα εγκυµοσύνης, µε µηδενικό 
κίνδυνο υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

■ Νέες µέθοδοι κρυοσυντήρησης προ-
σφέρουν τη δυνατότητα στις γυναίκες 

να διατηρήσουν τη γονιµότητά τους φυ-
λάσσοντας ωάρια για αργότερα! 

■ Κανονικά προχωράει η διαδικασία 
αδειοδότησης των µονάδων αναπα-
ραγωγής, όπως προέκυψε από τις συ-
ζητήσεις που έγιναν στα πλαίσια του 
συνεδρίου της «Εθνικής Αρχής Υποβοη-
θούµενης Αναπαραγωγής» Έως τα τέλη 
του 2017 αναµένεται µάλιστα να έχουν 
αδειοδοτηθεί όλες όσες τηρούν προϋ-
ποθέσεις και προδιαγραφές.

Οι γεννήσεις µειώνονται, οι νέες 
θεραπείες όµως γεννούν ελπίδες
∆ιστακτικά αντιµετωπίζουν 

σήµερα  την ιδέα ενός παι-
διού τα ζευγάρια, ιδιαίτερα 

όταν ήδη έχουν κάνει ένα παιδί. Ακό-
µη πιο διστακτικά είναι εκείνα που 
ετοιµάζονται να παντρευτούν, καθυ-
στερώντας το όσο µπορούν. Κι όσα 
πάλι παντρεµένα ζευγάρια έχουν πάρει 
τη µεγάλη απόφαση αλλά η πολυπό-
θητη σύλληψη καθυστερεί, η βοήθεια 
της επιστήµης µέσω εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης, τους φαίνεται «βου-
νό». Αιτία, η οικονοµική δυσχέρεια 
που φαίνεται να γιγαντώνει το ήδη µε-
γάλο δηµογραφικό πρόβληµα της χώ-
ρας. Ιδιαίτερα το δίµηνο Σεπτεµβρίου-
Οκτωβρίου, µε πρόσθετους φόρους 
και επιβαρύνσεις, η µείωση στον τοµέα 
της εξωσωµατικής άγγιξε το 35%. 

«Ήδη από την έναρξη της κρίσης υπάρχει µια 
µείωση των γεννήσεων στη χώρα µας, η οποία 
κυµαίνεται γύρω στο 20%, κάτι που είναι εξαι-
ρετικά επικίνδυνο αν λάβει κανείς υπ’ όψη του 
ότι εδώ και λίγα χρόνια οι γεννήσεις κινού-
νται σε επίπεδο κάτω των θανάτων, άρα δεν 
υπάρχει φυσική αναπλήρωση του πληθυσµού» 
δηλώνει στην «Κ» ο Βασίλειος Ταρλα-
τζής, Καθηγητής Ανθρώπινης Αναπα-
ραγωγής, ∆ιευθυντής Α’ Μαιευτικής 
και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Γονιµότητας και Στειρότητας. Ακόµη 
περισσότερο, εξηγεί, επηρεάστηκαν 
οι γεννήσεις εξωσωµατικής, δεδο-
µένου ότι υπάρχει πολύ µεγάλη µείωση 
των κύκλων της εξωσωµατικής που γίνονται 
στη χώρα µας. Συνέπεια της κρίσης είναι ότι 
τα ζευγάρια δεν έχουν τους απαιτούµενους 
πόρους να διαθέσουν για να τις υποστηρίξουν. 

Της Χριστίνας Τσόρµπα
Είναι χαρακτηριστικό ότι τους µήνες µετά 
το καλοκαίρι που αυξήθηκαν οι οικονοµικές 
απαιτήσεις για διάφορους φόρους και επιβα-
ρύνσεις οι κύκλοι της εξωσωµατικής στην 
Ελλάδα είχαν πέσει κατά το δίµηνο Σεπτεµ-
βρίου-Οκτωβρίου κατά 35%. Όπως σηµειώνει 
ο ίδιος, η εξωσωµατική γονιµοποίηση εκτός 
από τα φάρµακα δε καλύπτεται και πρέπει τα 
ζευγάρια να πληρώνουν το κόστος της εφαρ-
µογής. Η κρίση και η µείωση του εισοδήµατος 
έχουν άµεση επίπτωση στην εξωσωµατική 

γονιµοποίηση όπως και στη γονιµότητα 
γενικότερα.

Τα στοιχεία
Σύµφωνα µε τον κ. Ταρλατζή, 

είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε τον 
αριθµό των ζευγαριών που παρου-

σιάζουν προβλήµατα γονιµότητας, γιατί 
«δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουµε ακριβή 
στοιχεία». Υπολογίζεται πάντως ότι το 12% 
των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας (20-
40 ετών) αντιµετωπίζει πρόβληµα γονιµότη-

τας. Πανελλαδικά ο αριθµός των υπογόνιµων 
ζευγαριών φτάνει τις 150.000-200.000.

Το κόστος
Όσον αφορά το κόστος, µια κλασική εξωσω-

µατική γονιµοποίηση, περιλαµβάνει το κόστος 
των φαρµάκων το οποίο  για τα περισσότε-
ρα ζευγάρια, σε ποσοστό 90%,  είναι δωρεάν 
(εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και περά-
σουν τις επιτροπές  του ΕΟΠΠΥ). Όµως το κό-
στος της κλινοεργαστηριακής εφαρµογής της 
εξωσωµατικής, το οποίο υπολογίζεται ανάλο-
γα µε τις τεχνικές είναι περίπου 2500 µε 3000 
ευρώ ανά κύκλο. Αυτό καλύπτεται από τα ίδια 
τα ζευγάρια και χρειάζεται να πληρωθεί µετά 
και άλλες φορές αν δε πετύχει µε την πρώτη. 
Επιπλέον υπάρχουν χρεώσεις για ειδικότερα 
πράγµατα, όπως κρυοσυντήρηση των γονι-
µοποιηµένων ωαρίων, βιοψία των εµβρύων 
για διάγνωση γενετικών ανωµαλιών, βιοψία 
στους όρχεις του άντρα προκειµένου να λη-
φθούν σπερµατοζωάρια για να γίνει γονιµο-
ποίηση.

5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ 
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Online σύστηµα υπολογίζει µε ακρίβεια τις πιθανότητες να πετύχει η εξωσωµατική
Με ένα online σύστηµα µπορεί κάθε γυναί-
κα, βάζοντας τα στοιχεία της, να υπολογί-
σει κατά περίπτωση και εξατοµικευµένα τι 
πιθανότητες επιτυχίας υπάρχουν για την 
εξωσωµατική γονιµοποίηση που επιχειρεί. 

Ο υπολογισµός των πιθανοτήτων γίνεται 
από το σύστηµα µε βάση έναν αλγόριθµο που 
έχει προκύψει από τα δεδοµένα 113.900 γυ-
ναικών που είχαν κάνει (συνολικά) 184.269 

διαδοχικές προσπάθειες εξωσωµατικής.

Το σύστηµα, αναπτύχθηκε από ερευνητές 
του Πανεπιστηµίου του Αµπερντίν στη Σκω-
τία, µε επικεφαλής τον ειδικό στην ιατρική 
στατιστική Ντέηβιντ ΜακΛέρνον, που έκα-
ναν τη σχετική δηµοσίευση στο βρετανικό 
ιατρικό περιοδικό ‘British Medical Journal’. 
Σηµειώνεται ότι βασικός παράγοντας επιτυ-
χίας αναδεικνύεται η ηλικία, µε τις πιθανό-

τητες να µειώνονται σταδιακά µετά τα 30. 
Κατά την πιο συνηθισµένη τεχνική της εξω-
σωµατικής, ένα ωάριο αφαιρείται από τις 
ωοθήκες της γυναίκας και γονιµοποιείται 
από σπερµατοζωάριο στο εργαστήριο. Στη 
συνέχεια, το γονιµοποιηµένο ωάριο (έµ-
βρυο) είτε εισάγεται στη µήτρα της γυναί-
κας για να αναπτυχθεί, είτε καταψύχεται για 
µελλοντική χρήση. Μπορεί επίσης να χρη-

σιµοποιηθούν ωάρια ή/και σπερµατοζωάρια 
από δότες. Μία συχνή εναλλακτική µέθοδος 
εξωσωµατικής είναι η σπερµατέγχυση.

Το σύστηµα, που κάνει προβλέψεις και για 
τις δύο αυτές µεθόδους της εξωσωµατικής, 
προς το παρόν δεν παίρνει υπόψη του πα-
ράγοντες όπως το βάρος της γυναίκας, το 
κάπνισµα, την κατανάλωση του αλκοόλ κ.α.

∆ανοί ερευνητές, στη διάρκεια ετήσιας Εν-
δοκρινολογικής Συνάντησης  στη Βοστώνη 
νωρίτερα φέτος, ανακοίνωσαν τα αποτελέ-
σµατα έρευνας που διεξήγαγαν, σύµφωνα 
µε την οποία πολλά χηµικά προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται για να φιλτράρουν την 
υπεριώδη ακτινοβολία αλληλεπιδρούν µε 
τα κύτταρα του σπέρµατος, ενώ κάποια 
από αυτά περιορίζουν και τη δράση της 

γυναικείας ορµόνης προγεστερόνης. Οι 
ερευνητές, για τις ανάγκες της έρευνας, 
δηµιούργησαν τεχνητά τις συνθήκες που 
συναντούν τα σπερµατοζωάρια εντός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων. Κατά τη 
διάρκεια του πειράµατος, διαπιστώθηκε 
οτι σχεδόν τα µισά φίλτρα UV (45%) από 
όσα εξετάστηκαν εισχωρούν και αλληλεπι-
δρούν µε τα κύτταρα του σπέρµατος. Ακόµη 

µεγαλύτερο είναι το ποσοστό όσων µιµού-
νται τη δράση της ορµόνης προγεστερόνη.

Αυτό κάνει εµφανές το γεγονός της ενδο-
κρινολογικής επίδρασης των φίλτρων UV 
που χρησιµοποιούνται στα κοινά αντηλια-
κά, δηµιουργώντας προβλήµατα στην ορθή 
λειτουργία των σπερµατοζωαρίων και ιδι-
αίτερα στην κινητικότητά τους.

Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συνεπάγεται 
προβλήµατα γονιµότητας. Τα συγκεκριµένα 
φίλτρα UV συναντώνται στα κοινά αντηλι-
ακά και κρέµες ηλίου αλλά και σε κρέµες 
προσώπου και σώµατος που περιέχουν 
φίλτρα UV, καθώς επίσης και σε προϊόντα 
µακιγιάζ, ενυδατικές κρέµες και προϊόντα 
για τα χείλη. 

Γονιµότητα και… σπερµατοζωάρια 
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«Αυτοκίνητο του 2017» το Citroen C3
Μία εβδομάδα μετά την 

τελετή των δημοσιο-
γράφων του ειδικού 

Τύπου που ψηφίζουν στον 
θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρο-
νιάς για την Ελλάδα», νικη-
τής για το 2017 αναδείχθηκε 
το Citroen C3 και μάλιστα με 
μεγάλη διαφορά από το δεύ-
τερο αυτοκίνητο της δεκά-
δας. 

Το τελευταίο 12μηνο στην ελληνική αγορά 
κυκλοφόρησαν αρκετά καινούργια μοντέλα. 
Όμως, μόνο τα 17 οδηγήθηκαν από όλους 
τους δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου. 
Από αυτά, τα 10 επιλέχτηκαν για τον τελι-
κό. Τα κριτήρια αφορούν στην τεχνολογία, 
την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα 
της γκάμας, το κόστος αγοράς και χρήσης 
αλλά και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό που 
συμβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει 
στην ελληνική πραγματικότητα.

Το νέο Citroen C3 λανσάρει επαναστατικές 
τεχνολογικές καινοτομίες, νέους κώδικες 
σχεδίασης με πολλαπλές επιλογές εξατομί-

κευσης, δυναμικούς και οικονομικούς κινη-
τήρες.

Η εκδήλωση έγινε στο café-restaurant 
«Mandarin», στην Κηφισιά, υπό την αιγίδα 
του Δήμου Κηφισιάς και του Εμπορικού Συλ-
λόγου Κηφισιάς. Χορηγός της εκδήλωσης 
ήταν η εταιρεία επαγγελματικών εργαλείων 
USAG, γνωστών από τη χρησιμοποίησή τους 
από ομάδες που συμμετέχουν στα παγκό-
σμια πρωταθλήματα Moto GP, Superbike και 
Formula 1.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος απο-
νεμήθηκαν από τον θεσμό «Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς για την Ελλάδα» δύο ειδικά βρα-

βεία. Το ένα από αυτά απονεμήθηκε στην 
ομάδα των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων 
Μαντουλίδη από τη Θεσσαλονίκη, που πήρε 
την πρώτη θέση στον διεθνή διαγωνισμό 
«F1 In Schools», ο οποίος πραγματοποιήθη-
κε στις ΗΠΑ με συμμετοχή 39 ομάδων από 
23 χώρες, μεταξύ των οποίων και κράτη με 
σημαντική εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία 
και μεγάλη παράδοση στον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό. 

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στον 
πολυπρωταθλητή Λεωνίδα Κύρκο για την 
πολύχρονη συμβολή του στον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό.

Αυτοκίνητο της 
χρονιάς 2017 το C3

Ο Χάρης Γερμανάκος μαζί 
με τον Πολυχρόνη και τον 

Γιάννη Συγγελίδη 

Οι δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου μπροστά, μαζί με τον νικητή για το 2017

Κοσμάς Κλαουδάτος, Γιάννης Καραβάς και δεξιά ο διευθυντής της Citroen Ελλάς, Χάρης Γερμανάκος 

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Πολυχρόνης Συγγελίδης, μαζί με τον 
διευθυντή της Citroen Ελλάς Χάρη Γερμανάκο, τον Γιάννη 
Καραβά υπεύθυνο Επικοινωνίας και Διαφήμισης, τον Γιώργο 
Μπιτζίδη, διευθυντή Καταστήματος και τον Κοσμά Κλαουδάτο 
διευθυντή Μάρκετινγκ

Το βραβείο στον Λεωνίδα Κύρκο έδωσε ο Γιάννης  
Σταυρόπουλος από το Motori.gr. Για πολλά χρόνια, Κύρκος  
και Σταυρόπουλος ήταν το αχτύπητο δίδυμο στα ελληνικά ράλι!

Το αυτοκίνητο  
της Χρονιάς  
για το 2017

Η τελική βαθμολογία

O Πολυχρόνης Συγγελίδης και ο αδελφός του Γιάννης Συγγελίδης 
παραλαμβάνουν το βραβείο για τον μεγάλο νικητή, το Citroen C3,  
από τον πρόεδρο του θεσμού Πάνο Φιλιππακόπουλο.  
Αριστερά ο διευθυντής της Citroen Ελλάς, Χάρης Γερμανάκος…

Του Πάρη Χαλάτση

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι Τσέχοι έδωσαν µεγάλη βαρύτητα στην άνε-

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

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

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

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

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

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

«Οµπρέλα» 
προστασίας µε
το Renault Total
Care Winter
2016

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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ www.paraskhnio.gr62

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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

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

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

Η SEAT «κέρδισε» την πιστοποίηση ISO 14006 Ecodesign

Γράφει 
ο Πέρης 

Χαλάτσης
phalatsis@gmail.com
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ΚΡΙΟΣ

Η χρονιά αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί σταθ-
µός στη ζωή σας. Ο ∆ίας απέναντι από το ζώ-
διό σας, από τον περασµένο Σεπτέµβριο, θα 
σας δώσει ευκαιρίες – κυρίως σε προσωπικό 
επίπεδο αλλά και επαγγελµατικό. Για πολλούς 
από σας θα υπάρξει µια επανεκκίνηση. Ένα νέο 
ξεκίνηµα, λοιπόν, θα καθορίσει σηµαντικά την 
πορεία σας, θα γκρεµίσει παλιές συνήθειες και 
πρόσωπα, ώστε να χτίσετε µια νέα ζωή. Μια 
επαγγελµατική συνεργασία θα δώσει νέο νό-
ηµα στην έννοια της καριέρας σας, ανοίγοντας 
τον κοινωνικό σας κύκλο. Από τις πρώτες µέ-
ρες του καλοκαιριού του 2017 θα αρχίσετε να 
πετάτε πολλά άχρηστα πράγµατα από τη ζωή 
σας, αφήνοντας µόνο ό,τι πραγµατικά έχει αξία 
για σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Το µεγαλύτερο µέρος του 2017 θα κληθείτε να 
διαχειριστείτε αλλαγές που συµβαίνουν στον 
εργασιακό σας χώρο. Μία νέα εργασία ή µία 
αλλαγή συνθηκών στην ήδη υπάρχουσα είναι 
πολύ πιθανόν να συµβεί. Οι σχέσεις ολοκλη-
ρώνονται µέσα από διαδικασία ανανέωσης και 
σταθερών συναισθηµάτων, φτάνοντας στον 
προορισµό τους. Η δηµιουργικότητά σας ανθεί 
και θα νοιώθετε έτοιµοι να δείτε να γεννιέ-
ται κάτι το οποίο θα έχει την προσωπική σας 
σφραγίδα. Θα βελτιώσετε την καθηµερινότητα 
αλλά και την υγεία σας, όταν καταλάβετε –από 
τους πρώτους κιόλας µήνες της νέας χρονιάς– 
ότι ο οργανισµός σας χρειάζεται τη φροντίδα 
που του έχετε στερήσει.

∆Ι∆ΥΜΟΙ

Θα είναι µία χρονιά γεµάτη από υπευθυνότητα 
και, πάνω από όλα ωριµότητα, προσέχοντας 
ό,τι µέχρι τώρα αµελούσατε στη ζωή σας. Η 
παρουσία του Κρόνου απέναντι από το ζώδιό 
σας δεν θα αφήσει κανέναν από σας να ξεφύ-
γει από τις υποχρεώσεις του. Οι αποχωρήσεις 
ατόµων από τη ζωή σας θα είναι µια διαδικα-
σία απαραίτητη, ώστε να σας κάνει γνωστό το 
σύµπαν ότι δεν υπάρχει πάντα συµβατότητα, 
αν δεν γίνεται προσπάθεια και από τις δύο 
πλευρές. Η φιγούρα ενός ώριµου συντρόφου 
θα σας κάνει να δείτε µε άλλα µάτια τη µέχρι 
τώρα ζωή σας, ενώ θα ολοκληρώσετε µαζί του 
ένα όραµα το οποίο είχατε κατά νου. Το φθι-
νόπωρο έρχεται δυναµικά και ανοίγει µία νέα 
εποχή στην εργασία σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η νέα χρονιά σάς κάνει ανήσυχους σε ό,τι αφο-
ρά ένα ακίνητο ή την αλλαγή κατοικίας. Πολύ 
πιθανό να σκεφτείτε πολύ σοβαρά να προχω-
ρήσετε σε έναν γάµο ή µία συµβίωση –και θα 
γίνει πιο οριστική αυτή σας η απόφαση στο 
τέλος του καλοκαιριού. Νέα επαγγελµατικά 
σχέδια θα πάρουν σάρκα και οστά και πολύ 
πιθανόν να αυξηθούν τα εισοδήµατά σας, το 
δεύτερο µισό του χρόνου. Μετά τον Οκτώβριο 
του 2017 είναι καλό να µπείτε στη διαδικασία 
µιας ανασκόπησης των γεγονότων που έχουν 
συµβεί στη ζωή σας µέχρι τώρα. Αυτό θα σας 
βοηθήσει να «κλειδώσετε» τις σωστές αποφά-
σεις, που σας αντιπροσωπεύουν και σας γεµί-
ζουν ψυχική ικανοποίηση. 

ΛΕΩΝ

Απ’ ό,τι φαίνεται, το 2017 θα σας προσφέρει 
πολλά ταξίδια, γόνιµη επικοινωνία, πλούσια 
διδασκαλία και τυχερά συµβόλαια. Όλα αυτά 
θα έχουν έναν απώτερο σκοπό, που µεταφρά-
ζετε στην ολοκλήρωση κάποιου θέµατος το 
οποίο θεωρείτε πολύ σηµαντικό. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της χρονιάς θα έχετε να αντιµετω-
πίσετε καταστάσεις που θα σας ολοκληρώσουν 
συναισθηµατικά και υλικά. Όσο θα κυλά η νέα 
χρονιά, θα αποκτάτε µεγαλύτερη αυτοπεποίθη-
ση και θάρρος. Το αύριο για σας έχει προοπτική 
αναµφισβήτητα καλύτερη από το χθες και πολύ 
πιθανό να υλοποιήσετε κάποιες ιδέες σας που 
είχαν «παγώσει» στο πέρασµα του χρόνου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλέον η ζωή σας δεν 
θα παραµείνει ίδια. Θα σας ανταµείψει ο χρό-
νος, αν ήσασταν µέχρι τώρα καλοί… µαθητές. 
Το σύµπαν, εξάλλου, σας έδωσε πολλά και 
χρήσιµα εφόδια, ώστε να αντεπεξέλθετε στον 
επόµενο κύκλο ζωής. Οι άνθρωποι που θα µεί-
νουν τώρα δίπλα σας έχουν το ταλέντο να σας 
κατευθύνουν και να σας φροντίζουν – κυρίως 
ψυχικά. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι πρόδροµος 
οριστικών αλλαγών στη ζωή σας, που θα ξε-
περνούν τις προσδοκίες σας. Ιδίως οι γεννη-
µένοι από 30/8 έως 3/1, θα έχετε την ευκαιρία 
µιας εκ βαθέων µεταµόρφωσης, ενώ δεν θα 
λείψουν οι νέοι πρωταγωνιστές στη ζωή σας. 
Η υλική και πνευµατική τύχη είναι δεδοµένη.

ΖΥΓΟΣ

Τίποτε πλέον δεν θα σας θυµίζει τα παλιά. Ο 
∆ίας, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας έχουν επι-
δοθεί σε ένα πολύ καθοριστικό έργο, που σας 
µεταλλάσσει µε αργό και σταθερό τρόπο. ∆εν 
θα υπάρξει, βέβαια, πισωγύρισµα σε ό,τι ολο-
κληρωθεί. Οι σχέσεις σας θα αλλάξουν και 
πολλές θα χαθούν µέσα στη δίνη των εξελίξε-
ων. Ο ∆ίας στο ζώδιό σας έως τον Οκτώβριο 
του 2017 θα σας δείξει ότι οι επιλογές οι οποί-
ες έχετε θα είναι πολλές, σε σηµαντικά θέµα-
τα, κάτι που µεταφράζεται σε επαγγελµατικές, 
προσωπικές και οικογενειακές αλλαγές. Στα 
επαγγελµατικά σας από το φθινόπωρο θα µπο-
ρέσετε µε µεγαλύτερη ευκολία να διεκδικήσετε 
καλύτερες προοπτικές, ιδίως σε οικονοµικές 
απολαβές.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η χρονιά αυτή στο µεγαλύτερο µέρος της θα 
σας κάνει να ζείτε µε καταστάσεις που αφο-
ρούν στα περασµένα χρόνια. Μετά την άνοιξη 
θα υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε 
να περάσετε στην ολοκλήρωση των σχεδίων 
σας. Με γνώµονα πάντα αυτά που σας έχουν 
δυναµώσει πνευµατικά και ψυχικά, θα προχω-
ρήσετε µετά το καλοκαίρι σε έναν νέο κύκλο 
ζωής, µε πολλές ευκαιρίες και τύχη. Βέβαια, 
τίποτα δεν θα αναπτυχθεί σωστά, αν κι εσείς 
δεν έχετε φερθεί δίκαια κατά το παρελθόν. 
Έτσι θα βλέπετε να ανθίζει ό,τι είχατε σπείρει 
τα τελευταία χρόνια. Μετά το καλοκαίρι του 
2017, έχοντας την εύνοια του ∆ία, θα ανακα-
λύψετε νέους δρόµους δράσης.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μία έντονα µεταβατική χρονιά θα αποδειχθεί 
το 2017 για σας. Ο Κρόνος εξακολουθεί να 
βρίσκεται στο ζώδιό σας, τουλάχιστον έως τις 
20 ∆εκεµβρίου 2017, και φροντίζει τα ξεκα-
θαρίσµατα, πετώντας από τη ζωή σας ό,τι δεν 
έχει θέση. Ιδίως αν είστε γεννηµένοι το τρί-
το δεκαήµερο, θα υπάρξουν αλλαγές σε κάθε 
τοµέα. Βέβαια, η παρουσία του ∆ία στον Ζυγό 
έως τις 10 του Οκτώβρη θα φέρει νέες γνωρι-
µίες, θα σας δίνει δύναµη, όταν αυτό θα είναι 
το ζητούµενό σας, και θα δηµιουργεί νέους συ-
ναισθηµατικούς δεσµούς. Τα πρόσωπα που θα 
είναι δίπλα σας θα µοιραστούν µαζί σας κάτι 
ξεχωριστό. Αν θελήσετε να ξεκινήσετε κάποιο 
νέο επαγγελµατικό διάβηµα, κάντε µια ριζική 
αλλαγή, πέρα από τα καθιερωµένα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η χρονιά αυτή θα σας φέρει κάποια αστάθεια. 
Οι συνθήκες θα είναι πάντα διφορούµενες, 
σε σηµείο ώστε να µην µπορείτε εύκολα να 
διακρίνετε την αλήθεια από το ψέµα. Θα σας 
δοθούν αρκετές ευκαιρίες επαγγελµατικής 
ανόδου, ιδίως έως το φθινόπωρο, αλλά θα 
πρέπει να προσέξετε τη στιγµή των αποφάσε-
ων. Η χαρά και η λύπη θα ακολουθούν η µία 
την άλλη, χωρίς να έχετε τον απαιτούµενο 
χρόνο να αφοµοιώσετε µέσα σας τα γεγονότα.  
Στο τέλος αυτής της χρονιάς θα καταλάβετε 
µε απόλυτο τρόπο ποιοι άνθρωποι βρίσκονται 
ουσιαστικά δίπλα σας και ποιοι ήρθαν… για να 
πιουν έναν –και µόνο– καφέ.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Σηµαντική χρονιά για σας. Ίσως µάλιστα να 
αναλάβετε νέες ευθύνες που θα σας προσφέ-
ρουν έναν σηµαντικό ρόλο-κλειδί, ακόµη και 
µέσα από πολιτικά και φιλοσοφικά κινήµατα. 
Νέοι άνθρωποι στη ζωή σας θα φέρουν καρ-
µικές προκλήσεις και νέα διάσταση σε ό,τι για 
χρόνια ζητούσε να αναγεννηθεί. Βέβαια, τον 
Φεβρουάριο και τον Αύγουστο οι εκλείψεις 
στον άξονα Υδροχόου - Λέοντα θα επιφέρουν 
µεγάλη ψυχολογική πίεση, η οποία θα προέλθει 
από γεγονότα που δεν θα µπορέσετε να ελέγ-
ξετε. Η δηµόσια εικόνα σας γίνεται πιο ισχυρή 
από το φθινόπωρο και θα κάνετε σωστότερες 
επαγγελµατικές κινήσεις, ενώ θα καταφέρετε 
να εδραιώσετε τη θέση σας, µε γερά πατήµατα.

ΙΧΘΥΕΣ

Η παρουσία του Κρόνου στον Τοξότη συνεχίζει 
να επηρεάζει το ζώδιό σας, κυρίως σε επαγ-
γελµατικά και οικογενειακά θέµατα. Αν έχετε 
να αντιµετωπίσετε νοµικές υποθέσεις, καλός 
είναι ένας συµβιβασµός. Οι ανοικτές προκλή-
σεις θα σας φέρουν εντάσεις που δεν θα είναι 
προς το συµφέρον σας. Βοηθητικός θα είναι 
για σας ο ∆ίας από το φθινόπωρο, που θα ανα-
νεώσει τη συναισθηµατική σας έκφραση και 
θα συναντήσετε ανθρώπους µε τους οποίους 
θα µιλάτε την ίδια γλώσσα. Βέβαια, πρέπει να 
ξέρετε ότι η παραµονή του Ποσειδώνα στο ζώ-
διό σας σάς παραπλανά, σε σηµείο ώστε να µην 
µπορείτε να διακρίνετε τις πραγµατικές προθέ-
σεις των άλλων απέναντί σας. 

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

«ΑΕΛΙΑ» και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» σε… ένα ελπιδοφόρο event

Τα «άστρα» το 2017

Ζώδια Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση του Ιδρύµατος Ιωάννης & Ά ννα Βελλί δη, πρόεδρος του οποί ου εί ναι η Κατερί να Βελλί δη. 
Η εκδή λωση στο Shark ή ταν αφιερωµέ νη σε δύ ο σωµατεί α που µάχονται εναντίον του καρκί νου, το καθέ να µε το δικό  
του τρό πο Στο Σύ λλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ», Πρό εδρος του οποί ου εί ναι η Πρέ σβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO, 
Μαριά ννα Β. Βαρδινογιάννη και στην ΑΕΛΙΑ (Αγά πη – Ελπί δα - Λύ σεις για Ί αση και Αποκατά σταση από  τον καρκίνο 
του µαστού ), πρόεδρος του οποί ου εί ναι ο κ Νί κος Κανό πουλος. Μέρος των εσόδων της βραδιάς διατέθηκαν για τους 
σκοπούς και των δύο Συλλόγων. Το κοινό  της Θεσσαλονί κης ά νοιξε την πιο θερµή  αγκαλιά  του στο φιλανθρωπικό  έ ργο 
των ιδρυµά των και καλωσό ρισε έµπρακτα τον σύ λλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» στη Θεσσαλονί κη, αποδεικνύ οντας ό τι η 
προσφορά  και η αλληλεγγύη δεν µας εγκαταλείπουν ακόµη και στους δύ σκολους καιρού ς.  Στην κατά µεστη αί θουσα, 
διακοσµηµέ νη εντυπωσιακά  από  τον Μά ρκο Μαχαιρό πουλο, παραβρέθηκαν πολιτικοί , εκπρό σωποι της τοπική ς αυτοδι-
οί κησης, επώ νυµοι Θεσσαλονικεί ς, φί λοι των Σωµατεί ων…
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■ Χριστούγεννα 2016 στο ΝΟΗΣΙΣ: Το Κέντρο ∆ιάδοσης 
Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας, ΝΟΗΣΙΣ, ετοιµάζει 
ένα πολυποίκιλο πρόγραµµα φέτος µε σκοπό την ψυχα-
γωγία των παιδιών από τις 17 έως τις 29 ∆εκεµβρίου. Το 
πρόγραµµα έχει ως εξής:
Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ – Χριστούγεννα µε καλούς και 
κακούς ∆ράκους, σήµερα 17 ∆εκεµβρίου από τις 18.30 
έως τις 9.30 αύριο το πρωί, 18 ∆εκεµβρίου, για παιδιά 
από Γ  ́µέχρι Ε  ́∆ηµοτικού
Παιδική Χορωδία του 1ου ∆ηµοτικού Ν. Ραιδεστού, αύ-
ριο  18 ∆εκεµβρίου στις 17.15
Τα παγωµένα Χριστούγεννα του επιστήµονα – παραστά-
σεις µε µαγικά πειράµατα, την ∆ευτέρα 26 και την Πέµπτη 
29 ∆εκεµβρίου στις 12.30 και στις 14.00.
Πληροφορίες στο 2310483000
■ Χριστούγεννα στην Ανταρκτική: Το Art Factory Εργα-
στήριο Τέχνης παρουσιάζει µια διήµερη χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωση για µικρούς και µεγάλους φίλους. Ώρες 
λειτουργίας: σήµερα 17 ∆εκεµβρίου, 06.00-08.00µµ, για 
παιδιά από 6 έως 12 ετών, αύριο 18 ∆εκεµβρίου, 11.00-
01.00µµ για παιδιά 3 έως 5 ετών. Τα έσοδα διατίθενται για 
την ενίσχυση του ταµείου υποτροφιών και την υλοποίηση 
καλλιτεχνικών δράσεων σε ευπαθείς οµάδες.
■ «Τα Χριστούγεννα του Μάικ του Φασολάκη»: Θεατρική 
Παράσταση σε κείµενο της Μαρί Κυριακού και σκηνοθε-
σία του Βαγγέλη ∆αλλέ στο Κολοσσαίον (Λεωφόρος Βα-
σιλίσσης Όλγας 150) από αύριο 18 ∆εκεµβρίου µέχρι και 
την ∆ευτέρα 2 Ιανουαρίου. Ηµέρες παραστάσεων: Κυρια-
κή 18 ∆εκεµβρίου, Κυριακή 25 ∆εκεµβρίου, ∆ευτέρα 26 
∆εκεµβρίου και Κυριακή 1 Ιανουαρίου στις 11:30, καθώς 
και ∆ευτέρα 2 Ιανουαρίου στις 11.30 και στις 15.00.
Τιµές εισιτηρίων: 10€ (προπώληση), 12€ (ταµείο)
Πληροφορίες: 6986523898
■ «Χριστουγεννιάτικη συναυλία Φιλαρµονικών Ορ-
χηστρών»: Την ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου στις 19.00, στο 
Θέατρο του Κέντρου Πολιτισµού «Χρήστος Τσακίρης»( 
Λαγκαδά 221), σε συµµετοχή των τµηµάτων φλογέρας 
της φιλαρµονικής ∆ήµου Παύλου Μελά, της Φιλαρµο-
νικής ∆ήµου Παιονίας και σύµπραξη των φιλαρµονικών 
∆ήµου Παύλου Μελά και ∆Η.Κ.Ε. «ΙΡΙΣ»
■ «Χριστουγεννιάτικη συναυλία παιδικών χορωδιών»: 
Την Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου στις 18.30 στο Θέατρο του 
Κέντρου Πολιτισµού «Χρήστος Τσακίρης»( Λαγκαδά 
221), σε συµµετοχή της Παιδικής χορωδίας της ∆Η.Κ.Ε. 
«ΙΡΙΣ», της Παιδικής χορωδίας Νέας Μαδύτου, της Εφη-
βικής χορωδίας ∆ήµου Βόλβης και της Παιδικής νεανι-
κής χορωδίας Ι.Ν Αγ. Βαρβάρας Τούµπας.
■ «Ο Κύριος Σκρουτζ»: Μία παράσταση κουκλοθεάτρου 
από το κουκλοθέατρο της ΧΑΝΘ της Χριστίνας Μπήτιου, 
σήµερα 17 ∆εκεµβρίου και ώρα 18.30 στο Πνευµατι-
κό Κέντρο Πολίχνης, την Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου και ώρα 
18.30 στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευκαρπίας και την Πέ-
µπτη 22 ∆εκεµβρίου και ώρα 18.30 στο Πνευµατικό Κέ-
ντρο Μετεώρων Πολίχνης. Είσοδος ελεύθερη.
■ «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα»: Από τον Μουσικο-
γυµναστικό Σύλλογο Σιδηροδροµικών Θεσσαλονίκης 
«Ο Θερµαϊκός» και την Χορωδία του Σωµατείου «Φίλοι 
του Μουσείου  Βυζαντινού   Πολιτισµού Θεσσαλονίκης» 
την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου στις 11.30 στην αίθουσα 
αναµονής επιβατών του Νέου Σιδηροδροµικού Σταθµού 
Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 28).
■ Χριστουγεννιάτικη λαϊκή παράδοση: Παραδοσιακή εκ-
δήλωση στην Πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελ-
ληνισµού στην Τούµπα (στον αύλειο χώρο του Κέντρου 
Πολιτισµού) την Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου στις 12.00, ενώ 
το Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου στον ίδιο χώρο και ώρα 11.30 
θα πραγµατοποιηθούν χριστουγεννιάτικες δραστηριότη-
τες για παιδιά.
■ «Χριστουγεννιάτικο Μουσικό Ταξίδι»: Με την Ορχή-
στρα Νέων Σίνδου του ∆ήµου ∆έλτα αύριο Κυριακή 18 
∆εκεµβρίου και ώρα 20.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Σίν-
δου.
■ Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ∆ήµου Πυλαίας-Χορ-
τιάτη: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στον ∆ήµο Πυλαίας – 
Χορτιάτη και το πρόγραµµα έχει ως εξής:

Ασβεστοχώρι
Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου: «Πινόκιο ένα διαφορετικό 
αγόρι» χριστουγεννιάτικη παράσταση µε κουκλοθέατρο 
από το Redicolo Puppet Theatre στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων Ασβεστοχωρίου στις 20.00

Πανόραµα
∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου: «Αρταβάν ο τέταρτος µά-
γος» ανάγνωση παραµυθιού από την Ντάνη Ανδρικάκη 
- ∆ωρή στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πανοράµατος στις 
18.30. 

∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου: βράβευση µαθητών που εισή-
χθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύµατα της χώρας 
στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του Κέντρου Πολιτισµού 
Πανοράµατος στις 19.00.
Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου: Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
µε το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο αµφιθέατρο 
«Σταύρος Κουγιουµτζής» του Κέντρου Πολιτισµού Πα-
νοράµατος στις 20.00

Φίλυρο
Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου: Χριστουγεννιάτικη παράσταση µε 
κουκλοθέατρο «Ο φασουλής και ο Καλικάντζαρος» στο 
∆ηµοτικό σχολείο Φιλύρου και ώρα 11.00.

Πυλαία
Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου: «Φοβάσαι τη σκιά σου» χρι-
στουγεννιάτικη παράσταση µε κουκλοθέατρο από την 
οµάδα Μαµακούκα –Αφρούλη στο Πέτρινο Πολιτιστικό 
Κέντρο Πυλαίας και ώρα 20.00.
Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου: Συναυλία µε τις συµφωνικές 
ορχήστρες, τη µικτή χορωδία, νέους σολίστες και σπου-
δαστές του Ν.Ω.Θ. στην αίθουσα εκδηλώσεων Μουσικού 
Σχολείου Θεσσαλονίκης στις 20.00.

Εξοχή
Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου: Χριστουγεννιάτικη παράσταση 
µε κουκλοθέατρο «Ο φασουλής και ο Καλικάντζαρος» 
στο ∆ηµοτικό σχολείο Εξοχής στις 11.00.

Χορτιάτης
Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου: Χριστουγεννιάτικη παράσταση 
µε κουκλοθέατρο «Ο φασουλής και ο Καλικάντζαρος» 
στο ∆ηµοτικό σχολείο Χορτιάτη στις 11.00

Αµπελοκήπων-Μενεµένης
Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου: 
18.00 - Προβολή παιδικής ταινίας «Τα Τοσοδούλικα», στο 
Κινηµατοθέατρο «Αλέξης Μινωτής» (Πατριάρχου Γρηγο-
ρίου Ε’ 12, Αµπελόκηποι)
19.00 - Ποντιακοί χοροί από την Ένωση Ποντίων Αµπε-
λοκήπων στην Πλατεία Επταλόφου
19.00 - Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Αξέχαστη Πατρίδα» µε τη συµµετοχή του πολι-
τιστικού Συλλόγου «Πανθερµαϊκό και της Μενεµένης το 
Χαµόγελο» στη Σκηνή Θεάτρου «Σοφία Βέµπο» (Καραπά-
ντσειο Πολιτιστικό Κέντρο)
19.30 - Ποντιακοί χοροί από την Ένωση Ποντίων Με-
νεµένης «Εύξεινος Πόντος» στην Πλατεία Τσοµπάνο-
γλου
Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου: 
11.30 - Κάλαντα από τη Φιλαρµονική Ορχήστρα
του ∆ηµοτικού Ωδείου στην Πλατεία Επταλόφου
11.30 - Κάλαντα από τη Φιλαρµονική του ∆ηµοτικού 
Ωδείου, που θα συνεχίσει στην περιοχή του Βοσπόρου, 
στην περιοχή της Καζαντζάκη και τέλος, στην περιοχή 
Αγίου Νεκταρίου στην Πλατεία Τσοµπάνογλου
■ Πρωινά τµήµατα Κ∆ΑΠ ενόψει Χριστουγέννων: Από 
τις 27 ∆εκεµβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου η Κοινωφελής 
Επιχείρηση του δήµου Νεάπολης-Συκεών προχωρά στην 
δηµιουργία πρωινών τµηµάτων από τις 08.00 έως τις 
16.30 για την απασχόληση των παιδιών στα Κέντρα ∆η-
µιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ). Τα τµήµατα 
θα λειτουργήσουν σε σχολικές µονάδες ως εξής:
Κ∆ΑΠ Φωκά (2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Συκεών, Οδ. Φωκά 
17, Συκιές) για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Συκεών και Αγίου 
Παύλου,
Κ∆ΑΠ 7ο ∆ηµοτικό Νεάπολης (Κ. Καραµανλή 31, Νεάπο-
λη) για τη ∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης,
Κ∆ΑΠ 2ο ∆ηµοτικό Πεύκων (Τριών Ιεραρχών 5, Πεύκα) 
για τη ∆ηµοτική Ενότητα Πεύκων
Οι ενδιαφερόµενοι γονείς µπορούν να απευθύνονται για 
πληροφορίες και εγγραφές:
Στο γραφείο Κ∆ΑΠ, Κοµνηνών 38, Συκιές – Tηλ.: 
2310.638058 (09:00-21:00)
Στο Πολυδύναµο Κέντρο Νεότητας, Ζάκκα 25, Νεάπολη 
– Τηλ.: 2310.511932 (09:00 -21:00)
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πεύκων, Ειρήνης 19, Πεύκα – 
Τηλ.: 2313.502221 (08:00 - 20:00)

Χριστούγεννα στον ∆ήµο Βόλβης
Σήµερα 17 ∆εκεµβρίου στις 17.00 ο Αϊ Βασίλης υπο-
δέχεται µικρούς φίλους και στις 18.30 θα ακολουθήσει 
χορευτική παράσταση µπαλέτου και χιπ χοπ στην Ασπρο-
βάλτα, ενώ αύριο, Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου στις 17.00 θα 
ηχήσουν χριστουγεννιάτικες ψαλµωδίες µε τη συµµετο-
χή του Εκκλησιαστικού Βυζαντινού χορού Θεσσαλονί-

κης «Φώτιος ο Μέγας», τη χορωδία «Άγιος Γεώργιος» 
Ασπροβάλτας & τη χορωδία Κάριανης.

Χριστούγεννα στον ∆ήµο Θέρµης
Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου
Θέρµη: Bazaar – Παραδοσιακό Καφενείο από τις 11.00 
έως τις 18.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο

∆ιµερής συναυλία από τους Bailemos και τον Σαρκαβάζη 
Σωτήρη στις 18.30 στην Πλατεία Παραµάνα 

Ν. Ραιδεστός: Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής στο Κέ-
ντρο Πολιτισµού στις 19.00

∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου
Θέρµη: Παιδική Χορωδία του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Ν.Ραιδεστού στις 18.00 και  Μελωµύθι: Μουσική και Πα-
ραµύθι  στις 18.30 στην Πλατεία Παραµάνα

Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου
Θέρµη: Ορχήστρα Εγχόρδων-Βιολιών ∆ηµοτικού Ωδεί-
ου Θέρµης «Οι Λιλιπούτειοι» στις 18.00 και Χριστουγεν-
νιάτικο Εργαστήριο Κεραµικής στις 18.30 στην Πλατεία 
Παραµάνα

Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου
Λιβάδι: Κάλαντα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδιω-
τών

■ Χριστούγεννα στο Βαφοπούλειο από τον ∆ήµο Θεσ-
σαλονίκης:

Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου
19.00 – «Η Ευλογηµένη Παράγκα» παράσταση θεάτρου, 
είσοδος ελεύθερη

20.00 – «Όταν ο Θεός γιορτάζει» χορωδιακή χριστουγεν-
νιάτικη, είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου
11.00 – «Το µπλε παλτό» & «Η ∆ιαµάχη των Γλυκών» 
χριστουγεννιάτικη παράσταση, είσοδος ελεύθερη

13.00 – Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής 
και ντεκουπάζ σε σαπούνι, είσοδος µε προεγγραφή

20.00 – «Our Music Way» µουσική παράσταση, είσοδος 
µε εισιτήριο 5€

∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου
18.30 – «Οι γιαγιάδες αφηγούνται…» αφήγηση παραµυ-
θιών, είσοδος ελεύθερη

19.30 – Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι, κατασκευή αρω-
µατικών στολιδιών, είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου
20.30 – Χριστουγεννιάτικη συναυλία από το Τµήµα Μου-
σικών Σπουδών Α.Π.Θ., είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου
19.30 – Κάλαντα & Έθιµα του ∆ωδεκαηµέρου, είσοδος 
ελεύθερη

Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου
20.00 – «Η Μελωδία της Αλληλεγγύης 2016» ρεσιτάλ 
πιάνου, είσοδος µε προσφορά τροφίµων και ειδών υγι-
εινής

■ Χριστούγεννα στον ∆ήµο Καλαµαριάς: Ανοίγει το 
«Χριστουγεννιάτικο Σπίτι της Κυρα Παράδοσης» την 
Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου από τις 11.30 έως τις 16.00, µε 
εργαστήρια, κάλαντα, διαδραστικό θέατρο, δρώµενα και 
εκπλήξεις

∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου 
19.00 – Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα της Νεανικής Χορω-
δίας & Ψαλτικών Χορών στο Προκόπειο Πολυδύναµο 
Κέντρο

19-23 ∆εκεµβρίου
∆ιανοµή ∆εµάτων Απόρων

■ Χριστούγεννα στον ∆ήµο Κορδελιού Ευόσµου: Πρό-
γραµµα:

Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου
16.00 - Κουκλοθέατρο “Τα Χριστούγεννα του λύκου Ζα-
χαρία” από τη Λία Παπαθανασίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ευόσµου

Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου
11.00-14.00 - “Το χωριό του Αϊ Βασίλη” στο ∆ηµαρχείο 
Ευόσµου

15.00 - Κινηµατογραφική προβολή ταινίας κινουµένων 
σχεδίων “Τα φιλαράκια του Άι Βασίλη” στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Ευόσµου

■ «Street Christmas Party» στην αγορά Ωραιοκάστρου 
την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου από τις 18.00 έως τις 
23.00 σε ένα πλούσιο πρόγραµµα.

H Θεσσαλονίκη γιορτάζει...ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Ηµαθία
Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου

«Τα βαλς των Χριστουγέννων», βραδινή εορταστική συναυλία 
κλασικής µουσικής, στο Αρχοντικό Σαράφογλου Βέροιας στις 
20.00

«Αλεξανδρινές Φωνές», συναυλία µε την χορωδία Αλεξάνδρει-
ας στο ∆ηµαρχείο της πόλης στις 19.00

∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου

«Muamba», παράσταση για τα παιδιά στον Χώρο Τεχνών Βέροι-
ας, την ∆ευτέρα 19 και Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου στις 18.00

«Συναυλία µε τους KINGS» στο Πνευµατικό Κέντρο Αλεξάνδρει-
ας στις 20.00

Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου

«Χριστουγεννιάτικη Συναυλία» στο ∆ηµοτικό Βέροιας την Τρίτη 
20 και Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου

Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου

«Μουσικές του δρόµου» Φιλαρµονική του δήµου Αλεξάνδρειας, 
Κρουστόφωνα Θεσσαλονίκης, Σχολή Χορού «ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ» σε διάφορους δρόµους της Αλεξάνδρειας στις 18.00

Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου

«Το εργαστήρι των ξωτικών» από το Σώµα Προσκόπων Αλεξάν-
δρειας στο Πνευµατικό Κέντρο Αλεξάνδρειας στις 17.00

Πέλλα
Πρόγραµµα Παραµυθούπολης

Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου

12.00 – «Χριστούγεννα στην Παραµυθούπολη» παιδική διαδρα-
στική παράσταση

19.00 – «Παραδοσιακά Κάλαντα Μακεδονίας» (Παραδοσιακή 
Χορωδία Γιαννιτσών), «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα» (Μικτή ∆η-
µοτική Χορωδία Γιαννιτσών), «Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες» 
(Χορωδία Β’ ΚΑΠΗ Γιαννιτσών)

∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου

16.30 – «Κάλαντα από όλη την Ελλάδα» Παραδοσιακή Χορωδία 
Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Γιαννιτσών

Τρίτη 20 ∆εκεµβρίου

18.00 – «Χριστουγεννιάτικο Κυνήγι Χαµένου Θησαυρού» από τα 
τµήµατα στίβου και βόλεϊ Γ.Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ και Α.Ο.Π. 
ΜΙΛΩΝΑΣ Γιαννιτσών

19.00 – «Χαιρετάµε το 2016, υποδεχόµαστε το 2017, µε πολύ 
χορό και τραγούδι» από τους µαθητές του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών

Τετάρτη 21 και Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου

10.00-22.00 – Συλλογή φαρµάκων, τροφίµων, παιχνιδιών, ρού-
χων και ειδών υγιεινής στο Σπιτάκι Συλλόγων από τον Σύλλογο 
Αθλούµενων ∆ικηγόρων και φίλων «∆ΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ»

Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου

19.00 – Κάλαντα από την Παιδική Χορωδία των Ενοριακών Συ-
νάξεων Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Γιαννιτσών

20.00 – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από την Φιλαρµονική Γιαν-
νιτσών του ∆ήµου Πέλλας

Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου

19.00 – «Christmas dance» χορευτική παρουσίαση από την σχο-
λή χορού «Ας χορέψουµε…»

Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου

17.30 – «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΩ∆ΙΕΣ… και όχι µόνο» από 
το Μουσικό Εργαστήριο Γιαννιτσών

18.30 – «Φον Κουραµπιές εναντίον Κόµη Μελοµακαρόνη» πα-
ράσταση Χριστουγέννων του κέντρου ξένων γλωσσών «Ορό-
σηµο»

Σάββατο 24 ∆εκεµβρίου

12.00 – «Στιγµές Αγάπης» παράσταση µαριονέτας
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ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40[3D] 20.10 
ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.50, 16.20, 17.10, 18.10, 18.40 ΔΕΥ 
έως ΤΕΤ: 18.10, 18.40, 17.10)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.30 )
Η ΑΦΙΞΗ – ARRIVAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20)
OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.00, 23.15)
THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.50)
LION
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00)
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.30[3D], 23.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 16.00)
TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - 
GET SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.10)
ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.20)

STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΕΡΑ 
BAD SANTA 2
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.00)
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο

(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00[3D], 17.50, 
18.40, ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 13.10, 13.50, 14.40[3D], 
15.20, 16.00, 17.20, 17.50 ΚΥΡ: και 12.40)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ 20.10, 22.10, 
00.20)
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 18.00[3D], 
19.10, 20.00, 20.30, 20.45[3D], 22.00, 22.45, 
23.15, 23.30[3D] ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 14.10, 15.00, 16.10 
ΚΥΡ: και 12.15)
OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20)
Η ΑΦΙΞΗ – ARRIVAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50, 22.20, 
ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ: και 17.20)
THE BACHELOR 
(Ώρες προβολών: 21.40, 23.00, 00.00 ΔΕΥ, ΤΡΙ, 
ΤΕΤ: και 19.20)
ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωτ-
τισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 14.20, 16.20 ΚΥΡ: και 
12.20)
ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 15.10, ΚΥΡ: και 
12.50)

VILLAGE CENTER 
Mediterranean Cosmos
ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.20, 16.50, 
17.20[3D], 18.10, 18.40, 19.10, 19.50 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 12.20[3D], 13.00, 14.00, 14.20[3D], 15.10, 

15.40, 16.20)
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΕΡΑ 
BAD SANTA 2
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.40, 23.40)
ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30)
ΣΥΜΜΑΧΟΙ – ALLIED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.50)
THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 22.10)
OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.10)
LION
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20)
Η ΑΦΙΞΗ – ARRIVAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.15, 23.50)
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30[3D], 20.00, 21.00, 22.00, 
22.20[3D], 23.00 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 12.50, 14.10 ΣΑΒ: 
και 00.00)
ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ – TROLLS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.30, 18.30 
ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 12.30, 14.30)
ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ – OZZY, μεταγλωτ-
τισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40 ΣΑΒ, ΚΥΡ: 
και 13.10, 15.30)
TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - 
GET SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 18.20 
ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 13.30, 16.10)

ΣΙ
Ν
ΕΜ

Α
H Θεσσαλονίκη γιορτάζει...

ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ
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Για το… restart µε Αναγέννηση 

Με «όπλο» την παράδοση, κόντρα στην Κέρκυρα

Φουλάρει για την κορυφή

∆οκιµασία για Καλαµαριά Ψάχνουν βαθµούς Πιερικός, Αχιλλέας Το πρόγραµµα 
της Κυριακής

Το Europa League µπορεί να… περιµένει, αφού στο 
µυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ είναι µόνο ο σηµερινός 
αγώνας (19:30) µε την Κέρκυρα και τo πώς ο ∆ικέφα-
λος θα πάρει ένα ακόµα τρίποντο στο «σπίτι» του.

Μπορεί η κλήρωση για τους «32» του ευρωπαϊκού 
κυπέλλου, που έφερε τον «ασπρόµαυρο» σύλλογο για 
δεύτερη φορά µέσα σε τρία χρόνια, αντιµέτωπο µε την 
Σάλκε να µονοπώλησε το ενδιαφέρον όλων µέσα στην 
εβδοµάδα, ωστόσο, το ζητούµενο είναι οι παίκτες του 
Ίβιτς να µαζέψουν και βαθµούς στο πρωτάθληµα, για να 
καλύψουν το χαµένο βαθµολογικό έδαφος. Παραδοσι-
ακά, η οµάδα από το νησί των Φαιάκων δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα στον ΠΑΟΚ, που θα πρέπει, όµως, να είναι 
σοβαρός.

Με την ψυχολογία ανεβασµένη, µετά και µε 
την πρόκριση µε… βούλα στους «16» του 
κυπέλλου Ελλάδας, οι ποδοσφαιριστές του 
Άρη θέλουν αύριο (15:00) την τέταρτη σερί 
νίκη τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα 
στα Τρίκαλα. Το σύνολο του Αναστόπουλου 
φαίνεται πως βρήκε πλέον την αγωνιστική 
του ταυτότητα, και βρίσκεται στο -2 από την 
κορυφή. Το µατς µε την οµάδα της Φθιώτι-
δας έχει χαρακτήρα ντέρµπι, καθώς η Λαµία 
οδηγεί την κούρσα και µε τρίποντο οι «κί-
τρινοι» θα πάρουν αυτοί τα σκήπτρα. 

∆ύσκολη αποστολή για τον Απόλλωνα Καλαµαριάς, 
ο οποίος δοκιµάζεται στην έδρα της Καρδίας, που 
αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του 1ου οµίλου. 
Οι Πόντιοι είναι στο +2 από τους υπόλοιπους συ-
νεκδικητές της κορυφής και θέλουν να διατηρή-
σουν τα κεκτηµένα τους, ενώ η ΑΠΕ Λαγκαδά, που 
«σκαρφάλωσε» πλέον στη 2η θέση,  και δεν θα έχει 
λογικά πρόβληµα κόντρα στην ∆όξα Προσκυνητών.

Το αυριανό πρόγραµµα της 12ης αγωνιστικής 
(όλα τα µατς στις 15:00): Καρδία-Απόλλων Καλ., 
ΑΠΕΛ-∆όξα Προσκυνητών, Ορφέας-Καµπανιακός, 
Αλµωπός Αριδαίας-Απόλλων Παρ., Μακεδονικός 
Φούφα-Νέστος, Βατόλακκος-∆όξα ∆ράµας, Καβά-
λα-Νάουσα.

Πιερικός και Αχιλλέας Νεοκαισάρειας έµειναν µε το… πα-
ράπονο, µετά την ισοπαλία τους (0-0), αποτέλεσµα που δεν 
«βολεύει» καµία από τις δύο οµάδες του νοµού Πιερίας, 
που παραµένουν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Η νίκη, λοι-
πόν, είναι µονόδροµος για τους «ασπρόµαυρους» κόντρα 
στον Ρήγα Φεραίο, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι ζυ-
µώσεις στα διοικητικά του συλλόγου. Από την πλευρά του, 
ο σύλλογος της Νεοκαισάρειας έχει δύσκολο έργο κόντρα 
στον Ολυµπιακό Βόλου, όπως και ο ∆ιαγόρας Σεβαστής, 
που αντιµετωπίζει εκτός έδρας τον Απόλλωνα Λάρισας.

Αντίθετα, φόρα… ανηφόρα έχει πάρει η Πύδνα Κίτρους, 
η οποία φιγουράρει πλέον στην 4η θέση της βαθµολογίας 
του 2ου οµίλου και θέλει να διατηρήσει τα κεκτηµένα της 
κόντρα στον Αστέρα Πετρίτη.

Αγώνας «κλειδί» µε τον Αστέρα Τρίπολης, 
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ο αυριανός 
(17:15) για τον Ηρακλή, µε τους παίκτες 
του Σάββα Παντελίδη να κάνουν προετοιµα-
σία «αστραπή», µετά την χθεσινή επιστρο-
φή τους από την Κρήτη. Οι «κυανόλευκοι» 
θέλουν πάση θυσία τη νίκη, την ίδια ώρα 
που ο Σλοβάκος τερµατοφύλακας, Ντούσαν 
Περνίς, κατέθεσε προσφυγή, προσθέτοντας 
ένα ακόµη πρόβληµα στον Ηρακλή. Τέλος, 
η κόντρα µεταξύ του προέδρου, Σπύρου Πα-
παθανασάκη, µε αφορµή τις νέες δηλώσεις 
του, και του Συνδέσµου των οργανωµένων 
φιλάθλων του Ηρακλή καλά κρατεί….

Το πιο ενδιαφέρον µατς της 6ης αγωνιστι-
κής διεξάγεται την ∆ευτέρα στον Εύοσµο, 
εκεί όπου ο Αγροτικός Αστέρας υποδέχεται 
τον Πανσερραϊκό, µε τον νυν τεχνικό των 
«λιονταριών», Παναγιώτη ∆ιλµπέρη, να 
αντιµετωπίζει την πρώην οµάδα του. Οι 
«σταχυοφόροι» θέλουν να διατηρήσουν 
απόρθητο το «∆ηµήτριος Κοντικάκης», ενώ 
από την πλευρά τους, οι Σερραίοι θέλουν να 
διευρύνουν το σερί των νικών τους.

Τα πατήµατά της ψάχνει να 
βρει η Βέροια, που «έχασε» και 
τον Ναβαλόφσκι, µε τον Θωµά 
Γράψα ν’ αναµένει ενίσχυση 
του συνόλου του. Οι Ηµαθιώ-
τες τρέχουν να… προλάβουν, 
έχοντας µείνει αρκετά πίσω στη 
βαθµολογία, και θέλουν µόνο 
νίκη σήµερα (17:00) µε την 
Ξάνθη. Στο µεταξύ, ολοκληρώ-
θηκαν οι δράσεις των παλαιµά-
χων του συλλόγου για το 2016, 
µε τον φιλικό αγώνα στη µνήµη 
του Τάσου Ολσουζίδη.

Να συνέλθει άµεσα θέλει ο Αι-
γινιακός, µετά την δεύτερη σερί 
ήττα στο πρωτάθληµα από την 
Αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά 
και εκείνη από τον Αστέρα Τρί-
πολης για το κύπελλο. Η οµάδα 
της βόρειας Πιερίας έχει πλέ-
ον µπροστά της ένα δύσκολο 
µατς µε τον Απόλλωνα Σµύρ-
νης (∆ευτέρα, 15:00) και θέλει 
άµεση επιστροφή στις νίκες.

Τα ζευγάρια της φάσης των 
«16» του Κυπέλλου θα γίνουν 
γνωστά την Τρίτη (20/12), 
όταν και θα πραγµατοποιηθεί 
η κλήρωση. Όπως αναφέρει η 
ανακοίνωση της ΕΠΟ: « «Ανα-
κοινώνεται ότι την Τρίτη 20 
∆εκεµβρίου και ώρα 11:00 θα 
διενεργηθεί στα γραφεία της 
ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή η κλή-
ρωση για τους αγώνες της 3ης 
φάσης του Κυπέλλου Επαγ-
γελµατικών Οµάδων, περιόδου 
2016-2017».

ΑΥΡΙΟ: 
15:00 Αν. Καρδίτσας-Κισ-
σαµικός, 15:00 Παναιγιά-
λειος- Αχαρναϊκός, 15:00 
Σπάρτη-Καλλονή, 15:00 Παν-
θρακικός-Πανελευσιανιακός, 
15:00 Άρης-Τρίκαλα (ΕΡΤ3).

∆ΕΥΤΕΡΑ: 
15:00 Αιγινιακός-Απόλλων 
Σµ., 15:00 Αγροτικός Αστέ-
ρας-Πανσερραϊκός, 15:00 
Καλλιθέα-ΟΦΗ (ΕΡΤ3), 15:00 
Χανιά-Λαµία.

Απόλλων Λάρ.-∆ιαγόρας Σ.

Τηλυκράτης-Ένωση Απολλώνιου

Νίκη Βόλου-ΑΕ Καραϊσκάκης

Πύδνα-Αστέρας Πετρίτη 

Εθνικός Φιλ.-Ελευθεροχώρι 

Αµβρακία Κωστακίων-Θεσπρωτός

Αχιλλέας-Ολυµπιακός Βόλου

Πιερικός-Ρήγας Φεραίου

*(όλα τα µατς στις 15:00)

SUPERLEAGUE

FOOTBALL LEAGUE

Γ  ́ΕΘΝΙΚΗ

ΠΑΟΚ

ΑΡΗΣ

1ος ΟΜΙΛΟΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Karfitsa / Σπορ

Κοµβικό µατς µε Αστέρα

Ντέρµπι στον Εύοσµο

Να συνέλθει πριν είναι αργά «Κληρώνει» τα «ζευγάρια»

Το πρόγραµµα
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Η στόχευση του ΠΑΟΚ

∆ίκοπο µαχαίρι ήταν για τον ΠΑΟΚ το στρα-
πάτσο που έπαθε µέσα στην Τούµπα µε αντί-
παλο τον Ατρόµητο. ∆εν ήταν µόνο εκείνο 
το απίστευτο τελικό σκορ (3-4), όσο οι δη-
λώσεις του Ιβιτς µετά το τέλος του αγώνα 
που δηµιούργησαν εκρηκτικές συνθήκες 
στον «∆ικέφαλο». 

Η αλήθεια είναι ότι πλέον στον ΠΑΟΚ υπάρ-
χει ηρεµία. Είτε γιατί οι τρεις συνεχόµενες 
νίκες, µε κορυφαία αυτή επί της Σλόβαν για 
το Europa League, λειτούργησαν καταλυ-
τικά στην αναταραχή, είτε γιατί η διοίκηση 
έδειξε τα αναγκαία αντανακλαστικά. Σε κάθε 
περίπτωση ο «∆ικέφαλος» πλέον µπήκε και 
πάλι πάνω στις… ράγες και βαδίζει προς την 
επίτευξη των στόχων εκείνων που µπορεί 
να φτάσει: την κατάκτηση του Κυπέλλου και 
ίσως, κάτω από συγκυρίες, sτην πρόκριση 
στους «16» του Europa League. Aπό εκεί 
και πέρα για Πρωτάθληµα δεν µπορεί να γί-
νεται λόγος, αλλά στο κόλπο της δεύτερης 
θέσης σαφώς και βρίσκεται µέσα. 

Όλα αυτά αποτελούν τη µία κατεύθυνση της 
φετινής διαδροµής του φετινού ΠΑΟΚ. ∆εν 
είναι όµως αυτό αρκετό. Είναι αναγκαίο ο 
«∆ικέφαλος» να αρχίσει να «χτίζει» έναν 
κορµό οµάδας πάνω στον οποίο κάθε µετα-
γραφική περίοδο θα προσθέτει νέα κλαδιά. 
Μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια παρου-
σίας του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, ο «∆ι-
κέφαλος» δεν αξιοποίησε την οικονοµική 
δυναµική που του προσφέρει ο µεγαλοµέτο-
χος. Ή µάλλον λειτούργησε άναρχα στο µε-
ταγραφικό κοµµάτι µε αποτέλεσµα η οµάδα 
ακόµη να ψάχνει την αγωνιστική της ταυ-
τότητα. Πλέον ήρθε η ώρα να δηµιουργη-
θεί µία βάση 6-7 ποδοσφαιριστών οι οποίοι 
έχουν δοκιµαστεί, αποτελούν τα «γερά χαρ-
τιά» της οµάδας και θα είναι αυτοί οι οποίοι 
ακόµη και στις κακές αγωνιστικές ηµέρες 
θα δίνουν λύσεις µέσα στις τέσσερεις γραµ-
µές. Αν σ’ αυτούς σιγά σιγά προστίθενται 
3-4 αξιόπιστες µεταγραφές µε ορίζοντα τρι-
ετίας, ο ΠΑΟΚ θα µπορεί να µεταµορφωθεί 
αγωνιστικά και να ανεβάσει τον πήχη των 
στόχων του. ∆ιαφορετικά θα θυµίζει αναν-
σέρ µ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Του Βασίλη Μάστορα

Μαχητής της ζωής και πρωταθλητής κόσµου!

Στη Πάτρα ο Άρης, 
για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ

Στο +7 ο Κιλκισιακός

Το πρόγραµµα 
της Κυριακής

Συνεχίζει ακάθεκτος ο Εδεσσαϊκός

Κανείς δεν ξέρει πώς θα του τα φέρει η ζωή και 
αυτό αποδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση του 
Απόστολου Χαριτωνίδη: αθλητής της οµάδας βόλεϊ 
της Ελπίδας Αµπελοκήπων, διεγνώσθη µε λευχαι-
µία το 2006 και µέσα σε µία δεκαετία κατάφερε όχι 
µόνο να βγει νικητής από την περιπέτεια της υγείας 
του, αλλά και να στεφθεί πρωταθλητής κόσµου!

Αθλητής στα γήπεδα, αλλά και στον στίβο της ζωής, 
ο Απόστολος, µετά την δοκιµασία του αυτή, στρά-
φηκε στην κολύµβηση και εντάχθηκε στην Εθνική 
οµάδα µεταµοσχευµένων αθλητών. Η πορεία του 
αξιοζήλευτη: τέσσερα χρυσά µετάλλια σε ευρωπα-

ϊκό επίπεδο και τρία (ένα κάθε χρώµατος) σε πα-
γκόσµιο, πριν πάρει την απόφαση να µεταπηδήσει 
στον στίβο, όπου «έγραψε» νέες «χρυσές» σελί-
δες στην καριέρα του. Το 2015 θεωρείται χρονιά 
ορόσηµο για τον Χαριτωνίδη, καθώς αναδείχθηκε 
παγκόσµιος πρωταθλητής στη δισκοβολία, σηµει-
ώνοντας, µάλιστα, παγκόσµιο ρεκόρ!

Για όλα τα παραπάνω, λοιπόν, ο Πανελλήνιος Σύν-
δεσµος Αθλητικού Τύπου αποφάσισε να τον τιµήσει 
την ∆ευτέρα (19/12) στην Γιορτή των κορυφαίων, 
µε τον ίδιο να στέλνει το µήνυµα «ποτέ να µην τα 
παρατάς!».

Ο Άρης, µετά τη νέα του επιτυχία στο Τσάµπι-
ονς Λιγκ, δοκιµάζεται σήµερα (17:00) στην Πά-
τρα κόντρα στον τοπικό Απόλλωνα και πρέπει 
να είναι προσεκτικός, αν θέλει να φύγει χωρίς 
απώλειες. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ, µε τον 
κόσµο στο πλευρό του, καλείται να κάνει την 
υπέρβαση αύριο (18:00) µε αντίπαλο τον Ολυ-
µπιακό στο Παλατάκι.

Την 11η νίκη του σε δώδεκα αγώνες σηµείωσε ο Κιλκι-
σιακός επί του Παλαιού Αγιονερίου και σήµερα δοκιµά-
ζεται στην Ποντοηράκλεια κόντρα στην Α.Ε. Πολυκά-
στρου. Η οµάδα του Κιλκίς παραµένει αήττητη, έχοντας 
µόλις µία ισοπαλία, και µόνη στην κορυφή, ούσα στο +7 
από τον ΠΑΟΝΕ Επταλόφου.

Ο Εδεσσαϊκός πήρε την τέταρτη φετινή του νίκη µα-
κριά από την Έδεσσα επί της ∆όξας Μανδάλου και πα-
ρέµεινε µόνος πρώτος στην κορυφή της Α1. Οι Εδεσ-
σαίοι, χάρη σε χατ-τρικ του Μεταξά, διατήρησαν το +2 
από την ∆όξα Εξαπλατάνου και θέλουν νέα νίκη αύριο 
(15:00) κόντρα στην ∆όξα Μελισσίου. Ο νεαρός πο-
δοσφαιριστής δήλωσε σχετικά στην Karfi tsa: «Χωρίς 
τους συµπαίκτες µου δεν θα είχα πετύχει τίποτα!».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ 11ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ
16:30 Λαύριο-Κολοσσός (NS2 HD Λ.π.Λ.)

17:00 Κύµη-Προµηθέας (NS2 HD Λ.π.Λ.)

17:00 ΑΕΚ-∆όξα Λευκάδας (COSMOTESPORT4 HD),

17:00 Απόλλων Π.-Άρης (NS4 HD)

17:00 Ρέθυµνο-Κόροιβος (NS2 HD Λ.π.Λ.).

ΑΥΡΙΟ

16:00 Τρίκαλα-Παναθηναϊκός (NS5 HD)
18:00 ΠΑΟΚ-Ολυµπιακός (NS3 HD)

BASKET LEAGUE

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

Σπορ / Karfitsa



ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ  
ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ...

Aυτό το Σάββατο 17 Δ εκεμβρίου μαζί με το 2+2     ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

...ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ  
ΑΞΙΑΣ 50€  
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ  
ΣΤΟ SUPERMARKET
σε 30 αναγνώστες μας  

...ΑΠΟ 300 ΛΙΤΡΑ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
σε 15 αναγνώστες μας

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΥΧΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 

...ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΑΞΙΑΣ 50€ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
ΣΤΟ SUPERMARKET
σε 30

€50€50Μ
ΕΓ

ΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μια μοναδική θρησκευτική έκδοση με όλες τις ευχές των Αγίων Πατέρων  
της πίστεώς μας για κάθε περίσταση: τη θεραπεία της ατεκνίας, τη βασκανία,  

τη θεραπεία του καρκίνου, την εργασία, την αρμονία της οικογένειας.

Ε υ χ έ ς 
τ ω ν  Ά γ ι ω ν  Π α τ έ ρ ω ν  
γ ι α  κ ά θ ε  Π ε ρ ί σ τ α σ η

ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ • ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ • ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ • ΟΖΟΙ

Τα πάντα για τον θυρεοειδή
ΠΡαΚτΙΚΕΣ ΚαΙ ΣΥΜΒατΙΚΕΣ ΘΕΡαΠΕΙΕΣ των ΠαΘΗΣΕων τΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Τα προβλήματα του θυρεοειδούς ταλανίζουν εκατομμύρια ανθρώπους. Στο ένθετο αυτό θα 
πληροφορηθείτε ποια είναι η σημασία του θυρεοειδούς αδένα για την υγεία όλου του σώματός σας, τι 
είναι η βρογχοκήλη, ο υπερθυρεοειδισμός, ο υποθυρεοειδισμός και ποια τα αίτια και τα συμπτώματα 
αυτών των παθήσεων. Θα πληροφορηθείτε ποιες είναι οι κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, για 
να ανακαλύψετε αν έχετε κάποια πάθηση του θυρεοειδούς και ποιες είναι οι συμβατικές ιατρικές 
θεραπείες. Τέλος, θα πληροφορηθείτε ποια διατροφή πρέπει να ακολουθήσετε, αν πάσχετε από 
βρογχοκήλη, υπερθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό και ποιες βιταμίνες, μέταλλα και άλλα διατροφικά 
συμπληρώματα και βότανα μπορούν να σας βοηθήσουν.
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