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Η... παγίδα του Τσίπρα  
και η παγίδα του Σόιμπλε

#anaskopisi_karfitsa_2016

Λίγες ώρες πριν η Ελλάδα να γιορτάσει τη Γέννηση του Κυρίου, δύο ευχές 
μπορεί να δώσει κανείς: Υγεία και να είναι αυτά τα τελευταία Χριστούγεν-
να της κρίσης. Εάν για το πρώτο υπάρχει ελπίδα, λόγω της προόδου της 
επιστήμης και της πίστης στον Θεό, για το δεύτερο τα μηνύματα που προ-
σλαμβάνονται από τη στάση κυβέρνησης και δανειστών μόνο αισιόδοξα 
δεν είναι! Από τη μία έχουμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος εμφανίζεται 
αποφασισμένος να τραβήξει το σχοινί στα άκρα, και από την άλλη τις πιο 
ακραίες φωνές στους κόλπους των δανειστών, που εισηγούνται σκληρή 
στάση απέναντι στην «ανυπακοή» της Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση, όλα 
δείχνουν πως η χώρα κινδυνεύει να συρθεί σε έναν νέο κύκλο ύφεσης 
και μιζέριας. 

Είναι τα έβδομα... μνημονιακά Χριστούγεννα και η ελληνική οικονομία 
δεν μπορεί να αντέξει άλλους κλυδωνισμούς. Οι πολίτες έχουν υποφέ-
ρει αρκετά, προκειμένου με πόνο και με κόπο να κρατηθεί η πατρίδα μας 
στην Ευρωζώνη και να μη διολισθήσει στα επίπεδα χωρών που απέχουν 
πολύ από το να χαρακτηριστούν ανεπτυγμένες. Ο Αλέξης Τσίπρας, που 
δείχνει να στήνει παγίδα στη Νέα Δημοκρατία, αγνοεί επιδεικτικά πως ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και οι άλλοι «ιέρακες» της λιτότητας καραδοκούν. 
Είτε αρέσει στο Μέγαρο Μαξίμου είτε όχι, το σενάριο του 
Grexit βρίσκεται ξανά στο τραπέζι, χάρη σε αδέξιους 
χειρισμούς από τους μεν και εμμονές από τους δε. 
Την ίδια ώρα, η αντιευρωπαϊκή ρητορική που 
ανασύρει από το ντουλάπι ο ΣΥΡΙΖΑ για μι-
κροκομματικούς λόγους ενδέχεται να προ-
καλέσει πρόβλημα και στην όποια επόμενη 
ελληνική κυβέρνηση. 

Κακά τα ψέματα, ελάχιστοι είναι αυτοί που 
πιστεύουν ότι θα πάμε σε εθνικές εκλογές 
στο τέλος της τετραετίας. Οι κινήσεις του 
πρωθυπουργού δείχνουν ότι στο πίσω μέ-
ρος του μυαλού του υπάρχουν οι κάλπες και, 
μάλιστα, με σκληρή έως αντιευρωπαϊκή ατζέντα. 
Στον αντίποδα, οι Ευρωπαίοι έχουν μπροστά τους τις 
δικές τους εκλογικές αναμετρήσεις και τη διόγκωση ενός 
ευρωσκεπτικιστικού λαϊκισμού. Μπορεί στην Αυστρία την ύστατη ώρα η 
Άκρα Δεξιά να ηττήθηκε, ωστόσο το κλίμα που διαμορφώνεται στις ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν είναι άλλο. Κάποιοι, μάλιστα, αδυνατούν να 
εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους για ποιον λόγο ένας πρωθυπουργός 
χρησιμοποιεί «δικά τους δανεικά», για να δώσει έστω και ένα εφάπαξ βο-
ήθημα σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Το 2017 δεν είναι 2015. Οι πρόωρες εκλογές (ή οι όποιες κάλπες έχει στο 
μυαλό του ο κ. Τσίπρας) δεν θα έχουν κανένα νόημα, εάν οι Ευρωπαίοι 
έχουν αποφασίσει να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε πολιτικό πνιγμό. Ο 
πρωθυπουργός έχει δύο επιλογές: Είτε να καταλήξει σε μία ακόμη δυσβά-
στακτη συμφωνία που θα τον διατηρήσει στην εξουσία, προβάλλοντας 
άλλη μία «περήφανη διαπραγμάτευση», είτε να οδηγήσει τη χώρα το συ-
ντομότερο σε εκλογές, χωρίς να στήνει παγίδες στον επόμενο –σύμφωνα 
με τις δημοσκοπήσεις– πρωθυπουργό. Την τρίτη επιλογή, μέρες που είναι, 
καλύτερα να μην τη συζητάμε. Καλά Χριστούγεννα!

Του Νίκου Καραμανλή
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Karfitsa / Editorial

Το σενάριο του 
Grexit επανήλθε στο 

τραπέζι, με τον κίνδυνο 
ενός νέου έτους ύφεσης 

και μιζέριας να 
καραδοκεί

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

Δ. Γαρούφας, Π. Παπαδόπουλος, Στ. Παπαθεμελής, Β. Μάστορας
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Karfitsa / Πολιτική

Όσο πολυπαραγοντικό ζήτημα 
και εάν είναι η ελληνική κρί-
ση, μιας και για το ξέσπασμα 

αυτής συμφύονται πληθώρα παρα-
μέτρων και αιτιών, κάποια πράγμα-
τα πρέπει να ειπωθούν με το όνομά 
τους. Τουλάχιστον τα βασικότερα 
εκ των αιτιών της κρίσης έπρεπε 
και πρέπει ακόμα και σήμερα – 7 
χρόνια μετά – να ειπωθούν ωμά.

Μια σκληρή γλώσσα πρέπει να παρουσιάσει 
τις σκληρές αλήθειες στο ευρύ κοινωνικό 
σώμα. Η παρουσίαση της αλήθειας δεν είναι 
η ικανή συνθήκη υπέρβασης της κρίσης είναι 
όμως απαραίτητη. Χωρίς αυτή δεν μπορούν να 
θεμελιωθούν σε ισχυρό βάθρο οι προσπάθειες 
υπέρβασής της.  Οι βασικές αιτίες της κρίσης 
έπρεπε και πρέπει να παρουσιαστούν και για 
έναν ακόμη λόγο. Μόνον μέσα από αυτήν την 
παρουσίαση μπορεί να γίνει και ιεράρχηση μέ-
τρων και προτεραιοτήτων. Λοιπόν, χωρίς πε-
ριστροφές και μισόλογα, μία μεγάλη αλήθεια 
είναι πως στον πυρήνα της ελληνικής κρίσης 
και χρεοκοπίας βρίσκεται το ασφαλιστικό σύ-
στημα. Εάν δεν είναι ο βασικός λόγος αυτής, 
είναι σίγουρα εντός των τριών κορυφαίων. 
Το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας και ο 

Του Αλέξανδρου Παπουτσή*

τρόπος προσέγγισης αυτού από πλευράς του 
πολιτικού συστήματος βρίσκεται στον πυρήνα 
της χρεοκοπίας και της κρίσης. Το ελληνικό 
ασφαλιστικό σύστημα μέσω 
της τριμερούς συγχρηματο-
δότησής του επιδοτήθηκε 
την δεκαπενταετία 2000-
2015 με αστρονομικά  ποσά. 
Η γενναιοδωρία προ κρίσης 
ήταν ασύλληπτη με τα σημε-
ρινά δεδομένα.

Γιατί λοιπόν αυτές οι πα-
γκοίνως αποδεκτές αλή-
θειες, βασισμένες σε έρευ-
νες, μελέτες, αριθμούς και 
στατιστικά στοιχεία δεν βρί-
σκονται στο επίκεντρο του 
δημοσίου διαλόγου; Γιατί 
αντί να ασχοληθούμε με 
το μείζον, ψάχνουμε υδρο-
γονάνθρακες, πολύτιμους 
λίθους στο υπέδαφος και 
σκοτεινά κέντρα που κα-
τατρέχουν τον Ελληνισμό 
επιδιώκοντας δήθεν την 
υποταγή του; Μα γιατί έχουμε το πολιτικό σύ-
στημα που μας αξίζει. Εκλέγουμε αυτούς που 
θα συνεχίσουν να δανείζονται πόρους από το 
μέλλον για να ικανοποιήσουν το παρόν. Γιατί 
έχουμε πολιτικούς που απέναντι στο «μα εμείς 
τα πληρώσαμε» των συνταξιούχων δεν έχουν 

το πολιτικό και ηθικό ανάστημα, την ηγετική 
δύναμη και συγκρότηση, την συναίσθηση της 
εθνικής ιστορικής ευθύνης να πουν «ΟΧΙ , 

ΔΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ» . 

Και εν πάση περιπτώσει ποιο 
το μέλλον της χώρας αν οι 
νέοι φύγουν στο εξωτερικό, 
αν δεν μπορούν να κάνουν 
οικογένειες, αν δεν εργα-
στούν και δεν παράγουν νέο 
πλούτο που μέσα από μία 
νέα και δίκαιη αυτή τη φορά 
συμφωνία γενεών θα ανα-
διανεμηθεί προς τους με-
γαλύτερους; Βέβαια κάποιο 
έκαναν καριέρες τάζοντας 
13η σύνταξη και δεν είναι 
μόνον ο Τσίπρας. Πολλοί εν-
διαφέρονται για το πώς θα 
αντικρύσουν τους γέροντες 
στα καφενεία χωρίς όμως να 
ιδρώνουν από το άγχος για 
το τι θα πούνε στους νέους. 
Το θυμικό όλων μας στην 
ελληνική κοινωνία αυτόματα 

μας υποδεικνύει πως ένας φτωχός γέροντας 
έχει ανάγκη. Είναι η συλλογική μας μνήμη που 
έχει καταχωρήσει τα γηρατειά ως την πρώτη 
κοινωνική ομάδα που δικαιούται στήριξης. 
Αυτή όμως είναι η εικόνα της Μεταπολίτευσης 
όπου οι γονείς της γενιάς του Πολυτεχνείου 

Χωρίς μισόλογα, 
μια μεγάλη αλή-
θεια είναι πως 

στον πυρήνα της 
ελληνικής χρεο-
κοπίας βρίσκεται 
το ασφαλιστικό 

σύστημα

ήταν όντως η γενιά των πολέμων, της φτώ-
χειας, των κατατρεγμών και της ανυπαρξίας 
κοινωνικών δομών.  Κλείνοντας παραθέτω 
πως ο μέσος όρος συνταξιοδότησης το 2015 
στο δημόσιο ήταν τα 55έτη. Είμαστε χαμένοι 
από χέρι.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός επιστήμονας

Ας δούμε μερικά δεδομένα :

1. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το 2009 
η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό ανα-
πλήρωσης, δηλαδή το πιο γενναιόδωρο σύ-
στημα και από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ.

2.Το 1975 η αναλογία εργαζόμενων ανά συ-
νταξιούχο ήταν 3,66:1 ενώ το 2009 1,7:1, σή-
μερα το 2016 καλύτερα να μην γνωρίζουμε.

3. Μόνο τη 10ετία 2000-2009, ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός πρόσφερε στα Ταμεία 98 
δισ., Για την τετραετία 2010 -2014 συνεισέ-
φερε 71 δις. Συνολικά για τη 15ετία 2000-
2014, το ποσό της επιχορήγησης των Ταμεί-
ων ανέρχεται σε 169 δισ.

4. Παρά τις μειώσεις των συντάξεων η δαπά-
νη δεν μειώνεται καθώς ωθούνται χιλιάδες 
εργαζόμενοι σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. 
Δαπανούμε όσα το 2008 με το ΑΕΠ σε σχέση 
με τότε να είναι -25%

«Μα εμείς τα… πληρώσαμε»
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Ιστορίες_για_Βορείους / Karfitsa

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

Θα γίνουν άραγε εκλογές; 

Το ερώτημα αν θα γίνουν εκλογές, αιωρείται καιρό τώρα ανα-
ζητώντας απάντηση. Υπάρχει απάντηση; Ασφαλώς. Υπάρχει 
κανένας που δεν βλέπει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί δι-
πλή τακτική; Από την μία δέχεται τα πάντα, δίνοντας τα πάντα 
στους δανειστές- εταίρους. Εμφανίζει ως μεγάλο κατόρθωμα 
την μείωση του χρέους κατά 45 δις. ευρώ περίπου με ορί-
ζοντα... το 2060 και δέχεται θηριώδη πλεονάσματα 3,5% για 
σειρά ετών. Δίνει εξετάσεις νομιμοφροσύνης προς τα έξω. 
Θα ήθελε να κλείσει την δεύτερη αξιολόγηση και να ενταχθεί 
στην ποσοτική χαλάρωση αγοράζοντας πολιτικό χρόνο παρα-
μονής στην εξουσία. Ταυτόχρονα, ανακοινώνει στο εσωτερικό 
της χώρας ότι θα μοιράσει 617 εκατομ.ευρώ στους συνταξι-
ούχους θεωρώντας ότι απευθύνεται σε ανόητους ,αφού μόνο 
οι περικοπές του ΕΚΑΣ τα έτη 2016-2017 ανέρχονται σε 587 
εκατομ.ευρώ, ενώ στην δήθεν αριστερή διετία πετσοκόφτη-
καν οι συντάξεις κατά 2,5 δις.ευρώ και το 2017 θα μειωθούν 
κατα άλλο 1 δις. ευρώ ! Πανικόβλητος προσπαθεί να σταματή-
σει την δημοσκοπική κατακρήμνιση του ΣΥΡΙΖΑ , περιπλέκο-
ντας όμως την πορεία της αξιολόγησης . Έξω υπάκουος , μέσα 
αθεράπευτος λαικιστής. Έτοιμος για όλα..

Κι όμως, τολμάει να θέτει διχαστικά διλήματα του στυλ «με 
ποιον ειστε, με τον Σόιμπλε ή με τον λαό». Τολμάει να μιλάει 
για υπάκουους ,που δεν θα αφήσει στα χέρια τους την χώρα! 
Αυτά τα λέει ο άνθρωπος που από αντιμνημονιακός αποδεί-
χτηκε ο πιο μνημονιακός απ΄όλους, ο Πρωθυπουργός που ευ-
θύνεται για το τρίτο Μνημόνιο, για τα capital controls , για την 
ζημιά 85 δις.ευρώ στην χώρα των περυσινών θεατρινισμών 
που βαφτίστηκαν υπερήφανη διαπραγμάτευση , ο πολιτικός 
που δέχτηκε την υποθήκευση όλης της ακίνητης περιουσίας 
της χώρας για 100 χρόνια!

Είναι φανερό ότι είναι πανικόβλητος και γι’  αυτό ξύπνησε και 
πάλι ο τυχοδιωκτισμός που τον χαρακτηρίζει , η τάση του να 
διχάζει τον λαό κάθε φορά που οδηγείται σε αδιέξοδο. Παίζει 
και πάλι το περυσινό έργο που μας οδήγησε στο χείλος του 
γκρεμού και πάντως σε ένα Μνημόνιο που λίγους μήνες πριν 
δεν χρειαζόταν.

Ξεχνάει, ότι το ίδιο πολιτικό,επικοινωνιακό κόλπο , δεν πιά-
νει πάντα και πως πάνω από το 80% της κοινής γνώμης έχει 
αρνητική άποψη πια για την πολιτική αυτής της περίεργης 
αριστεροδεξιάς Κυβέρνησης . Ωστόσο, ο πανικός οδηγεί συ-
χνά σε επικίνδυνους ταχτικισμούς και αυτό δεν πρέπει να το 
επιτρέψουν οι πραγματικές ευρωπαικές, μεταρρυθμιστικές 
δυνάμεις.

Η χώρα δεν μπορεί να ξαναζήσει ένα νέο δράμα που ίσως 
αποδειχθεί και μοιραίο. 

* Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Του Ζαχαρία Ζούπη*

■  Έντονες στιγμές συγκίνησης, περηφάνιας και αισιοδοξίας που θα μείνουν αξέχαστες στους εκατοντάδες θεατές που 
κυριολεκτικά πλημμύρισαν το Κέντρο Πολιτισμού του δημαρχείου στο Πανόραμα σημάδεψαν την ειδική εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο δήμος Πυλαίας  Χορτιάτη  και ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης προκειμένου   να   τιμήσει  τους   533   
νέους   φοιτητές,  που εισήλθαν και φέτος στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές της χώρας. «Είστε   η   ακαδημαϊκή   
γενιά   που   θα   χτίσει   το   νέο   σύγχρονο   προφίλ   του   ελληνικού πανεπιστημίου, μαζί με μια εξαίρετη νέα γενιά 
επιστημόνων καθηγητών. Ωστόσο ότι και αν κάνετε με τη ζωή σας και το μέλλον σας, να μην ξεχνάτε τις ρίζες σας. 
Να θυμάστε πάντοτε τους δασκάλους και τους γονείς σας» είπε ο δήμαρχος έχοντας στο πλευρό του τους αυριανούς 
επιστήμονες και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Μιχάλη Γεράνη

■  Την ανθρώπινη πλευρά του μας αποκάλυψε μέσα 
από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook 
ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Πρόσφατα ο στε-
νός συνεργάτης του Γιάννη Μπουτάρη βρέθηκε σε 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Θεσσαλονίκη, 
προκειμένου να αποχαιρετίσει δυο οικογένειες προ-
σφύγων που έφυγαν για την Αθήνα και από εκεί για 
κάποια περιοχή της Ευρώπης. Παρούσα ήταν και η 
σύζυγός του κ. Αβραμόπουλου Γκέλυ η οποία δρα-
στηριοποιείται αρκετά στο ζήτημα των προσφύγων.

Μήνυμα του Ευθύμη Καρανάσιου 
για τις γιορτές!

■  Στην τελετή βράβευσης  βρέθηκε και ο 
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Σάββας Ανα-
στασιάδης. Εκεί συνάντησε την τυφλή… 
μαραθωνοδρόμο, Κυριακή Ισπαχανίδου 
με την οποία είχε την ευκαιρία να ανταλ-
λάξει ευχές για τις γιορτές που έρχονται 
και να την συγχαρεί για τη δική της τιτά-
νια προσπάθεια, η οποία αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για κάθε νέα και για κάθε νέο. 

Χαρμόσυνο μήνυμα αγάπης και ελπίδας φέρνει σε όλους μας το 
γεγονός της γέννησης του Χριστού. Η αγάπη, ως κύριο συστατικό 
και θεμέλιο της χριστιανικής πίστης, αποκτά ξεχωριστή αξία και 
σημασία  στις μέρες μας καθώς οι δοκιμασίες είναι πολυποίκιλες. 

Με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες 
της εποχής. Με αγάπη και αλληλεγγύη δημιουργούμε ένα καλύτε-
ρο αύριο που μας αξίζει.

Φίλες και Φίλοι συμπατριώτες,

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ευθύμης Καρανάσιος - πρ. Βουλευτής Χαλκιδικής
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Ιστορίες για Βορείους / Karfitsa

■  Στην Καλαμαριά για περισσότερες από 
τρεις ώρες βρέθηκε την περασμένη βδομάδα ο 
πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμ-
ματος «Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών» 
Γιώργος Παπανδρέου. Συναντήθηκε με τον 
«πράσινο» δήμαρχο της περιοχής Θεοδόση 
Μπακογλίδη και στελέχη της διοίκησης και 
στην πορεία κατευθύνθηκε προς την αίθου-
σα του δημοτικού συμβουλίου για να μιλήσει 
σε τοπικά στελέχη του. Όπως αποκάλυψε το 
karfitsa.gr πριν λίγες ημέρες ο κ. Παπανδρέου 
εμφανίστηκε ανοικτός σε συνεργασία με άλλα 
κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, για την ένωση του 
κεντρώου χώρου. Είπε ωστόσο, ότι η όποια 
συμφωνία να γίνει πάνω σε συγκεκριμένες 
αρχές και κάλεσε αυτή να μην είναι εκλογική. 
Ξεκαθάρισε επίσης πως ο ίδιος δεν επιθυμεί 
συνεργασία της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης με την Νέα Δημοκρατία. «Η προηγούμε-
νη εμπειρία συνεργασίας μας με την ΝΔ ήταν 
τραγική, μας υπονόμευσαν. Σε όποια περίπτω-
ση συμπόρευσης με τους παλιούς ή με νέους 
συντρόφους πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν 
θα συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση με την 
ΝΔ» είπε βάζοντας στο κάδρο τον… Ευάγγελο 
Βενιζέλο. 

■  Πυρ και μανία έγινε ο πρώην πρόεδρος του 
δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Λαμτζίδης για τον 
αποκλεισμό του αλλά και της δημοτικής του 
παράταξης στην Καλαμαριά από την σύσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε για το… ΜΕΤΡΟ 
Καλαμαριάς! Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 

του «φαίνεται ότι τα έργα του ΜΕΤΡΟ αποτε-
λούν προσωπική υπόθεση του δημάρχου και 
δεν έχουν λόγο οι υπόλοιπες παρατάξεις  του 
δημοτικού συμβουλίου! Γι’ αυτό προτιμά να 
«συσκέπτεται» κλειστά και χωρίς την παρου-
σία της αντιπολίτευσης. Καλούμε όλους τους 
δημοτικούς συμβούλους να είναι παρόντες   
–έστω και «απρόσκλητοι» -  για να λάβουν 
άμεση γνώση των εξελίξεων και παραδίδουμε 
τη στάση του δημάρχου στην κρίση των δημο-
τών για τα αναγκαία συμπεράσματα». Άντε και 
ο δήμαρχος είναι πολιτικά… απέναντι! Ο «σύ-
ντροφός» του Λαμτζίδη και πρόεδρος της ΑΤ-
ΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Γιάννης Μυλόπουλος γιατί 
δεν κάλεσε τους ΣΥΡΙΖΑίους; 

■  Ο ίδιος είναι επικεφαλής της αντιπολί-
τευσης στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και έχει 
τοποθετηθεί στην θέση του προέδρου της 
εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Ο λόγος για 
τον Απόστολο Αντωνούδη ο οποίος την πε-
ρασμένη Κυριακή όχι μόνο βρέθηκε αλλά μί-
λησε και στην εκδήλωση των Παπανδρεϊκών 
της Θεσσαλονίκης με θέμα το προσφυγικό και 
το μεταναστευτικό. Σε σχετική ερώτηση της 
KARFITSA προς τον πρόεδρο της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.» εκείνος απάντησε «φτιάχνουμε 
την μεγάλη παράταξη της Σοσιαλδημοκρατί-
ας»! 

■  Να στηρίξουν τον… Γέροντα Παΐσιο κάλεσε 
τους ψηφοφόρους του και όχι μόνο ο βουλευ-
τής Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων, 
Αριστείδης Φωκάς. Συγκεκριμένα ο εκπρόσω-
πος του λαού κάλεσε τους Θεσσαλονικείς να 

στηρίξουν το πολύτιμο έργο ευθύνης και προ-
σφοράς που φέρει σε πέρας ο πατέρας  Χρή-
στος Μήτσιος και το φιλανθρωπικό σωματείο 
«Κοινωνία Αγάπης και προσφοράς: Γέροντας 
Παΐσιος». «Με δεδομένη την τεράστια πλέον 
ανάγκη υποστήριξης συνανθρώπων μας που 
πλήττονται σκληρά από την ανεργία και την 
φτώχεια, καλούμαστε όλοι να στηρίξουμε, στο 
μέτρο των δυνατοτήτων μας, τους οικονομικά 
ασθενέστερους, δείχνοντας έμπρακτα την αλ-
ληλεγγύη και την ανθρωπιά μας. 

Από τα… καλά εστιατόρια στα ταβερνάκια! Ο 
Ευάγγελος Βενιζέλος μακριά από τα κυβερνη-
τικά πόστα φαίνεται πως γνωρίζει ξανά τις… 
μικρές χαρές της ζωής. Πρόσφατα βρέθηκε 
σε… κουτουκάκι με τη σύζυγό του και γνω-
στή δικηγόρο Λίλα Μπακατσέλου μετά από 
εκδήλωση βιβλίου στην οποία συμμετείχε. 
Φαίνεται πως τα… παλιά μεγαλεία όταν ο Β. 
Βενιζέλος ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Σαμαρά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Βέβαια, 
αυτό έχει και τα καλά του! Βρίσκει χρόνο να 
πιει και κανένα… τσιπουράκι! 

■  Σε καφετέρια του Ψυχικού εντόπι-
σαν πληροφοριοδότες της στήλης πριν 
από λίγες ημέρες τον πρώην υφυπουρ-
γό της κυβέρνησης Καραμανλή Κώστα 
Κιλτίδη με τον επίσης… υπουργό- και 
μάλιστα πρωτοκλασάτο- εκείνης της 
περιόδου, Θόδωρο Ρουσόπουλο. Οι 
δυο άνδρες συζητούσαν για πολλή 
ώρα, τους ακούσαμε να σχολιάζουν 
και την κυβέρνηση Τσίπρα και την αντι-
πολίτευση Μητσοτάκη. Για όσους δεν 
γνωρίζουν Κιλτίδης και Ρουσόπουλος 
είναι καλοί φίλοι και έχουν κοινό ση-
μείο αναφοράς τον Κώστα Καραμανλή. 
Βρίσκονται τακτικά και ανταλλάσσουν 
απόψεις. Και όχι μόνο στο Ψυχικό αλλά 
και προς… Ραφήνα μεριά! 
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αλλά λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της 
αλλαγής της κυβέρνησης, η διαδικασία δεν ολο-
κληρώθηκε. Με καθυστέρηση 2 ετών, αλλαγή 4 
ημερομηνιών ως Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας 
και παλινωδίες μεταξύ νομοθετικής ρύθμισης ή 
έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), 
το θέμα φαίνεται να οδεύει προς επίλυση. Παρά 
την θετική εξέλιξη, θεωρούμε πολύ φιλόδοξο το 
στόχο, έως την 9η Φεβρουαρίου 2017 να έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την καθιέ-
ρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» 
κατέληξε ο κ. Αναστασιάδης. 

■  Στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της 
πρόκειται να προχωρήσει η περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, 
δεδομένου ότι το 78% του συνόλου των κτιρίων 
αυτών είναι κατασκευασμένα πριν από το 1985 
και δαπανώνται μεγάλες ποσότητες καυσίμων 
για την θέρμανσή τους το χειμώνα. Σύμφωνα με 
την πρόταση προς στο Επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα της περιφέρειας για την περίοδο 2014 - 2020 
που εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο 
Κεντρικής Μακεδονίας, τα μέτρα ενεργειακής 
αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων που θα 
ληφθούν επιδιώκεται να συμβάλλουν στη μεί-
ωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην πα-
ράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτι-
κών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων 
και της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

■  Σε δωρεές επίπλων, γραφείων και αντικειμέ-
νων που μέχρι σήμερα και για χρόνια κοσμούσαν 
τις σουίτες, τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους 
χώρους του Μακεδονία Παλλάς σκέφτεται να 
προχωρήσει ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν 
Σαββίδης λόγω… ανακαίνισης. Το ιστορικό ξε-
νοδοχείο της Θεσσαλονίκης τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται να κλείσει οριστικά για να ανοίξει 
ξανά με… άλλη όψη σε μερικούς μήνες. Τις τε-
λευταίες ημέρες σύμφωνα με πληροφορίες του 
karfitsa.gr ο ιδιοκτήτης του πεντάστερου ξενοδο-

Karfitsa / Ιστορίες για Βορείους

■  Σε ολική ανακαίνιση του γηπέδου της Τού-
μπας προχωρά ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 
Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος έφθασε σε συμφωνία με 
την εταιρεία AETER Architects για την αναβάθ-
μιση της έδρας του Δικεφάλου. Όπως αναφέρει 
στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία έχει αναλάβει 
την ανακαίνιση, τη βελτίωση και τη στέγαση του 
σταδίου. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές 
περαιτέρω λεπτομέρειες της ανακατασκευής, 
όπως το εάν θα αλλάξει η χωρητικότητα του 
γηπέδου, η προσβασιμότητα σε αυτό ή άλλες 
τεχνικές παρεμβάσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία, 
με έδρα την Αθήνα, είναι από τις πλέον γνωστές 
στον τομέα αυτό και έχει αναλάβει αρκετά μεγά-
λα projects όπως το σχέδιο για τα 14 περιφερει-
ακά αεροδρόμια που ανέλαβε η εταιρεία Fraport, 
το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, την ανακαίνιση του 
424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονί-
κης και του «Ερρίκος Ντινάν», του ξενοδοχείου 
Χίλτον κ.α.

■  Τις έκοψαν αλλά τις… ακύρωσαν τελικά 
τις κλήσεις! Αναφερόμαστε στους κατοίκους 
της περιοχής που την ημέρα της επίσκεψης 
του Αλέξη Τσίπρα στο Διοικητήριο είχαν σταθ-
μεύσει τα αυτοκίνητά τους πέριξ του… Μαξί-
μου Θεσσαλονίκης. Μετά από την έντονη αντί-
δραση της γειτονιάς η τροχαία αποφάσισε να 
ανακαλέσει και να ακυρώσει τις κλήσεις που 
κόπηκαν. Υποθέτουμε με τις… ευλογίες του 
πρωθυπουργού, ε;

■  Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά… τρεις χιλιάδες πυ-
ροτεχνήματα θα κάνουν την νύχτα… μέρα στην 
Θεσσαλονίκη ανήμερα της νέας χρονιάς. Όταν το 
ρολόι δείξει μεσάνυχτα  τα πυροτεχνήματα που 
θα ρίξει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Θεσσαλονίκης θα πέσουν βροχή! Σκοπός, 
όπως μας ενημερώνει μέσω ανακοίνωσης ο φο-
ρέας είναι «η μαγική εικόνα της πόλης να φτάσει 
σε όλο τον κόσμο μέσω των social media».

■  Την… εκλογική του περιφέρεια, τη Β΄ Θεσσα-
λονίκης, ενισχύει ο πολιτευτής του «Ποταμιού» 
Νίκος Νυφούδης. Ο ίδιος  πριν λίγες ημέρες 
άνοιξε ένα καινούριο κατάστημα στην περιοχή 
του Χορτιάτη. Πρόκειται για ένα εστιατόριο με 
το οποίο ο νεαρός επιχειρηματίας θέλει να δείξει 
πως ενισχύει την τοπική οικονομία, αφού συνερ-
γάζεται με πολλούς τοπικούς παραγωγούς. Όσοι 
γνωρίζουν τον Νυφούδη αναφέρουν στην στήλη 
πως με την ενέργειά του αυτή θέλει να στείλει το 
μήνυμα και στην ηγεσία του «Ποταμιού» ότι είναι 
παρών και έτοιμος να αναλάβει πρωτοβουλίες 
κα καθήκοντα μετά την ανεξαρτητοποίηση της 
Κατερίνας Μάρκου!

■  Ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών της 
Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονί-
κης, Σάββας Αναστασιάδης είπε… τα σύκα σύκα 
και τη σκάφη σκάφη! Σε απάντηση των όσων 
δημοσιοποιήθηκαν από τον αρμόδιο υφυπουργό 
Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ σχετικά με τον ορισμό 
της 9ης Φεβρουαρίου, ως Παγκόσμιας Ημέρας 
Ελληνοφωνίας και την πορεία του θέματος, δή-
λωσε πως «για την αποκατάσταση της αλήθειας 
που φαίνεται να μην γνωρίζει ο κ. Κουίκ, υπενθυ-
μίζεται ότι η πρόταση για την καθιέρωση Παγκό-
σμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας κατατέθηκε 
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της 
Διασποράς της Βουλής, το καλοκαίρι του 2014 
από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και 
Αδελφοτήτων της Ιταλίας και έγινε ομόφωνα 
αποδεκτή».  Ο κ. Αναστασιάδης συμπλήρωσε, ότι  
«στη συνέχεια, κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες 
για την καθιέρωση Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας 
στο εσωτερικό της χώρας, που είναι προϋπόθε-
ση για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας, 

■  Μέχρι την Καστοριά έφτασε η… χάρη τους! Αναφερόμαστε στο δίδυμο της ΔΕΘ- 
HELEXPO, Τάσο Τζήκα και Κυριάκο Ποζρικίδη οι οποίοι βρέθηκαν την περασμένη Δευ-
τέρα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και υπέγραψαν μνημόνιο  συνεργασίας για 
τη συνδιοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας Καστοριάς. Στην 42η Διεθνή Έκθεση 
Γούνας Καστοριάς η ΔΕΘ-Helexpo θα συνδράμει με την παροχή τεχνογνωσίας ως τε-
χνικός σύμβουλος της διοργάνωσης, με στοχευμένες επικοινωνιακές ενέργειες, αλλά 
και με την ένταξη της εν λόγω έκθεσης στο εκθεσιακό της πρόγραμμα. Από ότι μάθαμε 
Τζήκας και Ποζρικίδης ναύλωσαν για το σκοπό αυτό και πούλμαν για την μεταφορά δη-
μοσιογράφων στην περιοχή. Η ημερήσια εκδρομή ολοκληρώθηκε με βόλτα στα Γιάννενα 
και καφέ με θέα την… λίμνη της!

Επί ποδός βρίσκονται οι άντρες της τρο-
χαίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου  να 
καταφέρουν να βάλουν μία «τάξη» στην 
οδό Τσιμισκή που «πνίγεται» από τα παρ-
καρισμένα. Οδηγοί σταθμεύουν παρά-
νομα σε έναν από τους κεντρικότερους 
δρόμους της Θεσσαλονίκης, με αποτέλε-
σμα η κίνηση να είναι ακόμη πιο έντονη. 
Εν όψει των εορτών – όπου συνήθως 
αυξάνεται ο όγκος των οχημάτων που 
κινούνται στο κέντρο της πόλης- άντρες 
τις τροχαίας βρίσκονται στους δρόμους 
προκειμένου να ρυθμίσουν καλύτερα 
την κυκλοφορία και να «τιμωρήσουν» 
τους… παράνομους. Μάλιστα οι έλεγχοι 
της υπηρεσίας στους δρόμους της πό-
λης, αναμένεται να είναι εντονότερη τις 
ημέρες των εορτών.

Μια… selfie ήταν αρκετή για να πέσουν 
εκατοντάδες «like» βροχή. Ο λόγος 
για την παραπάνω φωτογραφία που 
έβγαλαν το περασμένο Σαββατοκύρια-
κο ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, η 
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Καλυψώ Γούλα και η διευθύντρια του 
Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
Κυριακή Ουδατζή. Οι τρεις τους συμ-
μετείχαν σε φιλανθρωπική δράση και 
είπαν με μια φωτογραφία να μοιρα-
στούν την χαρά τους και με τους διαδι-
κτυακούς τους φίλους!

χείου που έχει φιλοξενήσει βασιλείς, προέδρους 
κρατών, πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες παγκό-
σμιας εμβέλειας   σκέφτεται να προχωρήσει σε 
δωρεές επίπλων σε φορείς, συλλογικότητες και 
υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Σε επικοινωνία 
που είχε η KARFITSA με στέλεχος του ξενοδο-
χείου επισημάνθηκε πως υπάρχουν σκέψεις αυ-
τές, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία 
απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος της ανα-
καίνισης που ακούει στο όνομα REMAKE  και έχει 
ξεκινήσει εδώ και καιρό στο Μακεδονία Παλλάς 
αγγίζει τα 12,4 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα είχαν 
δηλώσει στελέχη της εταιρίας συμφερόντων 
Σαββίδη πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Βόρεια 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Όλο και πιο… κοντά έρχεται στο ΠΑΣΟΚ η ανε-
ξάρτητη πλέον βουλευτής  της Β’ Θεσσαλονίκης, 
Κατερίνα Μάρκου. Πρόσφατα… έπαιξε μπάσκετ 
με άλλους βουλευτές και στελέχη της Χαριλάου 
Τρικούπη (Γιάννης Μανιάτης, Ανδρέας Λοβέρ-
δος και Παύλος Χρηστίδης) για καλό… σκοπό! 
Πιο συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι του λαού… 
έπαιξαν  για το συσσίτιο του Ναυπλίου υπό τις 
οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη. Σε ότι αφορά το 
μέλλον της κ. Μάρκου πολλοί είναι εκείνοι που 
ήδη προεξοφλούν την συμμετοχή της σε κάποιο 
ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ όταν και εάν γίνουν 
εκλογές. Η ίδια στην πρώτη συνέντευξη που είχε 
παραχωρήσει στην KARFITSA λίγες ώρες μετά 
την έξοδό της από το «Ποτάμι» του Σταύρου Θε-
οδωράκη είχε αποκαλύψει πως μιλά με στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ αλλά και ηγετικούς παράγοντες της 
Νέας Δημοκρατίας!
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Μιχ. Ζορπίδης προς Κυβέρνηση:  
«Ό,τι πήρατε... πήρατε από το Λαό»!

Ευθ. Καρανάσιος: Υγιής επιχειρηματικότητα

«Η υπερφορολόγηση καταστρέφει την 
πραγματική οικονομία και τα απανωτά 
χαράτσια δεν αυξάνουν τα έσοδα του 
κράτους. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να βρει 
άλλους τρόπους για να εισπράξει χρή-
ματα. Για μία ακόμη φορά λέμε στους 
κυβερνητικούς: ό,τι πήρατε... πήρατε 
από το Λαό. Βρείτε από αλλού χρήματα 
τώρα! Μειώστε το κράτος, καταργήστε 
άχρηστους οργανισμούς, κάντε αποκρα-
τικοποιήσεις, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ! 
Ο κόσμος δεν έχει πια να δώσει, του τα 
πήρατε όλα...»

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Μιχάλης Ζορπίδης, μιλώντας σε δημοσι-
ογράφους της Θεσσαλονίκης και κάλεσε 
όλους τους καταναλωτές να προτιμούν 
για όλα τα χριστουγεννιάτικα ψώνια 
τους, τις τοπικές αγορές και τους παρα-
δοσιακούς επαγγελματίες και καταστη-
ματάρχες. «Το Επιμελητήριο μας συνεχί-
ζει την καμπάνια του και τονίζει προς τους 
πολίτες πως στα καταστήματα θα βρουν 
ποιοτικά προϊόντα, σε χαμηλές τιμές με 
ζεστή εξυπηρέτηση και ανθρωπιά», τό-
νισε. Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ τόνισε ακόμη 

ότι «δεν είναι δυνατό, έξι χρόνια μετά το 
Πρώτο Μνημόνιο να αυξάνουμε τις κρα-
τικές δαπάνες, να κάνουμε προσλήψεις 
δημοσίων υπαλλήλων και επειδή πρέπει 
να τους πληρώνουμε, να αυξάνουμε τους 
φόρους για όλους τους Έλληνες, κάτι 
που σκοτώνει την Αγορά... Αυτή η κοροϊ-
δία πρέπει να σταματήσει...», είπε.

Τα εύσημα από τους διαδικτυακούς του φίλους πήρε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, 
Γιάννης Μυλόπουλος για την πρωτοβουλία του να διακοσμήσει τις άχαρες λαμαρί-
νες  σε κεντρικά εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ μέσα στην πόλη. Κάποιοι δε, έσπευσαν να 
του υπενθυμίσουν πως κάτι τέτοιο είχε ξαναγίνει και κατά το παρελθόν, με τα έργα 
τέχνης να καταστρέφονται σε «χρόνο dt». Ας μη ξεχνάμε άλλωστε πως πρόκειται 
για ένα έργο με… ιστορία από το 1986 επί δημαρχίας του Σωτήρη Κούβελα. 

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

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

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

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

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

Οι εργασίες κατασκευής του ΤΑΡ ξεκίνησαν.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.tap-ag.gr

Με αφορμή την ασκούμενη κυβερνητική 
πολιτική ο πρώην βουλευτής της ΝΔ από τη 
Χαλκιδική, Ευθύμης Καρανάσιος σχολίασε:  
«Η ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα 
της κυβέρνησης είναι για ακόμη μία φορά 
εμφανείς, η «εσωτερική στάση πληρωμών» 
θα διογκωθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας 
της νέας καθυστέρησης ολοκλήρωσης της 
δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος.  
Εμείς θα εξακολουθούμε να λέμε φωναχτά 
και χωρίς αστερίσκους ότι θέλουμε να στη-
ρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, την 
παραγωγή πλούτου από ιδιωτικές επενδύ-
σεις, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπορέ-
σουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της 
ανεργίας, να δημιουργήσουμε σταθερές και 
καλά πληρωμένες θέσεις απασχόλησης, για 
να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από 
το φαύλο κύκλο στον οποίο έχει μπει τα τε-
λευταία χρόνια. Στο επόμενο κυβερνητικό 
σχήμα θα συμμετέχουν οι καλύτεροι, για 
την ανόρθωσης της Ελλάδος, το βάρος θα 

πέσει στη στήριξη της επιχειρηματικότητας 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
προσέλκυση επενδύσεων, η οποία σήμερα 
υπονομεύεται από την κυβέρνηση».
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Karfitsa / Πολιτική

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΔ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Τσίπρας φεύγει, ο… Μητσοτάκης έρχεται;

Την πολιτική του «ώριμου 
φρούτου», ακολουθεί η ΝΔ. 
Η πεποίθηση πως πάμε σε 

εκλογές είναι διάχυτη, μέσα στα 
μοντέρνα γραφεία του Μοσχάτου. Η 
διακυβέρνηση Τσίπρα, φθάνει στα 
όρια της και το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης αισθάνεται 
έτοιμο για να κυβερνήσει. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης βρίσκεται σε μια 
συνεχή περιοδεία. Το ίδιο μοντέλο 
ακολουθούν βουλευτές και στελέ-
χη. Ιδίως, οι τηλεοπτικά αναγνωρί-
σιμοι. Όμως η στρατηγική που έχει 
σχεδιαστεί δεν προσφέρει τίποτα 
καινούριο στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

Ουσιαστικά οι προτάσεις της αντιπολίτευσης 
ταυτίζονται με τους αυστηρούς κανόνες που 
έχουν θέσει τα μνημόνια. Και μπορεί ο Αλέξης 
Τσίπρας, και η κυβέρνησή του να παλινωδούν 
σε αριστερίστικες ρητορείες, επί της ουσίας 
όμως ασκούν ακριβώς την ίδια αδιέξοδη πο-
λιτική χωρίς οφέλη για τους Έλληνες πολίτες. 
Η μόνη πραγματική διαφορά μεταξύ των δύο 
κομμάτων είναι το «αφήγημα». Για τον Αλέξη 
Τσίπρα, τα μέτρα του μνημονίου είναι μονό-
δρομος, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα μέτρα 
του μνημονίου είναι ο σωτήριος μονόδρομος.

ΝΔ και εκλογές

Οι δημοσκοπήσεις που έως τώρα έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας φέρουν σαφές προ-
βάδισμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης έναντι της κυβέρνησης, όπως και 
του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Αλέ-
ξη Τσίπρα. Όμως, όπως εκτιμούν παλιά και 
έμπειρα στελέχη της παράταξης, το κόμμα δεν 
… τσουλάει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίζει 
μόνος του και χάνει. Η στρατηγική που έχει 
χαραχθεί είναι ατελέσφορη. «Δεν φέρνει κάτι 
νέο. Σέρνει το κόμμα ως τις πρόωρες εκλο-
γές. Εάν δεν υπάρξει επιτυχία, τότε θα ψα-
χνόμαστε», εκτιμά έμπειρος αναλυτής, παλιό 
στέλεχος της παράταξης. Και είναι φανερό, 
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πορεύεται ακο-
λουθώντας τα γεγονότα και δεν προπορεύεται 
χαράσσοντας πολιτική. 

Το πολιτικό κεφάλαιο που χάθηκε

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν φέρνει σύγ-
χρονο πολιτικό λόγο. Ήταν διαφορετικό πρό-
σωπο στην κούρσα της προεδρίας. Όσα τότε 
ευαγγελιζόταν, τώρα τα έχει  βάλει στην άκρη. 
Δεν τα εφαρμόζει. Ακολουθεί την πεπατη-
μένη», υποστηρίζει ένα άλλο στέλεχος της 
παράταξης. Επίσης, υπάρχει η εκτίμηση, ότι 
το κόμμα της ΝΔ έχει «αδωνιδοποιηθεί». Και 
αυτό σαφώς δεν είναι προς τιμήν της παρά-
ταξης. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι 

Της Όλγας Γκάλη

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
δεν αρθρώνει τον δικό του 
πολιτικό λόγο, για να δημι-
ουργήσει πολιτικό κεφάλαιο 
που θα εξαργυρωθεί στην 
αγορά των εκλογών. Αντι-
θέτως, δεν καινοτομεί, φο-
βούμενος και τα εσωτερικά 
αλλά και τα μέτωπα του 
εξωτερικού.

Παλινωδίες και λάθη

Απολύτως χαρακτηριστική 
ήταν η στάση της ΝΔ, στο 
θέμα που προέκυψε πρό-
σφατα, με την ψήφιση στη 
βουλή της «13ης σύνταξης», 
όπως ονομάστηκε. Το κόμμα 

της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης ξεκίνησε με άρνηση 
ψήφισης της επίμαχης διάτα-
ξης. Συνέχισε με non paper, 
εξηγώντας διεξοδικά την 
πολιτική της στάση και κατέ-
ληξε να αποχωρήσει από την 
ψηφοφορία. Η παλινωδία 
αυτή αλλά και η άρνηση της 
παράταξης να υπερψηφίσει 
μια διάταξη, θετική για μεγά-
λη μερίδα συνταξιούχων που 
έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα 
από την ακολουθούμενη οι-
κονομική πολιτική, έδωσε 
την εικόνα ότι πρόκειται για 
μια παράταξη ανάλγητη, αδι-
άφορη προς την κοινωνία. 

Παρότι, το σύνολο σχεδόν της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας ακολούθησε την απόφαση του 
προέδρου τηρώντας κοινή στάση, ωστόσο η 
δυσαρέσκεια ήταν έντονη για το συγκεκριμένο 
χειρισμό. Μάλιστα συζητήθηκε έντονα και η 
στάση του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντί-
νου Καραμανλή, ο οποίος απλώς προτίμησε 
να μην παραστεί στη συνεδρίαση της βουλής.

Το κεφάλαιο Κ. Καραμανλής
Ο πρώην πρωθυπουργός που ακόμη και 
σήμερα είναι ένα από τα αγαπητά πρόσωπα 
της παράταξης, παραμένει αμίλητος και φυ-
σικά δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία 
απολύτως κίνηση. Ενδεχομένως να θεω-
ρεί πως δεν έχει φθάσει η κατάλληλη ώρα. 
Άλλο πρόσωπο μέσα από την παράταξη που 
θα μπορούσε να βγει μπροστά, να διαχωρί-
σει τη στάση του και να τραβήξει νέα πορεία 
αφήνοντας πίσω ένα κόμμα άρρωστο όπως 
η ΝΔ, δεν φαίνεται να υπάρχει.  Την ίδια ώρα 
η παράταξη, βρίσκεται σχεδόν στον πλήρη 

έλεγχο των Μητσοτακικών με ότι αυτό συ-
νεπάγεται. Οι αντιδράσεις και οι αντιρρήσεις 
εντός είναι υποτονικές αν όχι και ανύπαρ-
κτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημο-
σκοπήσεων, η κυβερνητική εξουσία φθάνει 
οπότε όλοι ομονοούν και συμπλέουν.

Εάν προκηρυχθούν εκλογές έως τις 20 
Μαρτίου, τότε αυτές θα διεξαχθούν με λίστα. 
Πάντως παρά τη δημοσκοπική πρωτιά της 
ΝΔ, η αυτοδυναμία δεν φαίνεται να έρχεται 
και ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει πάντα ένας 
ισχυρός αντίπαλος.

Μνημόνια 
με Τσίπρα 

ή Μητσοτάκη

Η παράταξη
 δεν… τσουλάει
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΘΕΑ… ΑΡΤΕΜΙ ΣΩΡΡΑ

Στη «γειτονιά» της Κατερίνας Νοτοπούλου 
Μέχρι και τον δρόμο μπρο-

στά από το Διοικητήριο 
εκεί όπου για χρόνια 

στεγαζόταν το υπουργείο Μακε-
δονίας-Θράκης και εδώ και λίγες 
εβδομάδες βρίσκεται το γραφείο 
του Πρωθυπουργού σκέφτονται 
να κλείσουν οι κάτοικοι… πέριξ 
της πλατείας Διοικητηρίου. Όπως 
φαίνεται δεν είναι διατεθειμένοι να 
επιτρέψουν η γειτονιά γύρω από 
το Μαξίμου Θεσσαλονίκης να γίνει 
απροσπέλαστη όπως συμβαίνει με 
το… κανονικό Μαξίμου, όπου λεω-
φορεία της αστυνομίας και κλούβες 
των ΜΑΤ «κλείνουν» τον δρόμο!

Η δεύτερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην 
πόλη, όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με 
δημάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης ήταν 
επεισοδιακή. Οι κάτοικοι της περιοχής βλέ-
ποντας πως ο πρωθυπουργός τους… παίρνει 
ούτε μια, ούτε δυο αλλά εξήντα θέσεις στάθ-
μευσης έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας. Με-
ταξύ άλλων ανέφεραν ότι πλέον η στάθμευση 
του οχήματός τους δίπλα από τα σπίτια τους 
είναι παράνομη, ενώ πολλοί είδαν στα παρ-
μπρίζ των αυτοκινήτων τους στην καλύτερη 
περίπτωση ροζ χαρτάκια. Στην χειρότερη τους 
έλειπαν και οι πινακίδες. «Αρχικώς πιστέψα-
με ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο που θα 
ίσχυε μόνο για τις ημέρες όπου ο πρωθυπουρ-
γός θα βρίσκεται στο νέο του γραφείο. Διαπι-
στώσαμε, όμως, ότι το μέτρο έχει μόνιμο χα-
ρακτήρα», τονίζουν κάτοικοι της περιοχής που 
μάζεψαν ήδη υπογραφές και έστειλαν μια ορ-
γισμένη επιστολή διαμαρτυρίας στον κ. Αλέξη 
Τσίπρα. «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Πρωθυ-
πουργέ. Καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη», 
αναφέρει ειρωνικά η επιστολή των κατοίκων 
στον πρωθυπουργό. Τελικά μετά την δημο-
σιοποίηση του θέματος τόσο οι Αστυνομικές 
Αρχές όσο και το πρωθυπουργικό γραφείο 
πήρε πίσω το συγκεκριμένο μέτρο. Αφαιρέ-
θηκαν οι πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης 
ενώ σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της 
Τροχαίας όσες κλήσεις βεβαιώθηκαν την ημέ-
ρα της επίσκεψης Τσίπρα θα «σβηστούν». 

Για το θέμα μάλιστα στο παρελθόν έκανε δη-
μόσια τοποθέτηση και ο πρώην αντιδήμαρχος 
του δήμου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας. «Δεν ξέρω αν θα λυθούν άλλα θέματα 
αλλά το κυκλοφοριακό (ως δια μαγείας που-
θενά αυτοκίνητα) και η καθαριότητα (φύλλα, 
πευκοβελόνες κτλ) πέριξ του Διοικητηρίου 
είναι σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση. Κα-
λώς ορίσατε κύριε ΠτΚ στη «συμπρωτεύου-
σα»» έγραψε με… περιπαικτικά στο facebook. 
Λίγες ημέρες μετά, οι κάτοικοι στις οδούς 
Προξένων, Κασσάνδρου και Στεφάνου Δρα-
γούμη κρατούν… μικρό καλάθι. Όπως λένε 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Και το προεκλογικό κέντρο
Στην γειτονιά πάντως εντύπωση προκαλεί ένας ισόγειος χώρος ο οποίος μισθώνεται 
για τις ανάγκες των δράσεων των «Ελλήνων Συνέλευσις» του Αρτέμι Σώρρα. Ο χώ-
ρος που μισθώνεται από οπαδούς του ανθρώπου που υπόσχεται να διαγράψει το χρέος 
της χώρας βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου, λειτουργεί καθημερινά και είναι σε 
απόσταση αναπνοής από το γραφείο των Τσίπρα και Νοτοπούλου στον πρώτο όροφο 
του Διοικητηρίου.

χαρακτηριστικά μπορεί να κέρδισαν μια… 
μάχη αλλά δεν είναι σίγουροι ότι κέρδισαν και 
τον… πόλεμο. «Δηλαδή κάθε φορά που έρχε-
ται ο πρωθυπουργός εμείς δεν θα μπορούμε 
να παρκάρουμε κοντά στα μαγαζιά ή τα σπίτια 
μας;» αναρωτιέται ιδιοκτήτης καταστήματος 
με παροχή υπηρεσιών ασφάλειας που βρίσκε-
ται επί της οδού Κασσάνδρου. «Είχαμε μεγάλο 
πρόβλημα. Φαίνεται ότι το μέτρο που επιβλή-
θηκε πάρθηκε πίσω. Ωστόσο δεν είμαστε σί-
γουροι εάν δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα 
περιστατικά» αναφέρει από την πλευρά του 
στην KARFITSA ο Τηλέμαχος Ράπτης, ιδιοκτή-
της μεζεδοπωλείου. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ορισμένοι καταστηματάρχες και κάτοικοι 

της πλατείας Διοικητηρίου σκέφτονται να… 
φράξουν την είσοδο στον πρωθυπουργό σε 
περίπτωση που οι αστυνομικές δυνάμεις και η 
προσωπική του φρουρά δημιουργήσουν έντα-
ση στην ήρεμη καθημερινότητά τους. 

«Ενοικιάζεται» στο…  
Μαξίμου Θεσσαλονίκης

Βέβαια, οι «γείτονες» της διευθύντριας του 
πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη 
δεν «βλέπουν» μόνο τα αρνητικά. Μιλώντας 
στην KARFITSA αναγνωρίζουν και τα θετικά της 
παρουσίας της Κατερίνας Νοτοπούλου στο ιστο-
ρικό κτίριο του Διοικητηρίου. Σύμφωνα με τον 

περιπτερά της οδού Στεφάνου Δραγούμη «πλέ-
ον βρισκόμαστε στην καλύτερα φυλασσόμενη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία των 
αστυνομικών δυνάμεων θα μειώσει την εγκλη-
ματικότητα» υποστηρίζει. Από την πλευρά του, 
ιδιοκτήτης παρακείμενου καταστήματος αντι-
λέγει πως «οι επιπλέον αστυνομικοί βρίσκονται 
εκεί μόνο για τους υψηλούς προσκεκλημένους». 
Ποια είναι όμως η πραγματικότητα γύρω από το 
γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και 
με τι καταστάσεις έρχεται αντιμέτωπη καθημε-
ρινά η Κατερίνα Νοτοπούλου; Στις οδούς που 
περικλείουν το Διοικητήριο: Προξένων, Αγίου 
Δημητρίου, Κασσάνδρου και Στεφάνου Δραγού-
μη τα άδεια και ανοίκιαστα καταστήματα κυρι-
αρχούν. Πιο συγκεκριμένα: στην οδό Στεφάνου 
Δραγούμη από τα συνολικά 15 καταστήματα 
λειτουργούν μόνο τα εννιά. Αντίστοιχη είναι 
η εικόνα και στην οδό Κασσάνδρου με τα επτά 
από τα συνολικά 16 καταστήματα να έχουν βάλει 
«λουκέτο». Στην οδό Προξένων από τα έξι κατα-
στήματα δεν λειτουργούν τα δύο. «Βλέπετε ποια 
είναι η κατάσταση. Το ένα μαγαζί κλείνει μετά το 
άλλο. Τώρα με αυτούς τους μπελάδες να δούμε 
τι θα κάνουμε. Βλέπαμε πελάτες με τα κιάλια, 
αν κλείνουν και οι δρόμοι δεν θα υπάρχει κατα-
ναλωτής ούτε για δείγμα» αναφέρει ιδιοκτήτης 
καταστήματος.
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Ο κ. Στέλιος Ράπτης αναφέρει ότι: «πληρώνω χρήματα 
στο ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ), στον δήμο, για ΦΠΑ, ό,τι πρέπει να 
πληρώσει μία επιχείρηση. Υπάρχει μεγάλη κρίση. Τα έξοδα 
ανεβαίνουν και τα έσοδα μειώνονται. Έβαλα επιπλέον κα-
φέδες, σοκολάτες, γεμιστά κουλούρια, ό,τι μπορώ, ενώ 
κάνω και… δώρα και προσφορές». Αν και θα περίμενε κα-
νείς, οι νόμιμοι πωλητές να εναντιώνονται στους παρά-
νομους, διακρίνεται μία αλληλεγγύη μεταξύ τους - όπως 
υποστηρίζουν- λόγω των χαλεπών καιρών που διανύου-
με. Ο Αντώνης Κασιάρας, πλανόδιος πωλητής πάνω από 
30 χρόνια, τονίζει: «πληρώνω ΤΕΒΕ, τον δήμο, την εφο-
ρία, το τιμολόγιο, τον λογιστή. Ο ήλιος όμως βγαίνει για 
όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν δε γίνεται να στερήσεις από 
κάποιον το δικαίωμα να δουλέψει». Την ίδια άποψη έχει 
και ο 17χρονος Πάνος Μοσχόπουλος. «Στην αρχή δίναμε 
πολλά κουλούρια, τώρα πέσαμε στα μισά. Πληρώνουμε 
στο ΤΕΒΕ και στον δήμο. Οι περισσότεροι είναι παράνομοι 
εδώ πέρα. Δύο- τρία άτομα έχουν άδεια και όπως είναι 
φυσικό… μας ρίχνουν την κίνηση. Δεν έχω πρόβλημα με 

τα παιδιά όμως, τους ξέρω», λέει ο κ. Μοσχόπουλος. Η 
άδεια για να μπορέσει κάποιος να στήσει τον πάγκο του 
και να βγάλει τα προς το ζην, έχει ταλαιπωρήσει- όπως 
υπογραμμίζουν- τους πωλητές κουλουριών λόγω των 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούν. Η κ. Σταματία Μιχα-
ηλίδου αναφέρει στην KARFITSA: «Είμαι εδώ πάνω από 
πέντε χρόνια. Πληρώνω ΟΑΕΕ και ενοίκιο στο δήμο. Όταν 
πήγα εγώ να πάρω άδεια, έπρεπε να είσαι πολύτεκνος, 
να ανήκεις στον δήμο Θεσσαλονίκης και να έχεις κάποιο 
συμβόλαιο στο όνομά σου. Όποτε πέρα από την κρίση και 
τις δυσκολίες του επαγγέλματος, έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε και τα αυστηρά κριτήρια του δήμου» 

Οι προσφορές και οι… παρανομίες

Επί των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους, υπάρχουν 
άνθρωποι που κάνουν αυτό το επάγγελμα για περισσό-
τερα από 30 χρόνια. Όπως λένε, στα χρόνια της κρίσης, 
το συγκεκριμένο επάγγελμα δε θεωρείται καθόλου προ-
σοδοφόρο και το παλιό γνώριμο «κουλούρι Θεσσαλο-

νίκης» έχει αρχίσει να φθίνει στην αγορά. Προκειμένου 
να ανταγωνιστούν τις αλυσίδες καταστημάτων και τους 
φούρνους οι μικροπωλητές έχουν αναγκαστεί να επε-
κτείνουν το εμπόρευμά τους και να παρέχουν προσφορές 
στους καταναλωτές. Το πρόστιμο για παράνομη πώληση 
ανέρχεται στα 10.000€. Ο κ. Θ.Σ., που δεν έχει άδεια πώ-
λησης κουλουριών, δηλώνει στην Karfitsa: «κανονικά 
θα έπρεπε να είμαι ο μόνος που έχει άδεια αλλά δεν μου 
δίνουν. Έχω 70% αναπηρία, πολύτεκνος, γέννημα θρέμ-
μα της Θεσσαλονίκης. Δικαιούμαι άδεια αλλά χρωστάω. 
Το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ. Είχα ένα σπιτάκι μου το 
πήραν. Ένα οικόπεδο στη Καλλικράτεια μου το πήραν κι 
αυτό. Καμία βοήθεια. Χρωστάω πάνω από 100.000 ευρώ. 
Όταν πουλάω 70 κουλούρια με το ζόρι, ούτε τα έξοδα δεν 
βγαίνουν». Η KARFITSA εντόπισε μάλιστα «κουλουρ-
τζή» που… «το έβαλε στα πόδια» μόλις είδε περιπολία 
αστυνομικών πάνω σε μηχανές να περνούν από μπροστά 
του, αφήνοντας πίσω του τον πάγκο με τα κουλούρια.  

Karfitsa / Φάκελος «κουλούρια» - Α’ Μέρος

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ… «ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΑΛΕΠΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το «κουλούρι Θεσσαλονίκης» μπορεί 
να στοιχίσει μέχρι και… 10.000 ευρώ! 
Εντατικοί είναι οι έλεγχοι 

και «βροχή» πέφτουν τα 
αντίστοιχα πρόστιμα, σε 

πωλητές κουλουριών στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Με την τιμή στο 
διάσημο «κουλούρι Θεσσαλονίκης» 
να φτάνει τα 0,50 λεπτά, το πρόστιμο 
που καλούνται να πληρώσουν οι… 
παράνομοι μπορεί να φτάσει μέχρι και 
τις 10.000 ευρώ! Οι θέσεις που ορίζει 
ο κεντρικός δήμος για τους υπαίθρι-
ους πωλητές είναι συγκεκριμένες, με 
το κόστος ενοικίασης χώρου να φτά-
νει μέχρι και τα 2.600 ευρώ ετησίως. 
«Παραθυράκια» φυσικά υπάρχουν και 
σε αυτόν τον χώρο, αφού αν πρόκει-
ται για πλανόδιο κουλουρτζή που δεν 
έχει σταθερή θέση αλλά μετακινείται 
για να εξυπηρετήσει τους πελάτες, 
η άδεια δίνεται από την Περιφέρεια 
και σε αυτή την περίπτωση, κανείς 
δε μπορεί να αποδείξει πως ο συγκε-
κριμένος έμπορος δεν παρανομεί. 
Μάλιστα, αρκετοί είναι οι παράνομοι 
κουλουρτζήδες που όπως δήλωσαν 
στην εφημερίδα Karfitsa «δεν πλη-
ρώνουν».

Της Έλενας Καραβασίλη

Τα πρόστιμα 
Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Γιούλη Ρανέλλα εξηγεί 
πως οι έλεγχοι για το πλανόδιο εμπό-
ριο πραγματοποιούνται από την ελλη-
νική και τη δημοτική αστυνομία. «Για 
το 2016 για όλο το πλανόδιο εμπόριο, 
έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα της τάξεως 
των 25.300 ευρώ τα οποία εισπράττο-
νται από τον δήμο. Για όσους δεν πλη-
ρώσουν, ισχύει ότι προβλέπει ο νόμος. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τρόπος 
να εισπραχθεί το πρόστιμο… είναι πασι-
φανές το τι συμβαίνει, παρόλα αυτά θα 
ακολουθήσει η αυτόφωρη διαδικασία 
και η ανάλογη ποινή, ανάλογα με το 
βαθμό της παραβατικότητας». Ο εντε-
ταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τη 
δημοτική αστυνομία Λευτέρης Κιοσέ-
ογλου εξηγεί πως: «με την κατάργηση 
της δημοτικής αστυνομίας, άλλαξε ο 
νόμος και το παρεμπόριο είναι αυτόφω-
ρη διαδικασία, κάτι που δε μπορούμε να 
κάνουμε εμείς. Έτσι σε συνεννόηση με 
τον εισαγγελέα, συμμετέχουμε σε μικτά 
κλιμάκια με την ελληνική αστυνομία. 
Ειδικά τώρα στις γιορτές οι έλεγχοι εί-
ναι εντονότεροι. Βέβαια οι δικές μας 
αρμοδιότητες περιορίζονται στις συστά-
σεις, καθώς γίνονται καταγγελίες από 
τους νόμιμους για τους… παράνομους. 
Άλλωστε το δικό μας προσωπικό είναι 
ελλιπές για να μπορεί να ασχολείται 
επαρκώς με το παρεμπόριο», καταλήγει. 

Αν κάποιος θελήσει να «στήσει» στο κε-
ντρικότερο σημείο της πόλης, που είναι η 
Τσιμισκή, θα κληθεί να πληρώσει στο δήμο 
Θεσσαλονίκης το ποσό των 2.600 ευρώ, ενώ 
για τις υπόλοιπες κεντρικές οδούς (Εγνατία, 
Αγίας Σοφίας, Λεωφόρο Νίκης) 1.200 ευρώ 
για ένα χρόνο. Όπως λέει στην εφημερίδα 
KARFITSA ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης στο 
δήμο Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης, για το 
2016 οι άδειες στάσιμου εμπορίου για κου-
λούρια- κάστανα και αρτοσκευάσματα που 
έχουν δοθεί ανέρχονται σε οκτώ. «Οι περισ-
σότερες άδειες είναι ανανέωσης. Εκδώσαμε 
εννιά προσωρινές άδειες στάσιμου εμπορί-
ου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώ-
σεων, για το κομμάτι της Αριστοτέλους που 
βρίσκεται πάνω από την Τσιμισκή. Όσοι βρί-

σκονται κάτω από την Τσιμισκή είναι ή παρά-
νομοι ή πλανόδιοι. Οι θέσεις είναι συγκεκρι-
μένες και μάλιστα υπάρχουν και άγονες, που 
δεν τις θέλουν καθώς δε βρίσκονται μέσα 
στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά στους 
πλανόδιους, είναι λογικό να σταματάνε όπου 
έχει κόσμο. Σε περίπτωση ελέγχου λοιπόν, 
μπορούν να ισχυριστούν πως σταμάτησαν 
για λίγο κι έτσι… να μην τους επιβληθεί κα-
μία κύρωση», εξηγεί ο κ. Λεκάκης. Μάλιστα 
σύμφωνα με τον ίδιο, οι άδειες που έχουν 
δοθεί σε κουλουρτζήδες είναι συγκεκριμέ-
νες- όπως κάθε χρόνο- και βρίσκονται στην 
πλατεία Σταμάτη Καραμανλή, στην Αγίας Σο-
φίας, στην Αγγελάκη στο ύψος της Εγνατίας, 
στην Κομνηνών, στην Εγνατία, στην Τσιμι-
σκή, στη Λαγκαδά και στην οδό Μαζαράκη.

Σταματία Μιχαηλίδου

Τι λένε οι μικροπωλητές;

Αρετή Τασούλα
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Ρεπορτάζ / Karfitsa

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μισές οι τιμές… μισή και η γαλοπούλα 

Συνάντηση με τον δήμαρχο 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών του Ιστορικού Κέντρου 
Χρήστος Νικολόπουλος περιγράφει πως μέχρι τώρα «η αγορά δεν 
έχει νιώσει το εορταστικό κλίμα. Τα φετινά Χριστούγεννα, είναι… 
παγωμένα. Συγκριτικά με πέρυσι, με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, 
πιστεύω πως θα έχουμε μία πτώση της κίνησης που θα ξεπεράσει 
το 20%». Ο κ. Νικολόπουλος τονίζει πως παρά τις μεγάλες δυσκο-
λίες που υπάρχουν για να κάνει κάποιος τις αγορές του στο Καπάνι, 
οι συνταξιούχοι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. «Η προσβασιμότητα 
δεν είναι εύκολη. Δεν υπάρχουν θέσεις στάσης και στάθμευσης 
και η μετακίνηση δεν είναι εύκολη. Δηλαδή ένας άνθρωπος μεγά-
λης ηλικίας δε μπορεί να αγοράσει μεγάλες ποσότητες, γιατί πολύ 
απλά δε θα μπορεί να τα κουβαλήσει. Παρόλα αυτά έχουν μάθει 
παραδοσιακά να έρχονται στο Καπάνι, γιατί ξέρουν πως θα βρουν 
καλά προϊόντα σε χαμηλές τιμές». Ο ίδιος αναφέρει πως γίνονται 

κινήσεις προκειμένου να μπορέσουν να προσελκύσουν και τους 
νεότερους καταναλωτές. «Οι υποδομές της αγοράς δε βοηθούν. 
Όμως κάνουμε προσπάθειες με τα προϊόντα που φέρνουμε αλλά 
και τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, να τους τραβήξουμε στην 
αγορά». Μάλιστα ο κ. Νικολόπουλος αποκαλύπτει πως μετά τις 
γιορτές θα γίνει συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, προ-
κειμένου να γίνουν κάποιες κινήσεις για να δημιουργηθούν θέσεις 
στάσης αν όχι στάθμευσης και «θα γίνουν κάποιες μικρές ρυθμίσεις 
μέσα στην αγορά, ώστε να είναι πιο λειτουργική. Πρέπει να δοθεί 
το έναυσμα και στους καταστηματάρχες ώστε να αλλάξει η εικόνα 
και οι φετινές γιορτές να είναι οι τελευταίες, που η αγορά μας θα 
λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες. Σκοπός μας είναι να γίνει αυτό 
μέχρι το Μάιο. Δε χρειάζονται πολλά χρήματα, πρέπει όμως να γίνει 
μία συνολική προσπάθεια», καταλήγει.

Παρά το γεγονός ότι ο «μπονα-
μάς» Τσίπρα έδωσε μία ανάσα 
στους συνταξιούχους και 

βοήθησε σε ένα βαθμό στο να κινηθεί 
αυτές τις μέρες η αγορά Βλάλη, οι 
έμποροι του Ιστορικού Κέντρου Θεσ-
σαλονίκης τονίζουν πως «οι μέρες 
που περνάμε δε θυμίζουν εορταστική 
περίοδο». 

Ο Γιάννης Μπούρας διαθέτει ένα από τα μεγα-
λύτερα και πιο κεντρικά κρεοπωλεία στο Κα-
πάνι. Όπως λέει στην εφημερίδα KARFITSA, 
παρότι η κίνηση στην αρχή της εβδομάδας 
ήταν αρκετά μειωμένη, «τις τελευταίες μέρες 
τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα. Ο κόσμος 
είναι συγκρατημένος στις αγορές του αλλά 
τουλάχιστον ψωνίζουν, αφού πήραν τις συ-
ντάξεις και το έκτακτο βοήθημα, όσοι το δι-
καιούνται. Είναι γεγονός πως την αγορά τη 
στηρίζουν πλέον οι συνταξιούχοι». Ο κ. Μπού-
ρας αναφέρει πως οι τιμές στα κρέατα είναι 
χαμηλότερες συγκριτικά με πέρυσι, παρόλα 
αυτά «οι περισσότεροι αγοράζουν χοιρινό, που 
είναι πιο οικονομικό». 

Ο Αλέξης Παυλίδης περιγράφει την εορταστι-
κή εβδομάδα που διανύουμε, ως τυπική που 
«δε θυμίζει σε τίποτα τη χριστουγεννιάτικη 
κίνηση άλλων εποχών. Συγκριτικά με πέρυ-
σι, είμαστε στο 50% κάτω της αγοραστικής 
κίνησης. Αυτό το διαπιστώνουμε και από τις 
προμήθειες που δίνουμε στα μαγαζιά. Η κίνη-
ση είναι και εκεί μειωμένη και έτσι οι επιχει-
ρηματίες παραγγέλνουν μετρημένες ποσότη-
τες γιατί ούτε εκείνοι έχουν δουλειά». Και ο 
κ. Παυλίδης σημειώνει πως οι τιμές είναι πιο 
χαμηλές από πέρυσι, με το μαρούλι ενδεικτι-
κά να κοστίζει 1,00 ευρώ ενώ πέρυσι στοίχι-
ζε 1,80 ευρώ. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει πως 
όταν επισκέπτονται τον πάγκο του οι φοιτητές, 
φροντίζουν να πάρουν τα απολύτως απαραί-
τητα με το κόστος των αγορών τους να μη 
ξεπερνά το 1,00 ευρώ. «Βάλαμε μανιτάρια, 
ρόδια, όμως ο κόσμος ψάχνει τα πιο φτηνά 
προϊόντα. Αν η τιμή αυξηθεί κατά 0,10 ή 0,20 
λεπτά, τότε δε θα το αγοράσει», λέει.  

Της Έλενας Καραβασίλη

Ποντάρουν στην τελευταία στιγμή

Ο πρώην πρόεδρος Σωματείου Κρεοπωλών και μέλος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Γιώργος 
Καλοχριστιανάκης επισημαίνει πως δεν υπάρχει ουσια-
στική διαφορά στην κίνηση, αλλά «ελπίζουμε σε αυτούς 
που θα κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Με τα 
λίγα χρήματα που έδωσε ο Τσίπρας στους συνταξιούχους 
δε σώζεται η κατάσταση. Ας κατέβαζε το ΦΠΑ κατά 2 μο-
νάδες, να μπορούν να ανασάνουν όλοι οι Έλληνες». Ο κ. 
Καλοχριστιανάκης αναφέρει πως οι τιμές κυμαίνονται σε 
χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με πέρυσι, με τους περισ-
σότερους να «αγοράζουν χοιρινό και κοτόπουλο. Ακόμη 
και όταν αγοράζουν γαλοπούλα, παίρνουν κομμάτια ή τη 
μισή… πάει το πατροπαράδοτο γέμισμα της γαλοπούλας», 
τονίζει. Στις αγορές της τελευταίας στιγμής ποντάρει και 
ο κρεοπώλης Σάκης Γκόσιος. «Οι τιμές είναι πιο χαμηλές 

από πέρυσι, όμως και πάλι ο κόσμος δυσκολεύεται. Το κο-
τόπουλο… έχει την τιμητική του παρότι είναι Χριστούγεννα 
και όσοι παίρνουν γαλοπούλα συνήθως θέλουν μισή. Κά-
ποιοι βέβαια αγοράζουν και αρνάκι που πάει στα 6,50 το 
κιλό», περιγράφει. Προσφορές μέχρι και στα τυριά κάνει 
ο Λευτέρης Καραγκιαούρης προκειμένου να προσελκύσει 
πελάτες. «Παρότι έχουμε προϊόντα με ιδιαίτερες γεύσεις, ο 
κόσμος κοιτάει να αγοράσει τα βασικά. Οι νέοι ψάχνουν και 
τα πιο διαφορετικά προϊόντα, όμως το βασικό μας πελα-
τολόγιο είναι οι συνταξιούχοι». Ο Γιώργος Σωτηρίου ανα-
φέρει πως οι νέοι άνθρωποι «κυνηγάνε» τα… superfoods 
όπου οι τιμές τους στο Καπάνι είναι χαμηλές. «Έχουμε φέ-
ρει ρόδια, ανανάδες, αβοκάντο. Ο νέος κόσμος τα ψάχνει 
αυτά τα προϊόντα είτε για να γεμίσουν τη γαλοπούλα, είτε 
για να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Όμως οι 
μεγαλύτεροι ηλικιακά- που είναι και οι βασικοί μας πελά-
τες- δεν τα κοιτάνε καν αυτά τα προϊόντα».

Γιάννης Μπούρας

Αλέξης Παυλίδης

Γ. Καλοχριστιανάκης

Λ. Καραγκιαούρης

Γιώργος Σωτηρίου
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Karfitsa / Πέλλα

■  «Στο νομό Πέλλας, τις ανακοινώσεις της 
κυβέρνησης, συνήθως κάνουν οι βουλευτές 
ΣΥΡΙΖΑ» Όπως μας είπε στέλεχος της ΝΕΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, είτε η είδηση αφορά σε τέμε-
νος που παραχωρείται από την εθνική τράπε-
ζα στο υπουργείο πολιτισμού, είτε παράδοση 
αξονικού τομογράφου σε νοσοκομείο του νο-
μού… Πιθανότατα «οι εκπρόσωποι του λαού, 
πιστεύουν ότι είναι και εκπρόσωποι της… κυ-
βέρνησης» πρόσθεσε η ίδια πηγή…

■  «Θα αναδείξουν τα τεμένη και τα άλλα 
μουσουλμανικά μνημεία του νομού, χωρίς 
πρώτα να έχουν κάνει κάτι ανάλογο για τα 
ελληνικά ιστορικά κτήρια του νομού Πέλ-
λας;» Οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι – μιλώντας 
στην εφημερίδα μας – κατέθεσαν το σχετικό 
προβληματισμό ύστερα από την παραχώρηση 
τεμένους – ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας 
-  στο υπουργείο πολιτισμού… Πληροφορί-
ες που θέλουν επίσπευση των προσπαθειών 
ανάδειξης της ιστορίας με τους… Τούρκους 
κάνουν λόγο για διπλωματία και σύσφιξη 
των σχέσεων με τους γείτονες, ειδικά τώρα 
που παίζεται η ζωή όσων κατέφυγαν στην 
Ελλάδα για να γλιτώσουν από τον Ερντογάν

■  Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη πρόσληψης 
ΕΚΑΒιτών σε όλη την χώρα. Για την Πέλλα 
προβλέπονται… τρεις θέσεις (βλ Έδεσσα). Με 
την ολοκλήρωση της πρόσληψης θα καταστεί 
δυνατή η απόσπαση προς Αριδαία που μαζί με 
τους 5 οδηγούς του Κ.Υ. Αριδαίας θα καλύ-
ψουν την Αλμωπία με ασθενοφόρα… Αμήν ή 
ο θεός βοηθός, κυρίως τους χειμερινούς μή-
νες που το υπάρχον οδικό δίκτυο μόνο αυτός 
μπορεί να το… φυλάει

■  Ένας αξονικός δύο… νοσοκομεία! «Ως 
Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Έδεσσας και Αλμωπίας πληροφορηθήκαμε 
ότι ήρθε στο Νοσοκομείο Πέλλας η έγκριση 
της χρηματοδότησης αξονικού τομογράφου 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 
απόφαση του Υφυπουργού Παύλου Πολάκη» 
λέει σχετική ανακοίνωση η οποία προσθέτει 
«Η απόφαση αφορά στο Νοσοκομείο Πέλλας 
χωρίς να ονοματίζει… νοσοκομείο. Η ΥΠΕ 
απέστειλε το έγγραφο στο Νοσοκομείο ονο-
ματίζοντας το Νοσοκομείο Γιαννιτσών παρά 
το γεγονός ότι ο αξονικός τομογράφος των 
Γιαννιτσών έχει προεγκριθεί και ο φάκελος 
είναι σε τελική φάση αξιολόγησης μέσω 
του ΙΝΤΕRREG. Στη σημερινή δύσκολη επο-
χή όπου τα κονδύλια είναι περιορισμένα και 
υπερπολύτιμα πρέπει να γίνει… ορθή χρήση 
διότι δεν θα γίνει ανεκτό να χαθούν λεφτά και 
ειδικά όταν αφορούν αυτά τα χρήματα θέματα 
υγείας. Πρέπει να αλλαχθεί η απόφαση και να 
προμηθευτεί το Νοσοκομείο Πέλλας αξονικό 
τομογράφο για το Νοσοκομείο Έδεσσας μέσω 
του εγκεκριμένου κονδυλίου από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Νο-
σοκομείο Γιαννιτσών να χρηματοδοτηθεί από 
το INTERREG που βρίσκεται σε τελική φάση 
αξιολόγησης έτσι ώστε να εξοπλιστούνε και 
τα δυο Νοσοκομεία με αξονικούς τομογρά-
φους. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας 
και Αλμωπίας ευελπιστεί ότι θα εισακουστεί 
στο δίκαιο αίτημα του ώστε να μην… αδικηθεί 
κανένα Νοσοκομείο της Πέλλας»

■  Ξεκίνησε η εγκατάσταση κινητών οικίσκων καταμέτρησης των… επισκεπτών! 
Όπως έγινε γνωστό σχεδιάστηκαν προκειμένου να είναι δυνατή η ακριβής κα-
ταμέτρηση των επισκεπτών του Μουσείου Νερού και του Πάρκου Καταρρακτών 
στην Έδεσσα. Ήδη ετοιμάζεται το νέο κέντρο πληροφόρησης το οποίο τοποθε-
τείται στο κέντρο της πλατείας καταρρακτών με στόχο την καλύτερη προσβα-
σιμότητα και την χρήση νέων έξυπνων τεχνολογιών σχετικά με το διαδίκτυο. 
Ο δήμος υποστηρίζει ότι «η αξία καταμέτρησης των επισκεπτών είναι τεράστια 
στην περαιτέρω τεκμηρίωση της οικουμενικής αξίας της περιοχής μιας και δεν 
υπάρχει ημέρα που να μην υπάρχουν επισκέπτες. Η ελευθερία πρόσβασης στο 
χώρο θα διατηρηθεί, όπως και τα υφιστάμενα προγράμματα οικοπεριήγησης που 
θα εμπλουτιστούν με νέες διαδρομές που σχεδιάζονται στο πρόγραμμα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Έδεσσας που αναμένεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς» 

■  Απορία: Πόσα εκχιονιστικά μηχανήματα έχει το Καϊμακτσαλάν; Γιατί δημιουρ-
γείται τόσος θόρυβος στο νομό Πέλλας για οχήματα με ή χωρίς πινακίδες; Υπάρ-
χουν εκχιονιστικά του όρους Βόρα… παροπλισμένα σε άλλους νομούς; Γιατί τόσοι 
βουλευτές δεν καταθέτουν μια ερώτηση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο… χιόνι; 
Έχει κάποια λίστα η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για τα… ακίνητα και τα… κινητά 
της Βόρειας Ελλάδας; Την έχουν στα χέρια τους αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης; 
(βλ φωτο Σάββας Αυγητίδης)

Το 2016 στην Ρουμανία έλυσαν 
το πρόβλημα των αποβλήτων, 
όπως και στη Βουλγαρία, και 

κάλεσαν τους δημάρχους μας για να 
τους τα παρουσιάσουν. Στη χώρα μας 
τα έργα σκοντάφτουν στην γραφει-
οκρατία του απρόσωπου γίγαντα 
και στον τοίχο που ρίχνει αυτός που 
αγόρασε μεν τον …Όλυμπο αλλά τον 
ενοχλεί το παλάτι των θεών και τα 
πουλιά που πετάνε. Όλα αφέθηκαν 
στην τύχη τους και στο χέρι του μεγα-
λοδύναμου, και το περιβάλλον κάθε 
μέρα υποβαθμίζεται.  

Σήμερα, ο οικισμός Μεσημέρι διαθέτει μόνο 
ιδιωτικούς βόθρους οι οποίοι σε πολλές πε-
ριπτώσεις έχουν κορεστεί και καταστεί άχρη-
στοι ή παρουσιάζουν διαρροές, γεγονός που 
σε συνάρτηση με τις έντονες κλίσεις εδάφους 
εντός του οικισμού έχει οδηγήσει σε φαινόμε-
να υπεδάφιας διήθησης των βοθρολυμάτων 
και εμφάνισης τους σε πρανή ανάντη δρόμων 
ή κατοικιών. Πρέπει λοιπόν να κατασκευαστεί 
ένα οργανωμένο σύστημα αποχέτευσης. Πα-
ράλληλα, με τη συγκέντρωση των λυμάτων 
θα ακολουθήσει και η επεξεργασία τους ώστε 
να μειωθεί στο ελάχιστο η επίδραση τους στο 
περιβάλλον, αλλλά και η έντονη δυσοσμία 
που προκαλείται κυρίως τους θερινούς μήνες. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής 
στον οικισμό και η κατασκευή του θεωρείται 
άκρως απαραίτητη. Παράλληλα, ο οικισμός 
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, οπότε πλέον 
το έργο πρέπει να γίνει άμεσα. Η όποια καθυ-
στέρησή του, θα σημαίνει αύξηση της δαπά-
νης του. Η μελέτη για το έργο, ολοκληρώθηκε 
από το 2002. Σε αυτήν το εσωτερικό δίκτυο 
υπολογιζόταν ως βαρυτικό με συγκέντρωση 
των λυμάτων στο κέντρο του οικισμού στο 
πρανές του ρέματος στο Μεσημέρι και από 
εκεί μεταφερόταν με βαρυτικό αγωγό μέσα 
στην κοίτη του ρέματος μέχρι την τότε μελε-
τούμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. 
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου Θερμαϊκού, θε-
ώρησε ως ανέφικτη την λύση και έκανε συνο-
λική μελέτη τροποποίησης του αποχετευτικού 
δικτύου με την κατασκευή αντλιοστασίου και 
καταθλιπτικού αγωγού για την κατασκευή της 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων σε δη-
μοτική ιδιοκτησία. Ωστόσο, η κατασκευή αυτή 
σχεδιάσθηκε για πληθυσμό 2.600 ισοδύναμων 
κατοίκων που αφορούν μόνο το συγκεκριμέ-
νο  οικισμό και με πρόβλεψη ανάπτυξης 40 
χρόνων. Η προτεινόμενη επεξεργασία των λυ-
μάτων βασίζεται στο συνδυασμό του συστή-
ματος ενεργού ιλύος (activated sludge) και 
της μεθόδου της προσκολλημένης βιομάζας 
(attached biomass) με σταθερή κλίνη (F.B.R.). 
Από την εγκατάσταση θα παράγονται περί-
που 244 τόνοι τον χρόνο πλήρως χουμοποι-
ημένο προϊόν  υγειονοποιημένο και  σε πλή-
ρη ωρίμανση μόνο από τη λυματολάσπη της 
εγκατάστασης. Με την χρήση κλειστών αντι-
δραστήρων ασυνεχούς λειτουργίας οι οποίοι 
ελέγχουν αυτοματοποιημένα την διαδικασία 
ρυθμίζοντας υγρασία και θερμοκρασία (μέσω 
της διαβροχής και του αερισμού), απάγουν τον 
αέρα σε κλειστό βιόφιλτρο επιτυγχάνοντας 
100% απόσμηση και συλλέγουν και τη μικρή 
ποσότητα στραγγιδίων και την οδηγούν πίσω 

Του Σάκη Τζακόπουλου*
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Ρεπορτάζ / Karfitsa

ΣΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΛΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κόλλησαν οι… υπόνομοι στη γραφειοκρατία

στα έργα εισόδου, η λάσπη μετατρέπεται σε 
πρώτη ύλη και η περιβαλλοντική όχληση που 
ποικιλοτρόπως προκαλεί απαλείφεται. Το πα-
ραγόμενο κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη γεωργία, στην αποκατάσταση τοπίου, σε 
καλλιέργειες που δεν παράγουν πρώτες ύλες 
ανθρώπινης κατανάλωσης, σε πάρκα, δημο-
τικές εκτάσεις πρασίνου, κήπους κλπ. Μπορεί 
επίσης και να τυποποιηθεί και να αξιοποιηθεί 
εμπορικά. Δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη παραγωγή 
αέριων ρύπων από την χρήση και την λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων, αφού ο εξοπλισμός 
του αντλιοστασίου όπως και της εγκατάστα-
σης επεξεργασίας λυμάτων θα έχει πλήρες 
σύστημα φίλτρανσης και αποφυγής οσμών 
και δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη παραγωγή θο-
ρύβου από την χρήση και την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, αφού όλος ο εξοπλισμός εί-
ναι εγκαταστημένος σε υπόγειες  δεξαμενές.  

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων προ-
βλέπεται να τοποθετηθεί, νοτιοανατολικά του 
οικισμού και σε απόσταση 1150 μέτρων από 
το όριο του σημερινού οικισμού Μεσημέρι και 
775 μέτρα από το όριο της μελλοντικής επέ-
κτασής του. Ο χώρος (αγρ. 751), βρίσκεται σε 
εκτός σχεδίου περιοχή και ισχύουν οι όροι δό-
μησης για την εκτός σχεδίου περιοχή. 

Η επιλογή του χώρου και τις τεχνολογίας των 
εγκαταστάσεων έγινε ως η πλέον βιώσιμη 
οικονομικά – περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
αποδεκτή εναλλακτική λύση.

Η προτεινόμενη θέση, για την εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί δημοτική 
ιδιοκτησία, καλύπτει πλήρως τους όρους, και 
πέραν των άλλων δύο θέσεων που κρίθηκαν 
ακατάλληλες επειδή έλαβαν πολύ χαμηλή αξι-
ολόγηση, δεν υφίστανται και δεν προτάθηκαν 
από κάποιον άλλον εμπλεκόμενο άλλες βιώσι-
μες εναλλακτικές λύσεις. Μάλιστα εκτός από 
τα αγροτεμάχια με αριθμό 636, 616 και 751 τα 
οποία αξιολογήθηκαν ως εναλλακτικές λύ-
σεις, δεν υπάρχουν άλλα αγροτεμάχια που να 
είναι δημοτική ιδιοκτησία. Ο δήμος Θερμαϊκού 

ερεύνησε τις περιπτώσεις αγοράς ή ανταλλα-
γής με κάποια ιδιωτική έκταση, κατάντη της 
περιοχής του οικισμού. Η προσπάθεια απέβη 
άκαρπη. Αποτρεπτικός παράγοντας υπήρξε 
μια σειρά απορριπτικών αντίστοιχων αποφά-
σεων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, οι 
οποίες με το σκεπτικό ότι έχοντας ο δήμος ιδι-
όκτητα ακίνητα στην περιοχή, -που πληρούν 
τις προδιαγραφές υλοποίησης των έργων-,  
δεν προκύπτει η δημόσια ωφέλεια αγοράς ή 
ανταλλαγής εκτάσεων. Οι εναλλακτικές θέ-
σεις είναι: Θέση ΕΕΛ1: αποτελεί δημοτική 
έκταση – αγροτεμάχιο 636, που θα μπορούσε 
να αποτελεί μία ικανοποιητική λύση καθώς 
βρίσκεται παρά τον αποδέκτη, έχει όμως απο-
κτήσει έντονο ανάγλυφο που προσομοιάζει με 
αναβαθμό, καθώς έχει διαμορφωθεί η ανάντη 
ιδιοκτησία με συνέπεια να απαιτούνται εντα-
τικές εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου 

στην προτέρα ή την επιδιωκόμενη κατάσταση, 
διευθέτηση του ρέματος και με πολύ πιθανή 
την ανάγκη αγοράς της ανάντη ιδιωτικής ιδιο-
κτησίας. Θέση ΕΕΛ2: αποτελεί δημοτική έκτα-
ση – αγροτεμάχιο 616, που δεν θα μπορούσε 
να εξαιρεθεί της αξιολόγησης καθώς αποτε-
λούσε μαζί με το όμορο πρανές του ρέματος, 
την θέση ΕΕΛ σύμφωνα με την προγενέστερα 
(2000) εγκεκριμένη μελέτη από τον πρώην 
δήμο Επανωμής, για την αποχέτευση και την 
επεξεργασία λυμάτων του οικισμού, η οποία 
τροποποιήθηκε και ως προς το αποχετευτικό 
δίκτυο και ως προς τον προσαγωγό (μετατρά-
πηκε σε καταθληπτικό αντί βαρυτικού) και ως 
προς την όδευση του προσαγωγού (ο οποίος 
διερχόταν εντός του ρέματος) και ως προς την 
επιλογή της τεχνολογίας (είχε χρησιμοποιηθεί 
επιλογή φυσικού συστήματος). Και η λύση 
αυτή υστερούσε λόγω κλίσεων / σχήματος και 
απαιτούσε επίσης διαμόρφωση και κατάληψη 
του ρέματος.

Οι δύο απορριφθείσες λύσεις απαιτούσαν 
μικρότερο μήκος αγωγού διάθεσης – και οι 

οποία πληρούσαν όλα τα κριτήρια για την πλέ-
ον βέλτιστη χωροθέτηση της ΕΕΛ. Ωστόσο, σε 
κάθε περίπτωση και στις χειρότερες λύσεις 
θα προκαλούνταν διαμαρτυρίες από άλλους 
ιδιοκτήτες γηπέδων, που είτε έχουν σήμερα 
είτε επιθυμούν μελλοντικά να αποκτήσουν 
εκτός σχεδίου οικιστικές χρήσεις.  Πάντως 
για τους ίδιους λόγους, από όλους τους ιδι-
οκτήτες εκτός σχεδίων γηπέδων θα υπάρχει 
η προσδοκία για την υψηλή αξία πώλησης 
της γης τους για δόμηση, μην εξετάζοντας τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος με την ύπαρξη 
βόθρων και την μόλυνση από τα κατάλοιπα 
της χρήσης τους προς τον επιφανειακό και 
υπόγειο υδροφορέα. Η πολιτεία και οι φο-
ρείς που κάθε φορά την υπηρετούν πρέπει 
να στηρίζουν τους νόμους, ξεπερνώντας τα 
σύνδρομα των λίγων οικονομικών ή άλλων 
συμφερόντων και να προσπαθούν κάθε φορά 
να διευκολύνουν έργα με σκοπό την καλυτέ-
ρευση της ποιότητας ζωής των «απλών» πο-
λιτών της. Οι φωνασκίες και τα κουτσομπο-
λιά, γίνονται αποδέκτες στην ημιμάθεια όσων 
έχουν την καρέκλα και εξελίσσονται ανάλογα 
αν είσαι μεγαλογιατρός, μεγαλοδικηγόρος ή  
celebrity ξεχνώντας τους νόμους που το ίδιο 
κράτος θέσπισε. Τελικά απαξιώνεται η επιστή-
μη, η τεχνική, η δημιουργικότητα, η διάθεση, 
αφού πάντα κάποιος κρύβεται πίσω από κάθε 
λύση και αν μάλιστα είναι γενικά –μεγάλος- 
θα συνεχίσει να φωνασκεί αδιάκριτα, έστω 
και αν είναι 200 μέτρα μακριά και δεν βλέπει 
καν το πρόβλημα.

*Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι πρ. πρόεδρος 
του TEE, τμ. Κεντρικής Μακεδονίας

Σχετική Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

δύο μπορούσαν να θεωρηθούν οχλούσες 
από άλλους δομιστές εκτός σχεδίου αφού 
αυτοί ομοιόμορφα κατανέμονται στο αγρό-
κτημα Μεσημερίου στο σύνολό του. Θέση 
ΕΕΛ3: αποτελεί δημοτική έκταση – αγροτεμά-
χιο 751α, που αποτέλεσε τελικά τη βέλτιστη 
επιλογή καθώς διατρέχει ομαλή κλίση, είναι 
πολλαπλάσια σε έκταση των άλλων δύο, δεν 
απαιτεί έργα διαμόρφωσης αναγλύφου, ούτε 
του αποδέκτη καθώς δεν γειτνιάζει άμεσα με 
αυτόν για αυτό και θεωρείται βέλτιστη, σύμ-
φωνα με τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά 
κριτήρια τα οποία θέτει η κείμενη νομοθεσία 
και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα ελάχιστων 
δομιστών εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων. Πρέ-
πει να επισημανθεί, ότι στον πίνακα αξιολό-
γησης η επιλεγείσα θέση υστέρησε για την 
απόσταση από υφιστάμενες οικιστικές χρή-
σεις, έχοντας όμως άλλα χαρακτηριστικά τα 

Δήμαρχος 
Θερμαϊκού
Για το έργο της αποχέτευσης ο 
κ. Μαυρομάτης δήλωσε: «Με 
γνώμονα τη βούληση της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας των 
πολιτών του Μεσημερίου και 
τις προεκλογικές μας δεσμεύ-
σεις , στηριζόμενοι πάντα στην 
κοινή λογική και στην ισχύου-
σα νομοθεσία, η Διοίκηση του  
Δήμου μας, ολοκλήρωσε ήδη 
τη μελέτη της αποχέτευσης 
του Μεσημερίου και υποβάλ-
λουμε το σχετικό φάκελο για 
χρηματοδότηση από ευρωπαϊ-
κά προγράμματα, προϋπολογι-
σμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ 
για την υλοποίηση του έργου. Η 
κατασκευή του συγκεκριμένου 
έργου, έχει   σκοπό  να καλυτε-
ρεύσει την ποιότητα ζωής των 
πολιτών  και να βελτιώσει τις 
συνθήκες  εξυπηρέτησής τους».
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Karfitsa / Ρεπορτάζ

Συνεργασία με την αντιπολίτευση εξετάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στους δήμους της Θεσσαλονίκης!
ΠΟΙΟΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ… ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ; 

Μπορεί καλά καλά οι δήμαρ-
χοι όλης της χώρας να μην 
έχουν ολοκληρώσει ούτε 

τη μισή  θητεία τους που ξεκίνησε 
τον Σεπτέμβριο του 2014 και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί το 2019, 
τουλάχιστον στο νομό Θεσσαλονίκης 
και οι επίδοξοι… «μνηστήρες» των 
δημαρχιακών θώκων ξεκίνησαν 
συναντήσεις. Η ονοματολογία καλά 
κρατεί από την επομένη των τελευταί-
ων δημοτικών εκλογών και ανα-
μένεται να κορυφωθεί το προσεχές 
διάστημα. Σίγουρα μετά τις αλλαγές 
αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών 
συμβουλίων και προέδρων δημοτι-
κών επιχειρήσεων στις οποίες είναι 
υποχρεωμένοι να προχωρήσουν 
βάσει νόμου όλοι οι δήμαρχοι της 
χώρας.  Και ενώ σε επίπεδο νομού οι 
ενδιαφερόμενοι σβήνουν και γρά-
φουν ονόματα, παραμένει αναπάντη-
το εάν θα υπάρξουν αλλαγές στον 
«Καλλικράτη» και εάν οι επόμενοι… 
δήμαρχοι θα εκλεγούν με τον τρόπο 
που γνωρίζουμε σήμερα ή με κάποιον 
άλλο.   Όπως εκτιμά στην KARFITSA 
έμπειρος αυτοδιοικητικός με πολλά… 
ένσημα από τη δουλειά του δημάρχου, 
«οι κινήσεις θα ξεκινήσουν μετά τις 
ανακοινώσεις των δημάρχων και τις 
αλλαγές στις οποίες σχεδιάζουν να 
προχωρήσουν. Είναι συνηθισμένο οι 
κομμένοι και οι δυσαρεστημένοι να 
αποφασίζουν είτε αυτόνομη κάθοδο, 
ειδικά εάν έχουν τέτοιες βλέψεις είτε 
να ανακοινώνουν ανεξαρτητοποίηση 
και στην πορεία να συμπεριλαμβάνο-
νται σε αντίπαλο ψηφοδέλτιο». 

Άγνωστο παραμένει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 
μέχρι σήμερα το κυβερνών κόμμα δεν κατάφε-
ρε να πείσει  τους ψηφοφόρους του να προτι-
μήσουν τους υποψηφίους που είχαν τη στήριξη 
της Κουμουνδούρου. Σύμφωνα μάλιστα με πο-
λιτικούς αναλυτές «στις εκλογές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των συνδικαλιστών μπορεί 
κανείς εύκολα να διακρίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έχει έρεισμα στην κοινωνία και τα υψηλά πο-
σοστά που συγκεντρώνει στις εθνικές εκλογές 
είναι συγκυριακά». Άλλωστε, αυτό το γνωρίζει 
καλά και ο γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονί-
κης, Μήτσος Δημητριάδης.  Όπως ο ίδιος, απο-
καλύπτει σήμερα στην KARFITSA το επόμενο 
διάστημα τα αρμόδια όργανα θα συνεδριάσουν 
και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να 

Του Βαγγέλη Στολάκη

υπάρχει και σχετική απόφαση της Κεντρικής 
Επιτροπής με την οποία θα γίνεται ξεκάθαρο 
πως θα… πορευτούν οι ΣΥΡΙΖΑίοι υποψήφιοι 
δήμαρχοι στον δρόμο για τις κάλπες του 2019. 
Αντίστοιχη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί 
και στην παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» του δήμου 
Θεσσαλονίκης με επικεφαλής την καθηγήτρια 
πανεπιστημίου και διευθύνουσα σύμβουλο της 
εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» Ρία Καλφακά-
κου προκειμένου να γίνει μια πρώτη συζήτηση 
ως προς το πρόσωπο που θα οδηγήσει την 
παράταξη σε εκλογές αλλά και τις συνεργασί-
ες στις οποίες θα μπορούσε να προχωρήσει η 
«Ανοιχτή Πόλη». 

Μακριά και… κοντά οι κάλπες

Κεντράροντας στις έννοιες «συνεργασία, συ-
νεννόηση και συμμαχίες» θα πορευτεί το επό-
μενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ! Οι ΣΥΡΙΖΑίοι της 
πόλης γνωρίζουν καλά πως δεν θα μπορέσουν 
να «χτυπήσουν» κάποιο δήμο της Θεσσαλονί-
κης εκτός εάν ενώσουν τις δυνάμεις τους με 
υποψηφίους δημάρχους ανεξάρτητους ή υπο-
στηριζόμενους στο παρελθόν από το ΠΑΣΟΚ, 
τη Δημοκρατική Αριστερά, κόμματα της Κε-
ντροαριστεράς. Οι ειδικοί, πολιτικοί αναλυτές 
και δημοσκόποι, εκτιμούν επίσης,  ότι σε ορι-
σμένους δήμους το δίδυμο Τσίπρα- Καμμένου 
θα «χτυπήσει» ξανά με κοινές υποψηφιότητες. 
Μιλώντας στην KARFITSA υποψήφιος δήμαρ-
χος δήμου της Θεσσαλονίκης υποστηριζόμενος 
από την Κουμουνδούρου αναφέρει χαρακτηρι-
στικά, πως «είναι νωρίς ακόμα να συζητάμε για 
τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 
2019. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξουν ευρύτερες 
συνεργασίες και συνεννοήσεις με παρατάξεις 
του χώρου της κεντροαριστεράς και της οι-
κολογίας. Επίσης για να χτυπηθούν οι τωρινοί 
δήμαρχοι σε όλους τους δήμους θα πρέπει οι 
αντιπολιτεύσεις να εξετάσουν εάν και κατά 
πόσο μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου 
να αλλάξουν οι διοικήσεις των δήμων» αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά. 

Η KARFITSA μίλησε με δεκάδες αυτοδιοικητι-
κά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και επι-
κεφαλής παρατάξεων οι οποίοι επέμειναν και 
συμφώνησαν στο ζήτημα της συνεργασίας των 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Είναι λοιπόν 
αυτό το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπί-
σει τους κατά τον Αλέξη Τσίπρα «βλαχοδημάρ-
χους» του νομού; 

Τι λένε επίσημα τα όργανα; 

«Θα υπάρξει μια διαδικασία σε επίπεδο Κεντρι-
κής Επιτροπής στα μέσα Ιανουαρίου η οποία 
θα καθορίσει την γενική πολιτική ενόψει των 
επερχόμενων δημοτικών εκλογών. Τα ση-
μερινά δημοτικά συμβούλια έχουν εκτίσει το 
μισό της θητείας τους, επομένως θα πρέπει να 
δούμε τι θα κάνουμε ενόψει της επερχόμενης 
δημοτικής μάχης» αναφέρει στην KARFITSA 
ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης 
Μήτσος Δημητριάδης. «Θα πρέπει να δούμε 
τις συμμαχίες μας και τη γραμμή μας. Και σε 
επίπεδο Ανοιχτής Πόλης θα υπάρξει αντίστοι-
χη διαδικασία» συμπληρώνει. «Η κουβέντα για 

συνεργασίες και συμμαχίες θα ξεκινήσει μετά 
την απόφαση της Κεντρικής επιτροπής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ πιθανότατα τον Γενάρη. Συζητήσεις και 
ζυμώσεις ωστόσο πάντα γίνονται. Δεν υπάρχει 
κάποια απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής. 
Το ότι υπάρχουν σκέψεις να πάμε κάπου με συ-
νεργασία είναι γεγονός αλλά δεν έχουμε ακόμα 
κάτι που να είναι ανακοινώσιμο» υπογραμμίζει. 
Ο κ. Δημητριάδης καταλήγει παραδεχόμενος, 
«είμαστε αδύναμοι ως κόμμα στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση. Υπάρχουν δήμοι όπου η πράξη έχει 
δείξει ότι οι παρατάξεις μας θα μπορούσαν να 
προχωρήσουν καλύτερα συνεργαζόμενες  με 
άλλες, φυσικά εκτός της ΝΔ. Δηλαδή, Θα μπο-
ρούσαμε να συνεργαστούμε με ανεξάρτητα 
σχήματα, πρώην ή νυν ΠΑΣΟκων. Προφανώς 
το ΚΚΕ δεν έρχεται μαζί μας. Μιλάμε για το 
χώρο που υπάρχει μεταξύ της ΝΔ και του ΚΚΕ. 
Εφόσον συμπίπτουν οι απόψεις πέραν από τις 
γενικές θεωρήσεις εάν υπάρξουν συγκλίσεις 
θα μπορούσαν να υπάρξουν και συνεργασίες. 
Αλλά ακόμα είναι νωρίς». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας το ρητό, των φρο-
νίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, 
στους δήμους της Θεσσαλονίκης τις τελευταί-
ες ημέρες ξεκίνησε διεργασίες, συζητήσεις και 
συναντήσεις ολιγομελείς. Παράλληλα, δειλά 
– δειλά, εμφανίστηκαν και κάποιοι υποψήφιοι 
που θέλουν να θέσουν …υποψηφιότητα για τη 
δημαρχία. 

Συζητιέται και η Νοτοπούλου 
Την ίδια ώρα, στα «πηγαδάκια» των ΣΥΡΙΖΑίων 
της Θεσσαλονίκης τις τελευταίες ημέρες ακούγε-
ται και το όνομα μιας κοπέλας που τον τελευταίο 
μήνα έχει στρέψει όλα τα φλας πάνω της. Ο λό-
γος για την 28χρονη διευθύντρια του γραφείου του 
Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτο-
πούλου. «Θα μπορούσε να συμβολίσει την γενιά 
των σαραντάρηδων που πρέπει να βγει μπροστά 
και με αυτούς θα κυβερνήσει ο Τσίπρας. Είναι πρό-
σωπο άφθαρτο, με πτυχία και λαμπρές σπουδές. 
Εάν όμως είναι υποψήφια να ξέρει ότι θα κατέβει 
μόνο για… καταγραφή δυνάμεων» σχολίαζε στην 
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Ρεπορτάζ / Karfitsa

Συνεργασία με την αντιπολίτευση εξετάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στους δήμους της Θεσσαλονίκης!
ΠΟΙΟΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ… ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ; 

Ποιοι ακούγονται για… υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης; 

Συζητιέται και η Νοτοπούλου 

Νέα Δημοκρατία

Ζέρβας και Βούγιας

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ και ανεξάρτητοι 

Στον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα πράξει ο Γιάννης Μπουτά-
ρης ο οποίος τη μια λέει ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος και την άλλη εισηγείται σε συνεδριά-
σεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης την καθιέρωση με νόμο των δυο θητειών για τους 
δημάρχους. Πολλοί εκτιμούν πως εάν ο Μπουτάρης δεν θα είναι τελικά υποψήφιος επικεφαλής 
του συνδυασμού θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο σημερινός πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-
ου Παναγιώτης Αβραμόπουλος, ο οποίος συσπειρώνει στο πρόσωπό του μια σημαντική ομάδα 
δημοτικών συμβούλων. Εάν τελικά ο Μπουτάρης δεν είναι υποψήφιος, πληροφορίες θέλουν και 
τον πρώην αντιδήμαρχο Ανδρέα Κουράκη να εξετάζει το ενδεχόμενο καθόδου του ως υποψήφιος 
δήμαρχος. Μάλιστα, πολλοί στους… διαδρόμους του δημαρχείου εκτιμούν πως εάν τελικά ο κ. 
Κουράκης πάρει την απόφαση και ηγηθεί ψηφοδελτίου θα επιδιώξει την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που… κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα και θέλει τους νυν αντι-
δημάρχους σε περίπτωση μη καθόδου του Γιάννη Μπουτάρη να επιλέγουν κάποιον εξ’ αυτών για 
να ηγηθεί του ψηφοδελτίου της «Πρωτοβουλίας». Το όνομα του Σπύρου Πέγκα ακούγεται έντονα. 

Από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας όλα θα εξαρτηθούν, όπως 
αναφέρουν στελέχη της παράταξης «Εντάξει» από τις εξελίξεις 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Σταύρος Καλαφάτης, σημερι-
νός υποψήφιος μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του αφήνει 
να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει ξανά τον δημαρχιακό θώκο της 
Θεσσαλονίκης. Για την ίδια θέση εδώ και καιρό «παίζει» και το 
όνομα της βουλευτού της Α’ Θεσσαλονίκης Έλενας Ράπτη αλλά 

και της ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυράκη η οποία σύμφωνα με 
πληροφορίες έχει ανοίξει πολιτικό γραφείο στο κέντρο της πό-
λης. Μέσα από την παράταξη του  κ. Καλαφάτη, εάν τελικά ο 
ίδιος δεν θελήσει να είναι ξανά υποψήφιος,  «παίζουν» τα ονό-
ματα του δικηγόρου Μάκη Κυριζίδη και του σημερινού αντιπρο-
έδρου του δημοτικού συμβουλίου και γιου του πρώην υπουργού 
Δημήτρη Κούβελα. 

Πολλοί θέλουν και τον πρώην αντιδήμαρχο και δημοτικό 
σύμβουλο της «Πρωτοβουλίας» Κωνσταντίνο Ζέρβα να δι-
εκδικεί το δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ζέρβας 
μάλιστα κατά καιρούς συμμετέχει σε διάφορες συναντήσεις 
που πραγματοποιούνται μεταξύ στελεχών της αυτοδιοίκη-
σης. Ένα όνομα που επίσης «παίζει», όπως και στις προη-
γούμενες δημοτικές εκλογές είναι αυτό του πρώην υπουρ-

γού και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, 
Σπύρου Βούγια. Ο κ. Βούγιας μέχρι στιγμής δεν έχει κά-
νει γνωστές τις προθέσεις του με εξαίρεση ένα status στο 
facebook. Οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν στην KARFITSA 
πως ο πρώην υπουργός κάνει συναντήσεις με οικεία πρό-
σωπα και έχει δηλώσει πως θα είναι υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα η σημερινή επικεφαλής της παρά-
ταξης «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη» Ρία Καλφακάκου, όπως 
άλλωστε και η ίδια δηλώνει στην KARFITSA θα επιθυμούσε 
να είναι υποψήφια δήμαρχος. Για την ίδια θέση «παίζει» επί-
σης το όνομα του προέδρου της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε.» Γιάννη Μυλόπουλου αλλά και αυτό του ευρωβουλευτή 
του κόμματος Κώστα Χρυσόγονου, ο οποίος μέχρι στιγμής 

σχολιάζει πως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στα σχέδιά του. Με-
ταξύ των ονομάτων ακούγεται και εκείνο του πρώην προέ-
δρου του ΤΑΙΠΕΔ και υφυπουργού της σημερινής κυβέρνη-
σης Στέργιου Πιτσιόρλα. Εκτιμάται ότι ο κ. Πιτσιόρλας λόγω 
των σχέσεων που έχει με την πόλη αλλά και της πολιτικής 
του πορείας θα μπορούσε να «χτυπήσει» τον δήμο της Θεσ-
σαλονίκης.KARFITSA αυτοδιοικητικός. Ο ίδιος βέβαια, έβαλε 

και εναντίον των συντρόφων του που ενώ είναι 
επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων έχουν διορι-
στεί σε θέσεις κλειδιά δημοσίων φορέων και ορ-
γανισμών. «Η παπάς ή ζευγάς. Δεν γίνεται να έχεις 
πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Οι 
σύντροφοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί 
από τις θέσεις τους στα δημοτικά συμβούλια των 
δήμων. Δεν γίνεται να έχεις εξασφαλισμένο μισθό 
και να κάνεις… πολιτική. Εμείς τρέχουμε χωρίς να 
θέλουμε να μας δοθούν οφίτσια» καταλήγει. 

Από το χώρο του ΚΚΕ ο σημερινός επικεφαλής Γιάννης Δε-
λής είναι και βουλευτής του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης. 
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης για το δήμο της Θεσ-
σαλονίκης αναμένεται να αποφασιστεί στα αρμόδια κομματι-
κά όργανα, ωστόσο πολλοί θεωρούν ότι στην συγκεκριμένη 
θέση θα μπορούσε να τοποθετηθεί ο δημοτικός σύμβουλος της 

παράταξης Μιχάλης Κωνσταντινίδης. Την θέση του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα διεκδικήσει και ο επικεφαλής 
της παράταξης «Συμμαχία Πολιτών» Αρμόδιος Στεργίου, όπως 
και ο Γιώργος Ρακκάς που πρόσφατα παραιτήθηκε από τη θέση 
του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Μένουμε Θεσσαλο-
νίκη».
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Με τον «αέρα» του Χριστουγεννιάτικου «μποναμά» της Κυ-
βέρνησης προς τους χαμηλοσυνταξιούχους επέστρεψαν στην 
Πιερία οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για τις ημέρες των εορτών 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.  

Μπ. Σκούφα: «Ριψάσπιδες όσοι απείχαν από την 
ψηφοφορία»

«Στη συνείδηση του ελληνικού λαού κατα-
γράφηκαν και με αυτόν τον πλέον ξεκάθαρο 
τρόπο οι πολιτικές δυνάμεις που μάχονται 

ακόμη και μέσα σε ασφυκτικά πλαίσια υπερα-
σπιζόμενες το δίκιο των πλέον αδύναμων συ-

μπολιτών μας, και οι δυνάμεις αντίθετα, που «μόλις 
φταρνίστηκαν οι πιο ακραίοι κύκλοι των δανειστών, έπαθαν 
πνευμονία», αναφέρει στην KARFITSA η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Πιερίας Μπέττυ Σκούφα. Επισημαίνει δε ότι κατά την ψη-
φοφορία της συγκεκριμένης τροπολογίας από την ελληνική 
βουλή, το ΚΚΕ για πρώτη φορά τήρησε θετική στάση ψηφίζο-
ντας υπέρ. «Αντίθετα, η ΝΔ ψήφισε «παρών», συντασσόμενη 
με τις πιο ακραία νεοφιλελεύθερες κι αντιλαϊκές φωνές εντός 

της ΕΕ (όπως είναι ο Β. Σόιμπλε), ενώ το Ποτάμι και η Ένωση 
Κεντρώων απείχαν ριψάσπιδες από την ψη-

φοφορία», τονίζει η κ. Σκούφα.   

Χ. Τζαμακλής: «Αντιφατική Η στάση 
της Ν.Δ.»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πι-
ερία Χάρης Τζαμακλής επισημαίνει 

πως αυτή η κίνηση δεν ήταν μονομερής 
ενέργεια, καθώς με τη συμφωνία του Αυγούστου του 2015 
προβλέπεται πως εάν η χώρα πετύχει υπέρβαση εσόδων 
35% με 45% μπορούν να γίνουν δαπάνες για τομείς κοινω-
νικής πολιτικής. «Δεν έκανε κάτι η ελληνική κυβέρνηση που 
να αναιρεί τα συμφωνηθέντα, καθώς το ποσό που θα δοθεί 
δεν υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό. Άρα, οι εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού είναι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
έχει η χώρα για το 2016. Εφόσον το ποσό αυτό μεταφέρονται 
την επόμενη χρονιά, δεν θα μπορούσε να δοθεί». Ο κ. Τζα-
μακλής χαρακτηρίζει ως αντιφατική τη στάση της Ν.Δ. στη 
ψηφοφορία της Βουλής για την καταβολή της έκτακτης ει-

σφοράς προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς αρχικά είχε 
δηλώσει πως θα ψήφιζε αυτή τη χορήγηση στη συνέχεια, 

όμως, άλλαξε θέση. 

Στ. Καστόρης: «Οφειλόμενη ανάσα στους από-
μαχους της δουλειάς»

Από την πλευρά του ο βουλευτής κ. Στέργιος 
Καστόρης σημειώνει πως η συγκεκριμένη από-

φαση της κυβέρνησης είναι «μια οφειλόμενη ανάσα 
στους απόμαχους της δουλειάς που τους έκλεψαν τις 

συντάξεις τους και στους κατοίκους των νησιών μας που σή-
κωσαν όλο το βάρος της ευθύνης της πολιτισμένης Ευρώπης 
απέναντι στους κατατρεγμένους των πολέμων. Και είναι και 
ένα μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση: ότι, από τη στιγμή 
που αντέχει η οικονομία, θα στηριχθούν σιγά - σιγά όλες οι 
κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο.  Αυτό εμείς το θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή μας. 
Αν η αξιωματική αντιπολίτευση το θεωρεί μονομερή και προ-
κλητική απέναντι στους δανειστές ενέργεια, είναι δικό της 
πρόβλημα».

Με… αέρα λόγω της «13ης σύνταξης» επέστρεψαν 
στην Πιερία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τα Χριστούγεννα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

«Ιστορίες» ενδοοικογενειακής βίας που σοκάρουν

«Δ   εν ξέρετε πόσο ανα-
κουφισμένες νιώθουμε  
όταν ο σύζυγος μας δεν 

χτυπά εμάς, αλλά… τα παιδιά μας». 
Αυτά ήταν τα λόγια γυναικών από την 
Κατερίνη. Γυναίκες, θύματα  ενδο-
οικογενειακής βίας και οι ίδιες, που 
εκμυστηρεύτηκαν  στο επιστημονικό 
προσωπικό του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας του 
Δήμου Κατερίνης, περιγράφοντας την 
κατάσταση που βιώνουν μέσα στο 
σπίτι για πολλά χρόνια. 

«Οι ομολογίες των συγκεκριμένων γυναικών 
για μας ήταν σοκαριστικές», αναφέρει στην 
KARFITSA η κοινωνιολόγος Χαρίκλεια Πιπερο-
πούλου, προσθέτοντας: «Οι συγκεκριμένες γυ-
ναίκες έχουν υπάρξει πολλές φορές θύματα βίας 
από το σύζυγό. Όταν στρεφόταν ακόμη και  κατά 
των παιδιών τους,   ένιωθαν ανακούφιση, διότι 
είχαν την εντύπωση πως δεν ευθύνονταν οι ίδιες 
για την ακραία συμπεριφορά του συζύγου, αλλά 
κάποιος άλλος…». Τα κρούσματα βίας παρουσι-
άζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Μόνο 
το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναι-
κών στην Κατερίνη, τα τρία χρόνια λειτουργίας 
του, έχει δεχθεί 172 καταγγελίες. Δεκάδες είναι 
και τα ανώνυμα τηλεφωνήματα από γυναίκες της 
περιοχής που αποφεύγουν να καταγγείλουν περι-
στατικά βίας που υφίστανται μέσα στο σπίτι τους. 

Γυναίκα θύμα βίας  
από σύζυγο και παιδιά!

Από τα πιο ακραία περιστατικά που ήρθαν αντι-
μέτωπες οι εργαζόμενες στο Κέντρο Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης Γυναικών Κατερίνης ήταν η 

καταγγελία  μιας γυναίκας που δεχόταν βία  όχι 
μόνο από το σύζυγο, αλλά και τα ίδια της τα παι-
διά… «Έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις που 
ο σύζυγος ασκεί βία στη γυναίκα, αλλά από τα 
παιδιά μας φάνηκε ιδιαίτερα περίεργο. Δυστυχώς, 
όμως, πολλές φορές και τα παιδιά αναπαράγουν 
συμπεριφορές», σημειώνει η κ. Πιπεροπούλου. 
«Τα παιδιά επειδή έχουν δει πως από μια τέτοια 
συμπεριφορά μπορεί να έχουν διάφορα οφέλη, 
όπως, να έχουν λιγότερες επιθέσεις ή οικονομι-
κές απολαβές από τον πατέρα, πηγαίνουν με το 
μέρος του». 

Βία κατά των γυναικών 

Ποια είναι τα αίτια που οι άνδρες οδηγούνται 
στη βία κατά των συζύγων τους; Η κ. Πιπερο-
πούλου εξηγεί πως σημαντικό ρόλο παίζει το 
οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε 
κάποιος.  Ακόμη, υπάρχουν  περιπτώσεις που ο 
σύζυγος απλά θέλει με αυτό τον τρόπο να νιώ-
θει… ανώτερος ή το επάγγελμά του βοηθά αυτή 
τη συμπεριφορά, όπως εργαζόμενοι στα σώματα 
ασφαλείας. «Στην εργασία του κάποιος μαθαίνει 
μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά υπάρχουν  
άτομα που αυτή τη συμπεριφορά την υιοθετούν 
και στο σπίτι». Επιπλέον, τονίζει, πως ένας άνδρας 
με αυτό τον τρόπο θεωρεί πως θα έχει τον έλεγ-
χο της οικογένειας, θέλοντας  να δείξει ότι αυτός 
κάνει κουμάντο.  Κάθε πράξη που στηρίζεται στο 
φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να 
έχει ως αποτέλεσμα, τη σωματική, σεξουαλική ή 
ψυχολογική βλάβη για τις γυναίκες, συμπεριλαμ-
βανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, απο-
τελεί πράξη βίας.  Η βία και οι διακρίσεις κατά των 
γυναικών αποτελούν έγκλημα, σύμφωνα με τις 
ελληνικές και διεθνείς νομοθεσίες και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα. Μία στις τρεις γυναίκες, κάποια 
στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, 
ψυχολογική ή σεξουαλική βία από το σύντροφό 
της, υποστηρίζουν τα στελέχη του Κέντρου Συμ-
βουλευτικής Κατερίνης. Επίσης, 40% με 50% των 

γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέ-
ρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας. 500.000 με 2.000.000 άν-
θρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, 
εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο 
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την 
εξαναγκαστική εργασία.

Η λειτουργία του συμβουλευτικού  
κέντρου στην Κατερίνη

Από το 2013 στην Κατερίνη λειτουργεί το Συμ-
βουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας, 
παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης και αντιμε-

τώπισης βίας κατά των γυναικών. Το κέντρο 
στελεχώνεται από την Κοινωνιολόγο Χαρί-
κλεια Πιπεροπούλου, την ψυχολόγο Ιωάννα 
Ευαγγελοπούλου, την Κοινωνική Λειτουργό 
Χρυσούλα Μόσχουρη και τη Νομικό Σοφία 
Σαλαμπασίδου. Στόχος της λειτουργίας του 
κέντρου είναι η αντιμετώπιση και καταπολέ-
μηση της βίας κατά των γυναικών. Παρέχει 
πολλαπλές υπηρεσίες συμβουλευτικής στή-
ριξης σε γυναίκες που είναι ή έχουν υπάρξει 
θύματα βίας και σε γυναίκες που υφίστανται 
διακρίσεις. 

Του Βαγγέλη Μπαντέ
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Μετά τη δημοσίευση του προσχεδίου Προεδρικού Διατάγμα-
τος για την «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας»  (που προέβλεπε την επαναλειτουργία ενός 
Αστυνομικού Τμήματος στην Ιερισσό και την υποβάθμιση του 
Αστυνομικού Τμήματος της Αρναίας σε… Αστυνομικό Σταθ-
μό) ο Δήμος Αριστοτέλη – γνωστότερος ως δήμος… εξόρυ-
ξης χρυσού -  ζήτησε να λειτουργήσουν δύο (2) Αστυνομικά 
Τμήματα, τόσο της Ιερισσού, πρωτεύουσας του Δήμου, όσο 
και της Αρναίας, ιστορικής έδρας του Δήμου. Όπως ανακοί-
νωσε δε ο Δήμαρχος, Γεώργιος Ζουμπάς «Οι προθέσεις μας 
φαίνεται να έχουν αίσιο τέλος και όπως πληροφορούμαι από 
το αρμόδιο Υπουργείο, στο ΠΔ που σύντομα θα δημοσιευθεί 
σε ΦΕΚ, θα συνιστώνται δύο Α.Τ. στο Δήμο μας, ένα στην 
πρωτεύουσα, την Ιερισσό και ένα στην ιστορική έδρα του Δή-
μου, την Αρναία» σημειώνει ο δήμαρχος και συνεχίζει «Την 
πληροφορία αυτή, κάποιοι επιτήδειοι στη διαστρέβλωση και 

παραπληροφόρηση, προσπαθούν να την περάσουν ως «απο-
τέλεσμα ενεργειών» των κυρίων Πάχτα (πρώην Δημάρχου) 
και Βαγιωνά (Βουλευτή Χαλκιδικής), οι οποίοι με τις δηλώ-
σεις και τοποθετήσεις τους, το μόνο που επιδίωκαν ήταν να… 
υποδαυλίζουν το διχασμό της τοπικής κοινωνίας, χτίζοντας 
πάνω σε αυτό τις πολιτικές φιλοδοξίες τους. Επειδή, ωστόσο, 
το ψέμα έχει κοντά ποδάρια όπως λέει και ο λαός μας και ο 
λαός της Χαλκιδικής έχει μεγάλη μνήμη, μετά και τη δημοσί-
ευση του ΠΔ στο ΦΕΚ, ο Δήμος θα κάνει επίσημη ανακοίνω-
ση, ευχαριστώντας παράλληλα όσους πραγματικά βοήθησαν 
και συνέβαλαν στην αίσια έκβαση του θέματος…» 

ΥΓ: Το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι αν οι  τοπικές δυ-
νάμεις «συνεργάζονται» με τον… ίδιο τρόπο και στα υπόλοιπα 
θέματα πχ εξόρυξη χρυσού, κατασκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου, περιφρούρηση δασών κλπ…

Μεγάλο κύμα τουρισμού από τη Ρωσία αναμένεται το 2017 υποστήριξε προσφά-
τως ο σύμβουλος  του κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης, Κωνσταντίνος Γκα-
μπαερίδης μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. «Περιμένουμε μεγάλο 
κύμα τουρισμού το 2017 γιατί έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα έκδοσης της βίζας. 
Σχεδόν όλοι οι Ρώσοι, όσοι το επιθυμούσαν, έχουν πάρει βίζα για πολλά έτη, 
χάρη στη δουλειά που έχουν κάνει το προξενείο και η πρεσβεία της Ελλάδας στη 
Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Αυτό σημαίνει ότι φέτος δεν θα έχουν κανένα 
εμπόδιο, από τον Μάιο, να επισκεφτούν την Ελλάδα» τόνισε ο κ. Γκαραμπερίδης. 
Παράλληλα γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για διάφορες 
επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. «Ο 
βασικός κλάδος για επενδύσεις είναι ο τουριστικός» είπε και πρόσθεσε «υπάρχει 
ενδιαφέρον από Ρώσους επενδυτές για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί όπου πηγαίνει 
ο τουρισμός από τη Ρωσία ακολουθούν και διάφορες οικονομικές επενδύσεις. 
Αυτό είναι αυτονόητο, αυτό έχει δείξει η εμπειρία της Χαλκιδικής και αυτό προ-
σπαθούμε να το εφαρμόσουμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας».  Επιπλέον 
αναφέρθηκε στην έναρξη αεροπορικών πτήσεων από τη Μόσχα και την Αγία Πε-
τρούπολη προς τη Χρυσούπολη Καβάλας και επισήμανε ότι, στη Θεσσαλονίκη, 
αυτές οι πτήσεις υπάρχουν και θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο.

Δήμαρχος εναντίον βουλευτών…

Ομιλείτε… ρωσικά; 

■  Νέο γήπεδο στην Ουρανούπολη Χαλκιδι-
κής. Το έργο της ανακατασκευής του γηπέ-
δου χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το δήμο 
Αριστοτέλη, ενώ για την ολοκλήρωσή του 
συνέβαλε όλο το χωριό, κάτοικοι και επαγ-
γελματίες, ακόμα και οι παίχτες της ομάδας 
με… προσωπική εργασία. Αυτό θα πει να βά-
ζεις… γκολ!

■  Μοίρασαν φυλλάδια, μπαλόνια του μπο-
ϊκοτάζ και κέρασαν… τσίπουρο, ελιές, λάδι 
και φέτα Χαλκιδικής στο κέντρο αγώνα στη 
συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αριστοτέ-
λους. Εκεί συγκεντρώθηκαν απεργοί – απο-
λυμένοι της Coca Cola αλλά και Επιτροπές 
Αγώνα SOS Χαλκιδική και διαμαρτυρήθηκαν 
εντόνως για την απόφαση του δήμου Θεσ-
σαλονίκης να δεχθεί χορηγίες από εταιρίες 
όπως η Coca Cola και η Eldorado Gold, για το 
Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης… Να 
θυμίσουμε ότι οι απεργοί της coca cola έχουν 
συμπληρώσει περισσότερες από… 1100 μέ-
ρες αντίδρασης. ΥΓ: Και στην πρόσφατη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης έγινε παράσταση διαμαρτυρίας 
από μέλη του κινήματος κατά της επένδυσης 
χρυσού «SOS Χαλκιδική» με πανό μέσα στην 
αίθουσα του ΔΣ.

■  Για 5η Συνεχή Χρονιά ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Πολυγύρου διοργανώνει τη Γιορτή Αγο-
ράς την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016. Στις 
15.00 στον προαύλιο χώρου του Δημοτικού 
Θεάτρου Πολύγυρου τα παιδιά θα παίξουν με 
κλόουν και θα βγουν φωτογραφίες με τον 
Άγιο Βασίλη, που θα μοιράσει… δώρα. Οι με-
γάλοι θα απολαύσουν ζεστό κρασί και κερά-
σματα ενώ στον ίδιο χώρο θα υπάρχει και η 
κάλπη, όπου οι καταναλωτές θα ρίχνουν τους 
λαχνούς, που έχουν κερδίσει με τις αγορές 
τους από τα καταστήματα του Πολυγύρου.

■ Ο καλύτερος στολισμός στη Χαλκιδική έγινε στην 
πλατεία του Γεροπλάτανου (βλ. Ζερβοχώρια). Κάτω 
από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο στήθηκε φάτνη με 
φυσικό ξύλο, έλατα και άχυρα, δίνοντας μια μονα-
δική χριστουγεννιάτικη αίσθηση στο πανέμορφο 
ούτως ή άλλως φυσικό τοπίο του μικρού γραφικού 
χωριού. Τα μέλη του Αθλητικού Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Γεροπλατάνου κατασκεύασαν την φάτνη κάτω 
από το δέντρο που έχει ύψος 20μ. και περίμετρο 15 
μ. Να σημειωθεί ότι ο πλάτανος έχει κηρυχθεί -από 
το 1976- διατηρητέο μνημείο της φύσης… 
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Κόντρα ξέσπασε στη βουλή, μεταξύ της Φω-
τεινής Αραμπατζή, της  βουλευτού Σερρών 
της ΝΔ και της υπουργού Πολιτισμού Λυδίας 
Κονιόρδου για την εγκατάλειψη, όπως κα-
ταγγέλλει η κ. Αραμπατζή, του ακτινοβόλου 
μνημείου της Αμφίπολης.

Η βουλευτής Σερρών, σε σχετική ερώτηση 
που κατέθεσε στη βουλή, ζήτησε να ενημε-
ρωθεί για την πορεία των αρχαιολογικών 
ερευνών στην Αμφίπολη, γιατί  έχει διακοπεί 
πλήρως η χρηματοδότηση και ποιος είναι ο 
σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα  για τη 
συγκεκριμένη ανασκαφή για το 2017. Η κ. 
Αραμπατζή, κατηγόρησε την πρώην πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού, τους 
Ξυδάκη και Μπαλτά πως «θεωρούσαν ως 
πολιτισμό μόνο ό,τι ανακαλύπτεται επί δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».  Η βουλευτής Σερρών, 
τόνισε, πως η συγκεκριμένη αρχαιολογική 
ανακάλυψη, υποτιμήθηκε τα δύο τελευταία 
χρόνια. Εξήγησε, πως, «το μνημείο υπο-
τιμήθηκε αρχικά για την χρονολογική του 
υπόσταση και εν συνεχεία με την πλήρη απο-
στράγγιση των στοιχειωδών χρηματοδοτή-
σεων». Και  ζήτησε, από την υπουργό Πολιτι-
σμού, τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα 
σε σχέση με την Αμφίπολη για το 2017. 

Από την πλευρά της η κ. Κονιόρδου,  ισχυρί-
στηκε ότι στην πρώτη φάση των ανασκαφών 
στην Αμφίπολη, «υπήρξε ταχύτητα, λόγω 
της έκτασης και της δημοσιότητας που πήρε 
το ζήτημα. Ανέλυσε τις εργασίες που τελέ-
στηκαν πριν την ανάληψη των καθηκόντων 
της και ενημέρωσε, για τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα στα οποία εντάχθηκε η Αμ-
φίπολη. Συγκεκριμένα το νέο ΕΣΠΑ 2014-
2020, με προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου 
ευρώ , για το μνημείο, και το διασυνοριακό 
πρόγραμμα Ελλάδας-Βουλγαρίας Interreg. 
Η υπουργός Πολιτισμού πρόσθεσε πως «στο 
πρόγραμμα μπορούσε να ενταχθεί μόνο ένα 
έργο πολιτισμού και παρά το ότι οι προτά-
σεις των υπηρεσιών του υπουργείου στην 
Μακεδονία ήταν πολύ περισσότερες, εμείς 
επιλέξαμε την Αμφίπολη κατά προτεραιότη-
τα».  Ωστόσο, η κ. Αραμπατζή, επισήμανε, ότι 
«κανείς δεν μπορούσε να ανακόψει το ενδι-
αφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Δεν 
το προκάλεσε κάποιος επί τούτου». Αναφο-
ρικά με τη χρηματοδότηση ξεκαθάρισε πως 
«αυτή δεν αφορά όσα οφείλει να διαθέσει και 
να συνδράμει το υπουργείο». Και ζήτησε να 
ξεκαθαρίσει το θέμα του  χρονοδιαγράμματος 
για να γίνει το μνημείο επισκέψιμο. Μάλιστα, 
προσκάλεσε και την κ. Κονιόρδου να επισκε-
φθεί την Αμφίπολη. Όμως η υπουργός, μίλη-
σε για τους κινδύνους, που ενέχουν οι επι-
σκέψεις καθώς ενδέχεται «να καταστραφούν 
σημαντικά κομμάτια και δείγματα, απαραίτη-
τα για τη μελέτη για την αποκατάσταση του 
μνημείου».

Η Αμφίπολη στη …βουλή

Αθλήτρια των Σερρών η 15χρονη Ματίνα Σωτηρίου. Η νεαρή μαθήτρια, έχει αφιερωθεί 
στο άθλημα του μπάντμιντον και είναι πλέον πρωταθλήτρια.

Το μπάντμιντον, ένα άθλημα άγνωστο ακόμη στη χώρα μας, κατέκτησε την καρδιά της 
νεαρής, η οποία έβαλε στόχο να φθάσει στα ύψη του πρωταθλητισμού.

Και πραγματικά η Ματίνα, προσπαθεί και κατακτά συνεχώς τίτλους, παρά το νεαρό της 
ηλικίας της. Οι επιτυχίες της όλο το χρόνο διαδέχονταν η μία την άλλη. Η πρωταθλήτρια 
του μπάντμιντον Ματίνα Σωτηρίου ολοκλήρωσε  τη χρονιά θριαμβευτικά. Μετά και την 
τελευταία διεθνή της επιτυχία στην Κύπρο, όπου έλαβε την Τρίτη θέση στο απλό, βελ-
τίωσε και άλλο την βαθμολογική της θέση στις λίστες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Αντιπτέρισης. Και πλέον η Ματίνα Σωτηρίου βρίσκεται στη 2η θέση  στην BEC U17 Circuit 
Ranking και στην 15η της BEC European U17 Ranking. Στη λίστα που προσμετρούν μόνο 
τα τουρνουά BEC U17 Circuit έφτασε ήδη στη θέση νούμερο 2, σε σύνολο 255 αθλη-
τριών. Και σύμφωνα με τους γνωρίζοντες αναμένεται να παραμείνει στην θέση αυτή 
τουλάχιστον έως τα τέλη του Ιανουαρίου 2017 οπότε και θα παιχθεί το Σουηδικό βαθ-
μολογούμενο τουρνουά.  Στη λίστα  που προσμετρούν και όλα τα άλλα τουρνουά BEC 
European U17 Ranking, έφτασε στην θέση νούμερο 15, σε σύνολο  410 αθλητριών. Στην 
θέση αυτή, όπως αναφέρουν οι γνωρίζοντες  αναμένεται να παραμείνει  τουλάχιστον 
έως τις 22  Ιανουαρίου 2017 οπότε και θα αρχίσουν πάλι τα βαθμολογούμενα τουρνουά. 

Η συμμετοχή της Σερραίας πρωταθλήτριας, ήταν συστηματική σε διεθνή τουρνουά, οπό-
τε και η κατάταξη αυτή, προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο.

Η δυναμική που έχει αναπτύξει η νεαρή Ματίνα είναι εμφανής, από τις διακρίσεις που 
έχει λάβει έως τώρα.  Παράλληλα, όμως η Σερραία πρωταθλήτρια, με τις διακρίσεις 
της δίνει ώθηση στο άθλημα του μπάντμιντον στην χώρα μας, το οποίο πλέον βαδίζει 
σε νέους, ελπιδοφόρους αλλά και απαιτητικούς δρόμους.  «Με το ξεκίνημα του νέου 
έτους η Ματίνα θα ανέβει κι άλλο στις σχετικές λίστες της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. 
Άλλωστε είναι η πιο μικρή και αυτό θα γίνει με την αποχώρηση πολλών παιδιών λόγω 
ηλικίας από τις λίστες»,  είπε ο προπονητή της Σερραίας πρωταθλήτριας, Αλέξανδρος 
Καντζόγλου. Και πρόσθεσε πως «είναι μια δικαίωση των κόπων και της δουλειάς που 
κάνουμε με τη Ματίνα όλα αυτά τα χρόνια με λίγα μέσα και ουσιαστικά με στήριξη μόνο 
από τους γονείς»

Η νεαρή Σερραία πρωταθλήτρια 

Αναταράξεις στο δήμο Σερρών. Σύσσωμη η αντι-
πολίτευση, ζητά από το δήμαρχο να διεκδικήσει τις 
εκτάσεις των στρατοπέδων, και να τις αποδώσει προς 
όφελος των Σερραίων πολιτών. Μάλιστα, σε πρό-
σφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύσ-
σωμη η αντιπολίτευση αποχώρησε από την αίθουσα 
Κ. Καραμανλής, του Διοικητηρίου, όπου γινόταν η συ-
νεδρίαση. Οι δημοτικές αντιπολιτευτικές ομάδες θε-
ώρησαν ως «εμπαιγμό, το να τοποθετήσει η διοίκηση 
του δήμου το θέμα ως τελευταίο προς συζήτηση στην 
ημερήσια διάταξη», καθώς εκτιμά, πως «οι ελεύθεροι 
χώροι των στρατοπέδων της πόλης των Σερρών , εί-
ναι καίριο ζήτημα που πρέπει να απασχολεί έντονα τη 
σερραϊκή κοινωνία». Οι επικεφαλείς των παρατάξεων 
της αντιπολίτευσης, μίλησαν για « προσβολή, που δέ-
χτηκαν από τη δημοτική αρχή, καθώς το θέμα τέθηκε 
από αυτή». Έκαναν, επίσης, λόγο και για «προσπάθεια 
υποβάθμισης ενός θέματος που αφορά το μέλλον του 
δήμου Σερρών». Πρόσφατο το υπουργείο Άμυνας, 
με έγγραφό του, ενημέρωσε τη διοίκηση του δήμου 
Σερρών, πως δεν προτίθεται τελικά να παραχωρήσει 
τους χώρους των στρατοπέδων. Αν και όπως ισχυρί-
ζονται οι αντιπολιτευτικές παρατάξεις υπήρχε σχετική 
συμφωνία.Από την πλευρά της, η διοίκηση του δήμου 
εξήγησε πως πρέπει το θέμα για τους χώρους των 
στρατοπέδων να συζητηθεί διεξοδικά.

Αναταράξεις στο δήμο Σερρών. Σύσ-
σωμη η αντιπολίτευση, ζητά από το 
δήμαρχο να διεκδικήσει τις εκτάσεις 
των στρατοπέδων, και να τις αποδώσει 
προς όφελος των Σερραίων πολιτών. 
Μάλιστα, σε πρόσφατη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, σύσσωμη 
η αντιπολίτευση αποχώρησε από την 
αίθουσα Κ. Καραμανλής, του Διοικη-
τηρίου, όπου γινόταν η συνεδρίαση. Οι 
δημοτικές αντιπολιτευτικές ομάδες θεώρησαν ως «εμπαιγμό, το να τοποθετήσει 
η διοίκηση του δήμου το θέμα ως τελευταίο προς συζήτηση στην ημερήσια δι-
άταξη», καθώς εκτιμά, πως «οι ελεύθεροι χώροι των στρατοπέδων της πόλης 
των Σερρών , είναι καίριο ζήτημα που πρέπει να απασχολεί έντονα τη σερραϊκή 
κοινωνία». Οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, μίλησαν για 
« προσβολή, που δέχτηκαν από τη δημοτική αρχή, καθώς το θέμα τέθηκε από 
αυτή». Έκαναν, επίσης, λόγο και για «προσπάθεια υποβάθμισης ενός θέματος 
που αφορά το μέλλον του δήμου Σερρών». Πρόσφατο το υπουργείο Άμυνας, με 
έγγραφό του, ενημέρωσε τη διοίκηση του δήμου Σερρών, πως δεν προτίθεται τε-
λικά να παραχωρήσει τους χώρους των στρατοπέδων. Αν και όπως ισχυρίζονται 
οι αντιπολιτευτικές παρατάξεις υπήρχε σχετική συμφωνία.Από την πλευρά της, η 
διοίκηση του δήμου εξήγησε πως πρέπει το θέμα για τους χώρους των στρατοπέ-
δων να συζητηθεί διεξοδικά.

Ελλάδα – Αργεντινή. Τι μας δένει και τις μας 
χωρίζει με την μακρινή χώρα της Λατινικής 
Αμερικής. Σαφώς τα τεράστια οικονομικά προ-
βλήματα. Προεκλογικά η αντιπολίτευση κατη-
γορούσε τον Αλέξη Τσίπρα, ότι θα μας …κάνει 
Αργεντινή. Στη βουλή μας πάντως η Αργεντινή 
έρχεται εγγύτερα. Ο βουλευτής Ημαθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ουρσουζίδης ως γραμματέας 
της διακομματικής επιτροπής της βουλής για 
την φιλία Ελλάδας και Αργεντινής, συναντή-
θηκε με την πρέσβειρα της Λατινοαμερικάνικης 
χώρας Carolina Perez Colman, μετά από πρό-
σκλησή της.

Η πρέσβης της Αργεντινής, ανέλαβε την πρω-
τοβουλία να γνωριστεί με τα μέλη της επιτρο-
πής σε μια συνάντηση φιλική. Δεσμεύθηκε 
μάλιστα ότι θα επισκεφθεί τη Βέροια, την ιδι-
αίτερη πατρίδα του κ. Ουρσουζίδη προκειμένου 
να ξεναγηθεί στους αρχαιολογικούς και βυζα-
ντινούς θησαυρούς, που κρύβει η όμορφη πόλη 
της Μακεδονίας.

Στη συνάντηση, εκτός από το βουλευτή Ημαθί-
ας, παρέστησαν, ο πρόεδρος της διακομματικής 
επιτροπής φιλίας των δύο χωρών, βουλευτής 
Κοζάνης Γιώργος Ντζιμάνης και εκπρόσωπος 
του βουλευτή Ηρακλείου Σπύρου Δανέλη.

Τονίστηκε, το  εξαιρετικό πλαίσιο συνεργασίας 
και αλληλεγγύης στις σχέσεις των δύο χωρών 
και διαπιστώθηκαν από κοινού οι ομοιότητες 
στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι δύο χώρες.

Τι θα γίνει με τα στρατόπεδα  
στις Σέρρες

Συνεχίζονται οι κόντρες στο νοσοκομείο Κιλκίς

Μια Αργεντίνα στη Βέροια
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Ένα «σπίτι - μουσείο» στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης
Στην οδό Αριστοτέλους, στον 

αριθμό 2, στον τέταρτο 
όροφο, βρίσκεται ένα από τα 

ωραιότερα μεγαλοαστικά σπίτια της 
πόλης. Στο άκουσμα και μόνο, της 
φράσης «οικία Τέλλογλου», αντι-
λαμβάνεσαι την αίγλη και την πο-
λιτιστική κληρονομιά του κτηρίου. 
Η είσοδος του σπιτιού, όπου έζησε 
το ζεύγος Τέλλογλου, προκαλεί 
αίσθημα σεβασμού ενώ καθρεφτί-
ζεται ο  χαρακτήρας και η φινέτσα 
της Αλίκης  Τέλλογλου. 

Το διαμέρισμα χαρακτηρίζεται, όχι αδίκως, 
«σπίτι – μουσείο», καθώς περιλαμβάνει σε 
όλη την έκτασή του έργα τέχνης, διαφορετι-
κού στυλ και ποικίλων πολιτισμών. Ανοίγο-
ντας την πόρτα εισόδου του διαμερίσματος, 
στα δεξιά, βρίσκεται το σαλόνι, χωρισμένο 
σε τρεις μικρότερους διαφορετικούς χώ-
ρους  διακοσμημένους (βλ φωτο)

Πολιτιστική κληρονομιά

Αν μη τι άλλο, η Αλίκη και ο Νέστωρας  Τέλ-
λογλου αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για 
την παιδεία της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας 
πίσω τους μία τεράστια κληρονομιά, βοη-
θώντας στην ανάδειξη σημαντικών έργων 
τέχνης και σημαντικών καλλιτεχνών, βάζο-
ντας την δική τους πινελιά στον παράγοντα 
ανθρωπιά και ανιδιοτέλεια. «Η συλλογή του 
Νέστορα και της Αλίκης αποτελεί πλούσια 
συγκομιδή μακροχρόνιας αναζήτησης που 
έγινε με πάθος, ένστικτο και κυρίως αγάπη 
για τον άνθρωπο», τονίζει  η γενική γραμ-

Της Αρετής Τασούλα

Στα ενδότερα της γκαλερί-οικίας
Θαυμασμό προκαλούν οι συλλογές έργων της 
Άπω Ανατολής στον τοίχο της μίας σάλας και το 
υπερυψωμένο ξύλινο καθιστικό, που βρίσκεται σε 
εσωτερική γωνία, στο τείχος του οποίου δεσπόζει 
ένα ξύλινο σύνθετο. Το έπιπλο αυτό συνδυάζει 
κινέζικα, γιαπωνέζικα και έργα τέχνης εποχής 
μπαρόκ, βιβλία, και λευκά και μπλε γυαλιά από τη 
συλλογή- δωρεά της Β. Μασούρα. Στη βάση του 
υπάρχει ενσωματωμένος καναπές σε παλιό στυλ, 
με κεντητές μαξιλάρες.  Διασχίζοντας , περιμετρι-
κά το χολ, στα αριστερά βρίσκεται η κουζίνα. Από 
τα δεξιά μπορεί κανείς να δει την εξαιρετική θέα.  

Από τον Θερμαϊκό ως τις παρυφές της πλατείας 
Αριστοτέλους, καθήμενος σε μονό κάθισμα μπα-
ρόκ εποχής. Στο ίδιο σημείο υπάρχει τοποθετημένο 
ακόμη ένα έπιπλο  διακοσμημένο με χάλκινα βάζα 
και καθρέπτη, από την ίδια την Αλίκη Τέλογλου. 
Συνεχίζοντας, την περιήγηση στο αρχοντικό Τέ-
λογλου, συναντούμε το μαρμάρινο ασπρόμαυρο 
μπάνιο και ένα δωμάτιο με εντοιχισμένο σύνθετο, 
στα ράφια του οποίου εκτίθενται μπιμπελό διαφό-
ρων στυλ και εποχών. Δίπλα ακριβώς, η τραπε-
ζαρία του ζεύγους, με δύο σύνθετα, καθρέπτη και 
ένα οκταθέσιο τραπέζι πάνω στο οποίο δεσπόζει 

το πορσελάνινο αλογάκι σε στυλ Lipizzaner. Στο 
τέλος του διαδρόμου βρίσκεται το υπνοδωμάτιο 
με έναν καναπέ, αρκετά έπιπλα σε στυλ μπαρόκ 
και δύο εντοιχισμένα ράφια πάνω στα οποία βρί-
σκονται βιβλία και κεντητές μαξιλάρες. Το χολ 
καταλήγει στην εξώπορτα. Χωρίζονται με μια 
ζωγραφισμένη πόρτα από τον Κώστα Λούστα. Τα 
έπιπλα και πολλά διακοσμητικά, χαλιά, φωτιστικά, 
ανήκαν στο ζεύγος και παρέμειναν στην οικία, στο 
πλαίσιο της αποκατάστασης του διαμερίσματος, 
έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου  
του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών.

ματέας του Δ.Σ. του Τελλόγλειου και κα-
θηγήτρια του ΑΠΘ, κ. Αλεξάνδρα Γουλάκη 
– Βουτυρά.  Κατά βάση, το ζεύγος επιθυ-
μούσε να μοιραστεί τον τεράστιο πολιτιστι-
κό πλούτο που είχε συλλέξει. Ήθελε και οι 
άλλοι γύρω του να βάλουν στη ζωή τους 
την ομορφιά και να ανοίξουν ορίζοντες στο 
χώρο της τέχνης. 

Όπως αναφέρει στην KARFITSA , η αδερ-

φή της Αλίκης Τέλογλου, και μέλος του 
Δ.Σ. του Τελλόγλειου,  Λιλίκα Ζέρβα,  «Η 
Αλίκη και ο άντρας της έκαναν ό,τι έκαναν 
επειδή αγαπούσαν την Θεσσαλονίκη και 
προσέφεραν τα πάντα, ακόμα και την ζωή 
τους στο τέλος, με την έννοια ότι δούλευαν 
ασταμάτητα για να έχουμε αυτό το μουσείο 
και να το χαιρόμαστε.» Όπως ανέφερε στην 
KARFITSA η κ. Ζέρβα, το ζεύγος Τέλλογλου 
παρακολουθούσε από το μπαλκόνι τις ομι-

λίες διακεκριμένων πολιτικών προσωπικο-
τήτων. Ένα μπαλκόνι, κάτω από το οποίο 
έχει περάσει σημαντικό κομμάτι της ιστο-
ρίας του ελληνικού έθνους. Από τον τέως 
βασιλιά Κωνσταντίνο τον δεύτερο μέχρι και 
τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Αλίκη μπορούσε 
να διακρίνει τα πόδια των πολιτικών αρχη-
γών, τα διαλείμματα που έκαναν για τσιγά-
ρο καθώς και τους υποβολείς που βοηθού-
σαν στη συνεχή ροή της ομιλίας τους…

Από το μπαλκόνι 
του, το ζεύγος 

Τέλλογλου έβλε-
πε τη σύγχρονη… 
ιστορία του τόπου, 
από τον τ. Βασιλιά 

Κωνσταντίνο 
ως τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, 

τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή και 

πολλούς άλλους…
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Karfitsa / Απόψεις

Δεν υπάρχει ευνοϊκός 
άνεμος γι’ αυτόν που δεν 

ξέρει πού πηγαίνει

Η ανάταξη της οικονομίας 
απαιτεί σχέδιο 

Το καλύτερο δώρο

Τέσσερις δεκαετίες πέρασαν από τη μεταπολίτευση και 
ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε την πα-
ραγωγική διαδικασία της χώρας στη βάση ενός μακρο-
πρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδίου, με σαφείς στόχους, 
κατεύθυνση και αποτελέσματα. Τα χρόνια της κρίσης 
και των μνημονίων, μάθαμε ότι για να λύσουμε το 
«γόρδιο δεσμό» του ελληνικού προβλήματος, δεν αρ-
κούν συμβατικές λύσεις. Αν θέλουμε να βγάλουμε το 
κεφάλι από το νερό, πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τα δε-
δομένα μιας δύσκολης εξίσωσης, η οποία εδώ και χρό-
νια ρίχνει το βάρος στις περικοπές δαπανών και όχι στη 
δημιουργία του πλούτου που λείπει από τη χώρα. Αν δει 
κανείς τη διάρθρωση του ΑΕΠ ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας, θα αντιληφθεί ότι τα περιθώρια ανά-
πτυξης σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλα. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτογενής παραγωγή. 
Ο πλούτος που πήραμε στο ΑΕΠ από τους αγρότες, τους 
κτηνοτρόφους και τους αλιείες μας το 2015 έφτανε μό-
λις το 4%, σε μια χώρα που η γη της παράγει τα πάντα 
και σε εξαιρετική ποιότητα. Είναι προφανές ότι αυτό δεν 
ικανοποιεί κανέναν. Είναι επίσης προφανές ότι για να 
αλλάξουμε πορεία, δεν αρκεί να αυξήσουμε την παρα-
γωγή, πρέπει παράλληλα να χτίσουμε πολιτικές που θα 
αυξάνουν το εισόδημα του παραγωγού. Διαφορετικά, 
θα φτάσουμε σε αποτελέσματα που οι αριθμοί θα ευη-
μερούν και οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να υποφέρουν.

Ο Ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας μπορεί. Έχουμε 
τα υλικά, μας λείπει όμως η συνταγή, το σχέδιο. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουμε εθνική αναπτυξι-
ακή στρατηγική αν δεν αποφασίσουμε τι παράγουμε, 
πως το παράγουμε και πως το πουλάμε. Δεν υπάρχει 
περίπτωση να σταματήσουμε την επιδείνωση του εμπο-
ρικού ισοζυγίου αν δεν στηρίξουμε τα εθνικά μας προ-
ϊόντα όπως το λάδι και τη φέτα, αν δεν στηρίξουμε τα 
δημητριακά, το κρασί, το βαμβάκι, τα οπωροκηπευτι-
κά, τα προϊόντα που παίρνουμε από την κτηνοτροφία 
και την αλιεία μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε 
ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό αν βλέπουμε 
τους πόρους της ΚΑΠ μόνο ως σημειακές επιδοτήσεις 
και όχι ως χρηματοδοτικό εργαλείο για παραγωγική 
ανασυγκρότηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν 
οι νέοι άνθρωποι στην παραγωγή, όσο δεν σχεδιάζου-
με ολοκληρωμένες πολιτικές για την ύπαιθρο και την 
ποιότητα ζωής σε αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυ-
ξήσουμε το εισόδημα των παραγωγών αν δεν ασχολη-
θούμε σοβαρά με το κόστος παραγωγής που μαζί με τις 
χαμηλές τιμές των προϊόντων συνθλίβει το αγροτικό 
εισόδημα. Εν τέλει, δεν υπάρχει περίπτωση να αξιοποι-
ήσουμε τη δυνατότητα που έχει η χώρα μας να παράγει 
τρόφιμα μεγάλης διατροφικής αξίας και υγιεινής αν δεν 
δώσουμε το δικό μας στίγμα στην παγκόσμια αγορά 
τροφίμων. Γιατί, δυστυχώς, δεν υπάρχει ευνοϊκός άνε-
μος γι’ αυτόν που δεν ξέρει πού πηγαίνει.

*Ο κ. Αρβανιτίδης είναι Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 
στη Δημοκρατική Συμπαράταξη

Μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης, οι πολίτες αισθάνο-
νται όλο και πιο απαισιόδοξοι για την πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας. Η αγορά βρίσκεται ενώπιον μιας 
νέας φοροκαταιγίδας από το 2017, οι πόρτες των 
τραπεζών παραμένουν ερμητικά κλειστές για νέες 
χρηματοδοτήσεις, ενώ το κόστος του δανεισμού κα-
θηλώνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το σχέδιο 
για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
που είναι καθοριστικής σημασίας για την απελευ-
θέρωση κεφαλαίων και την ομαλοποίηση των συν-
θηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, 
εξακολουθεί να καρκινοβατεί. 

Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα, την ώρα που η 
επιχειρηματικότητα κατακρημνίζεται και τα λουκέτα 
διαδέχονται το ένα το άλλο,  κυβέρνηση και δανει-
στές, με έντονη υπαιτιότητα και  των τελευταίων, 
αδυνατούν να βρουν κοινό τόπο σε μια σειρά από 
ζητήματα, ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολό-
γηση του προγράμματος και να ανοίξει ο δρόμος για 
τα επόμενα βήματα. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλες οι πλευρές 
ότι, χωρίς γενναίες αποφάσεις και συναίνεση σε θε-
μελιώδεις στόχους, οι προσδοκίες για ανάπτυξη θα 
διαψευσθούν. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ανά-
καμψη της οικονομίας, εάν δεν υπάρξει αλλαγή της 
δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της 
μείωσης της φορολογίας. Είτε θα πρέπει να προσαρ-
μοστούν σε αυτή τη λογική οι δημοσιονομικοί στό-
χοι, σε συμφωνία με τους δανειστές, είτε θα πρέπει 
να αλλάξει το εφαρμοζόμενο μείγμα, ώστε να περι-
λαμβάνει λιγότερους φόρους, αποτελεσματικότερο 
έλεγχο της φοροδιαφυγής και δραστικότερο περιο-
ρισμό των λειτουργικών δαπανών του κράτους. 

Είναι εξίσου απαραίτητο,  να προχωρήσουν ταχύτε-
ρα οι διαδικασίες στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, με τρόπο που να υπηρετεί ταυτόχρονα 
την εξυγίανση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και το κράτος 
ως προς την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών. 

Η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει στην άκρη τις ανού-
σιες αντιπαραθέσεις. Οφείλει να πει την αλήθεια, να 
πράξει, να προτείνει και να αναλάβει δεσμεύσεις, με 
γνώμονα το συμφέρον της χώρας. Αντίστοιχα οι δα-
νειστές θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους 
αναλογεί στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονο-
μίας, παραμένοντας συνεπείς στις δεσμεύσεις τους. 

Το 2017 πρέπει να είναι έτος ανάπτυξης, γιατί η Ελ-
λάδα δεν έχει πλέον άλλη επιλογή. 

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Παραμονές γιορτών, κάθε χρόνο, οι πολιτικοί μας 
δείχνουν να θυμούνται τον πολίτη και την καθημερι-
νότητά του. Επισκέπτονται αγορές, όπου μετά τις κα-
θιερωμένες χειραψίες κάνουν δηλώσεις ότι  «υπάρ-
χει επάρκεια αγαθών» η αν είναι της αντιπολίτευσης 
διαπιστώνουν ανατιμήσεις αγαθών  και με φόντο 
την «πλήθουσα αγορά» στέλνουν ευχές μέσω τω 
ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Δυστυχώς για τον απλό πολί-
τη αυτές τις μέρες είναι βασανιστικά τα προβλήματα 
της καθημερινότητας γιατί πρέπει  με εισοδήματα που 
μειώθηκαν να  ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις ενώ  
παράλληλα διαπιστώνει ότι  η ζωή του χειροτερεύει 
και το μέλλον διαφαίνεται πιο σκοτεινό.

Αυτός ο απλός πολίτης βιώνει την υποκρισία των 
ηγετικών τάξεων της χώρας  και ελάχιστα τον αγ-
γίζουν οι στιλιζαρισμένες ευχές  και δηλώσεις των 
πολιτικών όταν δείχνουν ότι ζουν έξω και πέρα από 
τα προβλήματα του πολίτη και φυσικά αηδιάζει με τις 
ετήσιες ελεημοσύνες από κοσμικές φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία που γίνονται 
για το θεαθήναι… Αυτός ο απλός πολίτης βιώνει 
κάθε μέρα την αναντιστοιχία λόγων και έργων της 
πολιτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας 
του τόπου, των  κομμάτων που ευαγγελίζονται πο-
λιτική με ήθος και αρχές αλλά  οι πράξεις απέχουν 
πολύ από τις εξαγγελίες και δεν μπορούν να νιώσουν 
την καθημερινή ανασφάλεια του εργαζόμενου στον 
ιδιωτικό τομέα και με την συμπεριφορά τους τον κά-
νουν να  αισθάνεται ότι  πνίγεται από την αδικία. 

Αυτός ο απλός πολίτης αναζητά μια άλλη πολιτική, 
μια κοινωνία που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε 
όλους, μια αξιοκρατική κοινωνία, μια κοινωνία που 
θα τον σέβονται και θα τον θέλουν ενεργό πολίτη. 
Αυτός ο πολίτης δεν θέλει την ελεημοσύνη των γιορ-
τών αλλά  προγράμματα κατάρτισης κι΄ επανένταξης 
για τους ανέργους, εξασφάλιση του μέλλοντος για 
όλους, ήθος και αρχές από τους εκπροσώπους του.

Αυτές τις μέρες όλοι μας οφείλουμε να είμαστε αλη-
θινοί και ταπεινοί. Καλό θα ήταν να ενστερνισθούμε 
την ανιδιοτέλεια της χριστιανικής αγάπης κι ας προ-
σπαθήσουμε να δώσουμε στον  πολλαπλά  ταλαιπω-
ρημένο πολίτη την ελπίδα ότι θα τον σεβόμαστε, ότι 
στην κοινωνία μας έχουν θέση όλοι κι΄ ότι θα λει-
τουργεί σαν  μια ζεστή αγκαλιά για όλους. Αυτό θα 
είναι το καλύτερο δώρο για τον πολίτη.

*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος και πρώην πρόε-
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Του Γιώργου Αρβανιτίδη*

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου*

Του Δημήτρη Γαρούφα*

Ο απλός πολίτης βιώνει κάθε 
μέρα την αναντιστοιχία λόγων 

και έργων της πολιτικής
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Business Βορείων / Karfitsa

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά 1.500 νέα ΑΦΜ άνοιξαν οι Έλλη-
νες το πρώτο εξάμηνο του 2016 στην Αλβανία, σύμφωνα 
με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος. 

Σύμφωνα με τον ίδιο οι χώρες όπου μεταφέρονται οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος, τα 
Σκόπια και η Αλβανία. Σε σχετική ερώτηση του karfitsa.gr, 
ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε να δοθούν φορολογικά κίνη-
τρα στις παλιές και νέες επιχειρήσεις που μεταφέρονται 
στις γειτονικές χώρες και να τεθούν υπό ειδικό καθεστώς 
φορολόγησης της τάξης του 15%. Υπενθυμίζεται πως 

στην Βουλγαρία η φορολογία των επιχειρήσεων δεν ξε-
περνά το 10%. Περιγράφοντας με τα μελανότερα χρώματα 
την κατάσταση της αγοράς στην Βόρεια Ελλάδα ο κ. Πα-
παδόπουλος είπε ότι σήμερα στα μητρώα του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης υπάρχουν 18.000 μέλη την 
ώρα που το 2008 ανέρχονταν σε 24.000. 

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στους παράγοντες που 
βάζουν το ένα λουκέτο μετά το άλλο τοποθετώντας ως 
πρώτο την μεγάλη φορολόγηση των ελληνικών επιχει-
ρήσεων. «Η φορολογία και οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις 
εργαζομένων και εργοδοτών είναι τεράστιες. Κανείς δεν 
μπορεί να επιβιώσει. Η εικόνα είναι τραγική. Βλέπουμε 

τους Έλληνες να επιβιώνουν από τις συντάξεις των παπ-
πούδων και τα συσσίτια».Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδο-
ξία ότι φέτος η αγορά θα κινηθεί καθώς οι συνταξιούχοι 
έλαβαν 13η σύνταξη. «Πρόκειται για μια ανάσα για τα κα-
ταστήματα» αλλά δεν φτάνει αυτό. Την ίδια ώρα, όπως 
ανακοίνωσε ο κ. Παπαδόπουλος όπως προκύπτει από το 
μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς μέχρι τις 20 Δεκεμ-
βρίου σε διακοπή εργασιών οδηγήθηκαν 730 επιχειρή-
σεις, ενώ έναρξη πραγματοποίησαν 329 επιχειρήσεις.

Βαγγέλης Στολάκης

■  Η Expowedding είναι η πρώτη έκθε-
ση που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ- 
HELEPXO για το 2017. Συγκεκριμένα από 
τις 14 έως τις 16/01/2017, θα διαρκέσει η 
μεγαλύτερη και πιο λαμπερή έκθεση γά-
μου και βάπτισης στην Β. Ελλάδα. Από το 
2006, κάθε χρόνο χιλιάδες επισκεπτών, 
μελλόνυμφα ζευγάρια και νέοι γονείς την 
επισκέπτονται για να οργανώσουν τον γάμο 
ή την βάπτιση του παιδιού τους. Πρόκειται 
για μια έκθεση θεσμό πλέον για την Θεσσα-
λονίκη, με περισσότερους από 100 εκθέτες 
από τον χώρο του γάμου και της βάπτι-
σης, να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό 
και να παρουσιάζουν τις  προτάσεις τους, 
για έναν  τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη 
βάπτιση. Μια εξαιρετική ευκαιρία για τους 
επισκέπτες να πραγματοποιήσουν μια μαζι-
κή έρευνα αγοράς, γλυτώνοντας χρόνο και 
χρήμα, επιλέγοντας παράλληλα, τα καλύτε-
ρα ανάμεσα στους καλύτερους.

■  Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου δι-
άρκειας 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 λοι-
πών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους 
δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φεστιβάλ 
στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσα-
λονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και 

Business Βορείων

Β Β

Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). 
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται 
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 10:00 - 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή 
των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με 
καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυ-
δρομείου την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016.

■  Σε 2.000 προσλήψεις αεροσυνοδών θα 
προχωρήσει η αεροπορική εταιρία χαμηλού 
κόστους, Ryan Air. Οι διαθέσιμες θέσεις 
αφορούν βάσεις σε όλη την Ευρώπη συμπε-
ριλαμβάνοντας την Ιρλανδία, την Αγγλία, 
την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. 
Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων θα 
πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη στις 4 
Ιανουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες 
και διαδικτυακές αιτήσεις δείτε  εδώ: www.
crewlink.ie

■  «Τα Χριστούγεννα είναι μία γιορτινή πε-
ρίοδος αγορών αλλά και δώρων. Δώρων για 
τους ανθρώπους που νοιαζόμαστε και φρο-
ντίζουμε, αλλά και για όλους όσους μας στη-
ρίζουν και μας επιλέγουν. Με αυτό το σκεπτι-
κό, 45 καταστήματα των οδών Παύλου Μελά 
& Γρηγορίου Παλαμά μοιράζουν συνολικά 
135 μοναδικά δώρα στους καταναλωτές που 
θα προβούν σε αγορές από αυτά στην πρωτο-
βουλία Polis Doron». Με αυτή την ανακοίνω-
ση καταστηματάρχες προτρέπουν τους κατα-
ναλωτές να κάνουν τα γιορτινά τους ψώνια 
από τουλάχιστον 45 καταστήματα των οδών 
Παύλου Μελά & Γρηγορίου Παλαμά και να 
κερδίσουν πάνω από 100 δώρα. Η πρωτο-
βουλία ξεκίνησε από τις 12 Δεκεμβρίου 2016 
και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2017.
■  Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη-
ση δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( 

Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου 
εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού-διδακτικού 
προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ» της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. , που εδρεύει στο 
Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αί-
τηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να 
την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμέ-
νης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 
56123 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο 
Διοικητικό Τμήμα, υπόψη κ. Ζάικου Γεωργίου 
(τηλ. επικοινωνίας: 2310 727210).

Το ένα λουκέτο μετά το άλλο
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2+2     ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

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

...αυτήν την εβδομάδα χαρίζουμε σε 20 αναγνώστες μας  
που θα βρουν την τυχερή σφραγίδα στις σελίδες μας 

ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
43 ΙΝΤΣΩΝ PLASMA!

ΕΠΙΣΗΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

ΑΚΟΜΗ, 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ...

€50€50Μ
ΕΓ

ΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οδοιπορικό στην Ι.Μ. του Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος, όπου φυλάσσονται τα σημαντικότερα 
προσκυνήματα της Χριστιανοσύνης.

Περιήγηση στις δοξασίες, τους θρύλους και τις ιερές παραδόσεις...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ !

Τα  τ ί μ ι α  δώ ρ α  τ ω ν  Μά γ ω ν
Τα ιερα κειμήλια που φυλασσονΤαι σΤή μονή  

Του αγιου παυλου, σΤο αγιον οροσ

Μαζί ένα CD με μεγάλες επιτυχίες για να επιλέξετε...

Τα δημοτικά  
του Μάκη  
Χριστοδουλόπουλου

Ρίτα Σακελλαρίου 
20 μεγάλες ερμηνείες

Eκτάκτως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου μαζί με το

Εορταστικό
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«Μια φορά κι έναν καιρό

ήταν ένα ωραίο δάσος.

Ένα δάσος αλλιώτικο από τ’ άλλα...

Τα μονοπάτια, το ποτάμι, τα δέντρα, 

τα πουλιά και τα ζώα

βοηθάνε τους ορειβάτες και τους περιπατητές 

και το προστατεύουν από τους λαθροθήρες και 

τους εμπρηστές.

Είναι ένα δάσος φύλακας,

που αφού οι άνθρωποι δεν το προστατεύουν,

προστατεύεται μόνο του...»

Αυτό το βιβλίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παι-
διών στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δάσος και γενικά 
το περιβάλλον, από τις επεμβάσεις του ανθρώπου, ώστε να 
ενημερωθούν, να αγαπήσουν τη φύση και να αποκτήσουν 
οικολογική συνείδηση. 

Προβάλλει την αειφορική ανάπτυξη του δάσους και θα είναι 
πολύτιμο βοήθημα για τα προγράμματα  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα σχολεία.

Συγγραφέας: Θάνος Κόσυβας

Τίτλος: «Το δάσος φύλακας»

Εικονογράφηση: Θάνος Κόσυβας

Εκδόσεις Αλέξανδρος

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στα Κάτω Πατήσια στην 
Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συναυλία, στο πλαίσιο των Χριστου-
γέννων. Η χορωδία του ιερού ναού αλλά και η χορωδία του 
ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου ερμήνευσαν βυζαντινούς εκ-
κλησιαστικούς ύμνους αλλά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Μια πρωτοβουλία του πρεσβύτερου Δημήτριου Παπανδρέου 
που όνειρο του έχει να καταφέρει να μην πεινάει κανείς…

Ο πατήρ Δημήτριος βρίσκεται πάνω από 10 χρόνια στην εν 
λόγω ενορία και είναι αγαπητός σε όλη την περιοχή και στις 62 
οδούς που καλύπτει ο Ναός. Προέρχεται από οικογένεια παπά-
δων, με τον πρώτο ιερέα να χειροτονείται το 1600, δηλαδή πριν 
από 15 γενεές!

Από νωρίς, η εκκλησία είχε «πλημυρίσει» από κόσμο, είτε ενο-
ρίτες είτε φίλους του ναού που πήγαν για να απολαύσουν την 
χριστουγεννιάτικη γιορτή, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη 
Γεωργίου Κουμπανάκη. 

Στην αρχή της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον 
πρεσβύτερο Δημήτριο Παπανδρέου, που εκτός των άλλων τό-
νισε ότι έχει ένα όνειρό «Κανένας άνθρωπος χωρίς φαγητό!!!», 
αλλά και η ομιλία του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βελεστινού 
Δαμασκηνού, με θέμα τη Γέννηση του Χριστού. 

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν στο τέλος της εκδήλωσης,ό-
ταν πραγματοποιήθηκε βράβευση-έκπληξη, όπως την αποκάλε-
σε ο πατέρας Δημήτριος, σε ανθρώπους, φίλους που στηρίζουν 
το έργο της εκκλησίας αλλά και το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο. 
Ανάμεσα σε όσους στηρίζουν ενεργά την εκκλησία είναι και ο 
εκδότης της εφημερίδας «Παρασκήνιο», κ. Νικόλαος Καραμαν-
λής, που βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του αλλά και άλλοι 
εξέχοντες επιχειρηματίες που βοηθούν στο έργο της εκκλησίας.

Αναστάσιος Ε. Δαφνής

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
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Αν υποθέσουμε ότι στα μέσα Ιουλίου, με το θερμό-
μετρο στους 28 βαθμούς, τρελαίνεστε και θέλετε 
να οδηγήσετε σε χιόνι, μην απελπίζεστε. Μπορεί να 
είναι παράλογη η επιθυμία σας, αλλά λύση υπάρχει 
ώστε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα! 

Κάπως έτσι το σκέφθηκαν οι μηχανικοί της Ford 
με το «Εργοστάσιο Καιρού», όπου θα δοκιμάζουν 
τα μελλοντικά οχήματα στις πιο απαιτητικές συν-
θήκες. σε όλο τον κόσμο.

Υψόμετρα μεγαλύτερα του Mont Blanc, της υψη-
λότερης κορυφής των Άλπεων, ταχύτητα οχήμα-
τος και ανέμου έως 250 χλμ/ώρα και χιόνι, εκτυ-
φλωτική λιακάδα και βροχή είναι από τις συνθήκες 
που θα προσομοιώνονται στο προηγμένο Κέντρο 
Περιβαλλοντικών Δοκιμών της Ford.

Το «Εργοστάσιο Καιρού» της Ford θα προσομοιώ-

νει τις παγκόσμιες καιρικές συνθήκες με το πάτημα 
ενός μπουτόν – από τον αρκτικό πάγο έως και τον 
καύσωνα της ερήμου! Σημειώστε ακόμη ότι η Κο-
λωνία θα αποκτήσει το μεγαλύτερο υψόμετρο της 
Δυτικής Ευρώπης, εκτοπίζοντας το Mont Blanc 
από τη θέση της υψηλότερης κορυφής! Το Κέντρο 
Περιβαλλοντικών Δοκιμών της Ford είναι η πρώτη 
εγκατάσταση του είδους που προσομοιώνει υψό-
μετρο 5.200 μ.! 

Η εγκατάσταση έχει το μέγεθος γηπέδου ποδο-
σφαίρου, καλύπτοντας μια επιφάνεια 5.500 τε-
τραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνει: δύο κλι-
ματικές αεροδυναμικές σήραγγες, ένα εργαστήριο 
μεγάλου υψομέτρου και τέσσερις θαλάμους δοκι-
μών ελεγχόμενης θερμοκρασίας, τρεις από τους 
οποίους επιτρέπουν τη διεξαγωγή δοκιμών υγρα-
σίας. 

Λευκά Χριστούγεννα; Υπάρχει λύση και τη δίνει η Ford

Το νέο Suzuki Ignis στην ελληνική αγορά
Με την παρουσίαση του νέου 

Suzuki Ignis έκλεισε ο 
κύκλος των νέων μοντέ-

λων που εισήχθησαν το 2016 στην 
ελληνική αγορά. Η Suzuki Motor 
Corporation είχε αποκαλύψει για 
πρώτη φορά το νέο Ignis στο Σαλό-
νι Αυτοκινήτου, στο Παρίσι. Το είχε 
χαρακτηρίσει ως το νέο της παγκό-
σμιο compact SUV. 

Ήταν λίγος ο χρόνος και ελάχιστα τα χιλιό-
μετρα που κάναμε με το νέο Ignis επί ελλη-
νικού εδάφους. Το οδηγήσαμε γύρω από τη 
λίμνη του Μαραθώνα. Σε άσφαλτο και όχι 
σε χώμα. Αν και τα 180 mm (απόσταση από 
το έδαφος) είναι αρκετά, δεν μπήκαμε στο 
χώμα, παρά το γεγονός ότι είχαμε την έκ-
δοση 4x4 . Και αυτό γιατί τα λάστιχα ήταν 
ασφάλτινα. Και το αναφέρουμε αυτό γιατί, 
αν κάποιος θέλει να πάρει το 4x4 Ignis για 
να πηγαίνει, π.χ., για κυνήγι, καλό θα είναι 
να μην επαναπαυθεί στην τετρακίνητη έκ-
δοση. Θα χρειασθεί σίγουρα άλλα λάστιχα, 
ειδικά για μικτές διαδρομές.

Ο οδηγός κάθεται ψηλά, έχει καλή ορατό-
τητα και μπορεί να κινηθεί σε καλούς ρυθ-
μούς, χωρίς να κουραστεί. Ας μην ξεχνάμε 
ότι δεν είναι τζιπ, αλλά ένα ultra compact 
SUV στη μικρή κατηγορία.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι πέντε σχέσεων, 
τύπου AGS (Auto Gear Shift). Οι αλλαγές 
ταχυτήτων γίνονται εύκολα. Οι μηχανικοί 
άλλαξαν τα γρανάζια και έδωσαν άλλη 
αίσθηση στο κιβώτιο. Το σύστημα της τε-
τρακίνησης (ALLGRIP AUTO) είναι απλό 
και λειτουργεί με συνεκτικό συμπλέκτη 
viscous. 

Ο οδηγός δεν κάνει τίποτα απολύτως! Η 
τετρακίνηση μπαίνει εκεί που χρειάζεται, 
μεταφέροντας αυτόματα τη ροπή στους 

Του Πέρη Χαλάτση*

εμπρός και τους πίσω τροχούς. Αυτό γίνε-
ται όταν ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου ανι-
χνεύσει απώλεια πρόσφυσης στους εμπρός 
τροχούς. Το σύστημα ALLGRIP AUTO με-
γιστοποιεί την απόδοση και επιτρέπει στον 
οδηγό να κινείται ξέγνοιαστα, ακόμη και 
σε γλιστερούς δρόμους ή χιονισμένες επι-
φάνειες, χωρίς να κάνει υπολογισμούς σε 
ροπή και σχέσεις.

Καλή είναι και η ανάρτηση. Σχεδιάστηκε 
εξ αρχής. Είναι πιο ελαφριά αλλά και πιο 
ισχυρή. Τα σταθερά σημεία ένωσης του 
συστήματος –τα οποία παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της οδηγικής συ-
μπεριφοράς– έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε 
να αυξάνουν την ακαμψία. Σε αυτό βοηθάει 
η νέας γενιάς πλατφόρμα του αμαξώματος, 
που ενσωματώνει ένα νέο σύστημα ανάρ-
τησης, το οποίο προσφέρει σωστό έλεγχο 
στον δρόμο. Ακόμη, το υβριδικό σύστημα 
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 
συνδυάζεται με τον κινητήρα 1.2 DUALJET 
και προσφέρει υψηλότερη απόδοση, μαζί 
με οικονομία καυσίμου.

Κινητήρας 

Το νέο Ignis κινείται από έναν βενζινο-
κινητήρα 1.2 DUALJET (K12C), ο οποίος 
προσφέρει δυναμικές επιδόσεις μαζί με 
εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Συνδυάζε-
ται, μάλιστα, με το ήπιο υβριδικό σύστημα 
SHVS (Smart Hybrid Vehicleby Suzuki) για 
ακόμα καλύτερη απόδοση δύναμης και οι-
κονομίας. 

Η υιοθέτηση της νέας γενιάς πλατφόρμας 
αμαξώματος της Suzuki επέτρεψε την ελα-
χιστοποίηση του χώρου για τον κινητήρα, 
που σημαίνει περισσότερο χώρο για επιβά-
τες και αποσκευές. Το εσωτερικό του νέου 
Ignis «φιλοξενείται» σε μια ευρύχωρη κα-
μπίνα, με άνετους χώρους για το κεφάλι και 
τα πόδια.

Στο νέο Ignis υπάρχει σύστημα υποβοήθη-
σης πέδησης Dual Camera Brake Support 
(DCBS), σύστημα Προειδοποίησης Αλλα-
γής Λωρίδας και σύστημα Προειδοποίησης 
Εκτροπής Αυτοκινήτου.

Εσωτερικά, τα κυλινδρικού σχήματος χει-
ριστήρια του κλιματισμού και ο χαρακτη-
ριστικός σχεδιασμός του πίνακα οργάνων 
συνδυάζονται ώστε να δίνουν στην καμπίνα 
φουτουριστικό τόνο. Η εμφατική οριζόντια 
σχεδίαση του ταμπλό, το οποίο χρησιμο-
ποιεί υλικά με πλούσια υφή, δημιουργεί 
άνεση και ευρυχωρία. Οι λεπτομέρειες σε 
πορτοκαλί, μεταλλικό ή γκρι τιτανίου, προ-
σθέτουν μία ακόμα πινελιά ποιότητας στην 
καμπίνα και συνηγορούν στη δημιουργία 
μια ενεργητικής εικόνας, όπως αρμόζει σε 
ένα μοντέρνο SUV.

Προηγμένα συστήματα

Δύο στερεοσκοπικές κάμερες επιβλέπουν 
την απόσταση ανάμεσα στο όχημα και σε 
άλλα αντικείμενα που βρίσκονται στον δρό-
μο, ενώ προσδιορίζουν και το σχήμα αυτών 
των αντικειμένων. Με αυτά τα στοιχεία ως 
βάση, λειτουργούν οι παρακάτω τρεις προ-
ηγμένες λειτουργίες ασφάλειας: η υποβο-
ήθηση φρεναρίσματος Dual Camera Brake 
Support (DCBS), η προειδοποίηση αλλαγής 
λωρίδας και η προειδοποίηση εκτροπής αυ-
τοκινήτου. 

Η υποστήριξη συνδεσιμότητας με διαφορε-
τικά είδη «έξυπνων» τηλεφώνων επιτρέπει 
στον οδηγό να συνδέσει το smartphone 
και να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές του, 
μέσω της οθόνης αφής. Με την εισαγωγή 
μιας κάρτας SD, που περιέχει χαρτογράφη-
ση, επιτρέπει επίσης τη χρήση της λειτουρ-
γίας πλοήγησης. 

Οι Lappi - Ferm με ŠKODA, 
Παγκόσμιοι Πρωταθλητές 
στο WRC 
Οι «Ιπτάμενοι Φινλανδοί», Esapekka 
Lappi και Janne Ferm, στέφθηκαν Πα-
γκόσμιοι Πρωταθλητές μετά το Ράλι Αυ-
στραλίας. Το εργοστασιακό δίδυμο της 
ŠKODA κατέκτησε τον τίτλο οδηγών και 
συνοδηγών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ράλι της FIA (WRC 2), με το FABIA R5.



27

Social Life / Karfitsa

ΚΡΙΟΣ 

Υπάρχουν άτομα στο πολύ κοντινό σας περιβάλ-
λον για τα οποία πρέπει να κρατάτε τις επιφυλά-
ξεις σας, αφού η εμπλοκή σας μαζί τους μπορεί να 
σας προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Επιπλέον, ο 
ενεργός Πλούτωνας μπορεί να σας φέρει προ τε-
τελεσμένων σε ένα επαγγελματικό ζήτημα. Πα-
ράλληλα, η Σελήνη στο Λιοντάρι θα σας κάνει πιο 
μάχιμους όσον αφορά νέους στόχους.

ΤΑΥΡΟΣ

Ενδέχεται να συμβεί αυτό το διήμερο μια προσωρι-
νή οικογενειακή αναστάτωση, χωρίς, ωστόσο, να 
πρόκειται για κάτι που θα σας βλάψει ουσιαστικά. 
Απλώς μπορεί να χάσετε για λίγο τον ρυθμό σας. 
Παράλληλα, στα επαγγελματικά σας θα έχετε την 
ευκαιρία να επωφεληθείτε από παραλήψεις και 
λάθη άλλων. Μπορεί να σας φέρει αυτό το διήμερο 
μια είδηση πολύ σημαντική. 

ΔΙΔΥΜΟΙ

Δεν γίνεται να πετύχετε αυτό που θέλετε χωρίς 
να κάνετε κάποιες ουσιαστικές παραχωρήσεις σε 
σχέση με την οικονομική σας ανεξαρτησία. Αν επι-
μείνετε σε μια λάθος πολιτική, μάλλον θα βγείτε 
χαμένοι. Παράλληλα, η Σελήνη στον Λέοντα ανα-
μένεται να αυξήσει τις επαφές και τις μετακινήσεις 
σας. Καλό είναι, όμως, να αξιολογήσετε τι αξίζει 
και τι όχι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η Σελήνη στον Λέοντα επηρεάζει τα οικονομικά σας 
και ίσως κατά τη διάρκεια του διημέρου να προκύ-
ψουν κάποια έκτακτα έξοδα, που θα σας βάλουν 
σε ανησυχία. Ωστόσο, θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
αυξήσετε τα εισοδήματά σας. Παράλληλα, όμως, 
φαίνεται να βρίσκεστε προ διλήμματος, αφού, αν 
δεχτείτε συμβιβασμούς σε μια συνεργασία, κινδυ-
νεύετε να είστε οι χαμένοι. 

ΛΕΩΝ 

Η Σελήνη στο ζώδιό σας σάς καλεί να επιστρα-
τεύσετε όλες τις δεξιότητές σας, αφού είναι βέ-
βαιο πως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αρκετές 
έκτακτες καταστάσεις, οι οποίες θα δοκιμάσουν 
τις ικανότητές σας. Ίσως νιώσετε συναισθηματική 
αστάθεια ή αβεβαιότητα. Η προσπάθειά σας να δρο-
μολογήσετε κάτι προς το κοινό συμφέρον φαίνεται 
να σκοντάφτει σε ισχυρές αρνήσεις και το πρόβλη-
μα είναι ότι πρακτικά δεν θα έρχεται τίποτα εύκολα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα νιώσετε συναισθηματική αστάθεια ή αγωνία. 
Θα προσπαθήσετε να κερδίσετε τη συναισθηματική 
σας ισορροπία, αλλά μάλλον θα είναι δύσκολο να 
την κερδίσετε. Η Σελήνη αυτό το διήμερο σας καλεί 
να δείξετε την αξία σας απέναντι σε πολλές προ-
κλήσεις. Είναι βέβαιο πως θα χρειαστεί να αντιμε-
τωπίσετε αρκετές έκτακτες καταστάσεις.

ΖΥΓΟΣ

Η Σελήνη στο Λιοντάρι σάς ζητά να κλείσετε ένα 
κεφάλαιο που αφορά στις φιλικές σας επαφές. Επι-
πλέον, δεν είναι διόλου σοφό να πορεύεστε με το 
άγχος μιας προβληματικής επαφής ή σχέσης, που 
το μόνο που σας δίνει είναι η αναστάτωση. Παράλ-
ληλα, θα πρέπει να περιμένετε ένα άτομο το οποίο 
μπορεί να συμβάλει θετικά στις υποθέσεις σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η Σελήνη στον Λέοντα τονίζει τις φιλοδοξίες σας 
και την ανάγκη σας να επιβεβαιώσετε την υπεροχή 
σας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν και κάποιες 
δυσκολίες, που έχουν να κάνουν κυρίως με την 
έλλειψη συνεννόησης ή τη διαφορά νοοτροπίας 
ανάμεσα σε σας και τα άτομα τα οποία σας περι-
τριγυρίζουν. Θα κληθείτε να πάρετε μια οριστική 
απόφαση σχετικά με ένα περιουσιακό ζήτημα, που 
έχει και νομικές προεκτάσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ένα συγγενικό σας πρόσωπο δεν είναι απόλυτα 
καθαρό μαζί σας και γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει 
να είστε πολύ προσεκτικοί αυτές τις ημέρες. Για 
μια οικονομική συναλλαγή για την οποία πρέπει να 
αποφασίσετε καλό είναι να ζητήσετε βοήθεια από 
κάποιους, προκειμένου να έχετε οφέλη ή να απο-
χωρήσετε χωρίς να πάρετε ρίσκο. Η Σελήνη στον 
Λέοντα αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις επαφές 
και τις μετακινήσεις σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τα πολύ καλά νέα είναι ότι, αν επιμείνετε στις φι-
λοδοξίες σας, μπορείτε να λάμψετε, αφήνοντας 
πίσω σας τις μίζερες ημέρες του παρελθόντος. Από 
την άλλη πλευρά, ο Πλούτωνας στο ζώδιό σας θέ-
τει επί τάπητος ένα ηθικό ζήτημα σε σχέση με ένα 
αγαπημένο σας πρόσωπο. Παράλληλα, η Σελήνη 
στον Λέοντα σας καλεί να επικεντρωθείτε στις 
πραγματικές σας ανάγκες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα καλά νέα είναι ότι, αν επιμείνετε στις φιλοδοξίες 
σας, μπορεί να ανέβετε κοινωνικά εκεί όπου επι-
θυμείτε, αφήνοντας πίσω σας τις μίζερες στιγμές 
του παρελθόντος. Από την άλλη πλευρά, όμως, η 
περίοδος αυτή θα δοκιμάσει τη σχέση σας με ένα 
αγαπημένο άτομο. Η Σελήνη στον Λέοντα σάς καλεί 
να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας και να αξιοποι-
ήσετε τα ταλέντα σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Φαίνεται πως παίζετε με τη φωτιά. Ωστόσο, θα 
υπάρξουν και καλά νέα: Αν επιμείνετε στους στό-
χους σας, θα πάτε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι στο πα-
ρελθόν. Από την άλλη πλευρά, ο Πλούτωνας σας 
κάνει ανήσυχους σε σχέση με ένα φιλικό σας πρό-
σωπο. Παράλληλα, η Σελήνη στον Λέοντα σας κα-
λεί να επικεντρωθείτε στην εργασία σας.

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

Ζώδια
Διαμάντια και ρουμπίνια 
για… καλό σκοπό
Το νέο fashion jewelry shop bejewel άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό 
της Θεσσαλονίκης με ένα… Christmas wine party με φιλανθρωπικό χα-
ρακτήρα. Η Θάλεια Εξάρχου και ο Αλέξης Μαλυέγκα υποδέχτηκαν τους 
προσκεκλημένους τους, παρουσιάζοντας το bejewel, το νέο κατάστημα 
κοσμημάτων με νεανικές fashion επιλογές και δημιουργίες που ακολου-
θούν τα trends της εποχής σε πολύ προσιτές τιμές. Οσοι παρευρέθηκαν 
στο Christmas wine party του bejewel διασκέδασαν με τις μουσικές επι-
λογές του dj στο κλίμα των εορτών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμό-
σφαιρα.Ευχήθηκαν καλές δουλειές και συγχάρηκαν τους ιδιοκτήτες για 
τη σημαντική τους πρωτοβουλία να ενισχύσουν με δωρεά από τα έσοδα 
της συγκεκριμένης ημέρας το έργο του Άσυλου του Παιδιού.

Νατάσα Τζαμπάζη, Θάλεια ΕξάρχουΗρώ Τζελέπογλου, Αλέξης Μαλυέγκα 

Σταυρούλα Κλειδαριά, Αντωνία Καρρά, Χριστίνα Τζελέπογλου

Θάλεια Εξάρχου Νάσος & Αργυρώ Ανδρεοπούλου, Νίκη & Τάσος Ανδρεάδη

Η Χριστίνα & Εύα Ιωαννίδου

Σύνθια Σάπικα, Αθηνά Πεντεφούντα 

Βασίλης Κουβουκλιώτης, Γιολάντα Πεπέ
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■ «Η όπερα βγήκε απ’ τον Παράδεισο»: Χριστουγεν-
νιάτικο Gala, της Κασσάνδρας Δημοπούλου,σε σκη-
νοθεσία της Άντας Τσεσμελή, σε μια λυρική κωμωδία 
– επιθεώρηση, με αποσπάσματα από όπερες, την Τρίτη 
27 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο Θέατρο της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών.
Είσοδος ελεύθερη
Δυνατότητα κρατήσεων θέσεων στο τηλ.: 2310 
589172-5
■ NEW YEAR’S EVE PARTY: Πάρτυ για τον ερχομό 
του νέου έτους στον Πολυχώρο WE (Λεωφόρος 3ης 
Σεπτεμβρίου) το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου και ώρα 1.00 
Είσοδος: 4€
Τηλέφωνο: 2310 284700
■ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ: από την Συμφω-
νική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 
30 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης
Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μαθητικό - φοιτητικό - κά-
τοχοι κάρτας ανεργίας)
Τηλέφωνο: 2310 895800
■ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Ρούλα Μανισάνου τρίο: μουσική εκδήλωση στις 27 
Δεκεμβρίου στην Αριστοτέλους
Δήμος Γκουνταρούλης: μουσική εκδήλωση στις 30 
Δεκεμβρίου στην Αγ. Σοφίας
Γιώργος Καζαντζής: μουσική εκδήλωση στις 27 Δε-
κεμβρίου στην Πλ. Τσιρογιάννη
Ηρακλής Πασχαλίδης: μουσική εκδήλωση στις 29 Δε-
κεμβρίου στην Αίθουσα δοκιμών Κ.Ο.Θ.
Μιχάλης Σιγανίδης: μουσική εκδήλωση στις 30 Δε-
κεμβρίου στην Αίθουσα δοκιμών Κ.Ο.Θ.
Αουρέκιος ο ταχυδρόμος: μουσική εκδήλωση στις 30 
Δεκεμβρίου στην Αριστοτέλους
Γιάννης Διονυσίου: μουσική εκδήλωση στις 28 Δε-
κεμβρίου στην Πλ. Τσιρογιάννη
Contra Tempo: μουσική εκδήλωση στις 28 Δεκεμβρί-
ου στο Κρατικό Ωδείο
ΘεσΣΑΞλονίκη -Ορχήστρα Σαξοφώνων: μουσική εκ-
δήλωση στις 30 Δεκεμβρίου στην Αγορά Μοδιάνο
Christmas Latin Show- Κατερίνα Πατσινάκιδου Στέλι-
ος Λαδάς: χορευτική παράσταση στις 28 Δεκεμβρίου 
στην Αριστοτέλους
Σύγχρονος χορός – Ελεωνόρα Σιαράβα: χορευτική 
παράσταση στις 28 και 29 Δεκεμβρίου στην Αγορά 
Μοδιάνο
Σύγχρονος χορός – Δροσιά Τριαντάκη: χορευτική πα-
ράσταση στις 30 Δεκεμβρίου στην Αγορά Μοδιάνο
Χορός Bollywood, Αιγυπτιακός οριεντάλ χορός, Ινδι-
κός χορός – Ανθή Καμαριώτη : χορευτικές παραστά-
σεις στις 27 Δεκεμβρίου στην Αγ. Σοφίας
Show Πυροτεχνημάτων: στις 31 Δεκεμβρίου στην 
Αριστοτέλους
Largo – Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου: μουσική 
εκδήλωση στις 28 Δεκεμβρίου στην Αγ. Σοφίας
Stringless: μουσική εκδήλωση στις 27 και 30 Δεκεμ-
βρίου στην Αγ. Σοφίας
Συλλαίου-Σατραζάνης: μουσική εκδήλωση στις 27 
Δεκεμβρίου στην Αίθουσα δοκιμών Κ.Ο.Θ.
The Speakeasies Swing Band: μουσική εκδήλωση 
στις 31 Δεκεμβρίου στην Αριστοτέλους
Γλυκά Χριστούγεννα – Στέλλα Νούλη: θεατρική παρά-
σταση στις 30 Δεκεμβρίου στην Αριστοτέλους
Groove Theory – Σοφία Παπανικάνδρου: χορευτική 
παράσταση στις 29 Δεκεμβρίου στον πεζόδρομο Αγίας 
Σοφίας
Τα δώρα της γοργόνας – Ομάδα ΠάνωΚάτω7: δράση 
για παιδιά στις 31 Δεκεμβρίου στην Αριστοτέλους
Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει – Φρόσω Ζαγο-
ραίου: θεατρική παράσταση στις 28 Δεκεμβρίου στο 
Θέατρο Άνετον
Πρόταση γάμου – Φρόσω Ζαγοραίου: θεατρική παρά-

σταση στις 27 και 29 Δεκεμβρίου στην Αγορά Μοδιάνο
Η γοργόνα και “Τα Χριστούγεννα – Κυριακή Σπανού: 
θεατρική παράσταση στις 27 και 28 Δεκεμβρίου στο 
Άγαλμα Μεγ. Αλεξάνδρου
Ένας κήπος από φωτεινά κλειδιά – Κυριακή Σπανού: 
θεατρική παράσταση στις 31 Δεκεμβρίου στην Αγ. Σο-
φίας
Πλειάδες: μουσική εκδήλωση στις 27 και 28 Δεκεμ-
βρίου στην Αριστοτέλους
Γιάννης Καρακαλπακίδης: μουσική εκδήλωση στις 28 
Δεκεμβρίου στο Ντορέ
Το δώρο ΚΘΒΕ: κουκλοθέατρο στις 30 Δεκεμβρίου 
στην Αριστοτέλους
Θεσσαλονίκη ανασκαφή 3 ΚΘΒΕ: εκδήλωση ποίησης 
στις 29 Δεκεμβρίου στο Ντορέ και την Πλ. Τσιρογιάννη
Θέλετε να ακούσετε ένα ποίημα; – Χάρης Παπαδόπου-
λος ΚΘΒΕ: εκδήλωση ποίησης στις 27 και 28 Δεκεμ-
βρίου στην Καθολική Εκκλησία
Κάλαντα από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου στις 
12.30 στην Αίθουσα αναμονής επιβατών του Νέου 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, είσοδος 
ελεύθερη
■ Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
 «Αντιρρησίας Συνείδησης»: Ταινία του Μελ Γκίμπσον, 
στην Σκηνή Θεάτρου «Σοφία Βέμπο», την Τρίτη 27, Τε-
τάρτη 28 και Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 20.00
■ Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για μικρούς και μεγά-
λους στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στο 
Ελευθέριο Κορδελιό, με μουσικά δρώμενα και χρι-
στουγεννιάτικα εργαστήρια, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρί-
ου από τις 10.00 έως τις 14.00
«Η ξεχασιάρα Μελίσσα»: θεατρική παράσταση σε κεί-
μενα και σκηνοθεσία της Βάνας Γαρεφαλάκη  από την 
«Ομάδα 2+2» την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και ώρα 
11.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου
■ Δήμος Καλαμαριάς
Συνεχίζονται τα Χριστούγεννα στην Πόλη στην Πλα-
τεία Προσφυγικού Ελληνισμού (Δημαρχείο), καθημε-
ρινά από τις 17.00 έως τις 21.00, αργίες, Σάββατα και 
Κυριακές από τις 11.00 έως τις 15.00 και από τις 17.00 
έως τις 21.00 και παραμονές (24 και 30 Δεκεμβρίου) 
από τις 11.00 έως τις 15.00
■ Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
«Το πολικό εξπρές»: προβολή χριστουγεννιάτικης 
ταινίας την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα εκ-
δηλώσεων Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου Πυλαίας, 
την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στην Κοινοτική αίθουσα 
Ασβεστοχωρίου, την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στο Αμ-
φιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» του Πολιτιστικού 
Κέντρου Πανοράματος και στην Αίθουσα εκδηλώσε-
ων Λυκείου Φιλύρου, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 
στην Αίθουσα «Ιωάννης Μανωλεδάκης». Ώρα έναρ-
ξης παραστάσεων: 19.00
Κάλαντα με τις φιλαρμονικές του Δήμου και μοίρασμα 
δώρων από τον Άγιο Βασίλη το Σάββατο 31 Δεκεμ-
βρίου στις 11.00
■ Δήμος Θέρμης
ΛΙΒΑΔΙ: Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά την 
Κυριακή  25 Δεκεμβρίου στις 11.00
ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ: Κάλαντα του Πόντου από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο την Κυριακή  25 Δεκεμβρίου στις 11.00 
και Γιορτή  για τα παιδιά την  Δευτερα  26 Δεκεμβρίου 
στις 18.00
■ Δήμος Λαγκαδά
Εκδηλώσεις με παιδικό πρόγραμμα από το Σύλλογο 
Επαγγελματιών  στις 24 και στις 31 Δεκεμβρίου στην 
κεντρική πλατεία, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Οργανισμό «Μυγδονία» και τον Πολιτιστικό Αθλητικό 
Σύλλογο Λαγκαδά
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Γιορτινή ΘεσσαλονίκηΧριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις στην 
Κεντρική Μακεδονία
Πέλλα
Γιαννιτσά: «Miss Maruka»: παράσταση μαριονέτας τη Δευ-
τέρα 26 Δεκεμβρίου, στις 12.00, στην Παραμυθούπολη στον 
πεζόδρομο Γιαννιτσών
Έδεσσα: Χριστουγεννιάτικη Ακολουθία στην Μητρόπολη της 
Έδεσσας και τα Μοναστήρια της περιοχής την Κυριακή 25 
Δεκεμβρίου
Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου: Γιορτή «Τζουμπρίνκας» στο 
Στάδιο Έδεσσας στις 19.00, Σούρβα Μπάμπω στην πλατεία 
Μαργαρίτας και  στην πλατεία Κερασιάς στις 21.00
Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου: βεγγαλικά στις γειτονιές της 
Έδεσσας, τα μεσάνυχτα, με την αλλαγή του χρόνου και πα-
τροπαράδοτο άναμμα κεριού στον Άγιο Βασίλειο στο Βαρόσι 
της Έδεσσας, αμέσως μετά το νέο έτος

Ημαθία
Βέροια: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Φιλαρμονι-
κή Ορχήστρα Δήμου Βέροιας την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στην 
Πλατεία Ελιάς, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στη Δημοτι-
κή Αγορά και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στον πεζόδρομο 
Ιπποκράτους και Προφήτου Ηλία. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν 
στις 12.00
Αλεξάνδρεια: Zumba και αφήγηση μουσικού παραμυθιού 
την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου.

Πιερία
Πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους φίλους, κα-
θημερινά από τις 10.00 έως τις 21.30, στο Πάρκο των χρω-
μάτων στο Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης

Κιλκίς
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
στο Κιλκίς. Συγκεκριμένα, την Παραμονή Χριστουγέννων 
θα παραμείνει κλειστό, από τη Δευτέρα 26 έως και την Πα-
ρασκευή 30 Δεκεμβρίου θα λειτουργεί μόνο απογεύματα, 
17.30- 21.00, ενώ το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου θα ανοίξει τις 
πύλες του το πρωί από τις 10.30 έως τις 13.30 και το από-
γευμα 17.30 με 21.00.
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ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ

■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10, 22.20)
ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10[μεταγλ.], 
18.30[μεταγλ.] ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 16.00[3D], 17.40[ENG], 
ΔΕΥ: και 12.00[μεταγλ.])
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.00, 18.10, 19.00 ΔΕΥ: 
και 12.15, 14.15, ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 16.20[3D])
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 20.00, 22.40)
■ TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 16.10 ΔΕΥ: και 
13.00, 15.00)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, ΔΕΥ: και 12.30)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.10, 22.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.30)
■ OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.00 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 23.20)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50, 20.50, 22.50)

STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.30, 18.30, 19.40 ΣΑ-
Β,ΔΕΥ: και 12.30, 13.30, 14.30, 15.30)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.00[3D], 17.00, 
17.50[ΥΠΟΤ], 18.00, 19.00 ΣΑΒ,ΔΕΥ: και 12.00[3D] 13.00, 

14.10, 15.40)
■ ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ – COLLATERAL BEAUTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 23.40)
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.20, 19.10, 20.20, 
22.00 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.00, ΣΑΒ,ΔΕΥ: και 12.40)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50, 21.00 ΚΥΡ,ΔΕΥ-
,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 23.10)
■ TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.50, ΣΑΒ,ΔΕΥ: και 
12.50, 14.50)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10, 18.10 ΣΑΒ,ΔΕΥ: 
και 12.20, 13.20, 14.40, 15.50)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.20, 21.20, 22.10)
■ LION
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
και 22.40)
■ OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.20)
■ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΕΡΑ – BAD SANTA 2
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ: 20.40 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 23.20)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30 ΣΑΒ,ΔΕΥ: και 12.10, 15.20 ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ-
,ΤΕΤ: και 23.30)
■ Η ΑΦΙΞΗ – ARRIVAL
(Ώρες προβολών: ΚΥΡ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 20.40)

VILLAGE CENTER 
- Mediterranean Cosmos
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10, 18.30, 19.10, 
20.45, 21.20, 23.00, 23.30 ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 15.20)

■ ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ – COLLATERAL BEAUTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20, 22.30)
■ Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.20 ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ-
,ΤΕΤ: και 12.30, 15.00)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 15.50, 17.00, 17.40, 
18.30 ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 12.00, 13.10, 14.30, 15.10)
■ ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ - TROLLS, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 12.40)
■ ΤΡΑΓΟΥΔΑ! – SING, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 15.30, 16.50, 17.50 ΣΑ-
Β,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 12.00, 12.50, 14.20)
■ ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.45, 21.50, 00.00)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.00, 17.15, 18.45, 
19.30[3D], 20.00, 20.10, 21.10, 22.15, 22.45, 23.00, 00.10 
ΣΑΒ,ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: και 12.15, 13.00)
■ THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 21.30, 22.50)
■ Η ΑΦΙΞΗ – ARRIVAL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.50)
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Γιορτινή Θεσσαλονίκη

ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ
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Superleague

Να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό
Τα ζευγάρια στους «16»

Όλο και καλύτερα

Νέα απώλεια

Ψάχνει μία νέα αρχή

Φουριόζος ο Απόλλων 
Καλαμαριάς

Απαξίωση για Πιερικό

Ανοίγει η ψαλίδα 
της διαφοράς

Από το κακό στο χειρότερο…

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι  
η «Βασίλισσα»

ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ

Football League Κύπελλο

Γ  ́Εθνική

Περιφέρεια

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από σερί δύο νικών στο πρω-
τάθλημα και μάλιστα με μεγάλα σκορ (3-0 επί του 
Πλατανιά και 5-0 επί της Κέρκυρας), γεγονός που 
του επιτρέπει να είναι πιο αισιόδοξος, αν και παραμέ-
νει στην 8η θέση της βαθμολογίας. Πάντως, ο ΠΑΟΚ 
έχει μεγάλη ευκαιρία μέσα στον Ιανουάριο, αφού οι 
προοπτικές για τον Δικέφαλο στο ξεκίνημα του νέου 
έτους (σε κύπελλο και πρωτάθλημα) είναι καλές. 

Συγκεκριμένα, μετά και την κλήρωση του κυπέλλου 
που τους φέρνουν αντιμέτωπους με τον Παναιτωλι-
κό, οι «ασπρόμαυροι» έχουν συνεχόμενα παιχνίδια 
κάθε τρεις ημέρες κόντρα σε βατούς αντιπάλους και 
στις δύο διοργανώσεις από τα οποία μόνο οφέλη 
μπορεί να έχει.

Τέλος, ο Δημήτρης Χατζηισαΐας, που ήταν υπό παρα-
χώρηση από τον Αύγουστο, αλλά δεν βρήκε ομάδα, 
επιστρέφει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ για να καλύψει το 
κενό στα στόπερ, εκτός αν υπάρξει ενίσχυση τον Γε-
νάρη.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φάσης των «16» 
του κυπέλλου Ελλάδας, από την οποία απουσιάζει το 
μεγάλο παιχνίδι, με τα πρώτα ματς να διεξάγονται το 
τριήμερο 10-12 Ιανουαρίου και τους επαναληπτικούς 
στις 24-26 του ίδιου μήνα. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ 
κληρώθηκε με τον Παναιτωλικό και ο Άρης θα αντι-
μετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Να σημειωθεί ότι ο τελικός του κυπέλλου θα γίνει 
στην Ελλάδα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να 
μεταφερθεί στο εξωτερικό, παρά την προκήρυξη που 
είχε βγάλει η προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ.

Αναλυτικά, τα ζευγάρια: Ξάνθη-ΟΦΗ, Πλατα-
νιάς-ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακός-ΑΕΚ, Άρης-Ολυ-
μπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Τρίκαλα-Αστέρας 
Τρίπολης, Λαμία-Ατρόμητος, Παναθηναϊκός-Κισσα-
μικός.

Κλίμα ευφορίας επικρατεί στον Άρη, μετά τα συνεχό-
μενα θετικά αποτελέσματα, που έχουν βελτιώσει την 
εικόνα της ομάδας σε σχέση με τις πρώτες «αναγνω-
ριστικές» αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Football 
League. 

Μάλιστα, οι «κίτρινοι» ετοιμάζονται στα μέσα Ιανου-
αρίου και για ένα ματς επιπέδου…. Super League, 
αφού η κλήρωση του κυπέλλου τους έφερε αντιμέ-
τωπους με τον Ολυμπιακό. Και μπορεί οι «ερυθρό-
λευκοι» να είναι το μεγάλο φαβορί για την αναμέ-
τρηση κυπέλλου, ωστόσο, όπως τόνισε σε δηλώσεις 
του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Θοδωρής Καρυπίδης, 
«εμείς θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας για την 
πρόκριση. Περιμένω ένα γεμάτο γήπεδο στο πρώτο 
ματς και είμαι βέβαιος ομάδα και κόσμος θα παλέ-
ψουμε δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό!».

Παράλληλα, ο κ. Καρυπίδης έδωσε την υπόσχεση ότι 
η ομάδα θα ενισχυθεί στη μεταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου, με στόχο «την επιστροφή του Άρη στη 
Σούπερ λίγκα».

Στο μεταξύ, από το… ταμείο πέρασαν μέσα στην 
εβδομάδα οι παίκτες του Άρη, ενώ οι φίλοι της ομά-
δας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
τηλεοπτικά μέσα από την ΕΡΤ3 την αναμέτρηση της 
8ης αγωνιστικής με την Καλλιθέα (4/1, 17:00) και 
αυτήν της 9ης με τον Παναιγιάλειο (8/1, 17:00).

Τρίτη αποχώρηση από το ρόστερ του Αιγινιακού, 
αφού, μετά τους Ράντκο και Ποσίνκοβιτς, παρελθόν 
αποτελεί και ο Δημήτρης Γκούρτσας, ο οποίος, όπως 
όλα δείχνουν, οδεύει προς τον Πανσερραϊκό (είναι 
και Σερραίος στην καταγωγή).

Ωστόσο, η ομάδα του Περικλή Αμανατίδη, μετά από 
τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα ετοιμάζει μεταγρα-
φική αντεπίθεση, και μετά τα Χριστούγεννα φέρνει 
Βραζιλιάνο επιθετικό.

Μία νέα αρχή θέλει να κάνει μέσα στο 2017 ο Παν-
σερραϊκός, καθώς η χρονιά δεν εξελίσσεται – είναι 
αλήθεια -, όπως θα περίμεναν τα «λιοντάρια». Ο Πα-
ναγιώτης Διλμπέρης ψάχνει να βρει λύσεις, ώστε να 
βρει το σύνολό του την αγωνιστική του ταυτότητα 
και να παρουσιάσει ένα καινούριο «πρόσωπο» τη νέα 
χρονιά.

Σε… ρόλο οδηγού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του 
για το 2016 ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος βρί-
σκεται στην κορυφή του 1ου ομίλου και στο +2 από 
την ΑΠΕ Λαγκαδά. Ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης είναι 
απόλυτα ευχαριστημένος από την προσπάθεια των 
παικτών του και στο τέλος περιμένει να πανηγυρί-
σουν όλοι μαζί την άνοδο.

Άσχημες είναι οι μέρες για τον Πιερικό, ο οποίος δεν 
μπορεί ούτε αγωνιστικά ούτε διοικητικά να βρει τα 
πατήματά του. Η ιστορική ομάδα της Πιερίας παραμέ-
νει σε… ελεύθερη πτώση, ενώ χαρακτηριστική είναι 
και η απαξίωση, από πλευράς των φιλάθλων της.

Νικηφόρα πέρασε και από το Πολύκαστρο ο Κιλκι-
σιακός, επικρατώντας με 1-0 της τοπικής ΑΕ Πολυ-
κάστρου. Οι Κιλκισιώτες, λοιπόν, παρέμειναν στην 
κορυφή της βαθμολογίας, ανοίγοντας και άλλο τη 
διαφορά από τον δεύτερο, Πάικο Γουμένισσας, στο 
+9.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον Ηρακλή, 
αφού η μία προσφυγή διαδέχεται την άλλη, λόγω της 
οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει 
η ομάδα με την διοίκηση Παπαθανασάκη. Στη λίστα, 
λοιπόν, προστέθηκαν και οι Κυριακίδης, Ζιαμπάρης, 
Σαραμαντάς, ενώ οι «κυανόλευκοι» βρίσκονται προ 
του φάσματος να χάσουν σημαντικούς ποδοσφαιρι-
στές τους χωρίς να καρπωθούν ούτε ευρώ.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης, που επικρατεί είναι 
πως οι τρεις προαναφερθέντες, κατά την τελευταία 
ημέρα παρουσίας τους στη Μίκρα, τόνιζαν πως «δεν 
θέλαμε να φύγουμε, αλλά οι συνθήκες που υπάρχουν 
στην ομάδα μάς ανοίγουν την πόρτα της εξόδου».

Φυσικά, απόρροια των παραπάνω είναι και η κακή 
αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, που μετά τις 12 
πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, παραμένει 
στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η Βέροια δεν διάγει και τις καλύτερές της ημέρες, 
ιδίως μετά τον διασυρμό από την Ξάνθη, και ως εκ 
τούτου απαιτείται «ηλεκτροσόκ» άμεσα πριν είναι 
πολύ αργά για τη «Βασίλισσα». Μάλιστα, όπως φαί-
νεται η ομάδα της Ημαθίας στις αρχές του νέου έτους 
δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνη στις τελευταίες 
ημέρες του 2016. Αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν 
εκδηλώσει την επιθυμία να φύγουν, άλλοι, που δεν 
είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι σήμερα είναι 
στον… αέρα, κάποιοι έχουν ανοίξει ήδη την πόρτα 
της… εξόδου, όπως ο  Νοβαλόφσκι και κανείς δεν 
μπορεί να πει με σιγουριά τι μέλλει γενέσθαι.

Της Έλενας Τσαλκατίδου
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Ψάχνουν να βρουν τα  
πατήματά τους οι νταμπλούχοι!

Μια «σταχτοπούτα» στην Α2
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Χαντμπολ Βόλεϊ

Επιστρέφει με… οδηγό το παρελθόν!

Μία «ποδοσφαιρομάνα» στη Γ  ́Εθνική

Ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία στο χώρο της ελ-
ληνικής χειροσφαίρισης είναι ο Φίλιππος Βέροιας, 
που ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1977 και 
έκτοτε έχει κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα και 
κύπελλα Ελλάδας. Μάλιστα, οι Βεροιώτες αποτε-
λούν και την πρώτη ελληνική ομάδα, που κατάφερε 
να φτάσει σε ευρωπαϊκό τελικό, αυτόν του Τσάλεντζ 
Καπ το 2003, ενώ έχει φτάσει και στα ημιτελικά του 
Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1993.

Τα τελευταία χρόνια, η πορεία της ομάδας της Ημα-
θίας χαρακτηρίζεται από αρκετά σκαμπανεβάσματα, 
όμως, την περσινή χρονιά, υπό την καθοδήγηση του 
Στέλιου Σεϊρεκίδη, ο Φίλιππος επέστρεψε ξανά στον 
θρόνο του, κατακτώντας τόσο το πρωτάθλημα όσο 
και το κύπελλο. Οι προσδοκίες, λοιπόν, των ντα-
μπλούχων για τη φετινή χρονιά ήταν μεγάλες, δε-
δομένου ότι έρχονταν με… φόρα από την περσινή, 
ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι εμφανίσεις 
της ομάδας δεν ανταποκρίνονται σε αυτές. Προφα-
νώς φταίει το γεγονός ότι υπήρξαν αρκετές αλλαγές 
στο ρόστερ του Φιλίππου και, ως γνωστόν, «ομάδα 
που κερδίζει, δεν αλλάζει!».

Για πρώτη φορά στην ιστορία της αγωνίζεται στις 
εθνικές κατηγορίες η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του 
Αρχέλαου Κατερίνης, που συμμετέχει φέτος στον 2ο 
υποόμιλο του ομίλου του βορρά της Α2.

Οι Κατερινιώτισσες, που είχαν φτάσει μόνο το 2005 
σε επίπεδο Β΄ Εθνικής, είδαν πέρυσι το καλοκαίρι το 
όνειρό τους να εκπληρώνεται και ν΄ ανεβαίνουν ένα 
επίπεδο υψηλότερο, αν και η κατάσταση είναι – όπως 
αναμένονταν – δύσκολη. Η ομάδα, που ξεκίνησε τη 
δράση της στα τέλη της δεκαετίας του ΄70, στηρίζε-
ται σε δικά της παιδιά και έχει πολύ μικρό μέσο όρο 
ηλικίας (οι παίκτριες είναι γεννηθείσες 1998-2002, 
πλην μίας εξαίρεσης).

Να σημειωθεί ότι μετά τις επτά πρώτες αγωνιστικές, 
ο Αρχέλαος βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογί-
ας, με απολογισμό δύο νίκες και πέντε ήττες.

Το ποδόσφαιρο 
είναι business

Η εποχή των συναισθηματισμών οι οποίοι επη-
ρέαζαν τις αποφάσεις των παραγόντων, εδώ 
και χρόνια, ανήκει  στο παρελθόν του επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου. Οι Ελληνες παράγοντες 
μπορεί να άργησαν να μπουν σ’ αυτή τη λογική, 
αλλά πλέον η πολιτική των ιδιοκτητών που δι-
οικούν τις ΠΑΕ που βρίσκονται σε υψηλό επίπε-
δο, έχουν εναρμονισθεί πλήρως.

Η οπαδική λογική, η οποία έχει αφετηρία το συ-
ναίσθημα, δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για 
διοικητικές αποφάσεις σε μία επαγγελματική 
ομάδα. Από τη στιγμή μάλιστα που τα μπάτζετ 
των εγχώριων ομάδων που κάνουν πρωταθλη-
τισμό έχουν εκτοξευθεί στον… ουρανό, απαιτεί-
ται τεχνοκρατική διαχείριση των ΠΑΕ. Ετούτο 
βεβαίως δεν είναι ελληνική εξυπνάδα, αλλά μία 
παγκόσμια τακτική όλων των ομάδων οι οποίες 
σέβονται του σύγχρονους κανόνες της ποδο-
σφαιρικής αγοράς.

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Κράτους δη-
μοσιοποίησε την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός για την οικονομική της λειτουργία 
(Ιούλιος 2015-Ιούνιος 2016) στην οποία πα-
ρουσιάζονται ζημίες 8,6 εκ. Όπως σημειώνεται 
στην έκθεση, ο βασικός λόγος που παρουσίασε 
τέτοια ζημία ο Ολυμπιακός ήταν ότι σε αντίθε-
ση με την περασμένη σεζόν, δεν προχώρησε 
σε ανάλογες πωλήσεις πρωτοκλασάτων ποδο-
σφαιριστών (από 30 εκατ. σε 14 εκατ.).

Ακόμη υπήρχε σημαντική αύξηση των λειτουρ-
γικών εσόδων από 52,2 σε 60,4 εκατ. ευρώ. 
Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση 
των χρημάτων που από το 2015 μοιράζει η ΟΥ-
ΕΦΑ στις ομάδες που αγωνίζονται στα ευρωπα-
ϊκά κύπελλα. Ο Ολυμπιακός εισέπραξε 34 εκατ. 
για τη συμμετοχή σε Τσάμπιονς και Γιουρόπα 
Λιγκ, έναντι 26,9 εκατ. την αμέσως προηγού-
μενη χρονιά.

Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι η ΠΑΕ Ολυμπια-
κός δημιούργησε οικονομικό «λίπος» από την 
πώληση ποδοσφαιριστών και από τη συμμετο-
χή της στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Περίπου το 
ίδιο ισχύει και για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η οποία την 
προηγούμενη χρονιά είχε συνολικά από πωλή-
σεις ποδοσφαιριστών και έσοδα από τη συμμε-
τοχή της στο Europa League ένα ποσό περίπου 
15 εκ. ευρώ.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι οι ομάδες υπο-
χρεούνται από τις εξελίξεις να λειτουργήσουν 
ουσιαστικά και τυπικά ως ανώνυμες εταιρείες 
ποδοσφαιρικού θεάματος. Υπάρχει όμως ένα 
πρόβλημα: οι πρόεδροι δεν πρέπει να χάνουν 
το μέτρο γιατί διαχειρίζονται ένα λαϊκό προϊόν, 
το ποδόσφαιρο, και όχι ένα προϊόν του super 
market.

Καλά Χριστούγεννα.

Του Βασίλη Μάστορα

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ

Νέα αρχή κάνει φέτος ο Εδεσσαϊκός, ο οποίος με… οδηγό τις 
ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, θέλει ν΄ αναγεννηθεί από 
τις στάχτες του και να φτάσει και πάλι στις μεγάλες κατηγορίες.

Η ιστορική ομάδα της Πέλλας, που συμμετέχει στο Α΄ τοπικό 
πρωτάθλημα, ούσα στην κορυφή της βαθμολογίας, αγωνίστηκε 
για τελευταία φορά στην Α’ Εθνική τη σεζόν 1996-΄97. Έκτο-
τε, οι «πράσινοι» είχαν καθοδική πορεία, φτάνοντας στο τοπι-
κό πρωτάθλημα, που σίγουρα δεν αρμόζει στην ιστορία τους. 
Όλα αυτά, όμως, μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, όταν δύο άν-
θρωποι, οι οποίοι τη δεκαετία του ΄90 τίμησαν τη φανέλα του 

Εδεσσαϊκού, αποφάσισαν να μπουν μπροστά και να οδηγήσουν 
την ομάδα εκεί που ανήκει. Ο λόγος για τον Πέτρο Πασσαλή, 
ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του προέδρου, και για τον Γιώργο 
Νασιόπουλο, που κάθισε στον πάγκο και έστησε το οικοδόμη-
μα του «νέου» Εδεσσαϊκού, στηριζόμενο ως επί το πλείστον σε 
ποδοσφαιριστές της περιοχής.

Το μήνυμα που στέλνουν οι συντελεστές της φετινής προσπά-
θειας είναι πως «ο Εδεσσαϊκός είναι υπόθεση όλης της πόλης», 
η οποία πρέπει να τον αγκαλιάσει και στο τέλος όλοι μαζί να 
πανηγυρίσουν την επιστροφή του στις μεγάλες κατηγορίες.

Πραγματική «δεξαμενή» νεαρών και ταλαντούχων ποδοσφαι-
ριστών αποτελεί η ποδοσφαιρική ομάδα της Νάουσας, η οποία 
στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας της, μπορεί να υπερηφα-
νεύεται ότι «έβγαλε» από τα σπλάχνα της μερικούς από τους 
μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Βασίλης Τσιάρτας (πρωταθλητής Ευρώπης το 2004), Νίκος Κυ-
ζερίδης, Δημήτρης Μάρκου, Κώστας Παυλόπουλος, Βασίλης 
Λάκης είναι μόνο μερικοί από τη «Χρυσή» γενιά της δεκαετίας 
του ΄90, που οδήγησε τον ιστορικό σύλλογο της Πέλλας στα 
σαλόνια της Α΄ Εθνικής το 1992. Αυτή η στιγμή αποτελεί και 

την κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου, που έκτοτε βρίσκεται 
μεταξύ Γ΄ Εθνικής και τοπικού πρωταθλήματος.

Φέτος, λοιπόν, η Νάουσα, που εδώ και τρία χρόνια έχει στην 
προεδρία της τον Απόστολο Μπέκα, έναν άνθρωπο που αγα-
πάει πραγματικά τον σύλλογο και θέλει να τον οδηγήσει σε νέα 
μονοπάτια, επενδύει και πάλι στα ταλέντα, θέλοντας με αυτόν 
τον τρόπο να «απαντήσει» και στη κρίση που βιώνει το ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι στην 
6η θέση του 1ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής και στόχος είναι μέσα 
στα επόμενα χρόνια να βγει και πάλι στις Εθνικές κατηγορίες.




