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Το αλαλούμ με τα «μπλοκάκια» 
οδηγεί σε... φοροδιαφυγή

Το δώρο

Παρότι για μήνες ολόκληρους το 2016 τα συ-
ναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομι-
κών εξήγγελλαν αλλαγές στα «μπλοκάκια», 
τελικά έχουμε ήδη διανύσει τις πρώτες ημέ-
ρες του 2017 και κανείς δεν είναι σε θέση να 
πει με βεβαιότητα τι θα ισχύει στο εξής. Ένα 
ακόμη δείγμα κυβερνητικής ανεπάρκειας 
στην άσκηση ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, καθώς, 
ακόμη και όταν προσπαθεί να εφαρμόσει την 
πολιτική που η ίδια επέλεξε και ψήφισε, πα-
ρατηρούνται τεράστια προβλήματα και χρει-
άζονται διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Σε κάθε 
περίπτωση, μεγάλοι χαμένοι είναι οι πολίτες, 
οι οποίοι κινδυνεύουν να μη γνωρίζουν πόσα 
περισσότερα χρήματα θα δίνουν στον κρατι-
κό κορβανά, ενώ, παράλληλα, είναι πολύ 
πιθανό να βρεθούν εκτεθειμένοι σε τυχόν 
φορολογικό έλεγχο.

Αν κάτι κάνει ακόμη πιο εξωφρενική την πο-
λιτική της κυβέρνησης με τα «μπλοκάκια», 
αυτό είναι ότι οι πολίτες που δεν θέλουν 
ή δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήμα-
τά τους θα κληθούν για μία ακόμη φορά να 
πληρώσουν το μάρμαρο. Το μοναδικό πλήγ-
μα που κατάφερε απέναντι στη φοροδιαφυ-
γή η κυβέρνηση είναι αυτό μέσω των capital 
controls –το οποίο δεν συνιστά και επιτυχία–, 
καθώς, παρά τη ρητορική για «ξεψάχνισμα» 
των περιβόητων λιστών, οι «συνήθεις ύπο-
πτοι» βρίσκουν τρόπο να ξεγλιστρούν από 
το δόκανο. Την ίδια ώρα, αλγεινή εντύπωση 
προκαλεί η εμμονή του Μεγάρου Μαξίμου να 
απαντά με... διαρροές και non papers, κατη-
γορώντας από τη μια τα ΜΜΕ ότι προσπα-
θούν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες και 
από την άλλη τις παλαιότερες κυβερνήσεις 
ότι διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ο Ιανουάριος θα είναι ένας... παγωμένος 
μήνας για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και τους αυτοαπασχολούμενους – όχι μόνο 

λόγω χιονιού. Τις 
επόμενες ημέρες 
θα πάρουν 
την πρώτη 
«κρυάδα» 
από τις νέες 
εισφορές 
που θα 
κληθούν να 
καταβάλουν 
έως το τέλος 
Φεβρουαρίου. 

Οι νέες αυτές οφειλές θα «πνίξουν» τους 
υπόχρεους που δεν έχουν ακόμη καταβά-
λει τις εισφορές της προηγούμενης χρο-
νιάς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις ένας 
στους δύο ασφαλισμένους πληρώνει μέρος 
των εισφορών του – κινήσεις οι οποίες δεί-
χνουν ανυπαρξία σχεδίου και αποτελούν 
τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια αναστή-
λωσης της πραγματικής οικονομίας και που 
θα αυξήσουν τα χρέη απέναντι στα ασφαλι-
στικά ταμεία. 

Τα επίσημα στοιχεία δεν έχουν ανακοινωθεί 
ακόμα, αλλά μία βόλτα σε κάποια εφορία ή 
στον ΟΑΕΕ, μια συζήτηση με κάποιον παρά-
γοντα της αγοράς αρκεί για να καταλάβει κα-
νείς πως τα «μπλοκάκια» κλείνουν κατά χι-
λιάδες. Αλήθεια, έχει σκεφτεί η κυβέρνηση τι 
θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους; 
Γιατί οι πιθανότητες είναι δύο και καθόλου 
θετικές: Είτε θα πάνε στην ανεργία είτε θα 
επιχειρήσουν να δουλέψουν με «μαύρα» 
λεφτά – άρα, περισσότερη φοροδιαφυγή! 
Αλήθεια, πόσο σίγουροι είναι στο Μέγαρο 
Μαξίμου ότι το ασφαλιστικό σύστημα του κ. 
Κατρούγκαλου θα τονώσει τα έσοδα και, συ-
νεπώς, τα δημοσιονομικά της χώρας;

Ένας ταξιδευτής ξέμεινε σε ένα μικρό χωριουδάκι, στην Γκουαντιά-
να, εκεί όπου ο ήλιος χάνεται νωρίς, πίσω από τα όρη Σιέρα ντε Γρέ-
δος. Φιλοξενήθηκε από έναν χωρικό -που είχε την καλοσύνη να του 
στρώσει ένα κρεβάτι- στην ατημέλητη καλύβα του. Ανάμεσα στα 
λιγοστά πράγματά του, ο ταξιδευτής ανακάλυψε έναν Εξάντα. (Το 
αρχαίο όργανο, που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί για να βρίσκουν τη 
θέση τους στους ωκεανούς με τη βοήθεια του ήλιου και των άστρων)

«Είσαι ναυτικός;» ρώτησε ο ταξιδευτής. «Όχι ποτέ μου δεν μπήκα σε 
καράβι, όμως γνωρίζω τα πάντα γι αυτά». Ο χωρικός του έδειξε και 
κάτι χάρτες της γης και του μίλησε για το σύμπαν. Τον ρώτησε πως 
γίνεται να τα ξέρει όλα αυτά και απάντησε ότι στο διπλανό χωριό 
υπάρχει βιβλιοθήκη και δανείζεται βιβλία. 

Έτσι μιλήσανε για ναυπηγική και γρήγορα η συζήτηση ήρθε στη φι-
λοσοφία και τα μαθηματικά. Όταν ξημέρωσε, ο χωρικός έφερε σε 
μία κούπα φρέσκο γάλα και τυρί κι έφαγαν συζητώντας πάλι, σαν να 
ήταν χρόνια φίλοι καλοί. Το απομεσήμερο τους βρήκε να αναλύουν 
πρακτικότερα θέματα, όπως οι ανταλλαγές γης,  οι τιμές των μετάλ-
λων και του χρυσού στα ανταλλακτήρια. Ο χωρικός γέμιζε το τραπέζι 
με φρέσκα προϊόντα. Ο ταξιδευτής τον ρώτησε, από πού βγάζει χρή-
ματα και πως προλαβαίνει και διαβάζει τόσο πολύ. «Έχω μια αγελάδα 
που την αρμέγω, παίρνω το γάλα και το κάνω τυρί. Ό,τι περισσεύει, το 
πουλάω. Έχω και ένα μικρό λαχανόκηπο δίπλα στην καλύβα μου κι έτσι 
δεν χρειάζεται να δουλέψω»

Ο φιλοξενούμενος, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει έριξε μια τελευταία 
ματιά στον  χωρικό που είχε αποκοιμηθεί  κι αναλογίστηκε πόσο ανέλ-
πιστα καλλιεργημένος αποδείχθηκε ένας άνθρωπος στο πουθενά. 
Και επειδή ήταν γενναιόδωρος σκέφτηκε να ανταποδώσει τη φιλο-
ξενία με ένα δώρο. Λίγο πριν φύγει, έβγαλε το σουγιά και έσφαξε 
την αγελάδα.

Πέρασαν τρία χρόνια και τα βήματα του ταξιδευτή τον ξανάφεραν 
έξω από την καλύβα του χωρικού. Όμως αυτός δεν ήταν μέσα και οι 
γείτονες του είπαν ότι ζει στην πόλη ζάμπλουτος. «Από την ώρα που 
ένας ταξιδευτής του έσφαξε την αγελάδα σταμάτησε η ευκολία της 
επιβίωσης και ενεργοποίησε τις ικανότητές του για να τα καταφέρει 
και τα κατάφερε». 

Κι αν με ρωτήσετε πώς μου΄ρθε τώρα αυτό, θα σας πω ότι και εμείς 
έχουμε μία αγελάδα που την αρμέγαμε και την αρμέγουμε, το κρά-
τος. Ο εύκολος βιοπορισμός και η πελατειακή κομματική σχέση. Αν μας 
λείψει αυτό μπορεί και να βάλουμε τις ικανότητες μας να δουλέψουν.

@karapanagiotidu
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Karfitsa / Editorial

Τις επόμενες ημέρες 
ελεύθεροι επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενοι 

θα πάρουν την πρώτη «κρυ-
άδα» από τις νέες εισφορές 

τις οποίες θα κληθούν να 
καταβάλουν

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

Μ. Λαμτζίδης, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας



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

Πιστή στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο 
επιχειρείν! Ανήσυχο, δημιουργικό 

και επενδυτικό μυαλό

Είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας , 
για τους Ναουσαίους συντοπίτες της.  
Την περιγράφουν ως ευγενική, μετρη-
μένη, χαμογελαστή και προσηνής. Οι 
συντοπίτες της  μιλούν με καλά λόγια 
για αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι ψη-
φοφόροι της. 

Η ταλαντούχα επιχειρηματίας 
με καλλιτεχνικό πνεύμα

Οι προβολείς της δημοσιότητας έπε-
σαν πρόσφατα επάνω της με αφορμή 
την κατάθεση της δήλωσης του πόθεν 
έσχες. Εμφανίστηκε να έχει μαζί με το 
σύζυγό της Παναγιώτη Παρχαρίδη, 
καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ 
εκ των οποίων τα 159.382 ευρώ βρί-
σκονται κατατεθειμένα στην  UBS της 
Ελβετίας. Επίσης, στα περιουσιακά 
στοιχεία του ζεύγους περιλαμβάνονται 
και αμοιβαία κεφάλαια, ύψους 249.999 
ευρώ.  Αν μη τι άλλο η κ. Καρασαρλίδου 
έχει κάνει μια ειλικρινέστατη δήλωση.  
Λόγω των διαστάσεων που πήρε το 
θέμα με τα περιουσιακά της στοιχεία η 
ίδια θέλησε να δώσει ξεκάθαρες απα-
ντήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. «Το σύνολο των περιουσιακών 
μου στοιχείων που εμφανίζονται στην 
δήλωση Πόθεν Έσχες αφορά την περί-
οδο πριν την εκλογή μου ως βουλευτή 
το 2015 και προέρχεται αποκλειστικά 
και μόνο από την επιτυχημένη κοινή με 
τον σύζυγό μου επιχειρηματική δρα-
στηριότητα. Τα χρήματα σε τράπεζα του 
εξωτερικού τοποθετήθηκαν με διαφά-
νεια και εν γνώσει του ελληνικού κρά-
τους, ώστε να διευκολυνθούν μεταξύ 
άλλων οι συναλλαγές μου με τους πε-
λάτες και τους προμηθευτές του εξω-
τερικού. Όλα τα ποσά είναι πλήρως 
φορολογημένα στην Ελλάδα σύμφωνα 
με τις ισχύουσες φορολογικές διατά-
ξεις. Όταν εκλέχθηκα βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ, ανέστειλα τη δράση μου στην 
οικογενειακή επιχείρηση για να αφοσι-
ωθώ στο πολιτικό μου έργο. Τότε πήρα 
την απόφαση να επαναπατρίσω τα κε-
φάλαια της επιχείρησης που μου ανα-
λογούσαν, καθώς πια ήμουν πολιτικός 
και όχι επιχειρηματίας. Σήμερα όλα τα 

ποσά είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπε-
ζες. Υπενθυμίζω πως προτού πολιτευθώ υπη-
ρέτησα στον δημόσιο τομέα επί 25 συναπτά 
έτη χωρίς να περιμένω να συνταξιοδοτηθώ, 
αλλά αποφάσισα να ανοίξω την δική μου ιδι-
ωτική επιχείρηση καταφέρνοντας όλα αυτά τα 
χρόνια να έχω μια επιτυχημένη διαδρομή. Όχι 
λόγω κάποιας ευνοϊκής γνωριμίας. Όχι μέσα 
από παράτυπους ελιγμούς και “παραθυράκια”. 
Όχι σε βάρος κάποιου εργαζόμενου. Ούτε 
έχοντας συναλλαγές με το δημόσιο. Μόνο με 
σκληρή εργασία, συνετό σχεδιασμό και μερά-
κι. Με αυτά τα τρία όπλα πορεύομαι και στην 
πολιτική».

Το χόμπι έγινε επάγγελμα 
και μάλιστα άκρως προσοδοφόρο

Το λειτούργημα της νοσηλεύτριας το υπη-
ρέτησε επί 25 συναπτά έτη. Υπέβαλε την πα-
ραίτησή της το 2008 και παρά τις αριστερές 
πεποιθήσεις της, ακολούθησε το δρόμο του 
ιδιωτικού τομέα. Προχώρησε με το σύζυγό 
της στη δημιουργία ομόρρυθμης εταιρείας . 

Μιας βιοτεχνίας στη Νάουσα, που απασχολεί 7 
άτομα και κατασκευάζει χειροποίητα είδη υα-
λουργίας. Το εγχείρημά της θαρραλέο. Προ-
έκυψε άκρως επιτυχημένο. Η ίδια είχε απο-
καλύψει στην KARFITSA,  «εγκατέλειψα μια 
μόνιμη θέση στο δημόσιο, ως νοσηλεύτρια 
στο νοσοκομείο Νάουσας, για να ακολουθή-
σω το όνειρό μου και να μετατρέψω το χόμπι 
μου σε επιχειρηματική δράση. Διαθέτω μια 
μονάδα επεξεργασίας γυαλιού και παραγωγής 
διακοσμητικών στοιχείων. Ήταν μια καθαρά 
προσωπική επιλογή για την οποία δεν έχω με-
τανιώσει. Ίσα- ίσα, μετά από σκληρή δουλειά, 
είμαι ικανοποιημένη και περήφανη για το απο-
τέλεσμα. Είναι όμως μια προσωπική επιλογή 
και συνεπώς δεν μπορώ να δώσω συμβουλές 
σε άλλους. Σημασία έχει να αγαπάς αυτό που 
κάνεις και με σκληρή δουλειά πιστεύω ότι στο 
τέλος θα δικαιωθείς». 

Μια σύγχρονη Πασιονάρια 

Παραμένει αμετακίνητη στις αρχές και τα πι-
στεύω της. Επί σειρά ετών ανέπτυξε έντονη 
συνδικαλιστική δράση. Ξεκίνησε την καριέρα 

της ως νοσηλεύτρια στο Γενικό Νο-
σοκομείο Νάουσας. Οι συνάδελφοί 
της, την εμπιστεύονταν για χρόνια ως 
συνδικαλίστρια και της έδιναν ψήφο 
εμπιστοσύνης για να τους εκπροσωπεί.  
Ταγμένη πάντα στο χώρο της ευρύτερης 
αριστεράς, μετείχε σε κινήσεις πολιτών, 
σε εθελοντικές ομάδες δράσης, σε κοι-
νωνικά κινήματα, σε ομάδες αλληλεγ-
γύης, ενεργών πολιτών, κοινωνικής 
παρέμβασης.  Μετά από όλη αυτή τη 
δράση, σε αγώνες και κινήματα, ήρθε 
και η ώρα του κοινοβουλίου αφού πρώ-
τα  η Φρόσω Καρασαρλίδου, έδωσε 
μάχες από το αυτοδιοικητικό μετερίζι 
πάντα με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια 
είχε δηλώσει στην KARFITSA, τον Ιού-
νιο του 2015, «νιώθω μεγάλη χαρά και 
ικανοποίηση που εκλέχτηκα βουλευτής 
γιατί μπορώ να βάλω και εγώ ένα μικρό 
λιθαράκι στην προσπάθεια της κυβέρνη-
σης να βγει η χώρα από το οικονομικό 
αδιέξοδο που έχει περιέλθει. Έχω μεγά-
λη εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό και 
στην κυβέρνηση γιατί απαρτίζεται από 
ανθρώπους που πραγματικά δουλεύουν 
καθημερινά, με ειλικρίνεια, για ένα κα-
λύτερο μέλλον».

Μια σύγχρονη 
πασιονάρια 

με καταθέσεις 
στην Ελβετία

Γέννημα θρέμμα, από το 
Γιαννακοχώρι Ημαθίας 
η Ευφροσύνη Καρα-

σαρλίδου, η πολύ πλούσια 
της Βουλής, από την ελληνι-
κή ύπαιθρο, σύμφωνα με τις 
δηλώσεις του πόθεν έσχες 
τουλάχιστον, διάγει βίο απλό, 
λιτό και απέριττο.  Πιστή στον 
τόπο που γεννήθηκε και μεγά-
λωσε, δεν εγκατέλειψε ποτέ 
τη Νάουσα.  

Της  Όλγας Γκάλη

Ταπεινή αλλά… 
πλουσία
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νοµό 
Ηµαθίας, ζει στη Νάουσα. Τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω της βουλευτικής 
της θέσης αναγκάζεται να πηγαι-
νοέρχεται στην Αθήνα. Το σπίτι 
της όµως είναι πάντα στη Νάουσα. 
Απλό αλλά περιποιηµένο. ∆εν έχει 
έντονη κοινωνική ζωή. Αντιθέτως. 
Αν και είναι ιδιαιτέρως κοινωνική, 
αποφεύγει τις πολλές κοινωνικές 
εκδηλώσεις.  Τίποτα δε δηλώνει 
πάνω της, ότι είναι µια πετυχηµένη 
επιχειρηµατίας η οποία όµως ενδι-
αφέρεται για το κοινό καλό. 



5

Πολιτική / Karfitsa

Αγκαλιές και φιλιά 
με προσφυγόπουλα 

O πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχουμε φτάσει 
ακόμα στο σημείο που θα θέλαμε, αλλά είναι 
σημαντικό ότι «έχουμε φτάσει, όμως, στο 
σημείο, η ελληνική κοινωνία να αισθάνεται 
γεμάτη και περήφανη, να αισθάνεται χαρά και 
συγκίνηση, τρυφερότητα και όχι μίσος για το 
διαφορετικό κι αυτό είναι μια μεγάλη κατά-
κτηση».

«Προσφυγόπουλα και ελληνόπουλα σε μια 
μέρα γιορτής, σε ένα πανηγύρι Χριστουγεν-
νιάτικο, διότι οι γιορτές πάνω από όλα πρέπει 
να είναι αφιερωμένες στα παιδιά, που έχουν 
ανάγκη από μια ζεστή αγκαλιά, από παιχνί-
δι, από χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω για την 
εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία το υπουργεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Μακεδονί-
ας-Θράκης, αλλά και τη ΔΕΘ-Helexpo, που 
άνοιξε τις πύλες σε αυτό τον χώρο όπου δίνε-
ται η δυνατότητα σε χιλιάδες προσφυγόπου-
λα, πάνω από 3.500 θα περάσουν αυτές τις έξι 
μέρες από εδώ, για να χαρούν όπως όλα τα 
παιδιά του κόσμου. Είναι μεγάλη η συγκίνηση 
να βλέπει κανείς χαμόγελα από παιδιά που 
έχουν γεννηθεί σε μια περιοχή του κόσμου 
που δυστυχώς το χαμόγελο δεν περισσεύει. 
Που έχουν πονέσει, που έχουν κλάψει και εί-
μαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχείς που δίνεται 
η δυνατότητα να αισθανθούν σαν όλα τα παι-
διά αυτές τις μέρες. Και πιστεύω ότι αυτή η 
πρωτοβουλία μπορεί να μας κάνει όλους να 
νιώσουμε πολύ καλύτερα. Τα προβλήματα, 
βεβαίως, είναι μεγάλα, παλεύουμε για να τα 
αντιμετωπίσουμε μέρα με τη μέρα. Νομίζω 
ότι βελτιωνόμαστε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα 
στο σημείο που θα θέλαμε. Έχουμε φτάσει, 
όμως, στο σημείο, κι αυτό είναι σημαντικό, η 
ελληνική κοινωνία να αισθάνεται γεμάτη και 
περήφανη, να αισθάνεται χαρά και συγκίνηση, 
τρυφερότητα και όχι μίσος για το διαφορετι-
κό. Κι αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Δώρα και… selfi es

Ο κ. Τσίπρας έφτασε στον «Αστερόκοσμο» 
συνοδευόμενος από τους στενούς του συ-
νεργάτες και την διευθύντρια του γραφείου 
του στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου 
Στην είσοδο τον υποδέχτηκαν προσφυγόπου-
λα που τον «καλοσώρισαν». Του δώρισαν 
μάλιστα και έναν μεγάλο γαλάζιο πίνακα με 
ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, τον οποίο ζω-
γράφισαν. 

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον «Αστερό-
κοσμο» και κάθισε για αρκετή ώρα στην πίστα 

πατινάζ, αγκαλιάζοντας προσφυγόπουλα, έβγαλε 
μαζί τους φωτογραφίες. 

Τον κ. Τσίπρα υποδέχθηκαν ο υπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, οι 
υφυπουργοί Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης και 
Μακεδονίας-Θράκης Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, οι 
βουλευτές Μάρκος Μπόλαρης, Νίκος Παρασκευό-
πουλος, Δημήτρης Μάρδας, Τριαντάφυλλος Μηταφί-
δης, ο πρόεδρος της ΔΕΘ- Helexpo Τάσος Τζήκας και 
ο διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Ποζρικίδης, οι δή-
μαρχοι Κορδελιού Ευόσμου Πέτρος Σούλας, Παύλου 
Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης,  Παιονίας Χρήστος 
Γκουντενούδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Αβραμόπουλος, οι  
αντιδήμαρχοι Καλυψώ Γούλα, Γιούλη Ρανέλλα,  Έλλη 
Χρυσίδου και κομματικά στελέχη. 

Συνάντηση με Άνθιμο 

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το σύλλογο 
παιδιών με σύνδρομο Down στην Καλαμαριά.  «Εγώ 
δεν θα βγάλω λόγο σήμερα εδώ. Απλά θα σας πω ότι 
θεώρησα αυτονόητο να ανταποκριθώ άμεσα σε μια 
ανθρώπινη υπόσχεση. Δεν θέλω να δώσω κάποιο 
ιδιαίτερο μήνυμα πολιτικής αξιοποίησης. Ήταν μια 
πολύ συγκινητική στιγμή όταν δέχτηκα το αίτημά σας 
να ‘ρθείτε στο Μέγαρο Μαξίμου για να μας πούνε τα 
παιδιά σας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Και έκαναν 
τόσα χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και 
συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. 
Έδωσα μια μικρή υπόσχεση να έρθω να σας δω. Το 
δώρο που υποσχέθηκα ήταν το ελάχιστο που μπο-

ρούσα να κάνω για τα παιδιά», είπε ο πρωθυπουργός. 

Ακολούθησε συνάντηση του με τον Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Άνθιμο στο Διοικητήριο. Υποδεχόμε-
νος τον κ. Άνθιμο, ο κ. Τσίπρας είπε: «καλωσορίσατε 
στο φτωχικό μας», με τον Παναγιότατο να απαντά: 
«προσεύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε ελπίδα». 

Άνθιμος, Νοτοπούλου και… 
Αστερόκοσμος στο «μενού» Τσίπρα

Σε όλα όσα έγιναν στο 
προσφυγικό ζήτημα από 
την κυβέρνηση ανα-

φέρθηκε ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας κατά την 
επίσκεψή του στον «Αστερό-
κοσμο» της ΔΕΘ- HELEXPO 
όπου τον περίμεναν και τον 
υποδέχτηκαν προσφυγόπουλα 
από τα 12 κέντρα φιλοξενίας 
του νομού Θεσσαλονίκης. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Έκρηξη στη 
Σμύρνη από 
αυτοκίνητο - 
βόμβα 
Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το 
μεσημέρι της Πέμπτης στη Σμύρνη.

Η τρομοκρατική ενέργεια στο δι-
καστικό μέγαρο Σμύρνης έρχεται 
λίγες μόνο ημέρες μετά από την 
πολύνεκρη επίθεση που έγινε την 
Πρωτοχρονιά σε νυχτερινό κέντρο 
της Κωνσταντινούπολης και στοίχι-
σε τη ζωή σε 39 ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ένα παγιδευμένο με 
εκρηκτικά αυτοκίνητο πυροδοτήθη-
κε μπροστά από την τρίτη πύλη του 
δικαστικού μεγάρου της Σμύρνης.  
Σε συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε ο Κυβερνήτης της Σμύρνης 
Ερόλ Αϊγιλντίζ αστυνομικοί στα-
μάτησαν ένα αυτοκίνητο μπροστά 
στο δικαστήριο,  όπου είχε σημει-
ωθεί νωρίτερα ισχυρή έκρηξη. Τότε 
υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα στους 
αστυνομικούς και τους επιβαίνο-
ντες πριν το όχημα, το οποίο ήταν 
παγιδευμένο με ποσότητα εκρηκτι-
κών, ανατιναχθεί.

 «Ξέσπασε σύγκρουση όταν δύο 
αστυνομικοί μας προσπάθησαν να 
σταματήσουν ένα αυτοκίνητο σε 
σημείο ελέγχου της αστυνομίας 
μπροστά στο δικαστήριο Μπαϊρακλί. 
Σε αυτή τη σύγκρουση τρομοκράτες 
ανατίναξαν το αυτοκίνητο-βόμβα 
και προσπάθησαν να διαφύγουν», 
εξήγησε ο Αϊγιλντίζ.

Ο Αϊγιλντίζ έκανε γνωστό ότι δύο 
άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα 
τραυματίστηκαν. Μάλιστα ορισμέ-
νοι από τους τραυματίες βρίσκο-
νται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ  οι 
αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκό-
τωσαν δύο από τους δράστες.

Με γαύρο και χύμα… κρασί

Κατερίνα εσύ… σούπερ σταρ! 

Στο ουζερί «Αγορά» γνωστό και ως «στέκι» αρκετών «πρασίνων» (ΠΑΣΟΚων) 
βρέθηκε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά τη συνά-
ντησή του με τον μητροπολίτη Άνθιμο στο πρωθυπουργικό γραφείο της Θεσσα-
λονίκης. 

Παρόντες στο τεράστιο τραπέζι που στήθηκε,  ήταν στελέχη των Νομαρχιακών 
Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ από την Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και οι 
υπουργοί. Μεταξύ άλλων στο τραπέζι βρέθηκαν ο πρώην υπουργός ∆ικαιοσύνης 
Νίκος Παρασκευόπουλος, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών ∆ημήτρης Μάρ-
δας, ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆ και υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Στέργιος Πιτσιόρλας, η CEO της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» Ρία Καλφακά-
κου, ο βουλευτής Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Σωκρά-
της Φάμελλος, ο πρώην υπουργός Μάρκος Μπόλαρης, ο πρόεδρος της «ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» Απόστολος Αντωνούδης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης 
Αμανατίδης κ.α. Μάλιστα ο τελευταίος ήταν από εκείνους που αποχώρησαν από 
τους πρώτους καθώς είχε προγραμματισμένο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. 

Παρούσα στο τραπέζι ήταν και η διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου.  Το μενού περιελάμβανε κυρίως ψαρικά. 
Γαύρο, χταπόδι, αλλά και κολοκυθοκεφτέδες, μπιφτέκια, χύμα ρετσίνα και… τσί-
πουρα! 

Τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη Κατερίνα Νοτοπούλου κατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον «Αστε-
ρόκοσμο». Τα περισσότερα κομματικά στελέχη της ευχήθηκαν «Καλή χρονιά» ζητώ-
ντας της να βγουν φωτογραφία! Είδαμε όμως πως απέφυγε ευγενικά τις selfi es…
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Άσχημες μέρες για τους 
πολίτες, για την χώρα… 

∆εν προλάβαμε να μπούμε στο 2017 και συνειδητοποιήσαμε 
σχεδόν αυτόματα,  ότι η χρονιά που πριν λίγες μέρες υπο-
δεχτήκαμε θα είναι και στην καλύτερη περίπτωση μια πολύ 
δύσκολη χρονιά για την ζωή μας. Στην χειρότερη περίπτωση 
δε θα είναι μια χρονιά μεγάλων οικονομικών και πολιτικών 
εξελίξεων με αβέβαιη κατάληξη για την χώρα.

Ήδη πήραμε μια γεύση της αριστερής φορολόγησης και του 
ταξικού πρόσημου της πολιτικής της Αριστεροδεξιάς Κυβέρ-
νησης. Μέσα στο 2017, με βάση τα ήδη ψηφισθέντα και προ-
βλεπόμενα από τον προϋπολογισμό θα επιβληθούν 2,5 δις. 
ευρώ πρόσθετοι φόροι και θα μειωθούν παραπέρα κατά 1 δις. 
ευρώ οι συντάξεις. Οι συνταξιούχοι που έγιναν αντικείμενο 
μικροκομματικής χρησιμοποίησης με το  «αντίδωρο » που με-
γαλόψυχα μοίρασε η κυβέρνηση θα δουν παραπέρα μειώσεις. 
Μόνο 239,39 εκ. ευρώ θα είναι το κόψιμο των επικουρικών, 
ενώ το ΕΚΑΣ θα δεχτεί μείωση κατά 40% ακόμα! Όσοι υπο-
βάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, θα πάρουν συντάξεις κατά 
30% μειωμένες! Ο θρίαμβος της κοινωνικής ευαισθησίας και 
της αριστεροσύνης στα λόγια .

∆εν φτάνουν όμως αυτά. Από 1.600.000 αγρότες, ελεύθερους 
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι 900.0000 θα 
κληθούν να πληρώσουν αυξημένες εισφορές έως και... 30 %! 
Τι σημαίνει αυτό;

 Το Κράτος θα παρακρατάει για φόρους και εισφορές το 70% 
του εισοδήματος. Απ’ ότι καταλάβατε, κάπως έτσι προκύπτει 
και η υπεραπόδοση των εσόδων που λέει και ο Πρωθυπουρ-
γός. Γονατίζοντας, φτωχοποιώντας τους πάντες. Σ’ αυτά δε, 
ας προσθέσουμε τις ανατιμήσεις σε προϊόντα καθημερινής 
χρήσης, από την βενζίνη,το πετρέλαιο κίνησης και το υγρα-
έριο μέχρι και τα προϊόντα καπνού και τον καφέ. Οριζόντιες 
δηλαδή επιβαρύνσεις που κάποτε οι σημερινοί κυβερνώντες 
και δίκαια κατέγγελαν ως ότι πιο άδικο υπάρχει. Εν ολίγοις 
,αναφερόμαστε σε μια άδικη, σκληρά αντιλαϊκή πολιτική στο 
όνομα μιας δήθεν αριστερής κυβέρνησης.

 Η κυβέρνηση όμως διακρίνεται και στην συνέχιση του ψέμα-
τος ,της τσάμπα μαγκιάς και στον κυνισμό. Έχει αφήσει πίσω 
της  ανοικτή την δεύτερη αξιολόγηση ,άρα και την ένταξη στην 
ποσοτική χαλάρωση, «πουλώντας» ψεύτικη διαπραγμάτευση 
και αγωνιστικότητα για γέλιο, όταν αποκαλύπτεται ότι τα έχει 
δεχθεί όλα και όλα τα κάνει για να ρίξει στάχτη στα μάτια των 
πολιτών, παίζοντας ταυτόχρονα με την χώρα. ∆έχτηκε μείω-
ση του χρέους το... 2060, δέχτηκε πλεονάσματα 3,5%, υπέ-
γραψε κατάπτυστη επιστολή – που την έκρυβε – στην οποία 
έλεγε πολύ απλά ότι «δεν θα το ξανακάνει» ότι έκανε με τους 
συνταξιούχους, δέχεται να εφαρμοστεί ο κόφτης ξεκινώντας 
από τους συνταξιούχους, αλλά και να εφαρμοστεί και μετά το 
2018! ∆έχεται μέτρα που υπονομεύουν την πορεία της χώρας 
και δεσμεύουν τις επόμενες Κυβερνήσεις. Τα δέχεται όλα και 
απλά θέλει να αποφύγει την νομοθέτηση κάποιων από αυτά 
τώρα, ώστε να στείλει τον μουτζούρη στους επόμενους.

Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό μια Κυβέρνηση που συ-
γκεντρώνει 15-20% στις δημοσκοπήσεις και 9% αποδοχή της 
πολιτικής της; Ασφαλώς όχι...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Του Ζαχαρία Ζούπη*

■  Με χαμόγελα υποδέχτηκαν το νέο έτος οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, που έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα στα αμαξο-
στάσια στον Φοίνικα, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη, τον οργανωτικό 
γραμματέα Δημήτρη Σιαμπάνη, τον αναπληρωτή γραμματέα Αναστάσιο Αραμπατζή και το μέλος του δ.σ. Παύλο Σαββουλίδη. 
Αυτό που μένει να δούμε είναι αν τα χαμόγελα εργαζομένων και… πολιτών θα συνεχιστούν, καθώς αναμένονται ραγδαίες 
αλλαγές και εξελίξεις, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη να ανακοινώνει το σχέδιό του στους 
δημάρχους (για το νέο φορέα αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη) το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα 
έχει την συμμετοχή τους. Όταν βέβαια γίνει καλά, διότι «η συνάντηση που είχε με τους δημάρχους του νομού Θεσσαλονίκης» 
αναβλήθηκε λόγω αμυγδαλίτιδας, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος των δημάρχων Κ. Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου. Ορίστηκε 
νέα ημερομηνία ενημέρωσης στις 14 Ιανουαρίου και μέρα Σάββατο. Πάντως ο πρόεδρος της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
Απόστολος Αντωνούδης, μιλώντας στο karfi tsa.gr ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο για τον νέο και δημόσιο… ΟΑΣΘ δεν το εκπόνησε 
ο ίδιος αλλά το υπουργείο. Εκείνος απλά παρείχε τη βοήθειά του όταν του ζητήθηκε...

■  Με… παπιγιόν και ευχάριστη διάθεση υποδέχτηκε το 2017 ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Ο κ. Μπουτάρης 
πέρασε το τελευταίο απόγευμα του χρόνου με τους στενούς του 
συνεργάτες και στελέχη της διοίκησής του σε εστιατόριο με θέα 
την… πλατεία Αριστοτέλους. Αφού ευχήθηκαν ο ένας στον άλλον 
(ξεχνώντας χρονιάρες μέρες τα παραταξιακά «μίση» και τις… κό-
ντρες) ήπιαν κρασί και επισκέφτηκαν όλοι μαζί την πλατεία Αρι-
στοτέλους για το μεγάλο πρωτοχρονιάτικο event με τα πυροτεχνή-
ματα. Στην συνέχεια ο δήμαρχος -για τον οποίον οι φιλοφρονήσεις 
περί «κομψότητας» έδιναν και έπαιρναν - άλλαξε το χρόνο στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρέα με τον Μιχάλη Ζορπίδη κι 
άλλους τοπικούς παράγοντες. Τις πρώτες πρωινές ώρες επισκέ-
φτηκε και μουσική σκηνή -στο κέντρο της πόλης- για το καλό του 
χρόνου... 

■  Τρίγωνα, κάλαντα μες τη γει-
τονιά.. Αυτά τα… κάλαντα άκουσε 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης, όμως ο στενός του συ-
νεργάτης και αντιδήμαρχος Πέτρος 
Λεκάκης τα άκουσε και… αλλιώς! 
Σύμφωνα με πληροφορίες της στή-
λης λίγο πριν εκπνεύσει το 2016 το 
στέλεχος της διοίκησης ζήτησε από 
μπάντα που τον επισκέφτηκε στο 
γραφείο του να του παίξει… Παντε-
λή Παντελίδη. Όπως μάθαμε δεν 
του χάλασαν χατίρι…

■  Εξόρμηση έκαναν πριν λίγες 
ημέρες στην πλατεία Αριστοτέλους 
στελέχη του… κυβερνητικού ΣΥΡΙ-
ΖΑ από τη Θεσσαλονίκη προφανώς 
για να μας ενημερώσουν για τους 
νέους… φόρους και τα καινούρια 
χαράτσια που φέρνει η συγκυβέρ-
νηση Τσίπρα- Καμμένου το 2017. 
«Ορισμένοι «πρωτοκλασάτοι» βέ-
βαια μπέρδεψαν τα Χριστούγεννα με 
την πρωταπριλιά ή τις… απόκριες» 
σχολίασαν πολίτες που αρνήθηκαν 
να τους χαιρετίσουν... 

■  Με πρωτοβουλία των επικε-
φαλής του ∆ιεθνούς Εκθεσιακού 
Φορέα Τάσου Τζήκα και Κυριάκου 
Ποζρικίδη ανοίγουν οι πύλες του 
«Αστερόκοσμου» για περίπου 3.500 
προσφυγόπουλα που βρίσκονται σε 
κέντρα φιλοξενίας της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Πρόκειται για μία δρά-
ση που διοργανώνει η ∆ΕΘ-Helexpo 
από κοινού με το υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής και το υφυ-
πουργείο Μακεδονίας Θράκης, με τη 
συνεργασία της ΜΚΟ Intervolve και 
την υποστήριξη του ομίλου Ζορπί-
δη, του Magic Park, του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, της ΕΥΑΘ και προ-
ξενικών αρχών της πόλης.
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■  Στο Ανατολικό της Θεσσαλονίκης άλλαξε τον χρόνο ο βουλευτής της Νέας ∆ημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Παρέα με τον 
δήμαρχο της περιοχής Μίμη Φωτόπουλο και βετεράνους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ (Γκουερίνο, Φορτούλα, ∆ράμαλη) δοκίσαμε 
παραδοσιακά τσικνίσματα και εδέσματα, αντάλλαξε ευχές και άκουσε τα κάλαντα! 

Σχόλιο Ευθ.Καρανάσιου για την επιστολή «μετάνοιας, υποτέλειας και ντροπής του Ευκ.Τσακαλώτου»
Με τον δικό του μοναδικό τρόπο σχολίασε την επιστο-
λή του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου 
ο πρώην βουλευτής του νομού Χαλκιδικής, Ευθύμης 
Καρανάσιος. Αποκαλεί δε την επιστολή «επιστολή με-
τάνοιας, υποτέλειας και ντροπής του Ευκ.Τσακαλώ-
του». Πιο συγκεκριμένα γράφει ο πρώην βουλευτής: 
«Ευκλείδης Τσακαλώτος προς δανειστές: Δεσμεύομαι 
για αφοσίωση στην λιτότητα. Το φως της δημοσιότη-
τας είδε η επιστολή του Ευκλείδη Τσακαλώτου προς 
τους δανειστές, στην οποία δεσμεύεται ότι οι ελλη-
νικές αρχές θα ενεργοποιήσουν τον δημοσιονομικό 
κόφτη στις συντάξεις σε περίπτωση που τα στοιχεία 
που θα επικυρωθούν από την Eurostat δείξουν ότι οι 
συμφωνηθέντες στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Επίσης 
μιλώντας για το επίδομα των συνταξιούχων τόνισε 
πως είναι προσωρινό και όχι μόνιμο μέτρο». Και συ-
νεχίζει: «Τα δύο επόμενα σημεία της επιστολής συνι-
στούν νίκη των δανειστών και της ομάδας Σόιμπλε, 
καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται: Αναφορικά 
με το μέτρο για τις συντάξεις, ότι αυτή είναι μια εφά-
παξ πληρωμή και δεν υπάρχει πρόθεση να αποτελέσει 
μόνιμο κομμάτι της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτι-
κού, που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή. Αναφορικά 

με την προσωρινή αναστολή του ΦΠΑ για επιλεγμέ-
να νησιά του Αιγαίου, το μέτρο περιορίζεται μόνο στο 
2017 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου στον προϋ-
πολογισμό του 2017. Οι ελληνικές αρχές παραμένουν 
απολύτως δεσμευμένες στην εκτέλεση της συμφω-
νημένης δημοσιονομικής πορείας. Οι ελληνικές αρ-
χές θα ενεργοποιήσουν τον έκτακτο δημοσιονομικό 
μηχανισμό (contingency fiscal mechanism), ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, 
όπως περιγράφεται στο Νόμο 4389/16, σε περίπτωση 
που τα στοιχεία τα οποία θα επικυρώσει η Eurostat 
δείχνουν ότι οι παραπάνω δημοσιονομικοί στόχοι δεν 
έχουν επιτευχθεί. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που 
τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για το 2016 
δεν επιτυγχάνουν τον συμφωνημένο στόχο, οι ελλη-
νικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά 
μέτρα (μείωση συντάξεων), για να καλύψουν τη δια-
φορά ανάμεσα στο αποτέλεσμα και τον δημοσιονομι-
κό στόχο του 2016. Από τον Γενάρη 2015, κάθε τόσο 
λέμε «και μη χειρότερα», αλλά και τα χειρότερα, με 
αυτήν τη δήθεν κυβέρνηση, τελειωμό δεν έχουν…» 
καταλήγει ο κ. Καρανάσιος. 

■  Έξοδος με… μηνύματα! Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της στήλης λίγο πριν εκπνεύσει το 
2016 σε κεντρικό μπαρ εμφανίστηκαν και το… 
διασκέδασαν πολλοί δικηγόροι και μάλιστα 
«γαλάζιοι». Στην παρέα στην οποία πρωταγω-
νιστικό ρόλο είχε ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Βαλεργάκης 
βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρώην γραμματέ-
ας της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης Εφραίμ Κυριζίδης 
και η επίσης δικηγόρος και κόρη του πρώην 
υπουργού της ΝΔ, Μελίνα Δερμεντζοπούλου!

■  Σήμερα γάμος γίνεται! Όχι όμως σε κάποιο 
περιβόλι όπως λέει το λαϊκό άσμα αλλά στην 
Μονή Βλατάδων. Εκεί νυμφεύτηκε την πε-
ρασμένη Δευτέρα την αγαπημένη του ο πρό-
εδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και πρώην 
πρύτανης Γιάννης Μυλόπουλος. Το μυστήριο 
τέλεσε ο Μητροπολίτης Προύσης και Ηγούμε-
νος της Μονής της Χάλκης Ελπιδοφόρος. Στο 
χαρμόσυνο αυτό γεγονός του Μυλόπουλου 
και της συζύγου του πλέον Ελπίδας Κολοκυ-
θά (Καθηγήτριας του Πολυτεχνείου) βρέθηκαν 
ελάχιστοι φίλοι και συγγενείς. Μεταξύ αυτών 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος και ο πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Α’ Θεσ-
σαλονίκης Νίκος Παρασκευόπουλος. Καλε-
σμένος ήταν και ο υπουργός Μεταφορών και 
πολιτικός προϊστάμενος του πρώην προέδρου 
της ΕΡΤ3 Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος ωστό-
σο δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εξαιτίας ίωσης 
που τον ταλαιπωρεί. Ακολούθησε party…

Πρώτο τραπέζι… πίστα! Εκεί μαθαίνουμε ότι συχνάζει ο γιος πρώ-
ην αιρετού της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας είχε απασχολήσει στο 
παρελθόν για τις αγάπες και τους… έρωτές του. Ο πατέρας είναι 
άφαντος εδώ και χρόνια! Τηλέφωνο έχει αλλάξει, σε mail δεν απα-
ντά και κάνει σπάνιες εμφανίσεις στα… δημόσια τεκταινόμενα της 
πόλης. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια τα ίδια και για τον γιο, ο 
οποίος κάθε βράδυ βρίσκεται και σε διαφορετικό κέντρο διασκέ-
δασης. Πολλές φορές ο γιος συνοδεύεται από τον πατέρα πρώην 
πολιτικό. Οι δυο τους του δίνουν και καταλαβαίνει. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της στήλης ο τελευταίος λογαριασμός μόνο από… 
λουλούδια άγγιξε τις 3.000 ευρώ!

Ποιος πρώην υπουργός (που σήμε-
ρα βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ) στέλνει 
κάθε χρόνο τις ίδιες και απαράλλα-
κτες ευχές με εκείνες από την επο-
χή που ήταν κορυφαίο κυβερνητικό 

στέλεχος του… ΠΑΣΟΚ;SMS

Κουίζ
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■  Ποδαρικό στο 2017 έκανε ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου ανήμερα της Πρωτοχρο-
νιάς ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης έκοψε τη βασιλόπιτα στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για την καινούργια χρονιά.  «Έπειτα από μια 
δύσκολη χρονιά, με την πατρίδα μας να αναζητά ένα δρόμο για να ανασυντάξει τις δυνά-
μεις της, ας κοιτάξουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία την επόμενη χρονιά. Το 2017 ας κυρι-
αρχήσει η ελπίδα και η θετική σκέψη σαν αντίδοτο σε ότι μας πόνεσε και μας πλήγωσε. 
Να επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις μας και να προχωρήσουμε μπροστά. Να ξαναβρούμε τη 
χαμένη μας αυτοπεποίθηση, να αντιστρέψουμε ότι αρνητικό υπάρχει γύρω μας, κάνοντάς 
το θετικό και να αντλήσουμε δύναμη από τη θετική σκέψη που μας φέρνει η καινούργια 
χρονιά», σημείωσε στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Καϊτεζίδης. Πρόσθεσε ότι ο δήμος 
κατάφερε παρά τις δυσκολίες που περνά η χώρα να μείνει κοντά στους δημότες του και 
να υλοποιήσει ένα μεγάλο έργο σε όλες τις δημοτικές ενότητες. «Και το 2017 θα δώ-
σουμε τη μάχη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη, με ανθρωπιά και ευαισθησία. 
Συνεχίζοντας παντού την υλοποίηση των έργων υποδομής», σημείωσε ο δήμαρχος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές  της Β’ Θεσ-
σαλονίκης Γιώργος Λαζαρίδης και Αριστείδης Φωκάς, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. 

■  Με μια τρυφερή φωτογραφία ευχήθηκαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
και η σύζυγός του σε φίλους, συγγενείς και ψηφοφόρος. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας και 
η Ελεάννα Βλάχου καθισμένοι σε μια πολυθρόνα έστειλαν μαζί με τις ευχές τους και ένα 
φιλί στους διαδικτυακούς τους φίλους. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης πέρασαν 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Θεσσαλονίκη, λόγω των 
υποχρεώσεων του Απόστολου Τζιτζικώστα που «τα κουσε» (τα κάλαντα) από χορωδίες 
και συλλόγους...

■  Άφησε τις… επιστολές προς την τρόικα και επισκέφτηκε γνωστό… χριστουγεννιάτικο 
χωριό των Αθηνών. Ο λόγος για τον τσάρο της ελληνικής Οικονομίας Ευκλείδη Τσακα-
λώτο, ο οποίος ανήμερα παραμονής πρωτοχρονιάς άφησε στο υπουργείο τις υποχρεώ-
σεις, φόρεσε το καλύτερό του χαμόγελο και πήγε να ακούσει την κόρη του συμμετέχει 
σε χορωδία. Μάλιστα δεν αρνήθηκε να βγάλει και μια selfi e με την Θεσσαλονικιά δημο-
σιογράφο Τίνα Μιχαηλίδου που τα τελευταία χρόνια εργάζεται στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της 
Αθήνας. 

■  Η εποχή καθιστά επίκαιρο το τρίπτυχο 
ΓΝΩΣΗ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΣΗ. Αυτό το-
νίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η 
πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πο-
ντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου. Η 
Θεσσαλονικιά πρόεδρος σημειώνει μεταξύ 
άλλων: «Σε αυτό το περιβάλλον, η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων θέτει 
ως ορόσημο την νέα χρονιά, για τη συνέχιση 
και εντατικοποίηση της αδιάλειπτης προσπά-
θειας για τη διεθνοποίηση του Ποντιακού 
Ζητήματος και τη Διεθνή Αναγνώριση της 
Γενοκτονίας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
για την ανυπόκριτη ενότητα του οργανωμέ-
νου ποντιακού χώρου, χωρίς μισαλλοδοξίες, 
ούτε αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αυταπά-
τες, γιατί η κρισιμότητα των καιρών δεν μας 
επιτρέπει αυτήν την πολυτέλεια». 

■  Με αφορμή το 2ο forum νεολαίας που θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη- αρχές 
Μαρτίου- ο γενικός γραμματέας Νέας Γε-
νιάς Παυσανίας Παπαγεωργίου εγκαινίασε 
μια νέα αρχή συνεργασίας με τον κεντρικό 
δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ). Σε συνάντηση 
που είχε ο κ Παπαγεωργίου με τον δήμαρχο 
Γιάννη Μπουτάρη και την πρόεδρο της ΚΕ-
ΔΗΘ Μαρία Πασχαλίδου τόνισε ότι αυτή «η 
νέα συνεργασία θα φέρει εκδηλώσεις και 
μόνιμη παρουσία τόσο της Γραμματείας Νέας 
Γενιάς όσο κι άλλων φορέων που δραστηρι-
οποιούνται στα θέματα νεολαίας και θα αξι-
οποιήσει την... τεράστια εμπειρία που έχει ο 

δήμος Θεσσαλονίκης  στα ζητήματα της νέας 
γενιάς.» Να θυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη, 
ο δήμαρχος Μπουτάρης και η πρόεδρος της 
ΚΕΔΗΘ Πασχαλίδου - ύστερα από πολλές και 
επίμονες προσπάθειες - έφεραν στην πόλη 
την «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 
2014», ένας από τους ισχυρότερους θεσμούς 
της ΕΕ, γεγονός που εισπράττει η πόλη και… 
τουριστικά, όπως δείχνουν οι αφίξεις νέων 
την τελευταία διετία (στοιχεία ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης).

■  Με ένα ταψί… γεμιστά υποδέχτηκαν πριν 
λίγες ημέρες στην Θεσσαλονίκη την υπουρ-
γό Θεανώ Φωτίου πολίτες και στελέχη της 
Λαϊκής Ενότητας. Η… κυβερνητική εθνική 
μαγείρισσα δεν έμοιαζε να διασκέδασε πολύ 
με το αστείο που της επεφύλαξαν οι πρώην 
σύντροφοί της κατά την άφιξή της στην Κα-
λαμαριά. Σε ανακοίνωσή τους μάλιστα τα το-
πικά στελέχη του Παναγιώτη Λαφαζάνη ση-
μειώνουν: «Την ώρα που η κ. Θεανώ Φωτίου  
μοιράζει νέες συνταγές για πιπεριές, γεμιστές 
με φρούδες ελπίδες, στο θέατρο Χιλής στην 
Καλαμαριά, διακόσιες πενήντα έξι (!!!)  κοι-
νωνικές δομές βρίσκονται στον αέρα, με 
ευθύνη δική της και της μνημονιακής κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την οποία υπηρετεί! Εκα-
τό δέκα οκτώ χιλιάδες συμπολίτες μας, που 
βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας 
και οικονομικής εξαθλίωσης, βρίσκονται 
χωρίς στοιχειώδη υποστήριξη. Χίλιοι εκατό 
εργαζόμενοι στις δομές κοινωνικής στήριξης 
βρίσκονται χωρίς δουλειά». 
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■  Selfi e με τους στενούς της συνεργάτες στο πολιτικό γραφείο που διατηρεί στις Σέρ-
ρες αποχαιρέτισε το 2016 η  υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 
τους διαδικτυακούς της φίλους. Λόγω υποχρεώσεων στο υπουργείο και στη Βουλή, το 
στέλεχος των ΑΝΕΛ και ένοικος του Διοικητηρίου - στο οποίο πλέον συγκατοικεί με την 
εκπρόσωπο του πρωθυπουργικού γραφείου Κ. Νοτοπούλου - δεν έχει πολλές ευκαιρίες 
να βρίσκεται στην εκλογική της περιφέρεια, παρά μόνο στις γιορτές...

■  Νέο έτος με νέο… αυτοκίνητο! Ο  πρώην αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας εδώ και λίγες ημέρες οδηγεί το νέο του αυτοκίνητο. Πρώην συ-
νεργάτης του μάλιστα «ανέβασε» και σχετική φωτογραφία στα social media με τα likes 
να πέφτουν βροχή και τις ευχές «καλοτάξιδο» να δίνουν και να παίρνουν!

■  Μπορεί να ξενύχτησαν αλλά έδωσαν το… παρών! Θεσμικοί και μη παραβρέθηκαν 
την πρώτη ημέρα του χρόνου στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς του 
2017, που τελέστηκε το πρωί της 1ης Ιανουαρίου στον Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σο-
φίας, στη Θεσσαλονίκη, χοροστατούντος του Παναγιοτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης  
Άνθιμου. Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας προέ-
βη στην ακόλουθη δήλωση: «Εύχομαι σε όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας 
και σε όλους τους Έλληνες το 2017, που μόλις ξεκίνησε να αποτελέσει μια νέα αρχή για 
ένα πιο δημιουργικό παρόν και ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ 
είναι αναγκαία η αρμονική κοινωνική συνύπαρξη, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 
και η αλληλεγγύη, διότι οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες. Με συνέπεια λόγων και 
έργων θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Μακεδονία και 
την Ελλάδα μας. Η σκέψη όλων μας είναι στους συνανθρώπους μας που βιώνουν δυ-
σκολίες. Είναι ώρα να βάλουμε όλοι επιτέλους πάνω από όλα το συλλογικό συμφέρον, 
το συμφέρον του τόπου και να πορευτούμε με σύνεση σε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, 
σε μια κοινωνία προσφοράς και αλληλεγγύης, ενισχύοντας τις δημιουργικές δυνάμεις 
και τους νέους ανθρώπους, για να είναι το 2017 χρονιά εξόδου από την πολυετή κρίση. 
Γι’ αυτό εργαζόμαστε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κι αυτό δεσμευόμαστε να 
κάνουμε και το νέο έτος. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία» είπε χαρακτηριστικά. 

■  Μπορεί οι αυτοδιοικητικές κάλπες να αργούν να… στηθούν, ωστόσο η ονομα-
τολογία για το δήμο της Θεσσαλονίκης καλά κρατεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
στήλης τις τελευταίες εβδομάδες στα «γαλάζια» πηγαδάκια της πόλης συζητιέται 
ένα όνομα… έκπληξη! Πρόκειται για έναν έμπειρο άνδρα στα αυτοδιοικητικά δρώ-
μενα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει… αποστασιοποιηθεί. Ο 
εν λόγω πρώην αιρετός βρίσκεται πολύ κοντά στο περιβάλλον Μητσοτάκη- Μπα-
κογιάννη. Όπως μαθαίνουμε το όνομά του «παίζει» και στα κεντρικά της Νέας Δη-
μοκρατίας. Ανακοινώσεις θα αργήσουν να γίνουν μέχρι ο Γιάννης Μπουτάρης να 
ανακοινώσει τις προθέσεις του. Εάν θα είναι δηλαδή ή όχι εκ νέου υποψήφιος… 
Προφανώς για να μην τον… κάψουν!

■  Οικογενειακά στην Χαλκιδική άλλαξε τον χρόνο ο πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Ο γνωστός 
αυτοδιοικητικός έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του, και φορώντας… 
παλτό επισκέφτηκε την θάλασσα. Μάλιστα «ανέβασε» στο προφίλ του στο 
facebook και σχετική φωτογραφία γράφοντας: «Κάπως έτσι φεύγει για μας 
η χρονιά. Ας είναι ήρεμες και καλές για όλους οι μέρες που έρχονται. Καλή 
χρονιά».

Πρόταση γάμου πάνω στην… αλλαγή του χρόνου 
έκανε στην καλή του ο δημοτικός σύμβουλος του 
Μπουτάρη και στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατών 
Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, Ανέστης Τε-
λίδης. Το… δαχτυλίδι δόθηκε με φόντο τα… χάλκινα 
της περιοχής Μοδιάνο την τελευταία ημέρα του χρό-
νου. Ο Τελίδης αφού εξασφάλισε ένα μεγάλο «ΝΑΙ» 
ανέβασε την σχετική φωτογραφία στο facebook με τα 
likes να δίνουν και να παίρνουν… 

SMS

■  Στην πόλη της την Θεσσαλονίκη πέρασε τις ημέρες των γιορτών η Ανθή Σαλαγκούδη. Η 
παρουσιάστρια και κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας άφησε για λίγο την 
Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια για να αλλάξει τον χρόνο με τα αγαπημέ-
να της πρόσωπα. Όλο χαρά και… περηφάνια «ανέβασε» στα social media μια φωτογραφία 
από το παιδικό της δωμάτιο με την ίδια να ποζάρει στον φακό δίπλα από ένα λούτρινο αρ-
κουδάκι. «Γιατί εκτός από τη Χαλκιδική, δεν έχει επίσης και σαν το παιδικό σου δωμάτιο» 
έγραψε χαρακτηριστικά. 
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Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

sales@karfitsa.gr
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Ο Γιάννης Πηλίδης μιλά στην 
Karfitsa για την ανάπτυξη 
και τους στόχους του 2017

Ο λόγος για τον Θεσσαλονικιό επιχειρηματία, 
Γιάννη Πηλίδη, διευθύνοντα σύμβουλο των εται-
ριών «Ελληνικά Market», «Πρόοδος Market» και 
«Ήλιος Market» ο οποίος όπως έχει αποδειχτεί 
είναι ο άνθρωπος που «έσωσε» τα μικρά και οι-
κογενειακά σούπερ μάρκετ την εποχή που οι με-
γάλες επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζουν την… 
«επεκτατική πολιτική» τους. Ο Γιάννης Πηλίδης 
θεωρεί ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Έτσι, το 2012 
σκεπτόμενος ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και η 
συνεχόμενη ανάπτυξη αυτών θα είχε ως αποτέλε-
σμα τον αφανισμό των μικρών σημείων πώλησης 
δημιούργησε ένα δίκτυο σε όλη τη χώρα. Σήμερα, 
πέντε χρόνια μετά, το δίκτυο των συνεργαζόμε-
νων επιχειρηματιών ξεπερνά τους 290, ενώ ο 
ρυθμός ανάπτυξης των επιχειρήσεών του είναι 
της τάξης του 18-20% κάθε χρόνο και ο ετήσιος 
τζίρος αγγίζει τα 65 εκ. ευρώ. 

Το όραμα

«Προσπάθησα ενώνοντας τα μικρά και τα μεσαία 
σημεία πώλησης να τους δώσω οντότητα. Με τα 
μεγαθήρια που υπάρχουν στο χώρο των σούπερ 
μάρκετ η μικρή αυτή αγορά άρχισε να εξαφανίζε-
ται. Βλέπαμε να κλείνουν πολλά μικρά σημεία σε 
όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι στην Αθήνα όπου 
κατοικεί ο μισός πληθυσμός της χώρας δεν υπάρ-
χουν μικρά καταστήματα. Τα έκλεισαν οι μεγάλοι. 
Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ μπήκαν στις γειτονιές 
και τα μικρά καταστήματα μέχρι 300 τ.μ. αφανίστη-
καν» υποστηρίζει στην KARFITSA ο κ. Πηλίδης. 
Και συμπληρώνει: «Ήθελα να ενώσω τα μικρά 
σημεία πώλησης και να τα εμφανίσω στο κατανα-
λωτικό κοινό ως μια αλυσίδα. Δώσαμε στους αν-
θρώπους ταυτότητα, περισσότερες υπηρεσίες και 
παροχές. Βοήθησα τους μικρούς να αποκτήσουν 
οντότητα». Αναλύοντας τις υπηρεσίες που παρέχει 
στους μικρούς ιδιοκτήτες λέει ότι: «δίνουμε στους 
μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες όλα όσα προ-
σφέρουν οι μεγάλοι, δηλαδή διαφήμιση, φυλλά-
διο, χαμηλές τιμές προϊόντων, κάρτα bonus, προ-

σφορές, υπηρεσίες marketing και πολλά άλλα».

Πως λειτουργεί όμως η εταιρία «Συνεργαζό-
μενοι Παντοπώλες Α.Ε.»; «O ιδιοκτήτης υπο-
γράφει μια σύμβαση franchise με 
εμάς για ένα χρόνο. Εξακολουθεί 
να διατηρεί το κατάστημά του και 
φυσικά να πληρώνει τα λειτουργι-
κά του έξοδα. Εμείς του προσφέ-
ρουμε όλες τις εξτρά υπηρεσίες 
που θα τον κάνουν ανταγωνιστι-
κό απέναντι στα μεγάλα σούπερ 
μάρκετ» υποστηρίζει ο Θεσσα-
λονικιός επιχειρηματίας. «Με 
την πρωτοβουλία μας δίνουμε 
τη δυνατότητα στα μικρά σού-
περ μάρκετ να πωλούν σε χα-
μηλές τιμές όπως κάνουν και οι 
μεγάλοι του χώρου» εξηγεί.

Επιμένει… ελληνικά 

Ποιοι είναι οι στόχοι για το 2017; 
«Να εντάξουμε στο σύστημά 
μας ακόμα τριάντα καταστήματα. 
Αυτό θέλουμε» απαντά ο κ. Πηλί-
δης. Ο ίδιος επιμένει… ελληνικά! 

Γι’ αυτό άλλωστε σε μια περίοδο κρίσης επέ-
λεξε να επενδύσει στα εγχώρια προϊόντα.  

  

«Η βάση των προ-
ϊόντων μας είναι 
ελληνική. Προω-
θούμε προϊόντα 
Ελλήνων προμη-
θευτών. Ο κόσμος 
λόγω της κρίσης 
προτιμά κα στηρί-
ζει τα ελληνικά 
προϊόντα» σχο-
λιάζει.  Ο Γιάν-

νης Πηλίδης 
ήταν ο 

πρώτος 

στην χώρα όταν το 1995 εισήγαγε στον κλάδο του 
λιανικού εμπορίου την έννοια του franchise. Για πέ-
ντε χρόνια εργάστηκε σε γνωστή αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ, στην οποία μεταξύ άλλων δημιούργησε 
ένα δίκτυο 250 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. 
Για τα επόμενα δέκα χρόνια, και αφού προηγήθηκε 
εξαγορά της παραπάνω αλυσίδας από άλλη επίσης 
γνωστή επιχείρηση κατόρθωσε να αναπτύξει το δί-
κτυο. Το 2010 «έκλεισε» για εκείνον και τους νέους 
ιδιοκτήτες με περισσότερα από 500 σημεία πώλη-
σης σε όλη τη χώρα. Το 2012 δημιούργησε τους 
«Συνεργαζόμενους Παντοπώλες Α.Ε.». 

Πως αντιμετωπίζει όμως τις μεγάλες πολυεθνικές 
που επενδύουν στην Ελλάδα και ρίχνουν συνεχώς 
τις τιμές με αποτέλεσμα να προσεγγίζουν όλο και 
περισσότερους καταναλωτές; «Πολλές τέτοιες 
εταιρίες παρέχουν προϊόντα οικονομικά, αμφιβό-
λου όμως προέλευσης και ποιότητας. Πρόκειται 
για υποβαθμισμένα προϊόντα και ο καταναλωτής το 
αντιλαμβάνεται αυτό» υποστηρίζει. 

Ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας 
που επιμένει… ελληνικά και ενώνει 

τα μικρά σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε την ενασχόλη-
σή του με το εμπόριο 
σε μικρή ηλικία δου-

λεύοντας στην οικογενειακή 
επιχείρηση στην Νεάπολη 
Θεσσαλονίκης, όπου εξακο-
λουθεί να ζει. Σήμερα είναι 
επικεφαλής της εταιρίας 
«Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες 
Α.Ε» και διευθύνων σύμβου-
λος τριών συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων κάτω από την 
«ομπρέλα» των οποίων βρί-
σκονται 290 μικρότερα σημεία 
πώλησης, σούπερ μάρκετ. Αν 
και ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα της κρίσης, οι αριθ-
μοί είναι ανοδικοί. Αυξημένοι 
τζίροι, ανάπτυξη του δικτύου 
με μικρό δανεισμό, ενώ για το 
2017 βρίσκεται στα «σκαριά» 
η δημιουργία νέων καταστη-
μάτων. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

«Θα έλεγα στον 
Τσακαλώτο…»
Ο κ. Πηλίδης ως άνθρωπος της αγο-
ράς γνωρίζει την πραγματική οικονο-
μία και τους κανόνες της. Τι θα έλεγε 
στον Ευκλείδη Τσακαλώτο εάν έπινε 
μαζί του έναν καφέ; «∆εν μπορούμε 
να αναπτυχθούμε στηριζόμενοι στις 
ίδιες δυνάμεις με τους κολοσσούς. 
Θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να δα-
νειοδοτεί και τις μικρές επιχειρήσεις 
με χαμηλό επιτόκιο. Θα του έλεγα 
επίσης να μειώσει την φορολογία που 
είναι αποτρεπτική για τους επενδυ-
τές» υποστηρίζει.  
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Ο άγνωστος κόσμος των τραπεζών 
και ο κομβικός τους ρόλος, όπως 

παραδέχονται επιστήμονες 
της οικονομίας

Οι τράπεζες «ψηλά» και υγιείς και η οικονομία θα 
ορθοποδήσει. Χωρίς να παρεκκλίνουμε από το 
μοντέλο, στη χώρα μας οι τράπεζες έχουν ανα-
κεφαλαιοποιηθεί ουκ ολίγες φορές και φυσικά 
ένα τεράστιο μέρος του τερατώδους έως τώρα 
δανείου μας οφείλεται σε αυτές τις ανακεφαλαι-
οποιήσεις.

«Σωτήριες» τράπεζες

 Οι ελληνικές τράπεζες, λοιπόν, καλά κρατούν. Αν 
και από το 2010 έως το 2016 είχαν εξαφανιστεί 
περί τα 80 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα της Le Monde, μόνο μέσα σε ένα ει-
κοσιτετράωρο, στις 22 Ιουνίου του 2015, 1,5 δισε-
κατομμύρια ευρώ πέταξε. Στο μεγαλύτερο μέρος 
του τουλάχιστον, προς γερμανικές τράπεζες, που 
ήταν και πιο …σίγουρες. Τότε, στις πρώτες εβδο-
μάδες εκείνου του Ιούνη ̈ έφυγαν  ̈προς άγνωστη 
κατεύθυνση  περί τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 
τώρα δεν έχουν βρει το δρόμο για την επιστρο-
φή τους. Παρ  ́όλα αυτά το εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα, καλά κρατεί. Και όπως αναφέρουν και 
οι γνωρίζοντες, «παρά τις σκληρές κριτικές και 
τις έντονες κατηγορίες που έχει δεχτεί, τα τελευ-
ταία χρόνια, επέδειξε επενδυτικό συντηρητισμό 
και ανενεργή παρουσία στη διεθνή κερδοσκοπία 
πριν από το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής 
κρίσης». Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγη-
τή Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου 
Μακεδονία Θ. Παναγιωτίδη, «το ελληνικό τραπε-
ζικό σύστημα ήταν πολύ πιο συντηρητικό απ’ ότι 
στη Β. Ευρώπη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
οι ελληνικές τράπεζες έκαναν αυτό που ήθελε το 
ελληνικό Δημόσιο». Μιλώντας στην KARFITSA ο 
Θ. Παναγιωτίδης, δίνει εξηγήσεις για το ξέσπασμα 
της ελληνικής οικονομικής κρίσης σε συνάρτηση 
με τη λειτουργία των τραπεζών. «Τα χρόνια διαρ-
θρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας 
αναδείχτηκαν μέσα από την κρίση. Το αναπτυξιακό 
πρότυπο στηρίχθηκε στην τόνωση της εγχώριας 
κατανάλωσης και των κατοικιών, στην άφθονη 
τραπεζική χρηματοδότηση και στις αυξήσεις μι-
σθών που δεν είχαν αντίκρισμα στην παραγωγι-
κότητα. Το τραπεζικό σύστημα έλαβε την ευθύνη 
του απέναντι στην οικονομία και την κοινωνία, 
δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει ανεξάρτητα 
αυτής. Για τον κ. Παναγιωτίδη, «οι τράπεζες είναι 
οικονομικοί οργανισμοί που εξαρτώνται από την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και πελατών τους και 
η οικονομική τους ισχύς εκπορεύεται από το επί-
πεδο παραγωγής που υπάρχει. Ο κόσμος ρίχνει τις 
ευθύνες στις τράπεζες γιατί δεν έχει κατανοήσει 
το πραγματικό πρόβλημα. Οι τράπεζες από μόνες 
τους δεν έχουν κάποια ισχύ. Λειτουργούν για να 
εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, όπως 
μία επιχείρηση. Η τραπεζική ισχύς πηγάζει από το 
επίπεδο παραγωγής». Ο αναπληρωτής καθηγητής 

του ΠΑΜΑΚ, φέρει ως παράδειγμα το οικονομικό μοντέλο 
της Γερμανίας. «Η Γερμανία παράγει μια πολύ υψηλή προ-
στιθέμενη αξία, ως εκ τούτου οι γερμανικές τράπεζες είναι 
πολύ ισχυρές. Γι’ αυτό το λόγο, παρά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν δεν πρόκειται να καταρρεύσουν. Εάν κα-
τέρρεαν, θα κατέρρεε μαζί τους και η μεγαλύτερη οικονομία 
της Ευρώπης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατάρρευσης όλη 
η Ευρώπη θα έχει προβλήματα. Για την Ελλάδα, η Γερμανία 
αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο τα τελευταία 
30 χρόνια. Η οικονομική σχέση Ελλάδας – Γερμανίας είναι 
στρατηγική, δεν είναι μικρής σημασίας», υπογραμμίζει ο κ. 
Παναγιωτίδης. Ταυτόσημη είναι και η άποψη του Οικονο-
μολόγου και υποψήφιου διδάκτορα στο USL, Θ. Αρβανιτό-
πουλο. Ο ίδιος αποκλείει το ενδεχόμενο κατάρρευσης των 
γερμανικών τραπεζών παρά τα σενάρια που πριν από λί-
γους μήνες είδαν το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα 
με αυτά υπήρχε αμερικανικό σχέδιο δράσης εναντίον της 
Bundesbank. Για τον κ. Αρβανιτόπουλο, «σε περίπτωση 
που κατέρρεαν οι γερμανικές τράπεζες, θα επηρεαζόταν 
ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα θα ήταν το 
επακόλουθο της ζημιάς μιας ευρύτερης κλίμακας. Έτσι 
έγινε και το 2008». 

Η επιστροφή στη δραχμή 

Στην επιστήμη της Οικονομίας είναι δεδομένο πως «η οικο-
νομία κάνει το νόμισμα και όχι το αντίθετο». Ωστόσο για τη 

χώρα μας είναι άγνωστο κατά πόσο ισχύει αυτό το αξίωμα. 
Αναφορικά με το απευκταίο, όπως διατείνονται κάποιοι, 
σενάριο για επιστροφή στη δραχμή, ο κ. Παναγιωτίδης 
σχολιάζει, πως «αν και δραχμή, γενικά το νόμισμα είναι ένα 
εργαλείο, σημασία έχει πώς το χρησιμοποιείς. Σε αυτή τη 
φάση με την ανευθυνότητα του πολιτικού μας συστήματος, 
η εναλλακτική επιλογή για την Ελλάδα είναι κόλαφος. Η 
Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στις ευρωπαϊκές δομές πάση 
θυσία, γιατί η ανάπτυξη, η ευημερία, το κοινωνικό κράτος, 
η εργασιακή ειρήνη υπάρχουν μόνο μέσα στην Ευρώπη. 
Οτιδήποτε έξω από το ευρώ και την Ε.Ε είναι τραγική επι-
λογή». 

Μόνο με το ευρώ 

Το ευρώ, μονόδρομος, λοιπόν, και για τον αναπληρωτή κα-
θηγητή Οικονομίας του πανεπιστημίου Μακεδονία, η μόνη 
λύση για ανάκαμψη. «Μόνο με το ευρώ μπορεί να ανακάμ-
ψει η ελληνική οικονομία, χρειάζεται σίγουρα όμως πολι-
τική σταθερότητα, σταθερό φορολογικό πλαίσιο, χαμηλή 
φορολογία σε σχέση με τους ανταγωνιστές, εργασιακή 
ειρήνη και κοινωνική συναίνεση, για να προχωρήσουν οι 
απαραίτητες επενδύσεις και να μειωθεί η ανεργία. Η Ελ-
λάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες  
χώρες, όπως είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυνα-
μικό, η ομοιογένεια της κοινωνίας που έχει ξεπεράσει πολύ 
δύσκολες καταστάσεις  χωρίς να έχει καταφύγει σε ακρό-

τητες, παρότι κομμάτι του πολιτικού συστήματος θα 

το ήθελε πολύ αυτό». 

Τρομοκρατία 
και Οικονομία
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αποτε-
λούν αστάθμητο παράγοντα ο οποί-
ος μπορεί να τινάξει στον αέρα την 
οικονομία μιας ολόκληρης χώρας, 
ιδιαίτερα εάν η χώρα αντιμετωπίζει 
προβλήματα εν γένει. Το πιο πρόσφα-
το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η Τουρκία. Κινδυνεύει να χάσει ένα 
τεράστιο «κομμάτι» από την τουρι-
στική πίτα ενώ έχει ήδη υποστεί οικο-
νομικές ζημιές από τα τρομοκρατικά 
χτυπήματα που έχουν γίνει στην επι-
κράτειά της. Όπως εξηγεί ο κ. Πανα-
γιωτίδης, οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
που έγιναν σε ευρωπαϊκές πόλεις 
έχουν αντίκτυπο οικονομικό, το οποίο 
δεν θα παρουσιαστεί άμεσα. «Οι τρο-
μοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη 
φαίνεται να έχουν κάποια σημαντική 
επιρροή στην οικονομία. Στην πραγ-
ματικότητα όμως δεν την επηρεάζουν 
βραχυπρόθεσμα. Τα τρομοκρατικά 
γεγονότα μπορεί να έχουν μόνο μα-
κροχρόνια οικονομική επίδραση. Εάν 
αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες 
θα υπάρξει μείωση στα επίπεδα της 
εγχώριας ανάπτυξης». Ο καθηγητής 
∆ημόσιων Οικονομικών στο πανε-
πιστήμιο του Λιτς, Φρίντιχ Σνάιντερ, 
εκτιμά πως τα αποτελέσματα στην οι-
κονομία μετά από ένα τρομοκρατικό 
χτύπημα είναι αμεσότερα. «Οι επιχει-
ρήσεις κάθε είδους πλήττονται από 
τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Υπάρχει 
προσωρινή κάμψη του τουρισμού και 
απώλειες ύψους εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ. Ο κόσμος μπαίνει 
σε σκέψεις για το αν θα ταξιδέψει. Το 
εμπόριο γίνεται ακριβότερο και ενι-
σχύονται τα μέτρα ασφάλειας». Στον 
αντίποδα ο Γιεργκ Κρέμερ, οικονομο-
λόγου της Commerzbank. Σε δηλώ-
σεις του σε τηλεοπτικό πρόγραμμα 
της DW, υποστήριξε ότι «μετά την 
τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σε-
πτεμβρίου δε μειώθηκε σημαντικά 
ο όγκος των εμπορικών συναλλα-
γών των ΗΠΑ». Σύμφωνα με τον κ. 
Κρέμερ, «η ύφεση στην αμερικανική 
οικονομία, στην ισχυρότερη οικο-
νομία του πλανήτη, οφειλόταν στη 
«φούσκα» στην αγορά ενυπόθηκων 
δανείων».  Και η αλήθεια είναι πως 
οι «φούσκες» στην παγκόσμια τρα-
πεζική αγορά δε λείπουν. Επισφαλή 
τραπεζικά προϊόντα τζογάρονται στις 
διεθνείς αγορές. Κάποιοι κερδίζουν 
αμύθητα ποσά. Κάποιες χώρες χά-
νουν. Ας μην ξεχνούμε ότι το 2008 
και λίγο πριν η χώρα μας εισέλθει στα 
μνημόνια οι γερμανικές και οι γαλλι-
κές τράπεζες αντιμετώπιζαν τεράστια 
προβλήματα λόγω των μολυσμένων 
τραπεζικών προϊόντων. Τράπεζες 
κλονίζονται, οικονομίες καταρρέουν, 
φθάνουν στο χείλος του γκρεμού. Οι 
επαΐοντες μιλούν για «διεθνοποιημέ-
νο» και «ακηδεμόνευτο» τραπεζικό 
σύστημα στη λειτουργία του οποίου 
όμως είναι απαραίτητη περισσότερη 
διαφάνεια αλλά και αξιοπιστία.

«Απάγκιο» 
της διεθνούς 

οικονομίας

Στην Ελλάδα της οικο-
νομικής κρίσης, των 
αέναων μνημονίων, του 

αποπληθωρισμού. Στη χώρα 
που η οικονομία ακολουθεί 
αντίστροφη πορεία ως από-
λυτη εξαίρεση στους κανόνες 
της παγκόσμιας οικονομίας, οι 
τράπεζες αποτελούν τη μία και 
απόλυτη σταθερά. Άλλωστε 
είναι ο πυλώνας του οικονο-
μικού μοντέλου που διέπει την 
υφήλιο.

Των Όλγας Γκάλη 
και Χριστιάνας Μανιάτη
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Οκτώ στους δέκα 
θεσσαλονικείς 
θεωρούν… 

«άχρηστο» το γραφείο 
του πρωθυπουργού στην 
Θεσσαλονίκη. Το 42%  
των κατοίκων της πόλης 
επιθυμεί να «στηθούν» 
κάλπες πρόωρα, το 30% 
επιθυμεί κρατικοποίη-
ση του ΟΑΣΘ ενώ οι… 
Μπουτάρης και Τζιτζι-
κώστας, δηλαδή οι δυο 
πρώτοι… πολίτες της 
«πρωτεύουσας» της 
Βόρειας Ελλάδας αξιολο-
γούνται για το έργο τους 
με βαθμό λίγο πάνω από 
τη… βάση!

Οκτώ στους δέκα θεωρούν 
το γραφείο του πρωθυπουργού 

στη Θεσσαλονίκη… άχρηστο! 
Τα παραπάνω συμπεράσματα και άλλα 
πολλά είναι ορισμένα από τα αποτελέ-
σματα έρευνας που διεξήχθη από την 
εταιρία δημοσκοπήσεων «Interview» 
για λογαριασμό του «Πολιτικού Ημερο-
λογίου- Ατζέντα Θεσσαλονίκης 2017» 
που εμπνεύστηκε και δημιουργεί από το 
2006 και κάθε χρόνο ο δημοσιογράφος 
της Θεσσαλονίκης, Βαγγέλης Πλάκας. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοι-
χεία της δημοσκόπησης της «Interview» 
που έγιναν γνωστά σε συνάντηση του 
πολιτικού συντάκτη με δημοσιογρά-
φους: το 42% τάσσεται υπέρ πρόωρων 
εκλογών, ενώ το 46% κατά. Το 28% 
θέλει επίσης μετά τις εκλογές αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση, το 34% κυβέρνηση 
συνεργασίας και το 16% οικουμενική 
κυβέρνηση. 

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατά-
σταση εκείνων που συμμετείχαν στην 
έρευνα το 70% απαντά πως είναι χει-
ρότερη σε σχέση με πριν από ένα έτος, 
ενώ το 26% θεωρεί ότι η οικονομική 
του κατάσταση είναι η ίδια. 

Θέλουν… δημόσιο ΟΑΣΘ

Στο φετινό «Πολιτικό Ημερολόγιο» 
περιλαμβάνονται και χρήσιμες πληρο-
φορίες για την κοινωνία της Θεσσα-
λονίκης. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΣΘ, που 
απασχόλησε και ταλαιπώρησε αρκετά 
τους Θεσσαλονικείς, σύμφωνα με την 
έρευνα: το 25% θέλει ο ΟΑΣΘ να πα-

ραμείνει ως έχει, το 28% να δοθεί η 
δυνατότητα και σε άλλους να παράγουν 
μεταφορικό έργο, το 17% θέλει οι αστι-
κές συγκοινωνίες να περάσουν στα χέ-
ρια της αυτοδιοίκησης και το 30% θέλει 
κρατικοποίηση του Οργανισμού και κα-
θαρά δημόσιες αστικές συγκοινωνίες.

Επίσης, οι Θεσσαλονικείς αξιολογώ-
ντας τους Γιάννη Μπουτάρη και Από-
στολο Τζιτζικώστα βαθμολογούν το 
έργο τους με βαθμό λίγο πάνω από τη 
βάση, δηλαδή 5 στα δέκα. 

Μεταξύ άλλων η φετινή έκδοση περι-
λαμβάνει ανάλυση των διεθνών εξελί-
ξεων σε ΗΠΑ, Ε.Ε., Τουρκία και Συρία 

και οι επιπτώσεις τους στην Ελλάδα 
μέσα από ανάλυση του Ινστιτούτου 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών 
Αναλύσεων του ΠΑΜΑΚ.  Για τα ζη-
τήματα αυτά αλλά και τον τρόπο που 
επηρεάζουν τους Έλληνες γράφουν οι 
καθηγητές Η. Κουσκουβέλης, Γ. Σπυρό-
πουλος, Θ. Καρβουναράκης και η Δρ. Ρ. 
Παιδή.

Όταν οι γιαγιάδες 
έμαθαν τα… bail in

Στις σελίδες του φετινού «Πολιτικού 
Ημερολογίου» μπορεί να βρει κανείς 
επίσης το «Λεξικό της Κρίσης». Λέξεις 

όπως: capital controls, bail in, Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, Τρόικα, κουαρ-
τέτο, «Λεφτά υπάρχουν…», διαπραγ-
μάτευση και άλλες πολλές που έχουν 
γίνει μέρος του καθημερινού λόγου και 
γλώσσας χιλιάδων Ελλήνων Πολιτών. 
«Η κρίση δημιούργησε νέες λέξεις» 
αναφέρει στην Karfi tsa η Ειρήνη Οζού-
νη, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ η 
οποία σε συνεργασία με τον καθηγητή 
Γρ. Ζαρωτιάδη εμπνεύστηκαν το «Λεξι-
κό της Κρίσης». 

Η φετινή έκδοση του «Πολιτικού Ημε-
ρολογίου» περιλαμβάνει επίσης έρευ-
νες και άρθρα καθηγητών του ΑΠΘ και 
του ΠΑΜΑΚ. 

Πολιτικό Ημερολόγιο… 
θεσμός

Σημειώνεται πως το «Πολιτικό Ημε-
ρολόγιο» δημιουργήθηκε το 2006 και 
η πρώτη έκδοση αφορούσε το 2007. 
Έχει φιλοξενήσει δημοσκοπήσεις, 
έρευνες, μελέτες, άρθρα, απόψεις και 
συνεντεύξεις εστιασμένες σε θέματα 
πολιτικής, οικονομίας, Θεσσαλονίκης 
και του ρόλου της χώρας στην ευρύ-
τερη περιοχή. Τα συμπεράσματα πρω-
τογενών ερευνών παρουσιάζονταν σε 
ειδικές και θεματικές εκδηλώσεις. Στις 
εκδηλώσεις αυτές έχουν παραστεί και 
μιλήσει αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι 
της κεντρικής πολιτικής σκηνής, κα-

θηγητές πανεπιστημίων, εκπρόσωποι 
φορέων κ.ά. Ενδεικτικά, η πρώτη εκ-
δήλωση είχε γίνει στο αμφιθέατρο του 
ΔΣΘ και μεταξύ άλλων είχαν μιλήσει 
ο τότε υφυπουργός Γιώργος Ορφανός 
και ο πρώην υπουργός Γιώργος Πα-
σχαλίδης. Το 2009, στο αμφιθέατρο της 
Τράπεζας Πειραιώς, στο πάνελ συμμε-
τείχε ο σημερινός εκπρόσωπος της Κο-
μισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς. Το 2010, 
στην αίθουσα Corona της ΔΕΘ, είχαν 
μιλήσει, μεταξύ άλλων, ο τότε υπουρ-
γός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας και ο 
πρώην υπουργός Γιάννης Μαγκριώτης.  
Το 2014, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 
είχε γίνει «debate» μεταξύ του σημερι-
νού αναπληρωτή υπουργού  Σωκράτη 
Φάμελου και του τότε γραμματέα της 
ΝΔ Ανδρέα Παπαμιμίκου. Το 2015, 
στον ίδιο χώρο, είχαν συζητήσει στο 
ίδιο πάνελ ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης.

Από τις σημαντικότερες στιγμές του 
«Πολιτικού Ημερολογίου» ήταν η με-
γάλη έρευνα το 2011 -ενόψει της συ-
μπλήρωσης την επόμενη χρονιά 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης- για τα σημαντικότερα 
πρόσωπα και γεγονότα της εκατονταε-
τίας 1912-2012 στη Θεσσαλονίκη. Μετά 
από ψηφοφορία και δημοσκόπηση ση-
μαντικότερο πρόσωπο είχε αναδειχθεί 
ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος.
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Γ ια πρώτη φορά 
στη νεότερη ιστο-
ρία,  τα τυφλά 

τρομοκρατικά χτυπήματα 
γίνονται μέσα άσκησης 
«υψηλής» πολιτικής. Το 
βλέπουμε και το ζούμε 
καθημερινά δίπλα μας, 
ιδιαίτερα. Για πρώτη 
φορά, έχουμε την αίσθη-
ση ότι η ανθρωπότητα 
ωθείται – στο πλαίσιο 
μιας «αυτοεκπληρούμε-
νης προφητείας» - στη 
σύγκρουση των «πολι-
τισμών», με ελατήρια 
ιδεολογικά-θρησκευτικά 
και όχι εθνικά-κρατικά ή 
κοινωνικά. 

Δε συγκρούονται οι ΗΠΑ και η Ρωσική 
Ομοσπονδία στη Συρία, αλλά οι ΗΠΑ, η 
Ρωσική Ομοσπονδία και μία «σκοτει-
νή», χωρίς εμφανή και επίσημη κρατική 
δομή δύναμη ,  το «Ισλαμικό Κράτος». 
Πέρα από τη φανατική προσήλωση και 
αφοσίωση στην πιο συντηρητική εκδο-
χή της μουσουλμανικής θρησκείας και 
σε κοινωνικά «status» και πρότυπα που 
αντιστοιχούν σε παλιότερες εποχές – 
πολλούς αιώνες πίσω  για την υπόλοι-
πη ανθρωπότητα-  , δεν μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε άλλα χαρακτηριστικά 
στην υπόσταση  και στη δράση του.

Δύο μόνο είναι αναγνωρίσιμα:

Α. Η απόλυτη αντίθεσή του στα πολι-
τιστικά πρότυπα της «δύσης« (άραγε 
η Ρωσική Ομοσπονδία και η Τουρ-
κία –στο στόχαστρο κι αυτές του 
«ΙΚ»-  είναι τμήματα της «δύσης»;) 
Β. Η χρήση του «διάχυτου τρόμου» 
ως μέσο άσκησης πολιτικής,  και όχι η 
ενεργοποίηση των πολιτών με ειρηνικό 
τρόπο. Οι τυφλές τρομοκρατικές ενέρ-
γειες με θύματα αθώους άμαχους δεν 
αποτελούν πρωτοτυπία του «IK».

Έχουν καταγραφεί 
και στο παρελθόν

Για πρώτη φορά όμως καταγράφονται 
τέτοιες επιθέσεις με κίνητρα και ελα-

τήρια «ιδεολογικά-θρησκευτικά». Στην πε-
ρίπτωση αυτή δεν μπορείς να σταματήσεις 
τις επιθέσεις ικανοποιώντας ένα «κοσμικό« 
αίτημα (απελευθέρωση πολιτικών κρατουμέ-
νων, αποχώρηση από παράνομα κατεχόμενο 
έδαφος, απόδοση ανεξαρτησίας και κρατικής 
υπόστασης σε ένα λαό κλπ.). Η διακοπή αυτών 
των χτυπημάτων προϋποθέτει «προσχώρηση« 
- ή υποταγή – των μη μουσουλμάνων στην 
ηγεσία του «IK« χωρίς όρους και όρια, πράγμα 
αδύνατο και αδιανόητο. Επομένως, οδηγού-
μαστε σε μία «δια-πάλη» που θα διαιωνίζεται, 
δεν θα έχει κοσμικά-πολιτικά χαρακτηριστικά 
και οι απλοί πολίτες θα παραμένουν απλοί 
οπαδοί (και θύματα) στρατιωτικού τύπου συ-
γκρούσεων αντίθετων μηχανισμών.

Τα ατομικά δικαιώματα και οι δημοκρατικές 
ελευθερίες συρρικνώνονται στο όνομα της 
«ασφάλειας» και τα κατοικημένα μέρη μετα-
τρέπονται σε «φρούρια». Στο ερώτημα  ποιος 
επωφελείται από αυτήν τη σύγκρουση και που 
οδηγεί, η απάντηση είναι ότι αφενός ωφελού-
νται οι ισχυροί της μίας πλευράς («δύση») και 
το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα και 
οι δυνάμεις του «σκότους» και του «τρόμου» 
που αυτό-αναγορεύονται στον  αντίπαλο πόλο 

αφετέρου. Πάντως όχι η ανθρωπότητα, όχι ο 
πολιτισμός, όχι οι απλοί πολίτες.

O Βρετανός ιστορικός Eric Hobsbawm σε 
μία απόπειρα ερμηνείας και κατανόησης της 
ιστορίας του νεότερου και σύγχρονου κόσμου 
έγραψε με έμφαση στη διαδικασία του μετα-
σχηματισμού την  πολυδιαβασμένη και πολυ-
μεταφρασμένη τετραλογία του «H Εποχή των 

Του Μανώλη Λαμτζίδη*

Τα ατομικά δικαιώματα συρρικνώνονται 
στο όνομα της «ασφάλειας»

Επαναστάσεων», «H Εποχή του Κεφα-
λαίου», «H Εποχή των Αυτοκρατοριών» 
και «H Εποχή των Ακρων». Έτσι, πολύ 
σχηματικά, αποδίδεται και η ιστορία 
της ανθρωπότητας από το 1789 μέχρι 
το 1991 (λίγο μετά την κατάρρευση 
του «ανατολικού μπλοκ»). Τις τέσσερις 
αυτές εποχές έχει διαδεχθεί η «Eποχή 
του Διάχυτου Τρόμου». Ποιά θα είναι η 
πορεία της ανθρωπότητας από εδώ και 
πέρα;

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι πρώην Πρόε-
δρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης και Αντιπρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμαριάς

Στην «Εποχή του Διάχυτου Τρόμου»
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«∆εν πρέπει να ζούμε σε ένα κλίμα 
τρόμου και φόβου»

Η γειτονική Τουρκία 
βρέθηκε την Πρωτο-
χρονιά να μετρά 39 

νεκρούς μετά την τρομοκρα-
τική επίθεση μελών του ISIS, 
στο νυκτερινό κλαμπ Reina. 
Οι εικόνες θύμιζαν το αιμα-
τοβαμμένο Μπατακλάν στο 
Παρίσι, ενώ την ίδια ώρα σε 
συναγερμό βρίσκεται ολόκλη-
ρη η Ευρώπη, με τις αρχές να 
προειδοποιούν ότι τζιχατιστές 
κυκλοφορούν… ελεύθεροι και 
οπλισμένοι, έτοιμοι να εξαπο-
λύσουν τυφλά χτυπήματα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Μάλιστα, ο γνωστός επιχειρηματίας Νίκος 
Κοκλώνης βρέθηκε για τις ημέρες των 
γιορτών στην Κωνσταντινούπολη, μαζί 
με τον κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά, όπου 
είχαν σχεδιάσει να περάσουν την Πρωτο-
χρονιά στο κλαμπ Reina. 

Όπως περιγράφει στην KARFITSA ο κ. Κο-
κλώνης, «περάσαμε τα Χριστούγεννα στο 
Reina και εκεί ήταν να αλλάξουμε και το 
χρόνο. Τελευταία στιγμή όμως, προέκυψε 
ένα επαγγελματικό ραντεβού στη Βαρκε-
λώνη και έτσι φύγαμε». Ο κ. Κοκλώνης 
λέει πως παρά τα τρομοκρατικά χτυπήματα 
που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, «σε 
μερικές ημέρες εμείς θα ξαναπάμε στην 
Τουρκία. Σίγουρα είναι σοκαριστικό, όμως 
το να κλειστούμε στα σπίτια μας, δεν εί-
ναι λύση. Ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύ-
πημα, μπορεί πλέον δυστυχώς να συμβεί 
παντού. Δεν πρέπει να ζούμε σε ένα κλίμα 
τρόμου κα φόβου. Θεωρώ πως καλό είναι 
να αποφεύγουμε σημεία όπου συγκεντρώ-
νεται πολύς κόσμος, όμως πλέον πιστεύω 
πως η Τουρκία είναι φρουρούμενη… σαν 
αστακός κι έτσι αποτελεί το πιο ασφαλές 
μέρος». Ο κ. Κοκλώνης -που ασχολείται 
με τις τουριστικές επιχειρήσεις- σημειώ-
νει πως το 2016 υπήρξε μία αύξηση της 
τάξεως του 11% σε ταξιδιώτες που κινή-
θηκαν από την Ελλάδα προς την κεντρική 
Ευρώπη. «Αναφορικά με την Τουρκία, ση-
μειώθηκε πτώση κάτι που εκτιμώ πως θα 
συνεχιστεί και στις καλοκαιρινές κρατή-
σεις και θα λειτουργήσει θετικά για τη δική 
μας αγορά. Παραδοσιακοί τουρίστες που 
επέλεγαν την Τουρκία- όπως είναι οι Ρώ-
σοι, οι Ιταλοί και οι Άγγλοι- πιστεύω πως 
φέτος θα έρθουν στην Ελλάδα», αναφέρει. 

Επιστρέφουν στα πρακτορεία 

Σε γενικές γραμμές, ο κόσμος που ταξίδε-
ψε σε χώρες του εξωτερικού για τις γιορ-
τές, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι όπως 
λέει στην KARFITSA ένας εκ των ιδιοκτη-
τών τουριστικού πρακτορείο στη Θεσσα-
λονίκη, Χρήστος Παπαδόπουλος. «Αναφο-
ρικά με τα αεροπορικά ταξίδια, στην πρώτη 
θέση βρέθηκε η κεντρική Ευρώπη, με top 
προορισμούς την Πράγα, τη Βιέννη και τη 
Βουδαπέστη. Από εκεί και πέρα, αρκετοί 

επέλεξαν κοντινούς προορισμούς σε βαλκανικές 
πόλεις-όπως το Βουκουρέστι, το Βελιγράδι, η 
Σόφια- που ήταν και πιο οικονομικά τα πακέτα», 
λέει. Ο κ. Παπαδόπουλος εξηγεί πως ο τουρισμός 
επηρεάζεται αρνητικά από δύο παράγοντες, την 
οικονομία και την τρομοκρατία. «Στην Τουρκία, 

παρότι κατά το παρελθόν υπήρχε τεράστιο ρεύμα 
ελλήνων εκδρομέων, πλέον δεν  υπάρχει ούτε 
ένα γκρουπ για τη γειτονική μας χώρα, πλην ελα-
χίστων εξαιρέσεων που πηγαίνουν για ειδικούς 
επαγγελματικούς σκοπούς», σημειώνει. Ο ίδιος 
μάλιστα αναφέρει πως σημαντικά μειώθηκε η ζή-

Εξονυχιστικοί έλεγχοι 
Η Στέφανη Καντούνη, βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της 
στο Παρίσι για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όπως περι-
γράφει, «μας αρέσει να ταξιδεύουμε… ο φόβος πάντα υπάρ-
χει, μετά από τα απανωτά τρομοκρατικά χτυπήματα που 
σημειώθηκαν μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες, όμως δε γίνεται 
να ζούμε μόνιμα σε ένα κλίμα τρόμου. Αν επιτρέψουμε στο 
φόβο να μας κυριέψει, θα είναι σα να δίνουμε χώρο στους 
τρομοκράτες να «νικήσουν», λέει. Και συνεχίζει: «βέβαια, 
στο κέντρο του Παρισιού, είχε ισχυρές αστυνομικές δυνά-
μεις ενώ οι έλεγχοι στο αεροδρόμιο και στους δημόσιους 
χώρους όπως το champs elysee ήταν εξονυχιστικοί, έτσι 
υπήρχε ένα αίσθημα ασφάλειας». Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ιδι-
οκτήτη τουριστικού πρακτορείου στο κέντρο της πόλης Μι-
χάλη Ζορπίδη, την τιμητική τους κατά την περίοδο των εορ-
τών είχαν η Πράγα, η Βιέννη, αλλά και η κεντρική Ευρώπη. 
«Με προορισμό την Τουρκία δεν έγινε καμία εκδρομή, ενώ 
καλύτερη είναι η εικόνα στις εκδρομές για το Παρίσι, με τη 
ζήτηση βέβαια να είναι μειωμένη. Αναφορικά με τον οδικό 
τουρισμό, Βουδαπέστη, Βελιγράδη και Βουκουρέστι είναι οι 
χώρες που έχουν ζήτηση μέχρι το τέλος των γιορτών».

Η Στέφανη Καντούνη, βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της 
στο Παρίσι για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όπως περι-
γράφει, «μας αρέσει να ταξιδεύουμε… ο φόβος πάντα υπάρ-
χει, μετά από τα απανωτά τρομοκρατικά χτυπήματα που 
σημειώθηκαν μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες, όμως δε γίνεται 
να ζούμε μόνιμα σε ένα κλίμα τρόμου. Αν επιτρέψουμε στο 
φόβο να μας κυριέψει, θα είναι σα να δίνουμε χώρο στους 
τρομοκράτες να «νικήσουν», λέει. Και συνεχίζει: «βέβαια, 
στο κέντρο του Παρισιού, είχε ισχυρές αστυνομικές δυνά-
μεις ενώ οι έλεγχοι στο αεροδρόμιο και στους δημόσιους 
χώρους όπως το champs elysee ήταν εξονυχιστικοί, έτσι 
υπήρχε ένα αίσθημα ασφάλειας». Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ιδι-
οκτήτη τουριστικού πρακτορείου στο κέντρο της πόλης Μι-
χάλη Ζορπίδη, την τιμητική τους κατά την περίοδο των εορ-
τών είχαν η Πράγα, η Βιέννη, αλλά και η κεντρική Ευρώπη. 
«Με προορισμό την Τουρκία δεν έγινε καμία εκδρομή, ενώ 
καλύτερη είναι η εικόνα στις εκδρομές για το Παρίσι, με τη 
ζήτηση βέβαια να είναι μειωμένη. Αναφορικά με τον οδικό 
τουρισμό, Βουδαπέστη, Βελιγράδη και Βουκουρέστι είναι οι 
χώρες που έχουν ζήτηση μέχρι το τέλος των γιορτών».

Οι... θαρραλέοι που 
έκαναν γιορτές σε χώρες 

που «χτυπήθηκαν» 

τηση και για το Παρίσι, όμως: «από φέτος 
τα Χριστούγεννα είδαμε ξανά μία κινητι-
κότητα, κάτι που δείχνει πως μετά το τρο-
μοκρατικό χτύπημα στο Μπατακλάν, έχει 
αρχίσει να επανέρχεται ως προορισμός. 
Είναι λογικό πως σε όποια χώρα έχει ση-
μειωθεί τρομοκρατικό χτύπημα ή υπήρχε η 
υποψία… είχαμε ζήτημα. Ακόμη και για το 
Βερολίνο είχαμε πτώση στις κρατήσεις». Ο 
κ. Παπαδόπουλος αναφέρει πως παρά το 
γεγονός ότι οι online κρατήσεις που μπορεί 
να κάνει ο καθένας μόνος του, «έχουν ρί-
ξει τη δουλειά μας, το τελευταίο διάστημα 
παρατηρώ πως ο κόσμος σταδιακά αρχίζει 
και επιστρέφει στα τουριστικά πρακτορεία, 
που άλλωστε έχουν τα πακέτα τους στο 
διαδίκτυο, δε χρειάζεται δηλαδή να έρθει 
κάποιος στο πρακτορείο. Εκτιμώ πως αυτό 
συμβαίνει διότι αρκετοί έχουν εξαπατηθεί 
από τις κρατήσεις που έκαναν μόνοι τους 
σε διάφορα sites. Είτε ως προς το δωμά-
τιο, είτε ως προς τις παροχές είτε ακόμη και 
ως προς την τιμή!». Ο ίδιος μάλιστα εξηγεί 
πως υπάρχουν υπηρεσίες που παρέχονται 
μόνο μέσω των τουριστικών πρακτορείων, 
όπως είναι οι πτήσεις τσάρτερ. «Μη ξε-
χνάτε πως οι τιμές στα τουριστικά πακέτα, 
έχουν μειωθεί σημαντικά. Για παράδειγμα, 
για τα Χριστούγεννα υπήρχε πακέτο πέντε 
ημερών για τη Βιέννη με πτήση τσάρτερ, 
σε τετράστερο ξενοδοχείο, με κόστος 165 
ευρώ/ άτομα συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων αεροδρομίου», εξηγεί. 

Όλοι για την… Πράγα

Για μείωση που φτάνει στο 20% μιλά ο 
πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρα-
κτόρων Μακεδονίας και Θράκης, Βύρων 
Θεολόγης. «Ο κόσμος κλήθηκε να πληρώ-
σει μία σειρά φορολογικών υποχρεώσεων 
κάτι που ήταν τροχοπέδη στο να κλείσει 
κάποιος ένα ταξίδι. Πράγα, Βιέννη, Βουδα-
πέστη αποτέλεσαν τους νούμερο ένα προο-
ρισμούς, ενώ ζήτηση είχαν και το Λονδίνο, 
το Παρίσι και η Ρώμη», σημειώνει. «Με-
γάλη άνθηση φέτος είχε το οδικό ταξίδι. 
Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Σόφια είχαν την 
τιμητική τους. Φαίνεται πως αρκετοί προ-
τίμησαν να φύγουν, αφού οι τιμές είναι ιδι-
αίτερα χαμηλές σε αυτά τα πακέτα. Όσο για 
την Τουρκία δεν είχαμε ούτε μία κράτηση, 
ενώ δεν υπήρχε ο ίδιος αντίκτυπος στις 
Ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν δεχτεί τρο-
μοκρατικά χτυπήματα. Μπορεί οι εκδρο-
μείς να ήταν διστακτικοί στην αρχή, τελικά 
όμως έκλειναν τα πακέτα». Ο ιδιοκτήτης 
τουριστικού πρακτορείου στη Θεσσαλονί-
κη, Αλέξανδρος Καραμπερίδης, σημειώνει 
πως παρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, 
«το Παρίσι δε χάνει την αξία του. Από την 
άλλη για την Τουρκία δεν υπήρχε ούτε μία 
κράτηση». Ο ίδιος μάλιστα παρατηρεί πως 
επειδή αρκετοί Θεσσαλονικείς επέλεξαν να 
ταξιδέψουν το τριήμερο της 28ης Οκτω-
βρίου, «η κίνηση μέσα στις γιορτές ήταν 
ελαφρώς μειωμένη συγκριτικά με πέρυσι. 
Όταν έχουμε αύξηση για εκείνο το τριήμερο 
που φτάνει στο 15% συγκριτικά με πέρυσι, 
είναι αναμενόμενο ο κόσμος να μην έχει 
τη δυνατότητα να ξαναφύγε και το Δεκέμ-
βριο». 

Της Έλενας Καραβασίλη 



16

Karfitsa / Ρεπορτάζ

Νυν δήμαρχοι, πρώην, 
εν ενεργεία και πρώ-
ην βουλευτές. Αυτοί 

πρόκειται να είναι οι «πρω-
ταγωνιστές» των επόμενων 
δημοτικών εκλογών στους 
δήμους του νομού Θεσσα-
λονίκης. Αν και οι κάλπες 
αναμένεται να «στηθούν» σε 
δυόμιση χρόνια, περίπου,  οι 
συζητήσεις για αυτούς που θα 
τεθούν επικεφαλής ψηφοδελ-
τίων και θα ριχτούν στην μάχη 
του σταυρού έχουν ξεκινή-
σει. Επίσημες ανακοινώσεις 
υποψηφιοτήτων, με εξαίρε-
ση όσους κάθονται σήμερα 
στην καρέκλα του δημάρχου 
δεν έχουν γίνει, ωστόσο τα 
ονόματα που «παίζουν» για 
τους δεκατέσσερις δήμους 
του νομού Θεσσαλονίκης είναι 
πολλά! «Πηγαδάκια» στήνο-
νται, μαζώξεις οργανώνονται, 
οι ζυμώσεις καλά κρατούν και 
οι εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προβληματί-
ζονται για το μέλλον του… 
τόπου τους! Ποιοι είναι όμως 
εκείνοι που ακούγονται ως 
υποψήφιοι… υποψήφιοι δή-
μαρχοι; 

«Θέλω να γίνω δήμαρχος...»
Η Karfitsa αποκαλύπτει ποιοι 

«παίζουν» στους δήμους 
του νομού Θεσσαλονίκης

Δή
μο

ς Κ
αλ

αμ
αρ

ιά
ς

Δήμος Ωραιοκάστρου
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Στο δήμο Καλαμαριάς όπως φαίνεται υποψη-
φιότητα για να καθίσει ακόμα μια θητεία στην 
καρέκλα του δημάρχου θα θέσει ο σημερινός 
δήμαρχος Θεοδόσης Μπακογλίδης, υποστηρι-
ζόμενος από τις δυνάμεις και τον κόσμο του ΠΑ-
ΣΟΚ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ «παρών» δηλώνει, αν και 
όπως λέει είναι πολύ νωρίς, και ο επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου στην περιοχή στις εκλογές 
του 2014 και πρώην πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου Θεσσαλονίκης, Μανώλης Λαμτζίδης. 
Σε ότι αφορά το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και τον 
επικεφαλής αυτού αναμένεται να αποφασιστεί 
στα ανώτατα κομματικά όργανα του Περισσού 
και σίγουρα λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοικη-
τικές κάλπες του 2019. Ωστόσο, στην περιοχή 
εκτιμάται ότι υποψήφιος δήμαρχος υποστηριζό-
μενος από το ΚΚΕ θα είναι ο Βικέντιος Αντω-
νάκης. Αναπάντητο παραμένει μέχρι στιγμής 
εάν η Αμαλία  Παυλίδου, προερχόμενη από το 
χώρο του ΠΑΣΟΚ θα θέσει εκ νέου υποψηφι-
ότητα για τον δημαρχιακό θώκο Καλαμαριάς. 
Από το χώρο της Ν∆ εκτιμάται ότι ο Στέλιος 
Ματσαρίδης θα είναι ξανά υποψήφιος. Ορισμέ-
νοι δημοτικοί σύμβουλοι ωστόσο κάνουν λόγο 
και για υποψηφιότητα «έκπληξη» ψιθυρίζοντας 
το όνομα του σημερινού βουλευτή και πρώην 
υπουργού Επικρατείας, ∆ημήτρη Σταμάτη.

Ξανά υποψήφιος αναμένεται να είναι ο σημερινός δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης. Για την 
ίδια θέση ακούγεται πως ενδιαφέρεται ο πρώην δήμαρχος της περιοχής Νίκος Μπάτος παρά το γεγονός 
ότι άνθρωποι του περιβάλλοντός του διαρρέουν το αντίθετο. Σε ότι αφορά τους σημερινούς επικεφαλής 
«κλειστά» κρατά τα χαρτιά του ο ∆ημήτρης Σαραμάντος, επίσης πρώην δήμαρχος. Υποψήφιοι αναμένεται 
να είναι ξανά οι Γρηγόρης Εδιρνέλης, Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Άγγελος Θέμελης. 

 Στο δήμο Βόλβης οι υποψήφιοι για υποψηφιότητα δήμαρχοι θα καθυστερήσουν να εμφανιστούν. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της εφημερίδας μας καμία συζήτηση αναφορικά με τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές 
του 2019 δεν γίνεται στην περιοχή. Όπως δηλώνει ο νυν δήμαρχος ∆ιαμαντής Λιάμας, ο ίδιος σκοπεύει 
να διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των συμπολιτών του. Βέβαιη, θεωρείται και η υποψηφιότητα της Βάσως 
Πολυζωίδου από το ΚΚΕ. Από το χώρο της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ οι Γιώργος Νανάκος και ∆ημήτρης Στοΐτσας, 
αντίστοιχα, δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα χαρτιά τους. 

Ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει τους επόμενους μήνες ο δήμος Θερμαϊκού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το 
πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ανακοινωθεί η δημιουργία νέας παράταξης που θα απαρτίζεται από νυν στελέχη της παράτα-
ξης του δημάρχου. Εκείνος ο οποίος θα είναι σίγουρα υποψήφιος δήμαρχος Θερμαϊκού είναι ο Γιάννης Μαυρομάτης. Για 
την ίδια θέση μάχη, όπως δηλώνει, σκοπεύει να δώσει και ο πρώην αντινομάρχης του Παναγιώτη Ψωμιάδη, Γιώργος 
Τσαμασλής ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του με παλιά και νέα στελέχη. Το χρίσμα του 
ΚΚΕ αναμένεται να λάβει η  Κωνσταντίνα Μώραλη. Και ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Σπύρος Κουζινόπουλος. 

Ξανά υποψήφιος δήμαρχος θα είναι για τον 
δημαρχιακό θώκο Αμπελοκήπων Μενεμένης ο 
νυν δήμαρχος και πρόεδρος της Περιφερειακής 
Ένωσης ∆ήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζα-
ρος Κυρίζογλου. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
KARFITSA και όπως μας αναφέρουν άνθρωποι 
που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις «εί-
ναι ανοικτό το ενδεχόμενο στελέχη και μέλη 
της παράταξης Κυρίζογλου να ηγηθούν ψη-
φοδελτίων. Όλα θα εξαρτηθούν όμως από τις 
αντικαταστάσεις στις οποίες σχεδιάζει να προ-
χωρήσει ο δήμαρχος» λένε χαρακτηριστικά. 
Πάντα παρών στην διεκδίκηση του δήμου δη-
λώνει ο για χρόνια αυτοδιοικητικός της περιο-
χής Γιώργος Κυριλλίδης. Ακόμη, ακούγεται ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει τον Παράσχο Λάδα. Από 
την πλευρά του ο Γιώργος Καζαντζίδης δεν έχει 
κάνει γνωστές τις προθέσεις του για το 2019. 
Εκτιμάται ότι ο Ηλίας Σμήλιος (γνωστός για τις 
τελευταίες δράσεις του κατά των πλειστηρια-
σμών) θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. 
Το ΚΚΕ κατά πάσα πιθανότητα θα προτείνει για 
υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Γιάννη Νοτάκη. ∆εν 
είναι λίγοι οι αυτοδιοικητικοί της περιοχής που 
προκρίνουν μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα της 
Μελίνας Τσομπανοπούλου, μέλος της Λαϊκής 
Συσπείρωσης. 

Δή
μο

ς Π
υλ

αί
ας

- Χ
ορ

τιά
τη

Δή
μο

ς Χ
αλ

κη
δό

να
ς 

Δή
μο

ς Δ
έλ

τα

Στο δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη δεδομένη θεωρεί-
ται μια νέα υποψηφιότητα του Ιγνάτιου Καϊτεζί-
δη. Τα υψηλά ποσοστά  που έλαβε ο δικηγόρος 
και αυτοδιοικητικός στις περασμένες δημοτικές 
εκλογές δημιουργούν την αίσθηση στους αντι-
πάλους του ότι είναι «ανίκητος». Για το λόγο 
αυτό δεν είναι λίγα τα στελέχη των παρατάξε-
ων στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, εκλεγμένα και 
μη, που εξετάζουν το ενδεχόμενο στις εκλογές 
του 2019 να ριχτούν στην μάχη του σταυρού με 
το ψηφοδέλτιο του κ. Καϊτεζίδη. Απέναντί του 
ο σημερινός δήμαρχος θα βρει έναν… γνώριμο 
πολιτικό του αντίπαλο. Ο λόγος για τον πολι-
τευτή και επιχειρηματία Νίκο Νυφούδη ο οποίος 
όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσω του προσω-
πικού του λογαριασμού στο facebook θα είναι 
για τρίτη φορά υποψήφιος δήμαρχος. «Θα είμαι 
υποψήφιος το 2019 στο δήμο Πυλαίας-Χορτιά-
τη και στοίχημα όλα μου τα μαγαζιά ότι θα το 
κερδίσω» έγραψε χαρακτηριστικά σε μια φω-
τογραφία του δημαρχείου Πυλαίας. Υποψήφιος 
υποστηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να 
είναι και ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος 
της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» Απόστολος 
Αντωνούδης, όπως και ο Οδυσσέας Μάιτα από 
το ΚΚΕ. 

Στο δήμο Χαλκηδόνας οι σχετικές συναντήσεις έχουν ξεκινήσει. 
Πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες της KARFITSA 
στέλεχος της αντιπολίτευσης και πιο συγκεκριμένα ο Φώτης 
Κυριακίδης κάλεσε σε… τραπέζι στο οποίο προσέφερε ένα… 
αρνί όλους τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. 
Μεταξύ άλλων, σε ταβερνάκι του Αγίου Αθανασίου συζητήθηκε 
το ενδεχόμενο να ακολουθηθεί κοινός βηματισμός μεταξύ των 
επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Οι κινήσεις 
αυτές, οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις στο επόμενο διάστημα 
αναμένεται να αυξηθούν είναι αποτέλεσμα, μιας ενδεχόμενης 
υποψηφιότητας του νυν δημάρχου Γιάννη Τσουκνιδά. Με τον 
δημαρχιακό θώκο Χαλκηδόνας όμως φαίνεται να «φλερτάρει» 
και ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Μπίκος, ο οποίος προς το πα-
ρόν κρατά στάση αναμονής και δεν απαντά ούτε θετικά ούτε 
αρνητικά σε όσους τον ρωτούν εάν θα είναι υποψήφιος. Για 
τον ίδιο δήμο «παίζει» για την θέση του επικεφαλής ψηφοδελ-
τίου το όνομα του Μαυρούδη Μηντσιούδη. Εκτιμάται ότι και ο 
Αριστείδης Αραμπατζής θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Πολλοί 
από τους αυτοδιοικητικούς της περιοχής εκτιμούν επίσης ότι 
μπορεί να προκύψει κι άλλη υποψηφιότητα προερχόμενη από 
την παράταξη του κ. Αραμπατζή, αυτή του Μάκη Κούρα. Από 
τον χώρο του ΚΚΕ ακούγεται το όνομα του Σάββα Μωυσίδη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες σε περίπτωση που ο Γιάννης Τσου-
κνιδάς αποφασίσει να μην είναι υποψήφιος τότε τον δημαρχια-
κό θώκο Χαλκηδόνας θα διεκδικήσει ο Αλέξανδρος Μανάκης. 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης
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Ρεπορτάζ / Karfitsa

«Θέλω να γίνω δήμαρχος...»
Η Karfitsa αποκαλύπτει ποιοι 

«παίζουν» στους δήμους 
του νομού Θεσσαλονίκης

Δήμος Λαγκαδά 

Δήμος Ωραιοκάστρου

Δήμος Θερμαϊκού Δήμος Παύλου Μελά

Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου

Στον δήμο Λαγκαδά, κινητικότητα και «πηγαδάκια» όπως μας διαβεβαιώνουν έμπειροι αυτοδιοικη-
τικοί, δεν υπάρχουν. ∆εδομένη θεωρείται η κάθοδος σε εκλογές των σημερινών επικεφαλής των 
παρατάξεων, δηλαδή του νυν δημάρχου Γιάννη Καραγιάννη και του πρώην δημάρχου Γιάννη Αναστα-
σιάδη. Υποψήφια δήμαρχος εκτιμάται πως θα είναι επίσης η Μαρκέλα Ταυρίδου. Τις τελευταίες ημέ-
ρες γίνεται λόγος και για τον πρώην δήμαρχο Ασσήρου, ∆ημήτρη Ράβναλη. Ορισμένοι θεωρούν ότι 
θα ανακοινώσουν υποψηφιότητα και οι Κώστας Πετρίδης (πρώην αντιδήμαρχος Ασσήρου), Γιάννης 
Ταχματζίδης και Αστέριος Σισκούδης. 

Ξανά υποψήφιος αναμένεται να είναι ο σημερινός δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης. Για την 
ίδια θέση ακούγεται πως ενδιαφέρεται ο πρώην δήμαρχος της περιοχής Νίκος Μπάτος παρά το γεγονός 
ότι άνθρωποι του περιβάλλοντός του διαρρέουν το αντίθετο. Σε ότι αφορά τους σημερινούς επικεφαλής 
«κλειστά» κρατά τα χαρτιά του ο ∆ημήτρης Σαραμάντος, επίσης πρώην δήμαρχος. Υποψήφιοι αναμένεται 
να είναι ξανά οι Γρηγόρης Εδιρνέλης, Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Άγγελος Θέμελης. 

Ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει τους επόμενους μήνες ο δήμος Θερμαϊκού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το 
πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ανακοινωθεί η δημιουργία νέας παράταξης που θα απαρτίζεται από νυν στελέχη της παράτα-
ξης του δημάρχου. Εκείνος ο οποίος θα είναι σίγουρα υποψήφιος δήμαρχος Θερμαϊκού είναι ο Γιάννης Μαυρομάτης. Για 
την ίδια θέση μάχη, όπως δηλώνει, σκοπεύει να δώσει και ο πρώην αντινομάρχης του Παναγιώτη Ψωμιάδη, Γιώργος 
Τσαμασλής ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του με παλιά και νέα στελέχη. Το χρίσμα του 
ΚΚΕ αναμένεται να λάβει η  Κωνσταντίνα Μώραλη. Και ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Σπύρος Κουζινόπουλος. 

Στο δήμο Παύλου Μελά εκτιμάται πως στην μάχη του σταυρού θα ριχτούν οι σημερινοί επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρα-
τάξεων που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο. Βέβαιη είναι η υποψηφιότητα του σημερινού δημάρχου ∆ημήτρη ∆εμουρ-
τζίδη όπως και του πρώην δημάρχου της περιοχής ∆ιαμαντή Παπαδόπουλου. Υποψήφιοι δήμαρχοι αναμένεται να είναι επίσης ο 
Τάσος Σταμπουλής που στις προηγούμενες εκλογές είχε «κατέβει» υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Βούρτσας που 
ήταν ο υποψήφιος του ΚΚΕ και οι ανεξάρτητοι Γιάννης Μοσχούλας και Γιώργος Λίλτσης. «Παρών» φαίνεται πως δηλώνει και 
ο πρώην δήμαρχος Πολίχνης Κώστας Θεοδωρίδης, επικεφαλής της παράταξης του οποίου είναι ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. 

Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στον δήμο Κορδελιού- Ευόσμου. Και εδώ ένας πρώην αναμένεται να 
ριχτεί με τα… μούτρα στην μάχη του σταυρού. Ο λόγος για τον Στάθη Λαφαζανίδη ο οποίος θεωρείται 
πως θα είναι σίγουρα υποψήφιος δήμαρχος. Τον δημαρχιακό θώκο θα διεκδικήσει για άλλη μια φορά 
ο δήμαρχος Πέτρος Σούλας και ο Λεωνίδας Ναθαναηλίδης. ∆εν έχουν ξεκαθαρίσει την στάση που θα 
κρατήσουν οι Ανέστης Βασιλειάδης και Φάνης Παπαδόπουλος. 
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Στον δήμο ∆έλτα η ονοματολογία καλά κρατεί. ∆εδομένη θεωρείται η 
υποψηφιότητα του σημερινού δημάρχου Μίμη Φωτόπουλου. Πληρο-
φορίες της KARFITSA θέλουν και τον πρώην δήμαρχο της περιοχής 
Γιώργο Γλώσση να σχεδιάζει να ριχτεί εκ νέου στη μάχη του σταυρού. 
Ένα όνομα που επίσης «παίζει» στα «πηγαδάκια» της περιοχής είναι 
αυτό του ∆ημήτρη Σκουλαριώτη, στελέχους της παράταξης Φωτό-
πουλου και υποψήφιου βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου ακούγεται και το όνομα του γιου 
του πρώην δημάρχου της περιοχής και σημερινού αντιπεριφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος ωστόσο δηλώνει 
πως επιθυμεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, προφανώς με τη Ν∆. 
Πληροφορίες της KARFITSA ωστόσο, θέλουν γύρω από το πρόσωπο 
του κ. Γιουτίκα να έχει δημιουργηθεί μια κίνηση από πρώην και νυν 
αυτοδιοικητικούς της περιοχής που σκοπεύουν να καταρτίσουν ψη-
φοδέλτιο με τον σημερινό αντιπεριφερειάρχη να τίθεται επικεφαλής 
αυτού. Ορισμένοι προεξοφλούν επίσης ότι υποψήφιος δήμαρχος θα 
είναι και ο πρώην δήμαρχος Εχεδώρου Σπύρος Σταματάκης μετά την 
εκλογή του Γιώργου Αρβανιτίδη στη βουλή. ∆εδομένου μάλιστα πως 
πριν τις δημοτικές εκλογές του 2019 θα προηγηθούν βουλευτικές στις 
οποίες θα συμμετέχει ο κ. Αρβανιτίδης, τότε θεωρείται βέβαιον ότι ο 
τελευταίος θα απομακρυνθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά την 
παραίτηση Ουζούνη από τη θέση του δημοτικού συμβούλου ακούγεται 
πως επικεφαλής της παράταξης θα αναλάβει είτε ο ∆ημήτρης Ζακαλ-
κάς είτε ο Στέφανος Λιακόπουλος. Ως υποψήφιοι για την υποψηφι-
ότητα στο δήμο ∆έλτα ακούγονται επίσης οι Ανέστης Πετρίδης και 
Πασχαλίνα Χατζηκυριάκου. 

 «Υπάρχουν πολλοί Αλεξανδρινοί στρατηγοί». Με αυτή 
τη φράση σχολιάζει στην KARFITSA έμπειρος αυτοδι-
οικητικός του δήμου Νεάπολης Συκεών, όλα όσα συμ-
βαίνουν στην περιοχή. Μπορεί οι εκλογές του 2019 να 
είναι μακρινές ωστόσο ζυμώσεις γίνονται. Εκτιμάται 
ότι από την παράταξη του δημάρχου Σίμου ∆ανιηλίδη 
υπάρχουν ορισμένοι (οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο 
και για εν ενεργεία αντιδημάρχους) οι οποίοι θα θελή-
σουν να βγουν μπροστά και να ηγηθούν ενός άλλου 
ψηφοδελτίου. Εκτός από τον Σίμο ∆ανιηλίδη που θα 
είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος εκτιμάται ότι και 
ο πρώην δήμαρχος Γρηγόρης Χατζησάββας θα  ζητήσει 
την ψήφο των συνδημοτών του. Ακούγεται ωστόσο, ότι 
ο Μιχάλης Πάππου, αναπληρωτής γραμματέας ΠΑΣΟΚ 
Α’ Θεσσαλονίκης θα ενδιαφερόταν να είναι επικεφαλής 
ψηφοδελτίου. Ξανά υποψήφιος δήμαρχος αναμένεται 
να είναι και ο Νίκος Φασφαλής, που στις περασμένες 
εκλογές είχε τη στήριξη της Ν∆. Για τον δήμο Νεάπο-
λης Συκεών ακούγονται επίσης οι  Χρήστος Γιανέρης 
και  Χαράλαμπος Βελλής. Αίνιγμα για δυνατούς λύτες 
είναι και η περίπτωση του Νάκη Λαδόπουλου. Ο πρώ-
ην δήμαρχος Νεάπολης που στις περασμένες εκλογές 
δεν ήταν υποψήφιος δεν έχει κρύψει την πρόθεσή του 
να επαναδραστηριοποιηθεί στο χώρο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. Μένει να δούμε εάν το 2019 θα είναι το 
κατάλληλο timing.

Στο δήμο Θέρμης βέβαιο θεωρεί-
ται ότι δεν θα είναι ξανά υποψή-
φιος ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σω-
κράτης Φάμελλος. Αυτοδιοικητικοί 
της περιοχής σχολιάζουν ότι «ο κ. 
Φάμελλος θα είναι τουλάχιστον 
βουλευτής σε περίπτωση που ο 
ΣΥΡΙΖΑ έρθει δεύτερος, επομένως 
δεν θα έχει χρόνο να ασχοληθεί». 
Έτσι μέχρι στιγμής, εκτός από τον 
Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ακούγε-
ται ότι θα είναι υποψήφιοι οι Θεο-
φάνης Καρκατζούνης και ∆ημήτρης 
Βλαχομήτρος. Από τον χώρο της 
Ν∆ εάν αποφασίσει η αξιωματική 
αντιπολίτευση την αυτόνομη κά-
θοδό της στην συγκεκριμένη περι-
οχή ακούγεται το όνομα του Κώστα 
Μιχαηλίδη. Το επόμενο διάστημα 
αναμένεται να συζητηθεί και εάν ο 
Απόστολος Πράτανος, επικεφαλής 
της σημερινής παράταξης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στον δήμο θα τεθεί επικεφα-
λής του εκεί ψηφοδελτίου. 
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Karfitsa / Πιερία

Η 4η Ολυμπιονίκης στην Κωπηλασία 
μιλά στην Karfitsa

Το πολυπόθητο ολυμπιακό μετάλλιο 
δεν ήρθε, αλλά η Κατερίνα εκείνη την 
ημέρα έκανε όλους τους Πιεριείς υπε-
ρήφανους! Μαζί με τη συναθλήτριά 
της, Σοφία Ασουμανάκη, κατέκτησαν 
την 4η θέση, μένοντας ένα βήμα πίσω 
από το σκαλί του βάθρου των ολυμπι-
ονικών. Στην Πιερία θεωρείται «χρυσή» 
Ολυμπιονίκη. «Χαίρομαι όταν συμπο-
λίτες μου με σταματάνε στο δρόμο και 
μου λένε πως τους έκανα να δακρύ-
σουν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά για 
μένα. Χαίρομαι που κάνω περήφανους 
τους γονείς μου και τους δικούς μου 
ανθρώπους», λέει  στην KARFITSA, η 
Κατερίνα Νικολαϊδου. Τέσσερις μήνες 
μετά τη συμμετοχή της στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του Ρίου, η Κατερινιώ-
τισα πρωταθλήτρια Κωπηλασίας, δεν 
κρύβει την πικρία της για το ότι δεν κα-
τάφερε να κατακτήσει ένα ολυμπιακό 
μετάλλιο. «Τα συναισθήματά μου είναι 
ανάμεικτα. Χάρηκα που στην  πρώτη 
ολυμπιάδα που συμμετείχα βγήκα 4η 
Ολυμπιονίκης, αλλά η συγκεκριμένη 
θέση είναι περίεργη. Φτάσαμε στην 
πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Φέτος προε-
τοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελ-
λο, ευελπιστώντας  πως θα πάρουμε 
τη ρεβάνς μας. Στόχος μας πάντα είναι 
το χρυσό», λέει η Κ. Νικολαϊδου.  Άλ-
λωστε,  έχει στο ενεργητικό της σημα-
ντικές διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες, 
όπως τα χρυσά μετάλλια στο ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα το 2013 και το 2014 
και στους Μεσογειακούς Αγώνες της 
ίδιας χρονιάς.

Εντατική προπόνηση 
και τις ημέρες των εορτών

Αν και διανύουμε περίοδο εορτών, 
η Κατερίνα Νικολαϊδου συνεχίζει τις 
προπονήσεις της στο γυμναστήριο του 
Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης, έχοντας 
πάντα δίπλα της τον προπονητή της 
Γιώργο  Μπικογιάννη.  Έχει μπροστά 
της το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπη-
λασίας,  που θα γίνει το Μάιο στο Βε-

λιγράδι, ενώ βασικό της στόχος είναι η Ολυ-
μπιάδα του Τόκιο του 2020.  «Όλοι οι αθλητές 
έχουμε ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Εάν δεν 
κάνω τώρα προπόνηση,  δεν θα μπορέσω να 
πετύχω τους στόχους που έχω θέσει για το 
Καλοκαίρι.  Ωστόσο, η φετινή χρονιά δεν είναι 
τόσο απαιτητική και γι αυτό θα προσπαθήσω 
τις φετινές γιορτές να τις χαρώ περισσότερο 
με την οικογένεια μου», σημειώνει.  «Η προ-
πόνηση της Κατερίνας Νικολαιδου για τη νέα 
χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες. Ο 
στόχος για εφέτος είναι τόσο το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα όσο και το Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα. Είναι ή πρώτη από τις τέσσερις χρονιές 
του Ολυμπιακού κύκλου που θα μας οδηγήσει 
στον μεγάλο στόχο της επόμενης Ολυμπιά-
δας», αναφέρει στην KARFITSA ο προπονητής 
Γιώργος Μπικογιάννης. 

Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας

Στο πλευρό της Κατερίνας Νικολαϊδου βρίσκε-
ται η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενισχύοντας ηθικά 
και υλικά την παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά 
και τον Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης.  «Είμαι από 
τους τυχερούς αθλητές της επαρχίας. Με την 
οικονομική  στήριξη του Δημάρχου Κατερίνης 
Σάββα Χιονίδη και του Δημοτικού Συμβουλίου 
ανακαινίστηκε το γυμναστήριο του Ναυτικού 
Ομίλου, γεγονός που έκανε πολλά παιδιά από 
την Κατερίνη στο να έρθουν και να ασχολη-
θούν  με το συγκεκριμένο άθλημα. Επίσης, με 
τη βοήθεια της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σο-
φίας Μαυρίδου καθαρίστηκε ένα παρακείμενο 
ποτάμι και πλέον μπορούμε να κάνουμε προ-
πόνηση», τονίζει η Κ. Νικολαϊδου.

Το κορίτσι που έκανε 
όλη την Πιερία να δακρύσει!

Κατερίνα Νικολαϊδου

Ήταν μεσημέρι της 11ης 
Αυγούστου της χρονιάς 
που μας πέρασε όταν 

σχεδόν όλοι οι τηλεοπτικοί 
δέκτες στην  Πιερία είχαν 
«καρφωθεί» στη δημόσια 
τηλεόραση. Ήταν η μέρα που 
η αθλήτρια του Ναυτικού 
Ομίλου Κατερίνης Κατερί-
να Νικολαϊδου, αγωνιζόταν 
στο άθλημα της Κωπηλασίας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Ρίο, διεκδικώντας μια 
θέση στο βάθρο.  

Του Βαγγέλη Μπαντέ

Ν. Ο. Κατερίνης: 
«Φυτώριο» 
πρωταθλητών!

Η Κατερίνα Νικολαϊδου, γεννημένη 
το 1992 στην Κατερίνη, από μικρή 
ηλικία εντάχθηκε στο Ναυτικό Όμι-
λο Κατερίνης. Αρχικά, ασχολήθηκε 
με την κολύμβηση, αλλά μετά από 
παρότρυνση του πατέρα της και του 
σημερινού προπονητή της Γιώργου 
Μπικογιάννη δοκίμασε και την κωπη-
λασία. Σύντομα η αθλήτρια σημείωσε 
επιτυχίες. Το 2008 αναδείχθηκε για 
πρώτη φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας 
στο αγώνισμα 1Χ (σκιφ) κορασίδων. 
Το 2010 κατέκτησε το χάλκινο με-
τάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
νεανίδων. Ο  Ναυτικός Όμιλος Κα-
τερίνης έχει αναδείξει πολλούς πρω-
ταθλητές, από τα πρώτα χρόνια που 
ιδρύθηκε ως «Σύνδεσμος Ερασιτε-
χνών Αλιέων Πιερίας» το 1959. «Το 
2016  ο Όμιλος μας έχει φτάσει στο 
απόγειο του, με την επιτυχία της Κα-
τερίνας Νικολαϊδου που ήρθε το Κα-
λοκαίρι. Είναι η καλύτερη θέση που 
έχει φέρει αθλητής από την Πιερία», 
τονίζει στην KARFITSA ο Πρόεδρος 
του Ναυτικού Οµίλου  Κατερίνης 
Κώστας Καρυώτης (φωτό). Παλιός 
αθλητής και ο ίδιος του σωματείο, με 
σημαντικές διακρίσεις, μιλά με ιδιαί-
τερη περηφάνια για τις επιτυχίες των 
σημερινών αθλητών σε πανελλήνιο, 
πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επί-
πεδο.  «Έχουμε θέσει ιδιαίτερα υψη-
λούς στόχους, όπως η κατάκτηση 
ενός ολυμπιακού μεταλλίου. ∆εν μας 
πήγε καλά φέτος, αλλά καταβάλλε-
ται μεγάλη προσπάθεια τόσο από την 
Κατερίνα Νικόλαϊδου όσο και από τον 
Προπονητή της Γιώργο Μπικογιάννη, 
αυτό το όνειρο να γίνει πραγματι-
κότητα. Όλοι εμείς που είμαστε στη 
διοίκηση είμαστε από 12 ετών στον 
Ναυτικό Όμιλο. Έχουμε περάσει ως 
αθλητές, ως προπονητές και σήμερα 
βρισκόμαστε στο τιμόνι του ομίλου. 
Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είναι 
ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένας 
χώρος που αγαπάμε και ευελπιστού-
με πως θα πάμε ακόμη περισσότερο», 
αναφέρει στην KARFITSA ο κ. Κα-
ρυώτης. Ο Πρόεδρος του Ναυτικού 
Ομίλου επισημαίνει τα οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τη 
σημερινή εποχή, καθώς δεν υπάρ-
χουν επιχορηγήσεις από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ την ίδια 
ώρα τα αθλητικά σωματεία το κράτος 
τα φορολογεί ως ιδιώτες. Συγκεκρι-
μένα, ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης 
την προηγούμενη χρονιά είχε έσοδα 
από ενοίκια 50.000 ευρώ περίπου και 
κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κρά-
τος τα 24.000 ευρώ!
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Μ άθηση και… 
πάθηση, εναλ-
λάσσονται 

όπως το κόκκινο-μαύρο 
στη ρουλέτα, για όσους 
αναζητούν στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας τη 
δυνατότητα να πάρουν 
το απολυτήριο που τους 
λείπει! Καθηγητές δεν 
υπάρχουν, μαθήματα 
γίνονται μέρα παρά μέρα 
και έτσι η επιστροφή 
εκατοντάδων Ελλήνων 
στα θρανία, εξελίσσεται 
σε τζόγο, για το ποια 
μέρα θα βιώσουν τη μά-
θηση και ποια μέρα την 
δια βίου… πάθηση της 
Παιδείας, στην πρώτη 
φορά Αριστερά.

«Τα μαθήματα δεν γίνονται κανονικά, σε κα-
νένα από τα 65 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
στην Ελλάδα» λέει στην KARFITSA ο διευ-
θυντής του ΣΔΕ Λαγκαδά, Χρήστος Τσακι-
ρίδης. «Απλώς ποικίλει το πόσο προβλημα-
τική είναι η κατάσταση. Εγώ έχω συνολικά 
85 άτομα, αλλά δεν μπορώ να τους φέρω 
κάθε μέρα για μάθημα όλους επειδή δεν έχω 
καθηγητές. Έτσι τα τμήματα εναλλάσσονται 
σε κουτσουρεμένα ωράρια, τρίωρα ή τετρά-
ωρα, τρεις μέρες την εβδομάδα κάθε τμήμα, 
αντί για πενθήμερο».

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης, η συνολική διάρκεια του 
προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμέ-
να δύο εκπαιδευτικά έτη. Το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα 
γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή. Αυτό βέβαια στη… 
θεωρία, αφού στην πράξη δεν ισχύει τίπο-
τα. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που 
θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον νόμο 
2525/97, αποτελούν ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα για την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευ-
ση και Διά Βίου Μάθηση», του Υπουργείου 
Παιδείας, και συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους.

Τεράστια καθυστέρηση

Κι όλα τα παραπάνω  στη θεωρία. Γιατί στην 
πράξη…  υποχρηματοδοτούνται με τεράστια 
καθυστέρηση και πολλά από τα έξοδα επι-
φορτίζονται οι οικείοι δήμοι, σε σχολικά συ-
γκροτήματα των οποίων «φιλοξενούνται». 
«Πέρσι ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ με τεχνικό 
δελτίο για οκτώ μήνες και επειδή οι ωρομί-
σθιοι καθηγητές έπιασαν δουλειά μόνο μετά 
τις 25 Φλεβάρη το πρόγραμμα βγήκε κακήν 

κακώς και λειψό, με αναπληρώσεις μαθημάτων τα 
Σάββατα», εξηγεί ο διευθυντής του ΣΔΕ Δέλτα (λει-
τουργεί στα Διαβατά) Χρήστος Άνδρας. «Φέτος, τα 
πράγματα προβλέπονται ακόμα χειρότερα γιατί δεν 
έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία πρόσληψης των 
ωρομισθίων καθηγητών από το ΕΣΠΑ, μέσω του 
οποίου χρηματοδοτούμαστε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ του 
Υπουργείου Παιδείας. Αυτή τη στιγμή στο ΣΔΕ Δέλ-
τα υπάρχουμε εγώ και ένας ακόμα καθηγητής. Πώς 
να γίνει μάθημα και πότε; Καταλήξαμε να ονειρευό-
μαστε ότι ίσως καταφέρουμε να βγάλουμε το μισό 
πρόγραμμα. Η ίδια εικόνα επικρατεί και σε άλλα 
ΣΔΕ. Οι τυχεροί διευθυντές έχουν 2-3 καθηγητές 
στη διάθεσή τους αντί για έναν.»

Καλύτερη είναι η εικόνα στο ΣΔΕ Ευόσμου, όπου οι 
ελλείψεις είναι μικρότερες και το πρόγραμμα εξε-
λίσσεται με λιγότερα κενά. «Τα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας για τους λιγότερους και μεγαλύτερους 
σε ηλικία μαθητές που μπορεί να είναι συνταξιούχοι 
και ηλικιωμένοι, είναι απλώς μια διέξοδος για κοι-
νωνικότητα και εκπλήρωση ενός ονείρου ολοκλή-
ρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν 
κατάφεραν να εκπληρώσουν ως νέοι για διάφορους 
λόγους», λέει η διευθύντρια  Σουζάνα Αντωνακού-
δη και προσθέτει «Για πολλούς όμως, συνδέεται 
με αγωνία για το προσωπικό τους επαγγελματικό 
μέλλον. Είτε είναι εργαζόμενοι που χρειάζονται το 
απολυτήριο για να διασφαλίσουν μια θέση εργασί-
ας, ιδιαίτερα σε δήμους όπου απαιτείται απολυτήριο 
γυμνασίου-λυκείου για θέσεις που παλιότερα αρ-
κούσε το απολυτήριο δημοτικού, είτε άνεργοι που 
το έχουν ανάγκη για να βελτιώσουν λίγο την αφε-
τηρία τους στην αναζήτηση μιας εργασίας. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι όλοι συνειδητοποιημένοι γι αυτό 
που κάνουν. Στο ΣΔΕ Ευόσμου έχουμε 115 μαθητές 
έως… 67 ετών και όλοι παρακολουθούν ανελλιπώς 
τα μαθήματα. Έρχονται αποφασισμένοι να ολοκλη-

ρώσουν τον κύκλο σπουδών. Και εμείς προσπαθού-
με σκληρά να ανταποκριθούμε στη δική τους απο-
φασιστικότητα παρά τις γνωστές καθυστερήσεις 
του ΕΣΠΑ. Ευτυχώς, βοηθούν και οι δήμοι, τόσο 
στο κτιριακό, όσο και στην κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων όπως η θέρμανση, αφού στις περισσότερες 
περιπτώσεις, όπως στη δική μας, συστεγαζόμαστε 
σε κτίριο γυμνασίου ή λυκείου, καταλαμβάνοντας 
χρονικά τις απογευματινές ώρες. Εμείς για παρά-
δειγμα έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο 
Ευόσμου».

Ανάλογη στήριξη περιγράφουν τόσο ο κ. Τσακιρί-
δης, όσο και ο κ. Άνδρας, όσον αφορά τους Δήμους 
Λαγκαδά και Δέλτα αντίστοιχα. Όπως ανάλογη απο-
φασιστικότητα διαπιστώνουν στους μαθητές τους, 
είτε είναι 40χρονοι, είτε 80χρονοι.Φαίνεται όμως, 
πως την αποφασιστικότητα αυτή δεν τη συμμερίζο-
νται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του 
Υπουργείου Παιδείας, που για πρώτη φορά, έχουν 
αφήσει τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στον αυτό-
ματο πιλότο!

Της Φιλίας Νομικού

«Γραφειοκρατία και 
παράλυτες υπηρεσίες»
«Αισθανόμαστε μερικές φορές πως έχουμε 
να κάνουμε με ένα παράλυτο οργανισμό ενός 
παράλυτου υπουργείου, με απίστευτη γραφει-
οκρατία, όπου κανείς δεν ενδιαφέρεται για την 
παροχή πραγματικών υπηρεσιών στους πολί-
τες», τονίζει εμφατικά ο κ. Άνδρας. «∆εν περι-
μέναμε τέτοιο μπάχαλο και τόση ανικανότητα. 
Και τις δικαιολογίες περί ελλείψεων διοικητι-
κού προσωπικού δεν τις δέχομαι, διότι όταν 
έχεις τέτοιες ελλείψεις, φροντίζεις να λύσεις 
αλλιώς το πρόβλημα. Για παράδειγμα, μπορείς 
να ορίσεις τετραετή θητεία για κάποιους ωρο-
μίσθιους, ώστε να μην χάνεις κάθε χρόνο το 
μισό χρόνο στις διαδικασίες ένταξης προς χρη-
ματοδότηση και νέας πρόσληψης. Πώς να βγει 
πρόγραμμα έτσι και πότε να πάρουν απολυτή-
ριο τόσοι άνθρωποι; ∆εν βγαίνει! Μαθηματικά 
δεν βγαίνει. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας! 
Αυτή είναι η πραγματικότητα, και του χρόνου 
τα ίδια προβλήματα θα έχουμε, γιατί κανείς δεν 
ασχολείται για να είναι η εικόνα διαφορετική»!

Δια βίου μάθηση και 
πάθηση στα σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας!
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■ Η νέα διαδικτυακή ιστοσελίδα για 
την τουριστική προβολή της Χαλκι-
δικής είναι η www.visit-halkidiki.
gr. Παράλληλα στο πλαίσιο της 
καμπάνιας «Experience fi rst», δι-
ευρύνεται η προβολή της Χαλκι-
δικής ως τουριστικού προορισμού 
και στα μέσα δικτύωσης, με βασικό 
σύνθημα «share your moments» 
στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι των 
ξενοδόχων υπογράμμισαν ότι και 
το 2017 εκτός από «τον ήλιο και τη 
θάλασσα», δίδεται ιδιαίτερη βαρύ-
τητα και στην προβολή των διοργα-
νώσεων για τα 2400 χρόνια από τη 
γέννηση του Αριστοτέλη.

■ Το 2016 η Χαλκιδική κινήθηκε 
τουριστικά σε ό,τι αφορά τα κα-
ταλύματα στα ίδια επίπεδα με το… 
2015, με μια μείωση εσόδων της 
τάξης του 10%, κυρίως λόγω αύ-
ξησης του ΦΠΑ και της φορολογί-
ας. Μια μείωση της τάξης του 5% 
παρατηρήθηκε στον αριθμό των 
ενοικιαζομένων δωματίων, ενώ 
τριάντα έξι, όσα και πέρυσι, είναι τα 
κάμπινγκ και περίπου πεντακόσια 
τα ξενοδοχεία. Αυξητική, είναι η 
τάση σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς 
τουρίστες , όπως επίσης και για 
τους Ολλανδούς και τους Βέλγους, 
που αυξήθηκαν σημαντικά κατά τα 
τέσσερα τελευταία χρόνια. Ειδι-
κά για τους Βρετανούς τουρίστες, 
η τελική τους στάση θα εξαρτηθεί 
και από την ισοτιμία της στερλίνας 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, 
οπότε κλείνονται τα περισσότερα 
τουριστικά πακέτα, ενώ υπογράμ-
μισε επίσης, ότι σημαντική είναι 
γενικώς για το θέμα του τουρισμού 
και η διαχείριση του προσφυγικού. 
Τέλος, η άνοδος των τιμών στην 
Ισπανία, αλλά και η αστάθεια που 
επικρατεί σε άλλους τουριστικούς 
προορισμούς, ενισχύει τις προο-
πτικές για αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος στη χώρα μας. 

■ Στον πιο τουριστικό νομό της Β. 
Ελλάδος, τα τελευταία τρία χρόνια, 
έχουν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις 
ύψους τριακοσίων εκατομμύριων 
ευρώ - σε νέα ξενοδοχεία και σε 
εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχό-
ντων - και οι ενδείξεις είναι θετικές 
για το 2017 αλλά και για τα επόμε-
να χρόνια.

SMS
Για ανάκριση 
στον εισαγγε-

λέα Πολυγύρου 
προσέρχονται 

14 πρώην αιρε-
τοί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 
κατηγορούμε-

νοι για παράβα-
ση καθήκοντος 
για διαγραφή 

χρεών ιδιωτών 
προς το 2006;

■ Πάνω από το Άγιο Όρος πέταξε τη δεύτερη μέρα 
των Χριστουγέννων  ελικόπτερο της 1ης Ταξιαρ-
χίας Αεροπορίας Στρατού. Ο Γέροντας Ιωσήφ, από 
το κελί του στη Βίγλα, χαιρέτισε όπως κάθε χρό-
νο, το… UH-1H. Να θυμίσουμε ότι είναι ο μοναχός 
που… «αναγκάζει» τους πιλότους να κάνουν χαμη-
λή διέλευση για να τον «χαιρετίσουν, πότε κρατώ-
ντας ελληνική και ποτέ βυζαντινή σημαία…

■ Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Χαλκιδική 
συμμετείχε στην 2η Έκθεση GRECKA PANORAMA 
που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Στάδιο PGE 
Narodowy της Βαρσοβίας, στο περίπτερο της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα στον 
ίδιο χώρο, για πρώτη φορά στην Πολωνία παρου-
σιάστηκε η GREEK FOOD SHOW μία αποκλειστι-
κή διοργάνωση για τα Ελληνικά προϊόντα και την 
υψηλή γαστρονομική παράδοση που διακρίνει την 
χώρα μας. Το Επιμελητήριο θα συμμετάσχει και 
στις εκθέσεις στο Βελιγράδι της Σερβίας (23 έως 
και 25 Φεβρουαρίου 2017) και στο Βουκουρέστι 
της Ρουμανίας (16 έως και 18 Φεβρουαρίου 2017)

■ Η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής κατόρθωσε 
και συγκέντρωσε χρήματα για τη νοσηλεία ενός 
παιδιού, στο πλαίσιο φιλανθρωπικού event. O πρό-
εδρος των ξενοδόχων κ. Τάσιος ευχαρίστησε τα 
μέλη της ΕΞΧ αλλά και τους περιφερειάρχη Από-
στολο Τζιτζικώστα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Ενοικιαζομένων Δημήτρη Χαδαλή, τον πρόεδρο 
της Ένωσης Κάμπινγκ Αντώνη Δεληδημητρίου και 
αρκετές εταιρείες για τη συνδρομή τους.



21

Ρεπορτάζ / Karfitsa

Η Karfitsa στο τηλεφωνικό 
κέντρο της Άμεσης ∆ράσης 

Τα τηλέφωνα χτυπούν 
ασταμάτητα. Έξι άντρες 
και γυναίκες απαντούν 

τη μια κλήση μετά την άλλη. 
Καταγράφουν, ενημερώνουν 
τους εκφωνητές που  συντο-
νίζουν τις δυνάμεις που πε-
ριπολούν και στέλνουν περι-
πολικά ή ομάδες δικυκλιστών 
των ομάδων «Ζ» και «ΔΊΑΣ» 
να επιληφθούν. Συχνά, με 
χρόνο ανταπόκρισης περίπου 
ενός λεπτού. Το 100, τρέχει …
με χίλια! Περίπου 2.500 κλή-
σεις δέχεται το τηλεφωνικό 
κέντρο της Αμέσου Δράσεως 
στο Αστυνομικό Μέγαρο της 
Θεσσαλονίκης τις… καλές 
μέρες. 

Στις δύσκολες μέρες, όταν έχουμε σε 
εξέλιξη σημαντικά γεγονότα, όπως πο-
λυπληθείς διαδηλώσεις, επεισοδιακές ή 
μη, ο αριθμός εκτινάσσεται μέχρι και τις 
8.500 κλήσεις σε μια μέρα.Και όπως λέει 
η Βίκυ που υπηρετεί εδώ και 10 χρόνια 
στο τηλεφωνικό κέντρο, καμία κλήση 
δεν είναι ίδια με τη άλλη, είτε αφορούν 
σε ληστείες, είτε σε μικροεγκλήματα, 
είτε σε κίνδυνο ζωής, είτε σε απλές εξυ-
πηρετήσεις όπως η βεβαίωση του γνη-
σίου υπογραφής κάποιου ηλικιωμένου.

«Τον πρώτο χρόνο μαθαίνεις να διαχειρί-
ζεσαι κάθε κλήση ξεχωριστά», λέει στην 
“KARFITSA” η Βίκυ. «Μετά από χρόνια 
εμπειρίας, το κάνεις σχεδόν αυτόματα, 
αλλά πάντα με σεβασμό στον πολίτη που 
καλεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι εδώ 
τηλεφωνούν άνθρωποι που συχνά βρί-
σκονται σε αγωνία. Σε θυμό για κάτι που 
θέλουν να καταγγείλουν, ή σε πανικό για 
κάτι που βιώνουν, όπως μια κατάσταση 
κινδύνου για τη σωματική τους ακεραι-
ότητα ή ακόμα και τη ζωή τους. Πρέπει 
να αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα τι έχει 
ανάγκη να ακούσει ο πολίτης που καλεί, 
για να καθησυχαστεί όσο χρειάζεται, 
ώστε να σου δώσει τις σωστές πληρο-
φορίες για το που βρίσκεται και τι ακρι-
βώς του συμβαίνει, υπό ποιες συνθήκες. 
Έτσι ώστε να είναι σωστά ενημερωμένοι 
και οι συνάδελφοι που θα σπεύσουν στο 
περιστατικό». Και βέβαια, όταν μιλάμε 
για το πρώτο νούμερο που σκέφτεται ο 
καθένας μας όταν αντιμετωπίζει κίνδυ-
νο, οι ανθρώπινες στιγμές είναι αναπό-
σπαστες από την καθημερινότητα των 
ανθρώπων πίσω από τις γραμμές.

Διαφορετικά τα περιστατικά 

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα περιστα-
τικό. Ένα ζευγάρι με τη γυναίκα έγκυο, 
σε αιμορραγία, ερχόταν με ΙΧ αυτοκίνητο 

από γειτονικό νομό και βρίσκονταν σε πανικό. 
Έπρεπε να είμαστε σε διαρκή επαφή με το ζευ-
γάρι, να συντονίσουμε αρκετές δυνάμεις ώστε 
να κλείσουν κάθετοι δρόμοι και να μείνουν 
ανοιχτοί άξονες για να κινηθεί με μεγάλες τα-
χύτητες το ΙΧ που μετέφερε την αιμορραγού-
σα έγκυο, ως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς όλα είχαν αίσιο τέλος. 
Το χαμόγελο και η ανακούφιση στο τέλος μιας 
τέτοιας προσπάθειας, όταν η δουλειά όλων 
μας έχει κάνει τη διαφορά για έναν άνθρωπο 
που αγωνιά, δεν αναπληρώνονται με τίποτα».

«Η δουλειά είναι ομαδική και όλοι, πρέπει να 
λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι», 
λέει στην “KARFITSA” ο Διευθυντής της 
Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη, ταξίαρχος 
Μιλτιάδης Πουρσανίδης. «Ο τηλεφωνητής θα 
απαντήσει την κλήση θα καταγράψει το περι-
στατικό ηλεκτρονικά και θα κάνει την πρώ-

τη αξιολόγηση χρωματίζοντάς το στο online 
σύστημα, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το 
επείγον του χαρακτήρα. Στη συνέχεια θα το 
αναλάβει ο συνάδελφος εκφωνητής που θα 
ενημερώσει και θα συντονίσει τα περιπολικά 
ή τις ομάδες δικυκλιστών που θα αποσταλούν. 
Κάθε δευτερόλεπτο  μετράει και είμαστε υπε-
ρήφανοι για τις επιδόσεις μας. Έχουμε περί-
πτωση ληστείας, με χρόνο ανταπόκρισης 37 
δευτερόλεπτα. Ο μέσος όρος ανταπόκρισης 
είναι περίπου 1,5 λεπτό. Και διαρκής στόχος εί-
ναι να είμαστε όσο πιο άμεσοι γίνεται». Την ώρα 
της παρουσίας μας στο τηλεφωνικό κέντρο, σε 
εξέλιξη βρισκόταν η ανταπόκριση σε μια κλήση 
για βιασμό. Λίγη ώρα αργότερα, διευκρινίστηκε 
ότι το περιστατικό δεν ήταν εξελισσόμενο εκεί-
νη την ώρα, αλλά η κλήση αφορούσε καταγγε-
λία για βιασμό, που σύμφωνα με την παθούσα 
είχε συμβεί πριν… έξι μήνες.

«Δεν αξιολογούμε… 
ανταποκρινόμαστε» 
Ψεύτικη καταγγελία από θυμό για 
κάποιο χωρισμό; Καθυστερημένη 
καταγγελία από ένα θύμα που συ-
γκέντρωνε δυνάμεις ψυχής για να 
καταγγείλει τον βιαστή του; «∆ουλειά 
μας δεν είναι να αξιολογήσουμε το 
αληθές ή μη της καταγγελίας, αλλά 
να ανταποκριθούμε άμεσα», εξηγούν 
οι αστυνομικοί του “100”. «Η αλήθεια 
θα βρεθεί στο στάδιο της ανάκρισης 
αργότερα. Γι’ αυτό, λέμε πως είμαστε 
η αιχμή του δόρατος και το καλύτε-
ρο “εργαλείο” είναι η μοτοσικλέτα», 
συμπληρώνει ο ταξίαρχος Μιλτιά-
δης Πουρσανίδης. «Στα περισσότερα 
περιστατικά σπεύδουν δικυκλιστές. 
Και όταν πρόκειται για μη επείγουσες 
κλήσεις, πηγαίνουν και άνδρες με 
περιπολικά αυτοκίνητα από τα κατά 
τόπους τμήματα. Αυτή τη στιγμή εί-
ναι διάσπαρτες σε κομβικά σημεία σε 
όλο το πολεοδομικό συγκρότημα 520 
μοτοσικλέτες των ομάδων “Ζ” και 
“∆ΙΑΣ” για να εξασφαλίσουμε αμε-
σότητα ανταπόκρισης σε κάθε σημείο 
της Θεσσαλονίκης.»

Η Άμεση ∆ράση της Θεσσαλονίκης, 
δεν αισθάνεται υπερήφανη μόνο για 
τους άνδρες και τις γυναίκες που τη 
στελεχώνουν, αλλά και για την υπο-
δομή της. Από το δίκτυο καμερών για 
τον έλεγχο κεντρικών σημείων της 
πόλης -κυρίως των κυκλοφοριακών 
συνθηκών- μέχρι το online σύστημα 
που επιταχύνει τους χρόνους ανταπό-
κρισης, ακόμα και τους ασυρμάτους 
τελευταίας τεχνολογίας που εξασφα-
λίζουν το απόρρητο των διαβιβάσε-
ων.  Αστυνόμος μας έδειξε μια τέτοια 
μοτορόλα, αξίας …1012 ευρώ, αντί 
των 30-40 ευρω που κόστιζαν οι πα-
λιές μοτορόλες. «Κάποτε, μας ακού-
γανε όποιοι είχαν μοτορόλες, όπως 
και εσείς οι δημοσιογράφοι την ώρα 
που εξελισσόταν τα περιστατικά… 
Συγνώμη, που τώρα πια δεν θα μπο-
ρείτε», μας είπαν χαριτολογώντας.

Το «100» 
τρέχει…με χίλια!

Της Φιλίας Νομικού
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Karfitsa / Απόψεις

Οι ελληνικές εξαγωγές 
υπό το πρίσμα των 
διεθνών εξελίξεων

Τελικά, δεν έχουν 
το Θεό τους! 

«Δεν αξίζουν μόνο 
καθρεφτάκια οι ιθαγενείς …»

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) 
του φετινού Οκτωβρίου, προβλέπεται αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου 
της τάξης του 2,6%, για το 2016, όταν μόλις πέρυσι οι ίδιες προβλέψεις 
έδιναν ένα ποσοστό αύξησης του 4,1%. Για το 2017 η αντίστοιχη αύξηση 
είναι της τάξης του 3,8%.Παρόμοιες εξελίξεις, με πτωτικές τάσεις προ-
βλέπεται για το ΑΕΠ των ΗΠΑ (περυσινές προβλέψεις έδιναν αύξηση για 
το 2016, της τάξης του 2,8%, ενώ οι φετινές 1,6% και 2,2% για το 2017).  
Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προβλέψεις του ∆ΝΤ του 2015, σε 
σχέση με εκείνες του 2016 δε διαφέρουν ουσιαστικά για την ευρωζώνη, 
(αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% το 2016, και κατά 1,5% το 2017), ενώ ο 
πληθωρισμός θα παραμείνει κάτω από 1,6% τόσο το 2016 όσο και το 
2017.

Οι παρεμβάσεις της  ΕΕ αναφέρονται σε δράσεις υπέρ μιας ενιαίας εφαρ-
μογής πολιτικών με σκοπό την, προληπτική εποπτεία των συστημικών 
εποπτικών ιδρυμάτων, την εγγύηση των καταθέσεων, την ποσοτική χα-
λάρωση έως τον Μάρτιο του 2017, το σχέδιο Γιούγκερ και την κατανομή 
βαρών για το μεταναστευτικό. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύνολο πολιτικών που αναφέρονται στην: 
Αγορά χρεογράφων του ∆ημοσίου από 60 σε 80 δις ευρώ, αρχίζοντας 
από τον Απρίλιο του 2016. Επιπλέον αποφάσισε την δημιουργία ενός 
νέου προγράμματος αγοράς εταιρικών ομολόγων σε ευρώ επενδυτικής 
βαθμίδας, που έχουν εκδοθεί από μη τραπεζικές επιχειρήσεις. Τέλος, 
με μια νέα σειρά στοχευμένων πράξεων παρέχει ισχυρά κίνητρα στις 
εμπορικές τράπεζες για να στηρίξουν με χρηματοδότηση την οικονομι-
κή ανάπτυξη στη ζώνη ευρώ.  Η δυναμική της ανάπτυξης, περιορίζεται 
και στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η αύξηση του ΑΕΠ από 5,1% θα 
διαμορφωθεί στο 4,5%  το 2016. Παρόμοιες τάσεις θα καταγράψει και 
το ΑΕΠ της Κίνας. (Αύξηση κατά  6,9% το 2015, κατά 6,6%  το 2016 
και 6,2% το 2017). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, η αύξηση του ΑΕΠ κινείται επάνω από τον μέσο όρο των ανα-
πτυγμένων χωρών.

Η τιμή του πετρελαίου φαίνεται ότι θα ισορροπήσει στα 50,6 δολάρια το 
βαρέλι το 2017, όταν το 2016 ανερχόταν σε 42,9 δολάρια. Να υπενθυ-
μίσουμε ότι η τιμή του μαύρου χρυσού το 2015 προσέγγισε τα επίπεδα 
της Ιρανικής επανάστασης (1980-81), κινούμενη γύρω  στα 38 δολάρια. 
Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, (κάτω των 50 δολαρίων το βαρέλι) 
ευνοούν από τη μια πλευρά τους καταναλωτές και παραγωγούς των βι-
ομηχανικών κρατών, βελτιώνοντας την ευημερία, από την άλλη όμως, 
μέσω της μείωσης των εσόδων των πετρελαιοπαραγωγών κρατών, 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές, εξέλιξη που 
θα επιδεινώσει την βεβαρημένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όχι 
μόνο. Οι διεθνείς εξελίξεις για το 2017, εύλογα επηρεάζουν τα οικονομι-
κά μεγέθη των κρατών, σε διαφορετικό όμως βαθμό ανά χώρα. Ως προς 
την ελληνική οικονομία, οι διεθνείς τάσεις στο εμπόριο, θετικές αλλά 
ασθενέστερες σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, επηρεάζουν σε πε-
ριορισμένο βαθμό το ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο για τους ακόλουθους 
λόγους. Η εγχώρια οικονομία, ως μικρή οικονομία, λόγω του μεγέθους 
της, έχει τα περιθώρια να υπερκεράσει τα εμπόδια που προκαλούνται από 
την μη προβλεπόμενη αύξηση του διεθνούς εμπορίου. 

Το μικρό της μέγεθος λοιπόν, συνεπάγεται μικρό μερίδιο στις εξωτερικές 
αγορές, στοιχείο που ασκεί περιορισμένες πιέσεις, προσδίδοντας τις εξα-
γωγές μας αρκετή ευελιξία και δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης, παρά τις 
πρόσφατες θετικές επιδόσεις που κατέγραψαν οι εγχώριες εξαγωγές, η 
χώρα εξακολουθεί να εξάγει μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, εξέλιξη που δεί-
χνει και τη δυναμική τής περεταίρω επέκτασης στις διεθνείς αγορές.  Από 
την άλλη, δεν έχει επεκταθεί σε αρκετές αγορές, όπου μπορεί να κερδίσει 
θεαματικά έδαφος, καθώς σήμερα η εκεί παρουσία της παραμένει μικρή 
ή ανύπαρκτη.  Το μέγεθος λοιπόν της οικονομίας μας, σε συνδυασμό 
με τη νέα στρατηγική εξωστρέφειας των επιχειρήσεων –το προϊόν της 
επταετούς πολιτικής λιτότητας, που οδήγησε στην περιστολή της εσω-
τερικής ζήτησης– ερμηνεύουν τις θετικές προβλέψεις για αύξηση των 
εξαγωγών το 2017, όπου θα καταγράψουν αύξηση κατά 5,3%. Επίσης, 
καταδεικνύουν τις προοπτικές της σε ένα διεθνές περιβάλλον με θετικές 
εξελίξεις σε μικρή ή μεγάλη έκταση. 

*Ο κ. Μάρδας είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης και πρώην 
υφυπουργός Εξωτερικών

Η κυβέρνηση δήλωσε την εβδομάδα αυτή ότι 
υπάρχει προσπάθεια κατατρομοκράτησης των 
ελευθέρων επαγγελματιών από τα ΜΜΕ σχετικά 
με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Πραγματι-
κά, δηλαδή, δεν έχουν τον Θεό τους. Μήπως μας 
θεωρούν όλους «Κατρούγκαλους»; (Αλήθεια, 
που είναι κρυμμένο αυτό το παιδί);

Η κυβέρνηση, αφού υποβοήθησε τη χώρα να αυ-
τοκαταστραφεί πέρσι, αφού οι φορολογούμενοι 
έχασαν 20 δισεκατομμύρια από τις μετοχές του 
κράτους στις τράπεζες, αφού πέταξαν 7 δις από 
τα κέρδη των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας στα σκουπίδια, αφού φόρτωσε την 
παραγωγική οικονομία με τα capital controls κι 
ένα τσουβάλι φόρους, αφού είπε στους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες ότι «αυτά που ήξεραν να τα 
ξεχάσουν» (δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ θα κά-
νουμε σοβαρό καπιταλισμό, δεν θα κάνει ο καθέ-
νας ό,τι θέλει!), αφού κατέστρεψε τις εξαγωγές 
και έστειλε στον αγύριστο τις ιδιωτικοποιήσεις, 
αφού στον προϋπολογισμό του 2017 εξαφανίζει 
τα 1.3 δις υποτιθέμενα έσοδα από την ΕΚΤ, αφού, 
αφού αφού… σήμερα παριστάνει την υπεύθυνη 
δύναμη που κουνά και το χέρι στα ΜΜΕ και στην 
αντιπολίτευση. Μήπως νομίζουν ότι έχει περάσει 
ο νόμος Παππά; 

Εν τω μεταξύ, προβλέπω έκρηξη της παραοικο-
νομίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κλείνουν 
τα μπλοκάκια θα δραστηριοποιηθούν, για να μην 
πεινάσουν βέβαια, στην αδήλωτη οικονομία. 
Αυτό που θα εκπλήξει την κυβέρνηση είναι ότι 
θα βρουν συμπαραστάτες στην κοινωνία καθώς 
όλοι λίγο-πολύ πλήττονται από τον φορολογικό 
παραλογισμό. Και μετά η κυβέρνηση θα πάει να 
πει ότι για όλο αυτό φταίνε οι δανειστές και ο κ. 
Φλαμπουράρης θα δηλώσει από κάποιο ουζερί 
της Αίγινας ότι πρέπει να ξαναδοθεί το επίδομα 
και ότι αν δεν υπάρχουν λεφτά φταίνε πάλι οι κα-
κοί ξένοι.

Να θυμίσω στην τρομερά αποτελεσματική αυτή 
κυβέρνηση ότι όλα στη ζωή είναι εφήμερα, πολύ 
περισσότερο στην πολιτική.  Και ότι όσο χειρό-
τερα τα κάνουν τόσο χειρότερα θα τα λουστούν. 
Γι’ αυτό να είναι σίγουροι.  Αν τα γεμιστά είναι 
άνοστα, θα τους επιστραφούν γιαούρτια.   

*Η κ. Μάρκου είναι ανεξάρτητη βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης

Ασφαλώς και η όποια παροχή οικονομικής βοήθειας σε 
εισοδηματικά ενδεείς συνανθρώπους μας είναι πάντοτε 
ευπρόσδεκτη και αναγκαία. Ειδικά μάλιστα στη σημερινή 
εποχή, καθίσταται ακόμη περισσότερο απαραίτητη. Το κύ-
ριο ζητούμενο όμως δεν είναι να παρέχουμε απλά μια προ-
σωρινή λύση σε ένα πρόβλημα και να κρυφτούμε πίσω από 
το δάχτυλό μας αναφορικά με τις παρενέργειες που αυτό 
προκαλεί, μετατοπίζοντας για το μέλλον τις όποιες προ-
σπάθειες οριστικής επίλυσής του. 

Εν προκειμένω η εξαγγελία για παροχή έκτακτου, εφάπαξ 
καταβαλλόμενου, βοηθήματος ποσού κατά μέσο όρο 340 
ευρώ σε 1.600.000 συνταξιούχους είναι προφανές ότι απο-
τελεί σταγόνα στον ωκεανό της απόγνωσης που τους έχει 
προκαλέσει η κατακρήμνιση των συντάξεων τους επί μία 
6ετία ή διαφορετικά δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο δέ-
ντρο, απαξιώνοντας το δάσος. ∆εν αποτελεί τίποτε περισ-
σότερο από μία μεμονωμένη και ξεκάθαρα αποσπασματική 
ενέργεια που δεν εμπεριέχει καμία απολύτως αναπτυξιακή 
προοπτική. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία (παραμονές Χρι-
στουγέννων) και την ηλικιακή ομάδα (συνταξιούχοι) που 
επελέγη για να διοχετευθεί το «οικονομικό πλεόνασμα», 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πλέον πιθανό είναι τα χρήμα-
τα να οδηγηθούν αποκλειστικά στην αγορά καταναλωτικών 
αγαθών και σε μεγάλο ποσοστό παιχνιδιών για τα εγγόνια 
τους.  Έτσι όμως το πρόβλημα δεν λύνεται απλά διογκώνε-
ται και είναι βέβαιο ότι θα το βρούμε εκ νέου μπροστά μας. 

Αν όμως με αυτά τα χρήματα παρέχονταν κίνητρα και ώθη-
ση για επενδύσεις, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα αποτελέ-
σματα; Και για να μην μιλάμε θεωρητικά δεν αναφέρομαι σε 
δυσκίνητες και μεγαλεπήβολες επενδύσεις τεράστιας αξίας 
και αμφίβολης αποτελεσματικότητας, που πολλές φορές 
μπλέκονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και δεν ολο-
κληρώνονται ποτέ.   

Προτείνω κάτι ασφαλέστερο και ευχερώς υλοποιήσιμο, 
που αφορά τον πρωτογενή τομέα παραγωγής της πατρίδας 
μας. Έτσι θα μπορούσαν να επιδοτούνταν άμεσα και σε πο-
σοστό ακόμη και 100 % για την αγορά βοοειδών και αιγο-
προβάτων καθώς και για τη δημιουργία ή ανακαίνιση των 
κτηνοτροφικών τους μονάδων νέοι ή ήδη υπάρχοντες κτη-
νοτρόφοι σε όλη την ελληνική ύπαιθρο. Ή ακόμη, να δίνο-
νταν και σε αγρότες ανάλογη επιδότηση με την υποχρέωση 
να σπείρουν συγκεκριμένες καλλιέργειες, που θα κάλυπταν 
στο σύνολό τους τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και θα 
διοχετεύονταν και σε άλλες χώρες. Και μόνο αν αναλογι-
στούμε ότι σε ετήσια βάση οι εισαγωγές από το εξωτερικό 
βόειου κρέατος ανέρχονται περίπου σε 1,5 δις ευρώ αρκεί 
για να καταδείξει τη σημασία των παραπάνω. Με τον τρό-
πο αυτό θα μπορούσαν να υποστηριχτούν δεκάδες χιλιάδες 
συμπολίτες μας, που με την δραστηριότητά τους θα παρεί-
χαν απασχόληση σε ακόμη περισσότερους. 

Από όλα αυτά μόνη ωφελημένη η ελληνική οικονομία που 
και την ανεργία θα καταπολεμούσε και τις εισαγωγές (άρα 
το πολύτιμο συνάλλαγμα) θα περιόριζε και φυσικά θα εισέ-
πραττε φόρους και εισφορές που θα ενίσχυαν τα πολύπα-
θα ασφαλιστικά ταμεία.  Άλλωστε είναι γνωστό πως είναι 
προτιμότερο να μάθεις σε κάποιον να ψαρεύει παρά να του 
χαρίζεις διαρκώς τροφή (επιδόματα εν προκειμένω) !

*Η κ. Νάκου, είναι Αναπληρώτρια Γραµµατέας Σχέσεων 
Κοινωνίας Κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας

Του Δημήτρη Μάρδα*

Της Κατερίνας Μάρκου*Της Βίκης Νάκου*
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Πέντε νέα προγράμματα για την απασχόληση 
52.000 ανέργων πρόκειται να υλοποιηθούν 
μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Όπως σημειώ-
νεται από το υπουργείο Εργασίας, στόχος είναι 
η υποστήριξη των ανέργων και απευθύνονται 
στους δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικο-
νομίας προς ενίσχυση των επιχειρήσεων με την 
προϋπόθεση, όπως ορίζεται, ένα ποσοστό των 
ανέργων να συνεχίσει να εργάζεται και μετά τη 
λήξη του προγράμματος. Πρόγραμμα προώθη-
σης 11.000 άνεργων νέων έως 29 ετών, στην 
αυτοαπασχόληση, με επιδότηση των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την 
έναρξη της δραστηριότητάς τους. Ολοκληρω-
μένη Παρέμβαση για 8.000 νέους έως 24 ετών 
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
κατάρτισης για την προώθησή τους εναλλακτι-
κά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 
απασχόληση, προγράμματα προώθησης στην 
αυτοαπασχόληση ή στην επιχειρηματικότητα. 
Πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης  και απα-
σχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής 
οικονομίας. Η δράση, συνολικού προϋπολογι-
σμού 112 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται 
σε 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, θα 
υλοποιηθεί με τη μέθοδο των επιταγών κατάρ-
τισης (Training Voucher) και αφορά σε συνολικά 
60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων 
της Οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υπο-
δομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Ύγρών 
Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομη-
χανία και Αγροτικός Τομέας). Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών και 
πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) 
σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής 
οικονομίας. Μετά τη λήξη της επαγγελματικής 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης δίνεται η 
δυνατότητα απασχόλησης σε 10.000 από τους 
ωφελούμενους του προγράμματος. Οι αιτήσεις 
ξεκίνησαν 1 Δεκεμβρίου. Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 
10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, σε επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανο-
μένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η 
συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 
12 μήνες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο προ-
σεχές διάστημα. Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για τη μετατροπή του επιδόματος ανερ-
γίας σε επιδότηση εργασίας διάρκειας 12 μηνών 
+ 3 μήνες δέσμευση του εργοδότη. Η δράση θα 
υλοποιηθεί στο προσεχές διάστημα.

■ Νέες εγγραφές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δή-
μου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ) όπου νέοι και μεγαλύ-
τεροι -από όλη την κεντρική Μακεδονία- μαθαίνουν 
περισσότερα, είτε για το αντικείμενο που σπούδασαν 
είτε για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους για το… κάτι 
άλλο στην ζωή και στην εργασία (βλ φωτο) Πτυχιού-
χοι θεολογίας μαθαίνουν… μακιγιάζ, 50χρονες νοικο-
κυρές υπολογιστές – με κρατική πιστοποίηση – επαγ-
γελματίες από γειτονικούς νομούς της Θεσσαλονίκης 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για τη δουλειά που 
βρίσκεται σε κρίση και «δεν σταυρώνουν τα χέρια» 
αλλά αντιθέτως προσπαθούν ακόμη περισσότερο. Τα 
νέα προγράμματα κατάρτισης και γνώσης (καθώς και 
πιστοποίησης για υπολογιστές η οποία γίνεται από τε-
χνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης) αρχίζουν στις 9 Ιανουαρίου και οι εγγραφές 
ολοκληρώνονται τις πρώτες ημέρες των μαθημάτων 
στο τηλέφωνο 2310.313.414 

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυ-
ψη της δαπάνης από ιδίους πόρους, συνολικά οκτώ 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών των σχολών - δράσεων (Ωδεία, Σχολή χορού, 
εικαστικά και θεατρικά εργαστήρια, εργαστήρι πληρο-
φορικής) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ), που εδρεύει στο Δήμο 
Παύλου Μελά. (τηλ. επικοινωνίας: 2310 662944 και 
2310 642405).  

■ Προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για 
την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρω-
παϊκού Προγράμματος, ανακοίνωσε η Κοινωφελής 
Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), 
που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. (τηλ. επικοινω-
νίας: 2311821723).

■ «Τρέχει» το “VOUCHER” ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Η δράση δί-
νει τη δυνατότητα σε άνεργους από 29 έως 64 ετών, 
να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που 
θα περιλαμβάνουν: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρ-

Business Βορείων
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τισης 120 ωρών, σε 59 ειδικότητες 10 αναπτυσσό-
μενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως 
εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγ-
γέλματα, τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση 
στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά, 
ενέργεια, αγροτικός τομέας & βιομηχανία) Πληροφο-
ρίες στο  τηλέφωνο  του δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕ-
ΔΗΘ) 2310.313.414  

■ Παράταση στο πρόγραμμα προσλήψεων 10.000 
ανέργων ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, ως 
νέα καταληκτική  ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 
9 Ιανουαρίου 2017. To «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων 
ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και διά βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ 
ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

■ Δέκα μέρες απομένουν για να ανοίξει και πάλι τις 
πύλες η ΔΕΘ- HELEPXO, με την Expowedding να εί-
ναι η πρώτη έκθεση που θα πραγματοποιηθεί 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 Θεσσαλονίκη, με 
περισσότερους από 100 εκθέτες από τον χώρο του 
γάμου και της βάπτισης, να δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό και να παρουσιάζουν τις  προτάσεις τους, για 
έναν  τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. 

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15 
ατόμων για την αντιμετώπιση εποχιακών ή παροδι-
κών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό 
Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», που εδρεύει στα 
Γρεβενά, για την χειμερινή περίοδο 2016 – 2017. Οι 
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των 
αιτήσεων: στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr).

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη αναγκών αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα, δημοσίευσε ο Δήμος Βόλβης, 
που εδρεύει στον Σταυρό Ν. Θεσσαλονίκης.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – η Θεσσαλονίκη σε εικόνες του Σάββα Αυγητίδη

Επιχειρηματικό
βοριαδάκι...

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ να ευχηθούμε ότι θα είναι 
το 2017 αν και «ξημέρωσε» άσχημα με νέες 
αυξήσεις και με αναγγελίες για περεταίρω 
μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις! Κατά τα 
άλλα όμως, οι «ειδικοί» προβλέπουν ότι θα 
επιστρέψουμε στις αγορές - χωρίς να προ-
βλέπουν το οικονομικό κόστος - και ότι θα 
φανούν επιτέλους τα πρώτα σημάδια μιας μι-
κρής έστω ανάπτυξης... Οξύμωρα πράγματα 
την ίδια ώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
στις εφορίες ξεπέρασαν τα 95 δις. και στα 
ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 35 δις. (!).

Αν προσθέσουμε σε αυτά και τα 130 δις. των 
«κόκκινων δανείων» των τραπεζών, τότε 
έχουμε ένα δεύτερο εσωτερικό μνημόνιο, που 
θα μας οδηγήσει πολύ σύντομα, σε  απρόβλε-
πτες δραματικές κοινωνικές εξελίξεις!

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ παρανο-
μίες, κλεπταποδοχές και πολλές παραβατικές 
ενέργειες διαπίστωσε έρευνα του Σ∆ΟΕ στα 
Ανταλλακτήρια Χρυσού και στα Ενεχυροδα-
νειστήρια, που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια 
στους κεντρικούς δρόμους και στις γειτονιές 
όλης της χώρας! Υπόσχονται την αγορά κο-
σμημάτων πάνω από την τιμή του χρυσού και 
μετρητά στο χέρι (!) με απόλυτη εχεμύθεια. 
Αλήθεια, πως γίνεται αυτό εν μέσω capital 
controls; Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνι-
κής Αστυνομίας βάσει σωρείας καταγγελιών, 
ερευνούν αυτές τις «επιχειρήσεις» και ως 
χώρους κλεπταποδοχών από ληστείες που 
έγιναν σε κοσμηματοπωλεία και κατοικίες. Η 
παράνομη δραστηριότητα φαίνεται ότι υπο-
θάλπεται από κυκλώματα του εξωτερικού 
που δρουν καλά οργανωμένα στην Ελλάδα 
της κρίσης και προωθούν εκατοντάδες κιλά 
χρυσού και ασημιού χωρίς νόμιμα παραστατι-
κά στην Γερμανία! Αυτό έδειξαν τουλάχιστον 
τρεις περιπτώσεις συλλήψεων στα Γιάννενα, 
που φαίνεται είναι ο εύκολος δρόμος παρά-
νομης εξαγωγής χρυσού μέσω Αλβανίας και 
Ιταλίας. Σε πρώτη ανάγνωση εκτός του ότι 
χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για το 
κράτος, πίσω απ’ όλα αυτά κρύβεται η δρα-
ματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
ο ελληνικός λαός, που για λόγους επιβίωσης 
«σκοτώνει» τις οικονομίες μιας ζωής, οι-
κογενειακά τιμαλφή και κοσμήματα για ένα 
κομμάτι ψωμί! Το κατώφλι μας, δηλώνει 
ιδιοκτήτης ανταλλακτηρίου χρυσού της Θεσ-
σαλονίκης, περνούν «τρανταχτά» ονόματα 
της πόλης που «ζορίζονται». Άνθρωποι που 
παλιότερα είχαν πολλά λεφτά, αναγκάζονται 
τώρα λόγω της κρίσης, να ξεπουλήσουν ότι 
έχουν και δεν έχουν για λίγα μόλις ευρώ! Για 
να επιβιώσουν, αυτοί και οι οικογένειές τους 
ή για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους προς την 
Εφορία...

*Ο κ. Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Του Ντίνου Κωστόπουλου
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Karfitsa / Ρεπορτάζ

ΟΎΤΕ… 2.000 ΓΊΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ

Πολιτική για τα αδέσποτα
µε… λίγα ευρώ
Περίπου 600.000 ευρώ που έχουν εγκριθεί από τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικο-

νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΎΑ, ΚΑΔ 91108), αναμένεται να διευκρινι-
στεί τις επόμενες μέρες πως θα κατανεμηθούν στους 325 δήμους της χώρας για 

τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων, ή για υπηρεσίες περισυλλογής, καταγρα-
φής,  περίθαλψης και στείρωσης.

Της Φιλίας Νομικού

Και από το σημείο αυτό, ξεκινά η φάρσα που έγκειται στα εξής:

1ον: Η χρηματοδότηση είναι δραματικά μειωμένη σε σχέση με το 
1.300.000 ευρώ που είχε εγκριθεί το 2015. Σαν να λέμε δηλαδή, ότι 
και τα αδέσποτα υφίστανται σκληρές περικοπές λόγω μνημονίου!

2ον: Κατά μέσο όρο, αναλογούν 1.846 ευρώ σε κάθε δήμο, για ολό-
κληρο το χρόνο. 

3ον: Η χρηματοδότηση βάζει στην ίδια μοίρα τα «νταχάου» και 
τους… δον Κιχώτες! 

Βλέπετε, τα ελάχιστα δημοτικά κυνοκομεία της χώρας, σύμφωνα 
με τις καταγγελίες όλων των φιλοζωικών οργανώσεων λειτουρ-
γούν ως «νταχάου» με απαράδεκτες συνθήκες. Από την άλλη, 
στους υπόλοιπους δήμους που δεν έχουν δικές τους υποδομές, στη 
συντριπτική πλειονότητα δηλαδή,  η προσπάθεια διαχείρισης των 
πληθυσμών αδέσποτων ζώων, όταν υπάρχει, βασίζεται σε …δον 
Κιχώτες, μετρημένους στα δάχτυλα, είτε δημοτικούς υπαλλήλους, 
είτε μέλη φιλοζωικών οργανώσεων που κάθε άλλο παρά πολυά-
ριθμα είναι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη.

«Για τον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης, έχουμε όλο κι όλο …
έναν εκπαιδευμένο εργαζόμενο για περισυλλογή αδέσποτων 
ζώων», λέει στην KARFITSA, η κ. Νατάσα Παπαγεωργίου κτηνί-
ατρος στο Τμήμα Κτηνιατρικής και Ζωολογικού Κήπου του δήμου 
Θεσσαλονίκης. «Πέραν τούτου, ασφαλώς είμαστε και 2-3 κτηνία-
τροι που όμως έχουμε κι άλλες αρμοδιότητες», διευκρινίζει. «Χάρη 
σ’ αυτόν τον έναν εργαζόμενο, περνούν κάθε χρόνο από τα χέρια 
μας περίπου 150-180 καινούργια αδέσποτα για καταγραφή, φρο-
ντίδα και σήμανση. Και βέβαια το έργο δεν είναι εύκολο. Ευτυχώς 
έχουμε τη συνεργασία της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ που συν-
δράμει στην υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και δύο πιστοποι-
ημένων φιλοζωικών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, με τις επω-
νυμίες “Καταφύγιο Ζώων” και “Νοιάζομαι”».

Το να δημιουργηθεί βέβαια, ένα ακόμα δημοτικό κυνοκομείο 
όπως-όπως, δεν θα ήταν λύση με βάση τα καταγεγραμμένα άσχη-
μα προηγούμενα. Όπως εξηγεί άλλωστε η κ. Παπαγεωργίου, με 
δεδομένο το γεγονός ότι πολλά αδέσποτα ζώα στη Θεσσαλονίκη 
διαρκώς μετακινούνται από δήμο σε δήμο, το πρόβλημα δεν μπο-
ρεί να διαχειριστεί ένας δήμος μόνος του. Επιπλέον, τα τελευταία 
τρία χρόνια περισσότερο, έχει ενταθεί το φαινόμενο εγκαταλείψεων 
ζώων από ανθρώπους που τα είχαν ως κατοικίδια αλλά δεν μπο-
ρούν πλέον να τα φροντίσουν λόγω της οικονομικής κρίσης.

«Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κάτοχοι κάποιων τυχερών ζώων, μας 
αναζητούν πριν καταλήξουν στην απόφαση να τα εγκαταλείψουν 
ως αδέσποτα. Τότε, ως έναν βαθμό, τους στηρίζουμε, είτε με πα-
ροχή ζωοτροφής, είτε με την κάλυψη κάποιων κτηνιατρικών πρά-
ξεων, ώστε να μείνει το ζώο στην οικογένεια και να μην καταλήξει 
αδέσποτο. Ευχής έργον θα ήταν να δημιουργηθεί ένα διαδημοτικό 
καταφύγιο αδέσποτων ζώων, με τη συνεργασία περισσότερων δή-
μων του πολεοδομικού συγκροτήματος, ή του νομού Θεσσαλονί-
κης, αλλά κι αυτό δεν είναι εύκολο, διότι αν θέλουμε να γίνει σω-
στή δουλειά πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές: 
χωροθέτηση εκτός κατοικημένης περιοχής, σωστές εγκαταστάσεις, 
σωστή στελέχωση με προσωπικό, κτηνιατρικές υποδομές, μονάδα 

βιολογικού καθαρισμου, κ.α. Και παρ’ όλο που έχει συζητηθεί κατά 
καιρούς το ενδεχόμενο, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει».

Ο ρόλος των εθελοντών

Από την άλλη και ο εθελοντισμός στο θέμα της διαχείρισης αδέ-
σποτων ζώων, μοιάζει άλλοτε υπερτιμημένος και άλλοτε …παρε-
ξηγημένος.

«Συχνά προσπαθούμε να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ελέφα-
ντες», εξηγεί η υπεύθυνη της φιλοζωικής οργάνωσης “Νοιάζομαι” 
κ. Παρασκευή Καλαϊτζίδου. «Ο κόσμος ακούει “φιλοζωική” και νο-
μίζει πως το έχουμε… επάγγελμα και ζούμε από τα ζώα. Όχι πως 
δεν υπάρχουν τα σάπια μήλα που βγάζουν το όνομα στους υπόλοι-
πους, αλλά δυστυχώς, επικρατεί μια καχυποψία που δεν αξίζει σε 
πολλούς από εμάς. Έτσι, καταλήγουμε η οργάνωση να αποτελείται 
ουσιαστικά από 2-3 άτομα που τρέχουμε για τα πάντα. Εγώ είμαι και 
ιδρύτρια και οικονομική αιμοδότρια και καθαρίστρια και γραφίστρια 
και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ασφαλώς η συνεργασία με 
το δήμο, δεν συνεπάγεται κάποια χρηματοδότηση. Δια νόμου, δεν 
επιχορηγούμαστε, ούτε από το κράτος, ούτε από τον δήμο. Αντίθετα 
πληρώνουμε και φόρο επιτηδεύματος επειδή μας θεωρούνε ΜΚΟ 
ως προς αυτό. Η συνεργασία μας με τον Δήμο, έγκειται στην προ-
σωρινή φιλοξενία κάποιων ζώων από μέρους μας, στο να τρέξου-
με σε κάποιο περιστατικό το απόγευμα που δεν υπάρχει δημοτικός 
υπάλληλος, στο να επικοινωνήσει μαζί μας κάποιος πολίτης που θα 
βρει ένα αδέσποτο τραυματισμένο και θέλει να ξέρει που να το πάει. 
Σε κάποιες περιπτώσεις οι δήμοι βοηθούν με προσφορά τροφής, 
αλλά εμείς δεν έχουμε δει ούτε αυτό».

«Τα πράγματα είναι χειρότερα από κάθε άλλη φορά, έχουμε απελ-
πιστεί» σχολιάζει από την πλευρά της η κ. Βάσω Χατζημανώλη 
υπεύθυνη του σωματείου “Καταφύγιο Ζώων”, του μοναδικού στην 
Ελλάδα που διαθέτει ιδιόκτητο χώρο και  φιλοξενεί αυτή την στιγ-
μή  300 σκυλιά και 60 γάτες. Όπως λέει στην KARFITSA από πλευ-
ράς χρηματοδότησης από το κράτος δεν υπάρχει καμία ενίσχυση : 
«τρώμε όλες τις συντάξεις ,τα εφάπαξ τα ενοίκια. Δεν γίνεται τίποτα 
δωρεάν υπογραμμίζει όλα τα καλύπτουμε μόνοι μας και φυσικά 
χρωστάμε. Μόνο από τροφές χρειαζόμαστε εφτά εικοσάκιλα την 
ημέρα , χώρια για τις γάτες και από εκεί και πέρα φάρμακα για καρ-
διοπαθή ζώα ή ζώα με λεισμάνια και σ αυτό συνεργαζόμαστε με το 
ΑΠΘ που τα παρακολουθούν ξέροντας ότι τα ζώα έχουν υπεύθυνη 
φροντίδα».

Η ίδια εξηγεί για τους  δήμους, πως δεν έχουν όλοι προγράμματα 
όπως είναι υποχρεωμένοι από το νόμο αλλά και όπου υπάρχουν 
υπολειτουργούν, είτε γιατί είναι λίγα τα χρήματα, είτε γιατί δεν 
έχουν κατάλληλο προσωπικό.«Δεν μπορεί ένας δημοτικός υπάλλη-
λος να χειριστεί ολόκληρο πρόγραμμα, ή να χρυσοπληρώνουν 300 
ευρώ τις στειρώσεις που εμένα μου κοστίζουν περίπου 110 ευρώ». 
Και προσθέτει :«Τουλάχιστον στο δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 
1-2 ευαίσθητοι άνθρωποι και έχουμε καλύτερη συνεργασία, αλλά 
και αυτοί δεν έχουν τα μέσα για πολλά πράγματα, ούτε πρόγραμμα 
όλο το χρόνο.» Σύμφωνα με την κ. Καλαϊτζίδου, εξίσου στρεβλή 
είναι και η εικόνα της φιλοζωίας γενικώς στη χώρα μας. 

Η δύναμη των social media
«Οι πραγματικοί εθελοντές 
είναι ελάχιστοι. ∆εν εννοώ 
αυτούς που θα βρουν ένα ζώο 
και θα το πάνε στο κτηνίατρο. 
Εννοώ εκείνους που θα συν-
δράμουν σε τακτική βάση μια 
οργάνωση. Για παράδειγμα 
με τη διαχείριση των social 
media. Και επιπλέον, αν θέ-
λετε τη γνώμη μου, φιλοζω-
ία δεν είναι απλά να έχουμε 
ένα ζώο σπίτι μας. Φιλοζωία 
είναι να αφήνουμε ένα κου-
πάκι νερό στο πεζοδρόμιο 
έξω από την πολυκατοικία ή 
το σπίτι μας για τα αδέσπο-
τα. Ή να πάρουμε τα παιδιά 
μας και να τα πάμε σε ένα 
καταφύγιο ζώων να έρθουν 
σε επαφή με φιλοξενούμενα 
ζώα, να τα βγάλουν βόλτα 
με λουράκι, να ενημερωθούν 

από εμάς, να ξεκινήσουν να 
αναπτύσσουν από μικρή ηλι-
κία φιλοζωική συνείδηση. 
Οποιοσδήποτε θέλει,  μπορεί 
να επικοινωνήσει με τις επί-
σημες και πιστοποιημένες φι-
λοζωικές οργανώσεις, μέσω 
των σελίδων που διατηρούν 
στο διαδίκτυο και στα social 
media. Εκεί άλλωστε, μπο-
ρούν να ελέγξουν και τη σο-
βαρότητα κάθε οργάνωσης. 
Οι πραγματικές πιστοποιημέ-
νες οργανώσεις, που επιτε-
λούν έργο και δεν υπάρχουν 
μόνο ως… σφραγίδες, οφεί-
λουν να αναρτούν στις σε-
λίδες τους αριθμό μητρώου, 
μέσω του οποίου μπορεί να 
διασταυρωθεί η νομική τους 
υπόσταση».
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Η… ακάλυπτη κοιλίτσα!
Ακολουθεί  η εποχή της μεγάλης απελευθέρωσης και οι έγκυες δεν 
το κρύβουν. Αφήνουν την κοιλιά τους να διαγράφεται μέσα από τα 
ρούχα. Άνετα φορέματα σε διαφορετικά μήκη, ρούχα ξεβαμμένα 
και εμπριμέ τουνίκ. Τη δεκαετία του ’80  οι γυναίκες γίνονται τολ-
μηρές και ντύνονται με μίνι φορέματα και εφαρμοστά κολάν . Οι 
έγκυες όμως κρατούν ακόμη συντηρητική στάση. Η αδικοχαμένη 
πριγκίπισσα Diana, στην εγκυμοσύνη της, κάνει μόδα τα ρούχα που 
φοράει. Φαρδιά πολύχρωμα φορέματα με έντονους φιόγκους και 
γιακάδες στο λαιμό, μεγάλες πουκαμίσες και βάτες στους ώμους. 
Όμως  εθεωρείτο ασύμφορο για τις γυναίκες να αγοράσουν ειδικά 
ρούχα για την εγκυμοσύνη, τη στιγμή που διαρκεί μόλις μερικούς 
μήνες. Η ριζική αλλαγή έρχεται από τη δεκαετία του ’90 και έπειτα. 
Η πασίγνωστη star Demie Moore είναι έγκυος και φωτογραφίζε-

ται γυμνή στο Vanity Fair. Τα media αρχίζουν να ενδιαφέρονται για 
τις celebrities που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα και οι σχεδιαστές 
φτιάχνουν σειρές ρούχων αποκλειστικά για εγκύους. Μεταξύ 1998 
και 2003 η αγορά ρούχων εγκυμοσύνης αυξάνεται κατά 10%. Εται-
ρείες, βάζουν στην παραγωγή τους το ρούχο εγκυμοσύνης. Από το 
2000 και μετά η έκθεση της κοιλιάς της εγκύου σχεδόν επιβάλλε-
ται.  Σήμερα, κατά την ευτυχέστερη περίοδο της ζωής τους, υιοθε-
τούν ελεύθερο και άνετο στυλ, χωρίς να αποκλίνουν από τη μόδα. 
Τα ρούχα εγκυμοσύνης στην εποχή μας είναι πιο body-conscious 
από ποτέ. Οι μεγαλύτερες σταρς του Hollywood έχουν ανοίξει το 
δρόμο, επιδεικνύοντας τις κοιλιές τους, γεμάτες αυτοπεποίθηση 
και πάρα πολύ περήφανες. Συχνά ρούχα εγκυμοσύνης, έχουν τόσο 
καλή εφαρμογή, που κάποιες τα φορούν χωρίς καν να εγκυμονούν.

Μέλλουσες μαμάδες πιστές πάντα στη μόδα
Κομψή εμφάνιση και εγκυμο-

σύνη. Ρούχα φαρδιά, ρούχα 
σε γραμμή άλφα ή και ρούχα 

στενά, ανάλογα με τις επιταγές της 
μόδας την κάθε εποχή, στόλιζαν τις 
εγκύους. Οι γυναίκες, διαχρονικά 
αναζητούν τρόπους για να αρέσουν 
ακόμη και αν το ενδιαφέρον τους 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στην 
μοναδική περίοδο της εγκυμοσύ-
νης. Οι εποχές αλλάζουν, όπως και 
ο ρόλος της γυναίκας. 

Το ντύσιμο όμως παραμένει διαχρονικά ζητού-
μενο για όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα, του ρό-
λου, της εποχής, της κοινωνικής ή οικονομικής 
κατάστασης της κάθε γυναίκας.

Η μόδα στο… Μεσαίωνα

Τα ρούχα ήταν φαρδιά και δεν ακολουθούσαν  
τις γραμμές του σώματος. Οπότε οι εγκυμο-
νούσες γυναίκες δεν είχαν κανένα απολύτως 
πρόβλημα. Αργότερα προστέθηκαν ραφές στα 
υφάσματα και οι εγκυμονούσες τις έσκιζαν για 
να τους εφαρμόζουν καλύτερα. Τότε μάλιστα, η 
εγκυμοσύνη ήταν μόδα!  Τόσο πολύ που κάποιες 
μέχρι και μαξιλάρι έβαζαν κάτω από τα φορέμα-
τα παριστάνοντας τις εγκύους. Στην περίοδο του 
Μπαρόκ, εμφανίστηκε το πρώτο ρούχο εγκυ-
μοσύνης και το ονόμασαν “Adrienne”. Ήταν σε 
γραμμή «αμπίρ». Κάλυπτε τη φουσκωμένη κοιλί-
τσα και θεωρείτο πολύ κολακευτικό. Ήταν προ-
σιτό όμως μόνο για τις εύπορες. Οι φτωχότερες 
φορούσαν ένα φαρδύ φόρεμα που το έλεγαν 
«ποδιά». Στη Βικτωριανή εποχή, η επιταγή της 
μόδας ήθελε τις γυναίκες να υποφέρουν στρι-
μωγμένες σε στενούς κορσέδες. Η μέση έπρεπε 
αυστηρά να είναι μόλις 38 εκατοστά. Αναγκαστι-
κά, οι εγκυμονούσες περνούσαν την πανέμορ-
φη περίοδο της ζωής τους απομονωμένες στο 
σπίτι, ιδιαίτερα όταν η κοιλιά τους, άρχιζε να με-
γαλώνει. Και αν σε κάποιες η απομόνωση αυτή 
ήταν δυσβάσταχτη, χρησιμοποιούσε τον «κορσέ 
μητρότητας» για να μαζεύεται η πανέμορφη κοι-
λίτσα. Οι  κορσέδες αυτοί είχαν  κορδόνια στο 
πλάι, για να ρυθμίζεται το ρούχο ανάλογα με το 
μέγεθος της κοιλιάς. Υπήρχε, όμως και ένα πιο 
άνετο ρούχο εγκυμοσύνης, που τύλιγε όλο το 
σώμα, έκλεινε με κουμπιά και είχε ψηλό λαιμό 
και μακριά μανίκια. Αυτό εξυπηρετούσε καλύτε-
ρα το θηλασμό. Πολλές γυναίκες όμως το φο-
ρούσαν χωρίς να είναι εγκυμονούσες. 

Στον 20ο αιώνα

Καθώς οι εποχές περνούν, η μόδα έρχεται, 
απέρχεται και επανέρχεται, στις αρχές του 20ου 
αιώνα, οι γυναίκες που ήταν σε ενδιαφέρουσα 
δεν ενθαρρύνονταν να εμφανίζουν τις κοιλίτσες 
τους, αλλά δεν ήταν και στο περιθώριο. Άρχισαν 
να πωλούνται και βιβλία για τη μητρότητα και 
την εγκυμοσύνη. Η αγορά γέμισε με κορσέδες 
μητρότητας και ειδικά εσώρουχα και οι γυναίκες 
πήγαιναν σε μοδίστρες για να εμπλουτίσουν την 
γκαρνταρόμπα τους. Η Lane Bryant ήταν η πρώ-

Πριγκίπισσα Νταϊάνα

τη μοδίστρα που άνοιξε μαγαζί αποκλειστικά με 
ρούχα μητρότητας και μεγάλα μεγέθη και  είχε 
τεράστια επιτυχία. Τη δεύτερη δεκαετία του 20ου 
αιώνα τα ρούχα έγιναν άνετα, χαλαρά. Οι γυναί-
κες δεν επιδίωκαν να αναδεικνύουν την εγκυ-
μοσύνη τους. Την αμέσως επόμενη δεκαετία, με 
την παγκόσμια οικονομική ύφεση και στο κατώ-
φλι του Β’ παγκοσμίου πολέμου, η μόδα για τις 
γυναίκες έγινε πιο συντηρητική. Ήρθε όμως ως 
καταλύτης ένα καινούριο ένδυμα για τις γυναί-
κες. Ήταν τα παντελόνια. Κατά τη διάρκεια του 
πολέμου και εν μέσω απόλυτης λιτότητας αφού 
ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν υλικά ένδυσης 
για να ραφτούν ρούχα, πόσο μάλλον ρούχα 
εγκυμοσύνης, οι γυναίκες επέλεγαν φαρδιές 
φούστες έως το γόνατο, αδιάφορες μπλούζες 
και πανωφόρια με τετράγωνους ώμους, -ένα 
σχετικά καλό καμουφλάζ για τις εγκύους-. Από 

το ’50 και μετά αλλάζουν τα πράγματα στα 
ρούχα της μητρότητας. Το 1952, η Lucille Ball 
γράφει ιστορία, ως η πρώτη αναγνωρίσιμη 
γυναίκα που αποκαλύπτει στην τηλεόραση τη 
γυμνή κοιλίτσα της εγκυμοσύνης . Εντυπωσι-
ακά μίνι φορέματα των 60’s δίνουν τη θέση 
τους σε σεμνές ρόμπες- φορέματα.  Και την 
επόμενη δεκαετία, οι γυναίκες εξακολουθούν 
να κρύβουν την κοιλίτσα τους, ακολουθώ-
ντας την κομψή Jackie Kennedy. Τετράγωνα 
σακάκια, απλά γεωμετρικά φορέματα, παντε-
λόνια κάπρι και κουστούμια με μεγάλα κου-
μπιά.  Το 1968 παγκόσμια αίσθηση προκάλεσε 
η εμφάνιση της Mia Farrow ως εγκύου στο 
“Μωρό της Ρόζμαρι”, αποδεικνύοντας ότι 
οι γυναίκες μπορούν να μείνουν πιστές στη 
μόδα και την περίοδο της εγκυμοσύνης.

ΤΑ ΡΟΎΧΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΎΜΟΣΎΝΗΣ, ΔΊΑΧΡΟΝΊΚΑ

Εγκυμονούσα πριγκίπισσα Μαντλέιν, μικρότερη 
αδελφή του πρίγκιπα Κάρολου- Φιλίππου με 

τον Αμερικανοβρετανό σύζυγό της Κρίστοφερ 
Ο΄Νιλ και την κόρη τους.
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Δεν πρόλαβε να συμπληρωθεί ένας χρόνος από 
την παραγωγή της πρώτης Bentayga και το μο-
ντέλο κέρδισε πολλές διεθνείς διακρίσεις.

Η Bentayga σχεδιάστηκε για να είναι το πιο γρή-
γορο και πολυτελές SUV του κόσμου και έχει 
αναγνωριστεί για το υψηλό επίπεδο πολυτέλει-
ας, τον κομψό, διαχρονικό σχεδιασμό του και 
τις off  road επιδόσεις. Τέλος, έχει ξεχωρίσει και 
για την προηγμένη τεχνολογία του. Η Bentayga, 
που είναι διαθέσιμη σε κάθε αγορά του κόσμου, 
κέρδισε 12 παγκόσμια βραβεία. Μπορεί να είναι 
απλησίαστη σε τιμή η πανέμορφη και δυναμική 
Bentley Bentayga, ωστόσο υπάρχουν παραγ-
γελίες που η εταιρεία, για να ανταποκριθεί, θα 
πρέπει να αυξήσει τις ώρες παραγωγής. Σχολι-
άζοντας την αυξημένη ζήτηση για την Bentayga, 
ο Wolfgang Dürheimer, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της Bentley Motors, σχολίασε: 

«Αυτή η ξεχωριστή αναγνώριση ενδυναμώ-
νει τις προσπάθειές μας και θέτει την Bentley 
Bentayga σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη 
πολυτέλεια. Η αντίδραση των πελατών μας ήταν 
αξιοσημείωτη. Έχουμε αύξηση της παραγωγής 
και μείωση του χρόνου αναμονής για την παρά-
δοση των μοντέλων στους πελάτες, αφού έχουν 
κατασκευαστεί πάνω από 5.500 παραγγελίες του 
πολυτελούς SUV το 2016. Οι παραδόσεις έχουν 
ξεκινήσει και στις 56 αγορές στις οποίες δραστη-
ριοποιούμαστε τόσο εμείς όσο και οι αντιπρόσω-
ποί μας και είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε 
στη ζήτηση των πελατών μας».

Βέβαια, μη ρωτήσετε για τις τιμές! Χρειάζεστε 
τουλάχιστον 300.000 ευρώ στην τσέπη σας για 
να κάνετε την… αρχή. Για να πάρετε μια γεύση, 
το ετήσιο σέρβις σε μια απλή Bentley κοστίζει 
12.000 ευρώ!

Χρονιά βραβείων για την Bentley Bentayga 

Για ειδικούς και προχωρημένους
Τα αυτοκίνητα ΜΊΝΊ έχουν δύο 

είδη ανταπόκρισης: Αυτούς 
που τα λατρεύουν και αυτούς 

που δεν τους δίνουν καμιά σημα-
σία! Είναι τα αυτοκίνητα που έχουν 
τους φανατικούς φίλους και αυ-
τούς που δεν θέλουν να τα βλέπουν 
μπροστά τους! 

Σε αυτήν την κατηγορία δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι 
πελάτες. Δοκιμάσαμε το ανανεωμένο Mini Cooper, 
στην έκδοση Clubman. Μας έκανε εντύπωση, 
όμως, ότι αυτοί που μας ρώταγαν για το αυτοκί-
νητο ήταν καλά διαβασμένοι. Ήξεραν ότι το συγκε-
κριμένο μοντέλο δεν είναι αυτό που στο Clubman 
οι πόρτες άνοιγαν με αντίθετη φορά στους συνε-
πιβάτες. Ήξεραν ότι το MINI Clubman είναι και το 
μεγαλύτερο σε διαστάσεις από όλη την γκάμα του 
βρετανικού μοντέλου.

Και μια που μιλάμε για διαστάσεις, σημειώστε 
ότι το πεντάθυρο ΜΙΝΙ έχει μήκος 3.982 χλστ., το 
Countryman 4.097 χλστ. και το Clubman 4.253 
χλστ.

Το πλάτος είναι ακόμη μεγαλύτερο στο νέο 
Clubman. Για παράδειγμα, 1.727 χλστ. είναι για το 
πεντάθυρο ΜΙΝΙ, 1.789 χλστ. για το Countryman και 
1.800 χλστ. για το Clubman. 

Ξεχνώντας το παρελθόν, όταν οι πόρτες για τους 
πίσω άνοιγαν αντίθετα με όσα ανοίγουν στα υπό-
λοιπα αυτοκίνητα, το νέο Clubman σχεδιάστηκε 
σύμφωνα με την παράδοση και όλες οι πόρτες 
ανοίγουν όπως σε όλα τα άλλα οχήματα.

Ωστόσο, και πάλι οι Άγγλοι για να ξεχωρίσουν έκα-
ναν κάτι διαφορετικό: Αυτήν τη φορά έβαλαν δύο 
πόρτες στο πορτμπαγκάζ. Η μία ανοίγει προς τα 
δεξιά και η άλλη προς τα αριστερά! Οι σχεδιαστές 
υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το 
νέο ντιζάιν, κέρδισαν περισσότερα λίτρα και στον 
χώρο αποσκευών. Με τα καθίσματα για τέσσερα 
άτομα, ο χώρος αποσκευών έχει 360 λίτρα, ενώ με 
αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα φθάνει τα 1.250 
λίτρα.

Όταν κάθεσαι στη θέση του οδηγού, χαίρεσαι τα μι-
κρά και τα μεγάλα όργανα που επιμένουν να έχουν 
οι Βρετανοί στα αυτοκίνητα ΜΙΝΙ. Αίσθηση κάνει το 

Του Πέρη Χαλάτση

μεγάλο στρόγγυλο όργανο με τις δεκάδες χρήσιμες 
πληροφορίες για τον οδηγό που βρίσκεται μπρο-
στά στο τιμόνι, ενώ στην κολόνα βρίσκονται το 
κοντέρ και το στροφόμετρο. Μας άρεσαν το φαρδύ 
ταμπλό, το αρμονικά ενσωματωμένο στρογγυλό, 
κεντρικό όργανο με δακτύλιο LED και οθόνη για 
λειτουργίες οχήματος, ενημέρωσης - ψυχαγωγίας, 
τηλεφώνου και πλοήγησης. Το σύστημα A/C είναι 
καλό. Στην κεντρική κονσόλα θα βρείτε το ηλεκτρι-
κό χειρόφρενο.

Προτού βάλεις μπροστά τον κινητήρα, βολεύεσαι 
εύκολα, βρίσκεις την ιδανική θέση και, αφού φορέ-
σεις τη ζώνη, ξεκινάς για τη γρήγορη βόλτα, κυρί-
ως σε φιδίσιους επαρχιακούς δρόμους. Εκεί μόνο 
μπορείς να καταλάβεις το σωστό στήσιμο που έχει 
το αυτοκίνητο, που βρίσκεται «κολλημένο» στην 
άσφαλτο. Τι τιμόνι είναι καλό και γρήγορο. Υπά-
κουο! Με δυο λόγια, άμεσο είναι το σύστημα διεύ-
θυνσης. Το ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης 
είναι με στάνταρ τη λειτουργία Servotronic.

Τα φρένα του Clubman; Ιδανικά! Μας άρεσε ακό-
μη το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, που μεταδίδει 
την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Το συγκε-
κριμένο κιβώτιο κάνει τη διαφορά. Αλλαγές στον 
σωστό χρόνο! Κάτω από το καπό φιλοξενείται ένας 
δίλιτρος κινητήρας turbodiesel, που αποδίδει 150 

ίππους στις 4.000 rpm, με 33,6 χλγ. ροπής μεταξύ 
1.750 και 2.750 σ.α.λ. Το Turbo είναι υπερσυμπιε-
στής με τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας, άμεσου 
ψεκασμού common rail. 

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μέσω του διακόπτη 
MINI Driving mode, τη σπορ οδήγηση ή την οικο-
νομική ή τη χαλαρή. Σημειώστε τις ενδείξεις και 
αποφασίστε ανάλογα με την περίσταση. Στην πόλη, 
καλό είναι να έχετε την ένδειξη «green mode», για 
οικονομική οδήγηση. Αν ταξιδεύετε στην εθνική 
οδό, μπορείτε να επιλέξετε «mid mode» για χαλα-
ρή οδήγηση. Αν πάλι θέλετε να «παίξετε» και να 
χαρείτε το Clubman, δεν έχετε παρά να στρέψετε 
το μοχλό στην ένδειξη «sport mode». Εδώ θα χα-
ρείτε τη σπορ οδήγηση, θα έχετε την αίσθηση ότι 
στρίβετε καρτ σε πίστα. Η τελική ταχύτητα ανέρ-
χεται στα 212 χλμ./ώρα. Στον στάνταρ εξοπλισμό 
υπάρχει Parking Assistant, κάμερα οπισθοπορείας 
και Driving Assistant Αctive cruise control, βασι-
σμένο σε κάμερα. Υπάρχει, ακόμη, προειδοποίηση 
σύγκρουσης και πεζών με προ-φόρτιση φρένων, 
high beam assistant (υποβοήθηση μεγάλης σκάλας 
φώτων) και ανίχνευση πινακίδων κυκλοφορίας.

Στην απλή έκδοση, η τιμή του ξεκινάει από τις 
29.000 ευρώ. Στον τιμοκατάλογο η τιμή του αυτο-
κίνητου της δοκιμής μας είναι 29.950 ευρώ.

Tο ολοκαίνουργιο
Hyundai i20 Coupe WRC 
Σε μια ειδική εκδήλωση για τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε 
στο Autodromo Nazionale Monza, στην Ιτα-
λία, η Hyundai Motorsport παρουσίασε το 
i20 Coupe WRC και τους οδηγούς Thierry 
Neuville, Hayden Paddon και Dani Sordo, 
που θα αγωνισθούν στους 13 γύρους του 
Πρωταθλήματος του 2017.

Με το αυτοκίνητο αυτό η κορεάτικη εταιρεία 
θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ράλι της FIA (WRC) το 2017. Το αυτοκίνητο 
έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους νέους τε-
χνικούς κανονισμούς των οχημάτων WRC. 
Αντιπροσωπεύει το τρίτο νέο όχημα της ομά-
δας από το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα 
το 2014 – μετά το Hyundai i20 WRC (2014-
15) και το Νέας Γενιάς i20 WRC (2016). Μπαί-
νοντας στην τέταρτη σεζόν του WRC, η ομάδα 
ελπίζει να βασιστεί στη θετική περίοδο ανά-
πτυξης των τελευταίων ετών, καθώς ξεκινά 
μια νέα εποχή.

Έχει επιθετική εμφάνιση και εξελιγμένες τε-
χνολογίες. Οι αλλαγές έχουν επικεντρωθεί 
στη βελτίωση της αεροδυναμικής και της 
μηχανικής πρόσφυσης και συγχρόνως υπήρ-
ξε αύξηση της ισχύος του κινητήρα από 300 
έως 380 bhp καθώς και μείωση του συνολι-
κού βάρους του αυτοκινήτου.

Με το νέο αυτοκίνητο, η ομάδα ελπίζει να 
επεκτείνει την πιο επιτυχημένη σεζόν της 
μέχρι σήμερα, με την οποία εξασφάλισε δύο 
νίκες και παραπάνω από δέκα θέσεις στο 
βάθρο. Η Hyundai Motorsport κατέκτησε, 
επίσης, τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη 
του Πρωταθλήματος των Κατασκευαστών τη 
σεζόν 2016.

Mini S Cooper Clubman
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ΚΡΊΟΣ

Οι πρώτες μέρες του χρόνου είναι για σας κοινωνικότατες 
και ερωτικές. Θα σας δοθεί ευκαιρία να περάσετε όμορφα με 
αγαπημένα σας πρόσωπα και να ξαναβρείτε τη χαμένη σας 
ψυχική διάθεση. Ο Άρης, βέβαια, σε μία δύσκολη για σας 
θέση, δείχνει ότι ακόμη δεν έχετε γίνει εντελώς καλά από 
ατυχή γεγονότα που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. 

ΤΑΎΡΟΣ

Η χρονιά ξεκινά με αισιόδοξη διάθεση, κάτι που συμβαί-
νει, φυσικά, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Κάποιο 
προσωπικό σας θέμα θα σας δώσει έμπρακτα στοιχεία ότι 
υπάρχει η βάση που εσείς αποζητάτε. Αν βρίσκεστε σε μια 
αναστάτωση επαγγελματική, το επόμενο διάστημα θα σας 
φέρει θετικές εξελίξεις.

ΔΊΔΎΜΟΊ

Το πρώτο βήμα για τη νέα χρονιά θα είναι ευχάριστο, ιδιαί-
τερα επικοινωνιακό, γεμάτο ειδήσεις, μηνύματα και νέα από 
ανθρώπους από τους οποίους είχατε για κάποιο διάστημα 
απομακρυνθεί. Αν πρέπει σήμερα να πάρετε κάποιες οικονο-
μικές αποφάσεις, θα πρέπει να τις αναβάλετε για αργότερα. 

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

Βρίσκεστε πολύ κοντά στο να έχετε ανατροπές και αλλα-
γές στην προσωπική σας ζωή. Η πρώτη ηλιαχτίδα της νέας 
χρονιάς σάς βρίσκει προβληματισμένους με ένα προσωπικό 
θέμα, αφού νιώθετε ότι δεν ανήκετε εκεί όπου βρίσκεστε. 
Σήμερα κάνετε κάτι όμορφο για τον εαυτό σας – θα νιώσετε 
ότι οφείλετε να τον αγαπάτε περισσότερο.

ΛΕΩΝ

Πολύ σύντομα θα δείτε ότι τα όνειρά σας να πραγματοποι-
ούνται. Οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν με αγάπη θα 
έχουν ο καθένας τους να σας προσφέρουν κάτι ξεχωριστό. 
Τα δώρα της ημέρας θα είναι κυρίως συναισθηματικής αξίας 
και όχι υλικής. Φροντίστε να δείτε την καλή πλευρά των 
πραγμάτων, γιατί αυτό θα σας δώσει πολλή δύναμη για τις 
αποφάσεις σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Βρίσκεστε ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση κάποιων 
παλαιών, προσωπικών εκκρεμοτήτων. Η πρώτη αυτή ημέ-
ρα του 2017 θα σας ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι που από 
εκεί μπορείτε να θαυμάσετε το αύριο το οποίο έρχεται. Μην 
αμφιβάλλετε για τίποτα, γιατί όλα είναι πιθανόν να συμβούν 
αυτήν την περίοδο των θαυμάτων. 

ΖΎΓΟΣ

Πολλοί από σας έχετε ζήσει ανατροπές κατά το παρελθόν, 
που ήταν αδύνατο να τις διαχειριστείτε εύκολα. Σήμερα θα 
πρέπει να δείτε με αισιοδοξία το μέλλον σας και να αφιε-
ρώσετε ήρεμες και όμορφες στιγμές σε δικά σας άτομα που 
έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο. Η οικογένεια είναι για σας μια 
θετική βάση.

ΣΚΟΡΠΊΟΣ

Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους οικογενειακούς δε-
σμούς. Μέσα από τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα δείτε 
πόσο σημαντικά είναι κάποια πράγματα τα οποία κατά το πα-
ρελθόν τα θεωρούσατε δεδομένα. Οι λέξεις από ανθρώπους 
που καθορίζουν τη συναισθηματική σας πληρότητα θα είναι 
τα δώρα χαράς τα οποία θα λάβετε σήμερα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ

Επικοινωνία και συναντήσεις με άτομα που σας ενώνουν 
ψυχικοί δεσμοί θα είναι στη ροή της σημερινής μέρας. ∆εν 
θα συμβούν πολύ σημαντικά γεγονότα, όμως θα έχετε 
υπερπληθώρα από μικρά ευχάριστα συμβάντα, που θα σας 
φτιάχνουν τη διάθεση και θα σας δώσουν μια ουσιαστικά 
όμορφη, εορταστική νότα.

ΑΊΓΟΚΕΡΩΣ

Τώρα θα νιώσετε όσο τίποτε άλλο πως η αγκαλιά δικών 
σας ανθρώπων είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορείτε να έχετε. Η 
αρχή του έτους, που για πολλούς από σας συμβαίνει κοντά 
στα γενέθλια σας, αποτελεί την αφετηρία για πολλές απο-
φάσεις. Η επιτυχία αυτών των αποφάσεων θα εξαρτηθεί 
από το πόσο καλά είναι οριοθετημένες στο μυαλό σας. 

ΎΔΡΟΧΟΟΣ

Μια έκρηξη χαράς θα αποδειχθεί η αρχή του έτους. Μπο-
ρείτε εύκολα να διορθώσετε κάποια προσωπικά θέματα που 
σας είχαν ταλαιπωρήσει. Βέβαια, το δύσκολο παρασκήνιο 
δεν θα πάψει να υπάρχει για κάποιες μέρες, αλλά είναι στο 
χέρι σας σήμερα να μην το αφήσετε να σας χαλάσει την 
καλή ατμόσφαιρα.

ΊΧΘΎΕΣ

Με νοσταλγία ξεκινά για σας η νέα χρονιά. Οι άνθρωποι 
που βρίσκονται δίπλα σας θα σας προσφέρουν κάτι όμορ-
φο, αλλά εσείς περιμένετε… τον Αϊ-Βασίλη που κρατά το 
ξεχωριστό δώρο σας για αργότερα. Οι ευαίσθητες ψυχικές 
χορδές που σας χαρακτηρίζουν είναι συντονισμένες με κάτι 
που ακόμη βρίσκεται σε αναμονή.

Η νέα χρονιά είναι, πλέον, γεγονός. Είχα αναφέρει σε άρθρα μου πέρυσι ότι το 2017, θα είναι από τις πιο σημαντικές 
χρονιές, με νέα ξεκινήματα και αλλαγές σε προσωπικό και παγκόσμιο επίπεδο να είναι δεδομένες. Οι «κραδασμοί» του 
2017 είναι εκείνοι που παραπέμπουν σε καινούργια δεδομένα, εφόσον αφορά στον αριθμό 1. Το πρώτο, λοιπόν, βήμα 
μιας πορείας πάντα θέλει σωστή απόφαση, ώστε να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα και ανατροπές. Δεν υπάρχουν τυχερά 
και άτυχα ζώδια μέσα στη χρονιά. Ύπάρχουν ευκαιρίες για όλους και αυτό είναι το μυστικό που πρέπει να κατανοηθεί, 
για να δώσει το σύμπαν το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα για τον καθέναν, στον τομέα που έχει επιλεγεί για τη νέα χρονιά. 

Εύχομαι η νέα χρονιά να έχει για τον καθέναν σας ένα όμορφο πρωινό που θα απομακρύνει κάθε σκιά από τη ζωή σας, 
απλώνοντας το φως σε όλη σας την ύπαρξη. 

Σε μια πρώτη παρουσίαση των προϊόντων της -και σε ιδι-
αίτερα γιορτινό κλίμα- η σχεδιάστρια κοσμημάτων και 
αντικειμένων από πλεξιγκλάς Ίωάννα Μανδραβέλη, δέ-
χτηκε τους φίλους της σε ένα απογευματινό coff ee party, 
στο κατάστημά της. Οι καλεσμένοι, είχαν την δυνατότητα 
να δουν και να αγοράσουν τις υπέροχες δημιουργίες από… 
πλεξιγκλάς, απολαμβάνοντας την χαλαρή μουσική τον ζε-
στό καφέ και τα νόστιμα γλυκά!

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

Καλημέρα 2017 Λαμπερό 
coff ee party

Ιωάννα Μανδραβέλη

Κατερίνα ∆αούλκα, Νάνσυ Τσιάρα

Γλυκέρια Βαρσάμη, Ιωάννα Μανδραβέλη

Εύη Αυλογιάρη, Στελίνα Τραϊανού
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Πάμε θέατρο
■ ΚΘΒΕ: «Θεσσαλονίκη – Ανασκαφή 3»: 
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 στη Μονή 
Λαζαριστών, στις 19:00. Είσοδος ελεύθερη.
■ «Μικρό – μικρό στο μεγάλο, μεγάλο κό-
σμο»: παράσταση της Δόμνας Ζαφειροπού-
λου & του Δημήτρη Αδάμη την Κυριακή 08 
Ιανουαρίου στις 12.00 στο Θέατρο Αθήναι-
ον. Απευθύνεται σε παιδιά από 6 μηνών έως 
3 ετών.
■ «H Χαμένη Αθωότητα της Άννας Φρανκ»: 
το Σάββατο 07 και την Κυριακή 08 Ιανουα-
ρίου 2017 στις 21.00 στο Κινηματοθέατρο 
«Αλέξανδρος». Είσοδος ελεύθερη.
■ «Το Σκλαβί»: της Ξένιας Καλογεροπού-
λου την Κυριακή 08 Ιανουαρίου στις 11.00 
στο Θέατρο Αριστοτέλειον. Τιμές εισιτη-
ρίων: 10€ (Γενική είσοδος), 6€ (Ανέργων, 
πολυτέκνων, φοιτητικό), 20€ (Οικογενειακό 
3 ατόμων), 25€ (Οικογενειακό 4 ατόμων), 
Ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια. Τηλ. 
Κρατήσεων: 2310262051
■ «Τα ψηλά βουνά»: του Ζαχαρία Λ. Παπα-
ντωνίου από την Παιδική Σκηνή του Νέου 
Θεάτρου Θεσσαλονίκης την Κυριακή 8 Ια-
νουαρίου στις 11.30 στο θέατρο Ολύμπιον. 
Εισιτήρια: 7,50€ – 8,00€
■ «Αδαμαντία»: του Παναγιώτη Μεντή σε 
σκηνοθεσία Κώστα Καπελώνη από το Θέα-
τρο Τέχνης Κάρολου Κουν την Παρασκευή 
13 και Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 21.00 
και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 20.00 
στο Θέατρο Αυλαία. Τιμές εισιτηρίων: 15€, 
12€ (μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων). Πλη-
ροφορίες- κρατήσεις: 2310237700
■ «Dorian Gray»: με τον Άνθιμο Ανανιάδη 
από την Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 22 
Ιανουαρίου στο BlackBox. Εισιτήρια: Τετάρ-
τη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή: 12€, 
10€ (φοιτητικό, ανέργων), Σάββατο: 14€, 
12€ (φοιτητικό, ανέργων). Προπώληση στο 
ταμείο του Blackbox.
■ «Κόσμοι σε Πόλεμο»: σε σύλληψη και 
σκηνοθεσία Μαρίας Γρίβα από την Παρα-
σκευή 13 έως την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
στο Vis Motrix Performance Studio. Τιμή 
εισιτηρίων 10€ (κανονικό), 8€ (φοιτητικό, 
μειωμένο). Τηλ. επικοινωνίας: 6978330473
■ «Τα Κόκκινα Χριστούγεννα Της Κάρλα 
Δεμβριέντες»: από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 
και κάθε Δευτέρα και Τρίτη του μηνός στις 
21.15 στο Θέατρο Ταξίδι Ονείρου. Εισιτή-
ρια: 9€, 7€ (εκπτωτικό). Τηλ. Κρατήσεων: 
6972702870
■ «Οι Δούλες» από την Ομάδα Τέχνης 
Oberon, από τη Δευτέρα 09 Ιανουαρίου και 
κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00 έως την 
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αυλαία. 
Εισιτήρια: 10€, 8€ (φοιτητικό, ομαδικό), 
5€ (ανέργων). Πληροφορίες-Κρατήσεις: 
2310237700
■ «Σκηνοθετώντας τον Ντελακρουά»: σε 
συνεργασία ΚΘΒΕ και Τελλόγλειου Ιδρύμα-
τος Τεχνών Α.Π.Θ. την Πέμπτη 12 και 19 Ια-
νουαρίου στις 20.00 στο χώρο του μουσεί-
ου. Είσοδος: 5€, Τηλέφωνο: 2310247111
■ «Ειρήνη»: του Αριστοφάνη σε διασκευή 
και σκηνοθεσία Δέσποινας Σαρόγλου από 
την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στις 11.30 στο 
Θέατρο Αυλαία. Εισιτήρια: 10€, 8€. Τηλέ-

φωνο: 2310237700, για σχολικές παραστά-
σεις: 6979720605

Μουσική

■ Οι ΜΠΛΕ: το Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 
22.00 στη Ζωντανή Μαύρη Τρύπα (Βαίου 5, 
Πλατεία Μοριχόβου, Λαδάδικα). Είσοδος: 
10€, τηλ. κρατήσεων: 2310510081
■ Οι De Facto: το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 
στις 22.30 στο Καφωδείο Ελληνικό (Βενι-
ζέλου 45). Τηλ. 2310279159
■ Κύκλος Μπετόβεν: από την Κρατική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 13 
Ιανουαρίου στις 21.00 στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης. Εισιτήρια: 15€, 10€, 5€ 
(άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, 
σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Νέων, ΑμεΑ κ.α.). Προπώληση: Αί-
θουσα Κ.Ο.Θ. “Σ. Μιχαηλίδης”, Λ. Νίκης 73
■ Dance Arena στο Club Division: την Πα-
ρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 23.00 Είσοδος: 
5€
■ 8ος Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου «Γιώρ-
γος Θυμής» 2017: από το Σύλλογο Φίλων 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσ-
σαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, από τις 12 έως τις 20 Ιανουα-
ρίου στην Αίθουσα δοκιμών της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τιμές εισιτηρίων: 
15€, 10€, 5€ (άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθη-
τές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι 
Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ΑμεΑ κ.α.). Τηλ. 
2310236990
■ Αφιέρωμα στον Σαρλ Αζναβούρ: σε επι-
μέλεια του δημοσιογράφου Λευτέρη Κογκα-
λίδη τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στις 20.00 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εί-
σοδος με δελτία εισόδου (θέσεις περιορι-
σμένες). Τηλέφωνο: 2310895800

Δράσεις

■ Δράσεις για παιδιά οργανώνει η Περιφε-
ρειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου από την Τρίτη 
10 Ιανουαρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μήνα. Η είσοδος των δράσεων είναι ελεύ-
θερη αλλά απαιτείται προεγγραφή. Δηλώ-
σεις συμμετοχής: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Χαριλάου (Νικάνορος 3, τηλ. 2310324666)
■ Εκπαιδευτικά προγράμματα ρομποτικής 
από τη Δευτέρα 9 έως τις 30 Ιανουαρίου 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ημέ-
ρες και ώρες εργαστηρίων: Δευτέρα: 17:00 
με 18:30 και 19:00 με 20:30,Παρασκευή: 
17:00 με 18:30 και 19:00 με 20:30. Κόστος 
κύκλου 8 εργαστηρίων : 120€ Τηλέφωνο: 
2310895800
■ «Χρόνης Μπότσογλου, Απέναντι του 
βουνού»: έκθεση με 110 περίπου έργα που 
αποτυπώνουν το τοπίο που ο καλλιτέχνης 
βλέπει από το παράθυρο του σπιτιού του 
στο Πετρί της Λέσβου. Από την Παρασκευή 
13 Ιανουαρίου στις 20:00 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ. Η έκθεση 
θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Μαρτίου.

Εκδηλώσεις στη ΘεσσαλονίκηΚεντρική Μακεδονία
Προτάσεις για διασκέδαση 
Σέρρες 
■ «Λέλα Καραγιάννη. Η μάνα της Αντίστασης»: το Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 20.00 
στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είσοδος ελεύθερη.

■ «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» του Κεν Λόουτς την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στον Κινη-
ματογράφο Κρόνιο στις 19.30 από την Κινηματογραφική Λέσχη Σερρών «Στιγμές της 
πόλης».

■ Μουσική βραδιά με έργα του Χρήστου ∆ημάκη, το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 
21.00 στην Κεντρική Σκηνή ∆ημοτικού Θεάτρου «Αστέρια».

Ημαθία
■ «Βασιλειόπιτα»: Κοπή πίτας την Κυριακή 8 Ιανουαρίου από τον Σύλλογο Μικρα-
σιατών Ημαθίας στις 11.00 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ∆ήμου 
Βέροιας.

■ «Απόδραση από το Μαγεμένο ∆άσος»: παιδική διαδραστική παράσταση την Κυρια-
κή 8 Ιανουαρίου στις 12.00 στην Παραμυθούπολη.

Κιλκίς
Κοπή Βασιλόπιτας: από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευκαρπίας Κιλκίς «Το Λαβάς» την 
Κυριακή 8 Ιανουαρίου στις 17.00 στο Πνευματικό Κέντρο Ευκαρπίας Κιλκίς.

Πιερία
■ Βασιλόκλουρα - Μπουκ΄βάλα: ∆ιήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 7 και την Κυρια-
κή 8 Ιανουαρίου με αφορμή την κοπή πίτας των Σαρακατσαναίων από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (Π.Ο.Σ.Σ.) και τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων 
Νομού Πιερίας (Σ.Σ.Ν.Π.) «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ». Ειδικότερα:

Το Σάββατο στις 16.00 στο Πνευματικό κέντρο ΕΚΑΒΗ στην Κατερίνη: Ομιλία του επί-
τιμου αρχηγού ΓΕΣ, Στρατηγού ε.α. κ. Ζιαζιά Κων/νου με θέμα «Μακεδονικός Αγώ-
νας, το χθες και το σήμερα» και του συγγραφέα κ. Κουτσοκώστα Ιωάννη με θέμα «Η 
προσφορά των Σαρακατσαναίων του Ολύμπου στους αγώνες του Έθνους».
Την Κυριακή στις 11.00 στο Κλειστό γυμναστήριο Αγίου Σπυρίδων Πιερίας: Κεντρική 
Εκδήλωση - Κοπή Βασιλόκλουρας και στις 20.30 στο κέντρο δεξιώσεων ΑΡΧΟΝΤΙΣ-
ΣΑ, Βροντού Πιερίας: Σαρακατσάνικο γλέντι – Ετήσιος χορός Συλλόγου Σαρακατσα-
ναίων Ν. Πιερίας «Ο Κατσαντώνης».
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ODEON 
ΠΛΑΤΕΊΑ
■ ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.00[3D], 20.30, 
23.00)
■ ΣΊΩΠΗ – SILENCE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 22.10)
■ PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.50, 23.20)
■ ΤΟ ΣΊΝΊΚΟ ΤΕΊΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: 19.50, 22.10)
■ ΓΊΑΤΊ ΑΎΤΟΝ; - WHY HIM?
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.00, 22.20)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΎΡΝΗΣ 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.10)
■ ΤΕΛΕΊΟΊ ΞΕΝΟΊ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.20, 20.30, 
22.40)
■ OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 23.20)
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.40 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 17.20)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ και ΚΥΡ: 16.30)
■ H ΜΠΑΛΑΡΊΝΑ ΚΑΊ Ο ΜΊΚΡΟΣ ΕΦΕΎΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: 
και 16.10)
■ TO ΚΎΝΗΓΊ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΊΔΊΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ και ΚΥΡ: 16.20)
■ ΤΡΑΓΟΎΔΑ! - SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ και ΚΥΡ: 16.00, 17.30, 
18.30)

STER CINEMAS 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ 

■ ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 20.10, 
21.40[3D], 22.40 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 12.40, 15.20)
■ ΣΊΩΠΗ – SILENCE
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 22.10)
■ ΝΎΚΤΟΒΊΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ - NOCTURNAL ANIMALS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.50, 22.20)
■ PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.20, 23.00)
■ ΓΊΑΤΊ ΑΎΤΟΝ; - WHY HIM?
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.40, 23.00)
■ ΤΟ ΣΊΝΊΚΟ ΤΕΊΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.30, 22.50 ΣΑΒ.
ΚΥΡ: και 11.50, 14.20, 16.40)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΎΡΝΗΣ 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.40, 21.00 
ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 23.10)
■ OFFICE CHRISTMAS PARTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 23.50 ΔΕΥ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 
23.10)
■ ΤΕΛΕΊΟΊ ΞΕΝΟΊ
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 21.30, 
23.30)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 21.10)
■ ΚΡΎΦΗ ΟΜΟΡΦΊΑ – COLLATERAL BEAUTY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 16.20)
■ LA LA LAND
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.10, 22.00)
■ TO ΚΎΝΗΓΊ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΊΔΊΩΝ - GET 
SQUIRRELY, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 12.50, 14.50, 16.50)
■ ΤΡΑΓΟΎΔΑ! - SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: 
και 12.20, 13.20, 14.40, 15.50, 17.10)
■ H ΜΠΑΛΑΡΊΝΑ ΚΑΊ Ο ΜΊΚΡΟΣ ΕΦΕΎΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30, 18.30, 

19.40 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 12.30, 14.30, 15.30, 16.30 
ΣΑΒ: και 19.30 ΚΥΡ: και 13.30)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 16.00, 17.00, 
18.00, 18.50 ΣΑΒ, ΚΥΡ: και 12.00, 13.00, 14.10, 
15.40)

VILLAGE CENTER 
- Mediterranean Cosmos

■ ASSASSIN’S CREED
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 18.50, 20.15, 
21.00, 21.30, 22.45, 23.30, 00.10 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 
13.20, 14.00, 16.00, 18.15)
■ ΝΎΚΤΟΒΊΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ - NOCTURNAL ANIMALS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.30, 22.00)
■ ΣΊΩΠΗ – SILENCE
(Ώρες προβολών: 19.10, 19.30, 22.20, 22.45, 23.15)
■ PASSENGERS
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 20.00)
■ ΓΊΑΤΊ ΑΎΤΟΝ; - WHY HIM?
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.10)
■ ΤΟ ΣΊΝΊΚΟ ΤΕΊΧΟΣ - THE GREAT WALL
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 19.00, 21.15, 
22.30, 23.30 ΣΑΒ,ΚΥΡ: και 16.30)
■ Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΎΡΝΗΣ 
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ,ΤΡΙ,ΤΕΤ: 18.30, 20.45, 
23.00 ΔΕΥ: 18.00, 23.15)
■ H ΜΠΑΛΑΡΊΝΑ ΚΑΊ Ο ΜΊΚΡΟΣ ΕΦΕΎΡΕΤΗΣ – 
BALLERINA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ, ΚΥΡ: 12.00, 12.45, 15.10)
■ ΒΑΪΑΝΑ – VAIANA, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.50 ΣΑΒ,ΚΥΡ: 
και 12.30, 13.30, 15.15, 16.10)
■ ΤΡΑΓΟΎΔΑ! - SING!, μεταγλωττισμένο
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.30 ΣΑΒ,ΚΥΡ: 
και 12.10, 13.10, 14.30, 15.30, 16.50)
■ ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΤΕΤ: 17.40, 20.30)
■ THE BACHELOR
(Ώρες προβολών: ΣΑΒ,ΚΥΡ: 12.20, 14.45)

ΣΙ
Ν
ΕΜ

Α

ARRIVAL - Η ΑΦΙΞΗ

Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη
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Superleague

Φουλάρει για ενίσχυση Βάζει τις βάσεις τον Γενάρη Δύο τοπικά ντέρμπι

Τα βλέμματα στην ΠιερίαΜε νέο «πρόσωπο»

Προσθήκες σε δύο μέτωπα

9η αγωνιστική 
της Football League

Μετράει τις «πληγές» του

Ολικό «λίφτινγκ» 
στη «Βασίλισσα»

2η (εξ  ́αναβολής) αγωνιστική 

ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ Α΄ ΟΜΊΛΟΣ: 

Β΄ ΟΜΊΛΟΣ: ΑΊΓΊΝΊΑΚΟΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΎ ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΊΑΚΟΎ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΒΕΡΟΊΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA

Football League Γ  ́Εθνική

Το βάρος στο κομμάτι των μεταγραφών, αλλά και 
στο ποιοι παίκτες θα περάσουν την πόρτα της… εξό-
δου έχουν ρίξει στον ΠΑΟΚ σε αυτές τις πρώτες ημέ-
ρες του 2017, όπως πιστοποιεί και η έλευση του Ιβάν 
Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, τα «ανοιχτά» 
θέματα είναι πολλά και πρέπει να κλείσουν το συ-
ντομότερο δυνατό, καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις του ∆ικεφάλου είναι, εξίσου, πολλές. Το βλέμ-
μα του «ασπρόμαυρου» συλλόγου είναι στραμμένο 
σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ ακολουθούν τον 
Φεβρουάριο και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την 
Σάλκε για τους «32» του Europa League.

Ιδιαίτερα απαιτητικός μήνας είναι ο Ιανουάριος για 
τον Άρη, που θα κληθεί να δώσει επτά επίσημα ματς 
(ενώ έχει προηγηθεί και αυτό με την Καλλιθέα την 
Τρίτη), με τον τεχνικό των «κίτρινων», Νίκο Αναστό-
πουλο, να εφιστά την προσοχή των παικτών του στη 
δυσκολία της αποστολής του.

Ο Έλληνας τεχνικός αναγνωρίζει το πόσο σημαντικό 
είναι για τον Άρη να περάσει αναίμακτα αυτός ο μή-
νας, με τον ίδιο να τονίζει μεταξύ άλλων πως «είναι 
ο μήνας που θα βάλουμε τις βάσεις για την υπόλοιπη 
σεζόν».

Στο μεταξύ, μεγάλος ξεσηκωμός επικρατεί στις τά-
ξεις των φίλων του Άρη για την αναμέτρηση κυπέλ-
λου την προσεχή Τετάρτη με τον Ολυμπιακό.

Επιστροφή στη δράση για τις ομάδες της Γ΄ Εθνικής, 
μετά από την διακοπή των τριών εβδομάδων, με την 
πλειοψηφία αυτών να έχουν ρίξει το βάρος στην ενί-
σχυση του ρόστερ τους, λόγω της μεταγραφικής περιό-
δου του Ιανουαρίου.

Πάντως, αύριο διεξάγεται η 14η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα 
στην ΑΠΕ Λαγκαδά και στην Καρδία να τραβάει τα βλέμ-
ματα, όπως και αυτό της Καβάλας μεταξύ του Νέστου 
Χρυσούπολης και των «Αργοναυτών».

Το αυριανό πρόγραμμα (ώρα έναρξης 15:00): ΑΠΕ Λα-
γκαδά-Καρδία, ∆όξα Προσκυνητών-Ορφέας Ξάνθης, 
Εορδαϊκός-Αλμωπός Αριδαίας, Καμπανιακός-Μακε-
δονικός Φούφα, Απόλλων Παραλιμνίου-Βατόλακκος, 
Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα, ∆όξα ∆ράμας-Νάουσα.

Ενδιαφέρον παιχνίδι διεξάγεται στην Πιερία, εκεί όπου 
ο ∆ιαγόρας Σεβαστής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου, ενώ 
δύσκολες εκτός έδρας αποστολές για Αχιλλέα Νεοκαι-
σάρειας και Πιερικό.

Το αυριανό πρόγραμμα (ώρα έναρξης 15:00): Τηλυ-
κράτης-Απόλλων Λάρ., ∆ιαγόρας Σεβαστής-Νίκη Βό-
λου, Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας-Πύδνα Κίτρους, AE 
Καραϊσκάκης-Εθνικός Φιλιππιάδας, Αστέρας Πετρί-
τη-Αμβρακία Κωστακίων, Μαύροι Αετοί Ελευθεροχω-
ρίου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας, Θεσπρωτός-Πιερικός, 
Ολυμπιακός Βόλου-Ρήγας Φεραίος.

Αρκετές αλλαγές έχει πλέον στο ρόστερ του ο Αιγινι-
ακός, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει ένα τελεί-
ως διαφορετικό πρόσωπο μέσα στο 2017. Έτσι, λοι-
πόν, μετά τα «διαζύγια» των προηγούμενων ημερών, 
ήρθε η στιγμή για προσθήκες – ήδη έχουν αποκτηθεί 
οι Υψηλός, Τσολακίδης -, προκειμένου το σύνολο 
του Περικλή Αμανατίδη να είναι ακόμα πιο ανταγω-
νιστικό και να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Τριπλέτα ενίσχυσης με Γκούρτσα, Άντριτς και Πόζο-
γλου μέχρι στιγμής στον Πανσερραϊκό, με τα «λιο-
ντάρια» να έχουν μπει δυναμικά στην μεταγραφική 
περίοδο του Ιανουαρίου, την ίδια ώρα που υπάρχουν 
και εξελίξεις στα διοικητικά. Τα ηνία της ομάδας ανα-
λαμβάνει ο Κωνσταντίνος Νικόλτσιος, που ασχολεί-
ται χρόνια εξωδιοικητικά με τον σερραϊκό σύλλογο 
και προσφάτως το όνομά του είχε ακουστεί για την 
προεδρία της Football League.

∆ιεξάγεται το σαββατοκύριακο η 9η αγωνιστική της 
Football League. Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

ΣΗΜΕΡΑ: 15:00 Λαμία-Αγροτικός Αστ. (ΕΡΤ3), 15:00 
Τρίκαλα-Αν. Καρδίτσας. 

ΑΥΡΙΟ: 15:00 Πανελευσινιακός-Αιγινιακός, 15:00 
Απόλλων Σμ.-Αχαρναϊκός, 15:00 Χανιά-Σπάρτη, 15:00 
Πανθρακικός-Καλλιθέα, 15:00 Καλλονή-Κισσαμικός, 
16:00 ΟΦΗ-Πανσερραϊκός, 17:00 Άρης-Παναιγιάλειος 
(ΕΡΤ3).

Εβδομάδα κυπέλλου με πολλές ενδιαφέρουσες αναμε-
τρήσεις είναι αυτή που ακολουθεί, καθώς διεξάγεται η 
φάση των «16» του θεσμού, με τον Άρη να υποδέχεται 
τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κοντράρεται με τον Πα-
ναιτωλικό στο Αγρίνιο. Αναλυτικά:

ΤΡΙΤΗ 10/1: 17:15 Τρίκαλα - Αστέρας Τρίπολης 
(COSMOTE SPORT 1HD), 19:30 Λεβαδειακός - ΑΕΚ 
(COSMOTE SPORT 1HD).

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1: 15:00 Ξάνθη - ΟΦΗ (COSMOTE SPORT 
1HD), 17:15 Πλατανιάς - ΠΑΣ Γιάννινα (COSMOTE 
SPORT 3HD), 17:15 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (COSMOTE 
SPORT 1HD), 19:30 Άρης - Ολυμπιακός (COSMOTE 
SPORT 1HD).

ΠΕΜΠΤΗ 12/1: 17:15 Λαμία - Ατρόμητος (COSMOTE 
SPORT 1HD), 19:30 Παναθηναϊκός - Κισσαμικός 
(COSMOTE SPORT 1HD).

Πολλά είναι τα ανοικτά «μέτωπα» στον Ηρακλή, 
όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό, με παραμονές και 
απώλειες να είναι σε πρώτο πλάνο. Πάντως, κατα-
λυτικός είναι μέχρι στιγμής ο ρόλος του προπονη-
τή της ομάδας, Σάββα Παντελίδη, όσον αφορά στην 
παραμονή κάποιων παικτών, που ήταν με το ένα… 
πόδι έξω από την ομάδα, αφού κατάφερε να τους 
μεταπείσει. Τέλος, η προγραμματισμένη για τις 31 
∆εκέμβρη γενική συνέλευση της ΠΑΕ Ηρακλής στα 
γραφεία της Μίκρας αναβλήθηκε και θα λάβει χώρα 
εντός του μήνα. 

Κόσμος πάει και έρχεται στη Βέροια και ο μόνος… 
σταθερός είναι ο προπονητής, Θωμάς Γράφας, ο 
οποίος έχει πάρει το «χρίσμα» από τους διοικούντες 
να καλύψει τα κενά των παικτών που έφυγαν και να 
δημιουργήσει ένα σύνολο, που θα μπορέσει να βγά-
λει την ομάδα από το αγωνιστικό της τέλμα. Το αν 
θα τα καταφέρει, φυσικά, θα φανεί στο τέλος, όμως, 
η αλήθεια είναι πόσες οι τόσες αλλαγές στο ρόστερ 
κρύβουν ένα μεγάλο ρίσκο.

∆ιεξάγεται το τριήμερο η 2η (εξ΄ αναβολής) αγωνι-
στική της Super League. Αναλυτικά, το πρόγραμμα: 

ΣΗΜΕΡΑ: 

15:00 Ατρόμητος - Λεβαδειακός, 
17:15 Βέροια - Ηρακλής, 
19:30 Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ.

ΑΥΡΙΟ: 
15:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννενα, 
17:15 Παναιτωλικός - Πανιώνιος, 
17:15 Πλατανιάς - ΑΕΛ, 
19:30 Ξάνθη - Ολυμπιακός.

∆ΕΥΤΕΡΑ: 
19:30 Παναθηναϊκός - Κέρκυρα

Της Έλενας Τσαλκατίδου
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 «Δεξαμενή» ταλέντων!

ΠΑΛΗ ΠΑΟΚ

Τραβά ξανά προς την… δόξα το χάντμπολ

Γιόρτασε τα 90ά του γενέθλια

Για την 
πρώτη νίκη 
της χρονιάς

Εντυπωσιακή είναι η πρόοδος, που έχει σημειώσει το πα-
λαιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, τα τελευταία 16 χρόνια, αφού 
είναι χαρακτηριστικό πως το τμήμα ιδρύθηκε το 2000 και 
μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα Ελ-
λάδας, αποτελώντας μία πηγή συνεχούς τροφοδότησης 
με αθλητές των Εθνικών ομάδων. Εμπνευστής της ιδέας 
για την ίδρυση του τμήματος ήταν ο αείμνηστος παλαι-
στής, Παναγιώτης Ποικιλίδης, ο οποίος μπορεί να μην την 
υλοποίησε ο ίδιος, αλλά το έκαναν αυτό οι συναθλητές 
και φίλοι του, ∆ημήτρης Τσεκερίδης και Γιάννης Σισμα-
νίδης, ξεκινώντας από το… μηδέν! Μάλιστα, τα πρώτα 
χρόνια η πλειοψηφία των αθλητών προέρχονταν από το 
οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, ωστόσο, οι επι-
τυχίες του ∆ικεφάλου δεν άργησαν να φέρουν και τους 
πρώτους αθλητές και σιγά-σιγά η φήμη του τμήματος να 
διαδίδεται και αυτό να γιγαντώνεται. Μάλιστα, ο «ασπρό-
μαυρος» σύλλογος έχει στις τάξεις του και τον καλύτερο 
αθλητή ελληνορωμαϊκής πάλης αυτήν την στιγμή στην 
Ελλάδα, τον ∆ημήτρη Τσεκερίδη, ο οποίος συνεχίζει την 
παράδοση του πατέρα του, ∆ημήτρη, έχοντας κατακτήσει 
πριν από δύο χρόνια την 3η θέση στο Παγκόσμιο πρω-

τάθλημα των εφήβων. Τέλος, να σημειωθεί ότι παρά τις 
επιτυχίες το γηπεδικό παραμένει το μείζον πρόβλημα του 
τμήματος, αφού το γυμναστήριο κάτω από τη θύρα 7 του 
γηπέδου της Τούμπας - το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφα-
τα – δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκης του. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα οι προπονήσεις να πραγματοποιούνται σε 
άλλα δύο γήπεδα (Εύοσμο και Κολχικό), με την ελπίδα ότι 
θα λυθεί σύντομα.

Αλλο τα σαλόνια 
και άλλο τα αλώνια

Η αγωνιστική προοπτική του Αρη στο Πρωτάθλημα 

της Football League δεν μπορεί να έχει κριτήριο το 

αποτέλεσμα-ήττα από την Καλλιθέα στο «ΕΛ Πάσο». 

Ένα κακό αποτέλεσμα ήταν, απ’ αυτά που ίσως να 

έχει και στο υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου η 

ομάδα της Θεσσαλονίκης, και τίποτε περισσότερο. 

Όλα τ’ άλλα αφορούν την υστεροφημία του κόσμου, 

αλλά όχι τη μελλοντική πορεία της ομάδας στην κα-

τηγορία. 

Mέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί οι οκτώ από τους 34 

αγώνες του Πρωταθλήματος κι αυτό σημαίνει δύο 

πράγματα: πρώτον ότι δεν υπάρχουν ασφαλή συμπε-

ράσματα για την αγωνιστική δυναμική των ομάδων 

που θα διεκδικήσουν την άνοδο στην επόμενη κατη-

γορία. Το δεύτερο, ότι υπάρχουν ακόμη 26 αγώνες 

στους οποίους ο Αρης μπορεί να αντιστρέψει το κλί-

μα, να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να πάρει κεφάλι 

στον βαθμολογικό πίνακα. Εκεί όπου προς το παρόν 

βλέπει την πλάτη δύο ομάδων. Το περισσότερο ανη-

συχητικό για τους «κίτρινους», είναι το γεγονός ότι 

στις μέχρι τώρα αγωνιστικές βρήκαν μπροστά τους 

επτά ομάδες από εκείνες που βρίσκονται βυθισμένες 

στον βαθμολογικό πίνακα ή δεν κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους στο Πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι 

η συνέχεια θα είναι ακόμη δυσκολότερη. Θεωρητικά 

βέβαια. Γιατί ο Αρης στους αγώνες με υψηλό βαθμό 

δυσκολίας δείχνει καλύτερα αντανακλαστικά.

Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα διαθέτει ρόστερ στο 

οποίο παντρεύονται το ταλέντο με την εμπειρία. 

Εκείνο που χρήζει διερεύνησης είναι η διάθεση που 

δείχνουν οι ποδοσφαιριστές. Η μέχρι τώρα αγωνιστι-

κή τους εικόνα πείθει ότι οι περισσότεροι δεν έχουν 

μπει στο κλίμα των συνθηκών της Football League. 

Ισως αυτό να είναι και ο λόγος που έχουν δείξει μέχρι 

τώρα εξαιρετική συμπεριφορά στους φιλικούς αγώ-

νες με ομάδες της Super League ή στους αγώνες 

Κυπέλλου με την Βέροια και τον Αστέρα Τρίπολης. 

Εκεί όπου αντιμετώπισαν ομάδες με περισσότερο 

ελιτίστικα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στον άγριο κόσμο 

της Football League όπου «η μύγα τρώει σίδερο και 

το κουνούπι ατσάλι» η ομάδα έχει ανάγκη από… «ερ-

γάτες» και όχι από «πριμαντόνες», για να επιβιώσει.

Του Βασίλη Μάστορα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΊΑΣ

ΒΑΟ

ΚΊΛΚΊΣΊΑΚΟΣ

Με αφορμή τον εορτασμό 90 χρόνων από την ίδρυση του Απόλλωνα Καλαμαριάς 
φέτος, οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να προχωρήσουν το περασμένο 
καλοκαίρι στην επανίδρυση του τμήματος χάντμπολ! Ένα τμήμα, το οποίο κατά 
την πρώτη δεκαετία του 2000 είχε φτάσει και αγωνίζονταν για αρκετά χρόνια στην 
Α1, ωστόσο, έπεσε «θύμα» των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν 
αργότερα οι Πόντιοι, με αποτέλεσμα να διαλυθεί. Συγκεκριμένα, το ανδρικό τμήμα 
χάντμπολ του Απόλλωνα ιδρύθηκε το 1986, οπότε και εντάχθηκε στο δυναμικό 
της Ε.Σ.Χ.Θ., ενώ κατά την αγωνιστική περίοδο 2002-΄03 κατέκτησε τη 2η θέση 
στο πρωτάθλημα της Α2, με αποτέλεσμα ν΄ ανέβει στα μεγάλα σαλόνια. Εκεί πα-
ρέμεινε έως το 2009, ωστόσο, το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς και ενώ οι «κοκ-
κινόμαυροι» είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει 
εθνικής κατηγορίας, ο τότε πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Απόστολος Παπαδόπουλος, 
ανακοίνωσε την οριστική διάλυση του τμήματος.

Επτά χρόνια, λοιπόν, μετά μια παρέα ανθρώπων, που αγαπούν το χάντμπολ, απο-
φάσισε να προχωρήσει στην επανίδρυση του τμήματος, το οποίο συμμετέχει φέτος 
στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής, με απολογισμό τρεις νίκες και δύο ήττες. Ωστό-
σο, πέρα από το ανδρικό τμήμα, το βάρος έχει πέσει και στη δημιουργία ακαδημι-
ών, με σκοπό, όπως αναφέρουν «να ξαναφέρουμε το χάντμπολ στην Καλαμαριά». 
Τέλος, «αγκάθι» αποτελεί το γηπεδικό, καθώς λόγω «υπερφόρτωσης» της Μί-
κρας, δεν δύνανται οι Πόντιοι να πάρουν ώρες για προπόνηση, παρά μόνο μισό… 
γήπεδο, το οποίο μοιράζονται με άλλη ομάδα!

Λίγο πριν μας αποχαιρετίσει το 2016, ο Βυζαντινός Αθλητι-
κός Όμιλος (Β.Α.Ο.) γιόρτασε σε μία λαμπερή εκδήλωση στο 
κλειστό δημοτικό θέατρο Συκεών τα 90 χρόνια από την ίδρυ-
σή του! Η επετειακή αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα 
σε κλίμα συγκίνησης, ενώ δεν έλειψαν και οι βραβεύσεις 
αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι στο παρελθόν τίμησαν την 
«πορτοκαλί» φανέλα. Ακολούθησε η προβολή του ντοκιμα-
ντέρ «90 χρόνια – Β.Α.Ο- 1926…2016» με παρουσιαστή τον 
Γρηγόρη Βαλτινό.

Έτοιμος για την επανέναρξη 

του πρωταθλήματος δηλώνει 

ο Κιλκισιακός, ο οποίος αντι-

μετωπίζει σήμερα (15:00) το 

Πεδινό, με στόχο να ξεκινήσει 

με το… δεξί τις υποχρεώσεις 

του στο 2017. Οι παίκτες του 

Μάκη Δανδίκα εκμεταλλεύ-

τηκαν τη διακοπή του πρωτα-

θλήματος ελέω των γιορτών 

και πραγματοποίησαν μία μίνι 

προετοιμασία, ώστε να είναι 

ακόμα πιο δυνατοί στη συνέ-

χεια του πρωταθλήματος και 

να πετύχουν τους στόχους 

τους.



3     ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!Eκτάκτως την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου μαζί με το

Εορταστικό

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης300300300300300 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσηςλίτρα πετρέλαιο θέρμανσης

αναγνώστες  κερδίζουν από...15

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα Μυστήρια της Εκκλησίας αποτελούν τον πυρήνα της Ορθόδοξης Εκκλησια-
στικής Λατρείας, έχοντας επίκεντρο την Kεφαλή και το Σώμα της Εκκλησίας, τον 
Κύριο ημών Ιησού Χριστό.
Τα 7 Ιερά Μυστήρια της Ορθοδοξίας: Της Θείας Ευχαριστίας, του Bαπτίσματος, 
του Χρίσματος, της Μετάνοιας, του Γάμου, της Ιεροσύνης, του Ευχελαίου.

Τα  Ά γ ι α  Μ υ σ τ ή ρ ι α  
τ η ς  Ο ρ θ ο δο ξ ί α ς

Το νέο, ολοκαίνουργιο χειμερινό μενού της αντιοξειδωτικής δίαιτας ORAC είναι εδώ για όλους 
όσοι θέλετε να συνεχίσετε την προσπάθειά σας, αλλά και για εσάς που τώρα αποφασίσατε να ξε-
κινήσετε αυτήν την απόλυτα ισορροπημένη αντιοξειδωτική διατροφή και χρειάζεστε ένα μενού 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του χειμώνα. Οι εποχικές τροφές θα σας βοηθήσουν να χάσετε βά-
ρος με ασφάλεια και, επιπλέον, να προστατεύσετε τον οργανισμό σας από τις διάφορες ιώσεις.

Xειμερινή
Αντιοξειδωτική Δίαιτα

ORAC
Με την υπογραφή του κλινικού  
διαιτολόγου - διατροφολόγου, BSc, MSc, PhD 
Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,  

Δημήτρη Γρηγοράκη


