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Ξαφνικά το κλίμα στο
εξωτερικό επιδεινώ-
θηκε σε βάρος της χώ-

ρας μας, με πρωταγωνιστές τους τε-
χνοκράτες της τρόικας και τον επί-
τροπο Όλι Ρεν που δεν φημίζεται για
τις φιλελληνικές του θέσεις. 

Σίγουρα δεν έχουμε κάνει όσα θα
έπρεπε. Σίγουρα θα μας παρακολου-
θούν και μετά την παύση των μνημο-
νίων, υπό τον φόβο ότι μπορεί να
επαναλάβουμε τα λάθη που οδήγη-
σαν τη χώρα μας στον γκρεμό. Όχι
όμως και ότι δεν έχουμε κάνει τί-
ποτα. Όχι και ότι θα μας στήσουν
στα έξι μέτρα...

Πρέπει να είμαστε καχύποπτοι, γιατί
η αιφνίδια αλλαγή στάσης των εκ-
προσώπων της τρόικας, έρχεται σε
μία περίοδο που φαίνεται ότι αφενός
η οικονομία της χώρας μας αρχίζει να
ισορροπεί και αφετέρου εκδηλώνεται
επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνείς
παράγοντες των αγορών. Είναι δυ-
νατόν ο Ρεν, ο Τόμσεν και οι συν
αυτώ να μην υπολογίζουν ότι με τις
παρεμβάσεις τους επιδεινώνουν
την κατάσταση; Είναι να σαν να μας
τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια,
την ώρα που έχουμε ορθοποδήσει.

Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το
να δώσουμε μία δυναμική απάν-
τηση και μάλιστα γρήγορα, ώστε να
διαφυλάξουμε το κλίμα που έχει
διαμορφωθεί υπέρ της χώρα μας,
όπως δείχνουν η υποχώρηση των
επιτοκίων δανεισμού και η άνοδος
των αξιών στο χρηματιστήριο. Η
απάντηση αυτή δεν μπορεί παρά να
είναι πολιτική, όχι τεχνοκρατική. Γι’
αυτό και ο πρώτος που μπορεί να τη
δώσει είναι ο πρωθυπουργός. Ο Αν-
τώνης Σαμαράς οφείλει να εξηγήσει
στους ομολόγους του τα τεράστια βή-
ματα που έχουμε κάνει με αιματηρές
θυσίες, ώστε να «μαζέψουν» τους
υφισταμένους τους τεχνοκράτες.

Έχει τη δυνατότητα ο Αντώνης Σα-
μαράς να ξεκαθαρίσει το τοπίο, απαν-
τώντας στις προκλήσεις με συγκε-
κριμένα επιχειρήματα, τα οποία μπο-
ρεί να αντλήσει από δηλώσεις των
ίδιων παραγόντων, όταν μέχρι πρότι-
νος υποστήριζαν ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται σε καλό δρόμο. Ποιοι στην
ευρωζώνη δεν επιθυμούν να τελει-
ώσει το μαρτύριο της Ελλάδας; Εάν
δεν εισακουστεί, θα έχει πετύχει κάτι
εξίσου σημαντικό. 

Θα έχουν πέσει οι μάσκες.

✎Tου Νίκου Καραμανλή

Πειστική απάντηση
στους «σκληρούς»
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✔ Στη… σταυροβελονιά το έριξε η κοινοτική
σύμβουλος της «Πρωτοβουλίας» και πανε-
πιστημιακή Ελένη Χοντολίδου κατά τη διάρ-
κεια της γενικής συνέλευσης της παράταξης
Μπουτάρη την περασμένη Κυριακή. Αφού μί-
λησε κα τα… έψαλε σε αντιδημάρχους που
δεν της σηκώνουν τηλέφωνα (και δεν… την
παίρνουν μαζί τους στο εξωτερικό), έβγαλε
τις βελόνες και τις κλωστές της και έραβε και
ξήλωνε! Οι… σταυροβελονιές της συζητήθη-
καν εκτός και εντός της αίθουσας και όταν
ένα στέλεχος το σχολίασε μπροστά της αυτή
απάντησε πως… κεντάει για τον κυρ Γιάννη. 

✔ Τα «μαχαίρια» βγήκαν στη διοίκηση του
δήμου σχολίασαν οι περισσότεροι αμέσως
μετά τη συνέλευση της παράταξης. «Να δείτε
που δεν θα συμβεί τίποτα και όλοι όσοι αντι-
δρούν θα τα… μαζέψουν. Από όσα ακούμε
πάντως στο δήμο Μπουτάρη οι «καλημέρες»
έχουν κοπεί μεταξύ της παλιάς «τρόικας» και
της… νέας!

✔ Πυρ και μανία είναι με τον Κώστα Γκιου-
λέκα, δημοτικός του σύμβουλος (!) ο οποίος
λέει σε άλλα στελέχη της «Ομάδας Δημιουρ-
γίας» πως αισθάνεται «αδειασμένος» και
«αηδιασμένος» καθώς ο επικεφαλής και

υφυπουργός Παιδείας δεν βάρεσε το
χέρι στο… τραπέζι, όταν ο πρόεδρος
Αβραμόπουλος τον επέπληξε και

μάλιστα έντονα σε πρόσφατη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου. «Αφού ο Γκιου-
λέκας θέλει να τα έχει καλά με τον Αβραμό-
πουλο για να κάνει ο τελευταίος τα στραβά
μάτια στις… απουσίες του» σχολίασε άλλος
και όλοι κοίταξαν τον ανεχτικό πρόεδρο…

✔ Απάντηση στον κυρ Γιάννη έδωσε ο γενι-
κός Γραμματέας Δημοσίων Έργων. Σε συνέν-
τευξή του ο Στράτος Σιμόπουλος δήλωσε
πως «ο Μπουτάρης έχει γραμμένους τους
Θεσσαλονικείς» όταν ερωτήθηκε σχετικά με
το «βρωμόστομα» του δημάρχου. 

✔ Μέχρι στιγμής πάντως αντιπολίτευση στον
κυρ Γιάννη, από τα στελέχη του δήμου φαί-
νεται πως κάνει μόνο η Άννα Ευθυμίου, η
οποία ακούγεται πως… «μετριέται» δημοσκο-
πικά για υποψήφια δήμαρχος, ενώ το όνομά
της έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων
τόσο της Συγγρού όσο και της Μητροπολίτου
Ιωσήφ. Η νεαρή δικηγόρος πρόσφατα κατη-
γόρησε τη διοίκηση του δήμου για «έργα
υποδομής με καθαρά προεκλογικούς σκο-
πούς» αναφερόμενη στην ανέγερση σχο-
λείου στα μέσα της σχολικής χρονιάς. Γιατί
όχι; Πόσοι αιρετοί είναι εργαζόμενοι όπως η

κα Ευθυμίου; Απορία: Λέτε (και) οι μει-
ώσεις 5% στα δημοτικά τέλη που ανακοι-
νώθηκαν για το 2014 να οφείλονται και
αυτά σε… ψηφοθηρικούς λόγους;

✔ SMS: Ποιος δήμαρχος του νομού απο-
φεύγει τα ακριβά ρούχα και παπούτσια, την
ώρα που συνάδελφοί του με το που εκλέχτη-
καν έμαθαν το… Κολωνάκι, τη Μητροπό-
λεως και την Τσιμισκή. Ο συγκεκριμένος
αιρετός που είδαμε το μεσημέρι του προ-
ηγούμενου Σαββάτου μας έδειξε τα παπού-
τσια που αγόρασε από… αποθήκη!

✔ Υπέρ της Ντόρας Μπακογιάννη αλλά και
του Γιώργου Καρατζαφέρη μιλούσε προχθές
σε «πηγαδάκι» στην Αριστοτέλους ο πρώην
υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας
Κιλτίδης. Συγκεκριμένα το… αυτί της «Κ»
άκουσε να λέει πως «η Νέα Δημοκρατία
αλλά και η πατρίδα θα ήταν σε καλύτερη
θέση εάν η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αναλά-
βει την αρχηγία του κόμματος», ενώ για τον
πρόεδρο του ΛΑΟΣ είπε «ότι αδικήθηκε από
τους πολίτες». Ο πρώην «γαλάζιος» υπουρ-
γός συμπλήρωνε πως «στη ζωή και την πο-
λιτική πάμε με αυτούς που έχουμε». «Ορθώς
έπραξα και έφυγα από τη ΝΔ. Εδώ ξεγέλασε
εμένα δεν θα ξεγελούσε τους πολίτες…» είπε
και ουδείς διαφώνησε!

Τα... αγκάθια!

Στρ. Σιμόπουλος
Θ. Καράογλου
Α. Τζιτζικώστας
Στ. Κωνσταντινίδης
Β. Μάστορας
Δ. Πανοζάχος
Κ. Χαντζαρίδης

Πάει κυρίως εκεί που έχει… ρεύμα! 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»



Των Βαγγέλη Στολάκη-Λευτέρη Ζαβλιάρη

Μ
πορεί η Θεσσαλονίκη να έχει

την τιμητική της λόγω της πα-

ρουσίας του Οικουμενικού

Πατριάρχη Βαρθολομαίου και

οι περισσότεροι ναοί και μονές

που υπάγονται πνευματικά

στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσα-

λονίκης να… γιορτάζουν και να είναι ανοικτές στον

κόσμο, όπως προκύπτει από έρευνα τις «Κ» κατόπιν

καταγγελιών  πιστών τις υπόλοιπες ημέρες οι πόρτες

πολλές φορές ερμητικά κλειστές, παρά το… ωράριο

λειτουργίας που υπάρχει από την Μητρόπολη. Με

εξαίρεση τις Κυριακές την υπόλοιπη εβδομάδα οι πε-

ρισσότεροι ναοί ανοίγουν για λίγες ώρες τα πρωϊνά

και τα απογεύματα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις

που τα «ρολά κατεβαίνουν» όλο το 24ωρο. Σύμφωνα

με τους «άγιους» πατέρες αυτό οφείλεται στους πολ-

λούς κινδύνους που ενυπάρχουν κυρίως κατά τις

βραδινές ώρες, την έλλειψη φύλαξης και την απου-

σία προσωπικού λόγω οικονομικής κρίσης και δρα-

ματικής συρρίκνωσης των εκκλησιαστικών εσόδων.

«Για το λόγο αυτό υπάρχουν και τα… παρεκκλήσια»

λένε χαρακτηριστικά!  

Οι βαριές καγκελόπορτες στις εισόδους των προ-

αυλίων είναι κλεισμένες και ασφαλισμένες δείχνον-

τας ότι οι ναοί δεν μπορούν να δεχθούν επισκέπτες.

Ο ναός του Αγίου Μηνά για παράδειγμα μόλις που

μπορεί να διακριθεί το απόγευμα, καθώς η στοά που

τον περιβάλει αλλά και η κλειστή καγκελόπορτα με

το «λουκέτο» κάνουν αδύνατη την πρόσβαση. Μο-

ναδική επιλογή των πιστών εάν θέλουν να υποβά-

λουν τα σέβη τους στα θεία είναι το μικρό εκκλησάκι

το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Ηρα-

κλείου. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μητροπολιτικό

Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος το

απόγευμα είναι κλειστός, αν και το σημείο στο οποίο

βρίσκεται είναι ίσως το πιο πολυσύχναστο της πόλης.

Και σε αυτή την περίπτωση οι πιστοί μπορούν απλά

να ανάψουν ένα κερί στο εκκλησάκι που βρίσκεται

ακριβώς από έξω, στην οδό Αγίας Σοφίας. Ανεβαί-

νοντας την κάθετη οδική αρτηρία συναντούμε τον

ομώνυμο βυζαντινό ναό, που επισήμως λέγεται «Της

του Θεού Σοφίας». Εκτός από εκκλησιαστικός ναός,

ο ναός της Αγίας Σοφίας θεωρείται και βυζαντινό

μνημείο. Ωστόσο το απόγευμα είτε κάποιος είναι πι-

στός, είτε επισκέπτης θα βρει τη μεταλλική πόρτα του

μεγάλου προαυλίου κλειστή με περασμένη αλυσίδα.

Συγκεκριμένο πρόγραμμα
Όπως αναφέρει στην «Κ» ο προϊστάμενος του

Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης, Αρχιμανδρίτης π. Νε-

κτάριος Τριανταφυλλίδης «υπάρχει συγκεκριμένο

πρόγραμμα με απόφαση του Μητροπολίτου. Αυτή την

περίοδο είμαστε ανοικτά από τις επτά το πρωί έως

τις δώδεκα το μεσημέρι και από τις 17:00-19:30. Το

πρόγραμμα εναλλάσσεται σε χειμερινό και θερινό

ανάλογα με το πότε δύει ο ήλιος». Σε ερώτηση εάν

έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων για το εν λόγω

ωράριο αναφέρει πως «οι πιστοί γνωρίζουν και έρ-

χονται στις διατεταγμένες ακολουθίες». 

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται στην «Κ» άλλος κλη-

ρικός «τόσο η Μητρόπολη όσο και οι ναοί και τα μο-

ναστήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

κάτι που σημαίνει πως οι όποιες αποφάσεις λαμβά-

νονται από τους προϊστάμενους των ναών».  

Με υπογραφή 
Άνθιμου

Η αλήθεια είναι πως σε ότι

αφορά τις μονές και τους

ναούς που υπάγονται πνευμα-

τικά στον κκ. Άνθιμο μπορεί να

υπάρχει ωράριο λειτουργίας, το

οποίο ωστόσο σύμφωνα με πι-

στούς «δεν τηρείται». Στην επί-

σημη ιστοσελίδα της Ιεράς

Μητρόπολης με υπογραφή του

Μητροπολίτη από το 2007 καθο-

ρίζεται το πρόγραμμα των ιερών

ακολουθιών τόσο της Μητρόπο-

λης όσο και των Μονών και όχι το

ωράριο λειτουργίας τους. Έτσι, σύμφωνα πάντα με

το εν λόγω πρόγραμμα διακρίνει κανείς χειμερινό και

καλοκαιρινό πρόγραμμα για τον Όρθρο και τον Εσπε-

ρινό, όπως επίσης και της ακολουθίες των Χριστου-

γέννων, των Φώτων, της Σαρακοστής, της Μεγάλης

Εβδομάδας και του Πάσχα. 

Όπως ισχυρίζονται οι ιερείς «δεν είναι δυνατόν να

κρατούμε όλη μέρα τους ναούς ανοικτούς γιατί δεν

υπάρχει προσωπικό να τους φυλά. Δεν είναι λίγες οι

καταγεγραμμένες από την αστυνομία κλοπές που

έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Πρέπει κι εμείς να

προστατευθούμε. Επίσης εξαιτίας της οικονομικής

κρίσης έχουν μειωθεί τα έσοδά μας επομένως δεν

μπορούμε να απασχολούμε πολλούς νεωκόρους»

αναφέρει χαρακτηριστικά. Από την πλευρά της η

Ασφάλεια Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει την ύπαρξη

περιστατικών σε βάρος ναών και μονών, κυρίως

κλοπών και αφαίρεσης χρηματικού ποσού από τα

παγκάρια. 

Στη Μητρόπολη αντί των… ναών
Βέβαια, τα… κατεβασμένα ρολά και οι… πόρτες

ερμητικές κλειστές διαφέρουν ανάλογα με την πε-

ριοχή αλλά και τις ανάγκες του ποιμνίου. Έτσι σε πε-

ριοχές όχι και τόσο πολυσύχναστες οι εκκλησίες

παραμένουν ανοικτές μόνο τις ώρες που βρίσκεται

εκεί ο προϊστάμενος του ναού, κάποιος ιερέας ή νε-

ωκόρος. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί

προϊστάμενοι ναών της Θεσσαλονίκης τις πρωινές

ώρες αμέσως μετά τον Όρθρο βρίσκονται στα γρα-

φεία τους, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καθώς

είναι υπάλληλοί της. 
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ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ… ΤΗΡΕΙΤΑΙ 

Αντιδράσεις πιστών για
τις... κλειστές Εκκλησίες

Αντιδράσεις πιστών
Την ίδια ώρα, όπως είναι σε θέση να γνω-

ρίζει η «Κ» πιστοί διαμαρτύρονται σε ιερείς

επειδή όπως λένε «δεν μπορούν να προσευ-

χηθούν». «Οι ναοί πρέπει να είναι ανοιχτοί όλες

τις ώρες. Μπορεί να νιώθει κάποιος την

ανάγκη να προσευχηθεί τα μεσάνυκτα. Πρέπει

να του δίνεται η ευκαιρία. Επίσης δεν μπο-

ρούμε να προσευχόμαστε στριμωγμένοι στα

παρεκκλήσια και οι ναοί να ανοίγουν μόνο για

γάμους και… πανηγύρια» αναφέρει από την

πλευρά του πιστός, τον οποίο συνάντησε η

«Κ» έξω από τον ιερό Ναό Αγίου Μηνά. Σχο-

λιάζει μάλιστα πως για το λόγο αυτό πιστοί

αναμένεται σύντομα να στείλουν και επιστολή

στον Μητροπολίτη. Συμπληρώνει πως «πριν

λίγες ημέρες είχε έρθει ένα γκρουπ με τουρί-

στες από τη Ρωσία και βρήκαν την εκκλησία

κλειστή». 

15.10.2013 και ώρα 16:15 στον  Άγιο Μηνά. Η κλειστή πόρτα
και η στοά, κάνουν το ναό να φαίνεται με δυσκολία

Ο Ναός της Αγίας Σοφίας, εκτός από θρησκευτικό, διαθέτει 
και ιστορικό ενδιαφέρον καθώς είναι βυζαντινό μνημείο 
καταχωρημένο και στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ

Aκολουθώντας τα 
θρησκευτικά μονοπάτια

Του Στράτου 

Σιμόπουλου* 

Η
έλευση του

Οικουμε-

νικού Πα-

τριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου στην

πόλη μας υπερβαίνει τα στενά

όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκε-

ψης, προσφέροντας μια μονα-

δική ευκαιρία σύνδεσης της

σύγχρονης Θεσσαλονίκης με το

πλούσιο, ιστορικό παρελθόν της.

Στο πρόσωπο του Οικουμενι-

κού Πατριάρχη αναβιώνει η βυ-

ζαντινή Θεσσαλονίκη, η «συμβα-

σιλεύουσα», φέρνοντας στο προ-

σκήνιο ένα σημαντικό κεφάλαιο

για τους σημερινούς κατοίκους

της. Στους βυζαντινούς χρόνους

η Θεσσαλονίκη γνώρισε σπου-

δαία οικονομική και πνευματική

ανάπτυξη, αναδείχθηκε σε δια-

μετακομιστικό κέντρο με επίκεν-

τρο το λιμάνι της και κέρδισε

επάξια τον τίτλο της δεύτερης

πόλης σε όλη τη βυζαντινή αυτο-

κρατορία.

Άλλωστε, η  Θεσσαλονίκη ήταν

παρούσα σε όλες τις μεγάλες

στιγμές της ιστορίας του Βυζαν-

τίου. Ήταν η πόλη που σκορ-

πούσε την ακτινοβολία του βυ-

ζαντινού πολιτισμού σε όλο το

βαλκανικό χώρο, η γενέτειρα του

Κύριλλου και του Μεθόδιου. Λα-

μπρά μνημεία και λογοτεχνικά

κείμενα αποτυπώνουν γλαφυρά

το στρατηγικό ρόλο της βυζαντι-

νής Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη

του Οικουμενικού Πατριάρχη γί-

νεται ακόμη μια αιτία να ανακα-

λέσουμε την ιστορική μνήμη,

σχεδιάζοντας το μέλλον της πό-

λης.

Σήμερα, η ανάδειξη της Θεσ-

σαλονίκης σε πόλο θρησκευτι-

κού τουρισμού είναι μια από τις

βάσεις, στην οποία μπορούμε να

στηρίξουμε την ανάπτυξή της. Με

σεβασμό στις παραδόσεις, μπο-

ρούμε να αναζητήσουμε εκ νέου

τον κομβικό ρόλο της πόλης στην

ευρύτερη περιοχή της Βαλκανι-

κής, ακολουθώντας τα ορθόδοξα

θρησκευτικά μονοπάτια, σε μια

διαδρομή με αφετηρία το Άγιον

Όρος και με ενδιάμεση στάση τη

Θεσσαλονίκη. Αυτή τη διαδρομή

είναι που μας θύμισε ο Οικουμε-

νικός Πατριάρχης.

* Ο κ. Σιμόπουλος είναι Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Έργων



Σ
τις Βρυξέλλες βρίσκονται ο πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς και ο υ-
πουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρ-
νάρας για να συμμετάσχουν στην διή-
μερη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Αν και η
ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται επισή-
μως στην ατζέντα, ο Έλληνας πρωθυ-

πουργός θέλει να μεταφέρει στους εταίρους το μήνυμα
ότι η Ελλάδα δεν αντέχει νέα μέτρα. Ο πρωθυπουργός
όσο και ο υπουργός Οικονομικών θα «βολιδοσκοπή-
σουν» τους Ευρωπαίους σε σχέση με την επερχόμενη
διαπραγμάτευση με την τρόικα, στον απόηχο και της
επικύρωσης της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αντώνης Σαμαράς επιθυμεί να
καταστήσει σαφές στους Ευρωπαίους εταίρους ότι η
Ελλάδα δεν αντέχει την λήψη νέων μέτρων. Ο Όλι Ρεν
πάντως σε τοποθέτησή του επισήμανε ότι η συζήτηση
για τη βιωσιμότητα του χρέους μετατίθεται για το καλο-
καίρι του 2014 και ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε κα-
θεστώς επιτήρησης έως ότου αποπληρώσει το 75%
των δανείων που έλαβε από ΕΕ και ΔΝΤ.

Στη Θεσσαλονίκη 
Το Σάββατο ανήμερα του Αγίου Δημητρίου ο πρωθυ-

πουργός Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κάρολος Παπούλιας θα βρεθούν στη Θεσσα-
λονίκη για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Οι δυο τους θα
παραστούν στην επίσημη δοξολογία για την επέτειο
απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και τον Πολιούχο
της Άγιο Δημήτριο στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου
στη Θεσσαλονίκη ενώ εκτός από τον Κάρολο Παπούλια
και τον Αντώνη Σαμαρά θα παραστεί και ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη από τις 19 Οκτωβρίου. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα φτάσει στη Θεσσα-
λονίκη στις 25 Οκτωβρίου και θα μείνει μέχρι και την
28η Οκτωβρίου, οπότε και ενώπιόν του θα γίνει η στρα-
τιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου
Αλεξάνδρου, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορτα-
στικές εκδηλώσεις για την επέτειο του «Όχι». Την κυ-
βέρνηση στις εκδηλώσεις αυτές θα εκπροσωπήσει ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να
φτάσει στη Θεσσαλονίκη το πρωί της 26ης Οκτωβρίου
και να αναχωρήσει για την Αθήνα το μεσημέρι της ίδιας
ημέρας.
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ΜΠΑΡΑΖ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

«Η Ελλάδα δεν
αντέχει άλλο» 

Το ΥΜΑΘ αναδεικνύει
την ιστορία 

Του Θεόδωρου Καράογλου*

Τ
ο Υπουργείο Μακεδονίας και

Θράκης στην προσπάθειά του

να αποδώσει φόρο τιμής σε με-

γάλες ιστορικές στιγμές του τόπου μας, αλλά και να

αναδείξει το ιστορικό κτίριο του Διοικητηρίου σε χώρο

πολιτισμού, από το 2012 ξεκίνησε τη διοργάνωση κο-

ρυφαίων εκθέσεων κειμηλίων και ιστορικών τεκμη-

ρίων.

Πριν από ένα χρόνο, με αφορμή τη συμπλήρωση

ενός αιώνα από την ημέρα που στο Λευκό Πύργο

υψώθηκε και πάλι η γαλανόλευκη, τιμήσαμε την απε-

λευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας με

τη διοργάνωση της έκθεσης «Κειμήλια Απελευθέρω-

σης Μακεδονίας 1912-1913», την οποία εγκαινίασε ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας,

παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά. 

Σε εκείνη την έκθεση παρουσιάστηκαν για πρώτη

φορά σε όλους τους Έλληνες σπάνια και μοναδικά κει-

μήλια, ξετυλίγοντας παράλληλα τις κορυφαίες ιστορι-

κές στιγμές εκείνης της εποχής, 

Τον περασμένο Μάρτιο ακολούθησε το αφιέρωμα

στην επανάσταση του 1821 με τίτλο: «Η επανάσταση

του 1821 στη Μακεδονία», θέλοντας να αναδείξουμε

για πρώτη φορά άγνωστες πτυχές από τη συμμετοχή

των Μακεδόνων στον αγώνα της απελευθέρωσης.

Σε αυτόν τον κύκλο των αφιερωμάτων στις εθνικές

επετείους προστίθεται η έκθεση κειμηλίων και ιστο-

ρικών τεκμηρίων με τίτλο: «Το ́ 40 έτσι πολεμήσαμε»,

την οποία θα έχουμε την τιμή να  εγκαινιάσει, όπως

και πέρυσι, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

κ. Κάρολος Παπούλιας.

Τούτη η έκθεση αποτελεί έκφραση ελάχιστης ανα-

γνώρισης σε μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που όρ-

θωσε το ανάστημά της φωνάζοντας ένα βροντερό

«ΟΧΙ» στο φασισμό, στη διαφαινόμενη επεκτατική διά-

θεση του ναζισμού και στις δυνάμεις που έσπειραν το

φόβο, την καταστροφή και το θάνατο στην Ευρώπη και

σε όλο τον κόσμο.

Εβδομήντα τρία χρόνια μετά το ξημέρωμα της 28ης

Οκτωβρίου 1940, είμαστε περήφανοι για εκείνη την

ένδοξη στιγμή της ιστορίας μας και τιμούμε την αυτο-

θυσία, την αυταπάρνηση, αλλά και την πίστη του

Έθνους μας στην ελευθερία.

Τούτες τις ημέρες το μήνυμα της εθνικής επετείου

του «ΟΧΙ» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς οι σύγ-

χρονοι Έλληνες, ως απόγονοι ένδοξων προγόνων και

πιστοί στο ιστορικό καθήκον, λέμε ένα ακόμη βρον-

τερό «ΟΧΙ» στο νεοναζισμό και στους νεοκήρυκες του

μίσους και της διχόνοιας.

Λέμε «ΟΧΙ» σε εκείνους που χτυπούν, προπηλακί-

ζουν και υβρίζουν τη Δημοκρατία.

Λέμε «ΟΧΙ» στα άκρα.

Με ταπεινότητα, σεβασμό, προσήλωση στις αρχές

και τις αξίες της πατρίδας μας, προασπίζουμε την

εθνική μας μνήμη στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι η

Ελλάδα προχωρά προς τα εμπρός.

Αυτό απαιτούν από εμάς οι ήρωες - αγωνιστές του

έπους του 1940.

Να εμπνευστούμε από τη θυσία τους, να αντλή-

σουμε θάρρος και κουράγιο και να διαφυλάξουμε,

όλοι μαζί με μια καρδιά, την κληρονομιά που μας εμ-

πιστεύτηκαν. 

Την ελευθερία της πατρίδας.    
*Ο κ. Καράογλου είναι υπουργός Μακεδονίας-Θράκης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδη-

λώσεων:

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Ώρα 11 π.μ.: Λιτάνευση της Ιεράς

Εικόνας Παναγίας της Τριχερούσης

μετά των χαριτοβρύτων Λειψάνων

και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δη-

μητρίου, με τη συμμετοχή των Αρ-

χών.

Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις

στα σχολεία, τις υπηρεσίες της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τις

υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης,

τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα

Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς, με

μέριμνα των οικείων Αρχών.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα

οι καμπάνες των Ιερών Ναών, οι δε

Φιλαρμονικές θα διέλθουν τις λεω-

φόρους και τις κεντρικές οδούς της

πόλης, παιανίζοντας θριαμβευτικά

θούρια και εμβατήρια.

Ώρα 8 π.μ.: Επίσημη έπαρση της

σημαίας στο Λευκό Πύργο, παρουσία

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-

δονίας και μελών του Περιφερειακού

Συμβουλίου.

Ώρα 10 π.μ.: Επιμνημόσυνη Δέηση

στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων

της Δ/Κ Γέφυρας του Δήμου Χαλκη-

δόνος.

Ώρα 11 π.μ.: Έναρξη Στεφανηδρο-

μίας στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέ-

μων της Δ/Κ Γέφυρας του Δήμου

Χαλκηδόνος. Κατάθεση στεφάνου α-

πό τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-

κεδονίας και το Δήμαρχο Χαλκηδόνος

στο Ηρώο της Δ/Κ Γέφυρας του

Δήμου Χαλκηδόνος.

Ώρα 11 π.μ.: Πανηγυρική Δοξολο-

γία για την εορτή του πολιούχου της

Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου και

τις ιστορικές επετείους της απελευ-

θέρωσης της Θεσσαλονίκης και της

28ης Οκτωβρίου.

Ώρα 6.30 μ.μ.: Εκφώνηση στην Αί-

θουσα Τελετών του Α.Π.Θ. του πανη-

γυρικού της ημέρας.

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013  

Ώρα 10 π.μ.: Κατάθεση στεφάνων

από τη μαθητιώσα νεολαία στο Ηρώο

του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Ώρα 11 π.μ.: Παρέλαση της μαθη-

τιώσας νεολαίας παρουσία μελών της

Κυβέρνησης και λοιπών Αρχών.

Ώρα 12.30 μ.μ.: Στέψη των προτο-

μών και ανδριάντων των Ηρώων από

τη μαθητιώσα Νεολαία.

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013  

Ώρα 10.30 π.μ.: Κατάθεση στεφά-

νου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο

Παπούλια, στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος

Στρατού. Κατά τη στιγμή της κατάθε-

σης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Το

σύνθημα της έναρξης και λήξης θα

δοθεί με κανονιοβολισμούς.

Στην τελετή κατάθεσης θα παρευ-

ρεθούν τα μέλη του Υπουργικού Συμ-

βουλίου, η ηγεσία των Ενόπλων

Δυνάμεων, ο Στρατηγός Διοικητής Γ΄

Σώματος Στρατού, οι Γενικοί Γραμμα-

τείς, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής

Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης

Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμαρ-

χος Θεσσαλονίκης, ενώ οι λοιπές Πο-

λιτικές και Προξενικές Αρχές κατά την

κρίση τους.

Ώρα 11 π.μ.: Άφιξη της Α.Ε. του

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρα-

τίας στο χώρο της εξέδρας της παρέ-

λασης (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάν-

δρου). Έναρξη της παρέλασης.

Το πρόγραμμα Σαμαρά - Παπούλια
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«Τ
ώρα η Ελλάδα μπορεί να λέει διε-

θνώς με πειστικό τρόπο ότι νέα δη-

μοσιονομικά μέτρα που περιορίζουν

μισθούς και συντάξεις ούτε πρέπει, ούτε μπορεί

να ληφθούν. Δεν τα αντέχει ούτε η κοινωνία,

ούτε η εθνική οικονομία», αναφέρεται στο όγδοο

(από τα συνολικά 43) σημείο της προγραμματι-

κής συμφωνίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το κείμενο της

οποίας συμφώνησαν ο πρωθυπουργός, Αντώ-

νης Σαμαράς με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. 

Το κείμενο αρχίζει με την επισήμανση ότι ορί-

ζοντας διακυβέρνησης είναι πάντα η τετραετία,

στόχος είναι η απαλλαγή από το μνημόνιο μέσα

από την τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας.

Ξεκαθαρίζουν ότι μετά το πρωτογενές πλεόνα-

σμα η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχει άλλα

οριζόντια μέτρα και καταλήγουν ότι η προγραμ-

ματική συμφωνία είναι παράλληλα και το πλαί-

σιο διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Στο κεί-

μενο υπογραμμίζεται ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ παρά τις

ιδεολογικές και πολιτικές τους διαφορές και τις

διαφορετικές εκτιμήσεις τους για κρίσιμες πε-

ριόδους του παρελθόντος, συνεργάζονται στην

παρούσα κυβέρνηση εθνικής ευθύνης έχοντας

πλήρη αίσθηση της ιστορικής υποχρέωσης τους

να διασφαλίσουν την σταθερή πορεία της χώρας

μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του

ευρώ και την οριστική έξοδό της από την κρίση. 

Οι προϋποθέσεις και οι στόχοι
Ως πρώτη προυπόθεση για την επίτευξη του

εθνικού στόχου είναι η κυβερνητική σταθερό-

τητα και η εξάντληση της τετραετίας. Οι δύο πο-

λιτικοί αρχηγοί επισημαίνουν ότι έχουν πλήρη

συνείδηση της κατάστασης στην κοινωνία μετά

από έξι χρόνια ύφεσης και προσθέτουν ότι «βα-

σική μας αγωνία και επιδίωξή μας είναι η δια-

φύλαξη της κοινωνικής συνοχής, η ανάσχεση

της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων,

η προστασία των ευπαθών ομάδων, η αποκα-

τάσταση αδικιών που έγιναν πάνω στη μάχη να

κρατηθεί η Πατρίδα μας όρθια». Υπογραμμίζουν

ότι η λύση θα δοθεί μόνο μέσα από την Ανά-

πτυξη και εξηγούν ότι  η παραγωγή Εθνικού

πλούτου μέσα από την στήριξη της υγιούς επι-

χειρηματικότητας αποτελεί κορυφαία προτεραι-

ότητά μας. 

Θέτουν επίσης ως στόχο την απαλλαγή της

Πατρίδας από το μνημόνιο που όπως αναφέρουν

αποτυπώνει την εξαιρετικά δύσκολη και άνιση

διαπραγμάτευση με τους εταίρους και πιστωτές.

Προϋπόθεση γι αυτό είναι η επίτευξη των δημο-

σιονομικών στόχων και η συνέχιση της διαπραγ-

μάτευσης με στόχο να σπάσει ο φαύλος κύκλος

της ύφεσης και της ανεργίας καθώς επίσης και

η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Το-

νίζουν ότι  «σχέδιο Β», χωρίς θυσίες, εύκολο και

ανώδυνο, δεν υπάρχει και κάθε άλλη επιλογή θα

ήταν ένας δραματικά ανεύθυνος τυχοδιωκτι-

σμός που θα οδηγούσε σε πλήρη εξανέμιση ει-

σοδημάτων και περιουσιών και θα πήγαινε την

Ελλάδα δεκαετίες πίσω, υπό συνθήκες διεθνούς

οικονομικής και πολιτικής απομόνωσης και

εσωτερικής διάλυσης. 

Σημειώνουν δε ότι ο διάλογος και η συνεν-

νόηση με τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου

είναι προτεραιότητά μας προκειμένου να δημι-

ουργηθεί το «μέτωπο ευθύνης» που θα εγγυηθεί

την επιτυχία των αλλαγών και των μεταρρυθμί-

σεων: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όλοι μαζί,

πρακτικές και συμπεριφορές που καθήλωσαν

την χώρα: την δημαγωγία, τη συνωμοσιολογία,

το λαϊκισμό, τη μιζέρια, την ηττοπάθεια και λογι-

κές του βολέματος, της ήσσονος προσπάθειας,

της αδράνειας και της απάθειας». Οι δύο αρχηγοί

καταλήγουν ότι «το προγραμματικό αυτό πλαίσιο

είναι ταυτόχρονα και το πολιτικό πλαίσιο της δια-

πραγμάτευσης με τους ευρωπαίους εταίρους,

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ». Πα-

ράλληλα αποτελεί την βάση για τα υπουργεία

ενώ υπογραμμίζεται «η έγκαιρη και πλήρης ενη-

μέρωση των βουλευτών και η ουσιαστική συμ-

μετοχή τους στην διαμόρφωση της κυβερνη-

τικής πολιτικής».

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 

«Όχι» Σαμαρά και Βενιζέλου σε νέα μέτρα 
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✔ Κουΐζ: Ποιος αντιδήμαρχος της Θεσ-
σαλονίκης κατά τη διάρκεια της συνέ-
λευσης της «Πρωτοβουλίας» έλεγε δεξιά
και αριστερά «χάσαμε το πρωί της Κυρια-
κής μας» και έδινε συχαρίκια στους συ-
ναδέλφους του, Καπόν και Παπά, οι
οποίοι… απουσίαζαν; 

✔ Sms: Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας πάντως
από την πλευρά του διέδιδε πως στον
νυχτερινό ημι-μαραθώνιο τον ξεπέρασε
ένας… συνεργάτης του. Έτσι είναι κύριε
αντιδήμαρχε άμα τους… τρέχεις «σου την
έχουν φυλαγμένη»!

✔ Πιάνει θέση από τώρα; Την απορία
εξέφρασαν συνεργάτες του νυν δημάρ-
χου όταν είδαν τον Σπύρο Βούγια να
στρογγυλοκάθεται στα έδρανα των αν-
τιδημάρχων για να παρακολουθήσει
τις εργασίες της παράταξης Μπουτάρη.
«Ακόμα δεν σε έκανε αντιδήμαρχο έσ-
πευσες να πάρεις την καρέκλα» σχολίασε
ένας «σύντροφος» του…

✔ Ο υφυπουργός παιδείας Γκιουλέκας
δεν απάντησε στο «βλάκας» του δημάρ-
χου Μπουτάρη. Στην τελευταία συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου έδω-
σε την απάντησή του στις βωμολοχίες
του λέγοντας ότι «στην αρχή με έβρισε,
έμπλεξε και τον πρωθυπουργό. 

✔ Θεώρησα ότι ορισμένοι άνθρωποι

έχουν φύγει από τα γήινα και συνομιλούν

με το Θεό. Χθες πάλι με …έβριζε. Δεν

μπορώ να ασχοληθώ σοβαρά μαζί του,

τα ον αφήνω στη θλίψη του» είπε μεταξύ

άλλων και συμπλήρωσε «σε λίγο θα φο-

βόμαστε μην φάμε ξύλο εάν δούμε έναν

Μπουτάρη μαινόμενο».

✔ SMS: Οι ζυμώσεις και οι μυστικές 

συναντήσεις για την επέκταση της Κίνη-

σης των 58 και στη Θεσσαλονίκη πάνε κι

έρχονται… Όπως για παράδειγμα η προ-

χτεσινοβραδινή μεταξύ επιφανών ΠΑΣΟ-

Κων της πόλης. 

✔ Το τσίμπησε το «άγιο» δωράκι της
από τον Πατριάρχη η κα βουλευτής! Ο

λόγος για την Κατερίνα Μάρκου της Δη-

μοκρατικής Αριστεράς, η οποία ενώ κα-

θόταν στο τραπέζι υποδοχής του κκ.

Βαρθολομαίου στις δυτικές συνοικίες

δέχτηκε από συνεργάτη του τελευταίου

ένα δώρο. Για την ακρίβεια έλαβε μια

ασημένια χτένα και έναν ασημένιο κα-

θρέφτη! Σημειώνεται πως στο ίδιο τρα-

πέζι βρίσκονταν η Σταυρούλα Ξουλίδου

και η Χρυσούλα Γιαταγάνα των «Ανεξάρ-

τητων Ελλήνων» και η Ιωάννα Γαϊτάνη

του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες ωστόσο δεν εί-

δαμε να κουβαλούν κάποια… σακούλα!

Το παρών στο δείπνο έδωσαν και πολλοί

δήμαρχοι, όπως ο Λάζαρος Κυρίζογλου,

ο Στάθης Λαφαζανίδης, ο Γιώργος Γλώσ-

σης, ο Σίμος Δανιηλίδης κ.α. Αυτοί πήραν

την ευλογία του…

✔ Υπ’ ατμόν μαθαίνουμε πως βρίσκεται

το τελευταίο διάστημα ο δημοτικός υ-

πάλληλος Θεσσαλονίκης και υποψήφιος

δήμαρχος Γιώργος Κοζακίδης ο οποίος

σε λίγες ημέρες θα ανακοινώσει το ψη-

φοδέλτιό του σε εκδήλωση σε ξενοδο-

χείο της πόλης. Ακούμε πως το 90% του

ψηφοδελτίου του έχει «κλειδώσει» και

πως ο ίδιος έχει δώσει τα χέρια με το
Διονύση Ψωμιάδη και τον πρώην αν-
τιδήμαρχο και πρόεδρο ΟΤΑ μείζονος
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Ζουρνά! Με το

καλό, διότι οι εργαζόμενοι υποψήφιοι

δήμαρχοι - λόγω σπανιότητας - πάντα

έχουν ένα δημοσιογραφικό - αν μη τι άλ-

λο - ενδιαφέρον…

✔ Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε πριν καμιά

δεκαριά μέρες και μάλιστα… incognito η

πρώην υπουργός και εκσυγχρονίστρια

Άννα Διαμαντοπούλου. Όπως μαθαί-

νουμε η Διαμαντοπούλου ήρθε για λό-

γους οικογενειακούς. Δεν παρέλειψε

βέβαια να κάνει μια βόλτα από το Δημαρ-

χείο και να τα πει με τον κυρ Γιάννη, πάν-

τα incognito, αν και ποιος ενδιαφέρεται; 

✔ Ακούμε πως η πρώην βουλευτίνα του

ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή όχι μόνο ανέλαβε την

προεδρία του Κέντρου Ερευνών για Θέ-

ματα Ισότητας, του υπουργείου Εσωτε-

ρικών μετά από επιλογή του Λεωνίδα

Γρηγοράκου αλλά και του

Βαγγέλη Βενιζέλου, 

τώρα ζητά τη…

βοήθεια φίλων

της από τη Θεσ-

σαλονίκη. Προ-

σοχή μόνο γιατί,

μπορεί να έχουμε

συγκυβέρνηση,

αλλά οι «γα-

λάζιοι» κά-

νουν φύλ-

λο και

φτερό 

τη Διαύ-

γεια και

τους…

διορι-

σμούς

της!

ΚarfitsomataΚarfitsomata

✔ Το… σούσουρο πηγαίνει κι έρχεται στους δια-

δρόμους της μικρής (πλέον) αλλά παραδοσια-

κής Χαριλάου Τρικούπη. Η πρώην βουλευτής

και στο παρελθόν πολύ στενή συνεργάτης του

Ευάγγελου Βενιζέλου σύντομα θα διοριστεί…

Περιφερειάρχης. Και λέμε διοριστεί γιατί αναμέ-

νεται να αναλάβει τα ηνία συγκεκριμένης Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης στα νότια της χώρας.

Θα τοποθετηθεί δηλαδή πιο πάνω και από

εκλεγμένους! Η εν λόγω πρώην βουλευτής που

ωστόσο δεν έγινε ποτέ υπουργός αλλά έχει πε-

ράσει από πολλά όργανα του κόμματος το τε-

λευταίο διάστημα αναζητούσε τρόπους, μαζί με

συνεργάτες του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

προκειμένου να αποσπαστεί στο κόμμα. Ωστόσο,

η πτώση των ποσοστών έφεραν και μειώσεις

αποσπάσεων με αποτέλεσμα η πρώην εκπρό-

σωπος του λαού να μην μπορεί να γυρίσει στα

γραφεία του κόμματος. Έκτοτε πριν πάει στην

υπηρεσία της, γιατί είναι δημόσια υπάλληλος,

περνά καθημερινά σχεδόν από τα «πράσινα»

γραφεία και μαζί με την «καλημέρα της» ρίχνει

και… γαλλικά! Είδε και απόειδε ο Βενιζέλος
και της πρότεινε τη νέα… καρέκλα! Αυτή το

σκέφτεται και οι σύντροφοί της μας αναφέρουν

πως «το παίζει δύσκολη». Θεωρούν ωστόσο δε-

δομένο πως θα πει το «ναι».

✔ Τώρα τελευταία όλο και περισσότεροι «σύν-

τροφοι» μαθαίνουμε πως το… ρίχνουν στις μπίζ-

νες. Είδαν και απόειδαν με τις εκλογές και είπαν

να αφήσουν για λίγο την ενασχόληση με τη Χα-

ριλάου Τρικούπη και να κάνουν δουλειές. Για

παράδειγμα ο υποψήφιος βουλευτής του

ΠΑΣΟΚ και περιφερειακός σύμβουλος Παντε-

λής Κουκουλεκίδης πριν λίγες ημέρες «έκοψε

την κόκκινη κορδέλα» σε καφέ-μπαρ που άνοιξε

στο κέντρο της πόλης…

✔ Την πρόθεσή του να διεκδικήσει το δημαρ-

χιακό θώκο Βόλβης ανακοίνωσε πριν λίγες

ημέρες σε ειδική εκδήλωση ο Άγγελος Στοΐτσας,

γιος του πρώην δημάρχου Ρεντίνας, Γιώργου.

Να υποθέσουμε πως μετά την ανακοίνωση της

παραίτησης Γαλαμάτη θα πολλαπλασιαστούν

στην περιοχή οι wannabe υποψήφιοι δήμαρχοι;

✔ SMS: «Ο Σταύρος δεν θα είναι υποψήφιος.

Πιέζει τον Ιωαννίδη» μας είπε «γαλάζιο» στέλε-

χος. Εμείς την ερώτηση θα την… ξανακάνουμε.

Το Σαμαρά θα τον ρωτήσει κανείς; Προς το

παρόν ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλον-

τος ασκεί χρέη… τροχονόμου σε επίσημες εκδη-

λώσεις με τον Πατριάρχη, ενώ ο Γιάννης

Ιωαννίδης μαλώνει με το Σίμο Δανιηλίδη για την

κατάργηση των δημοτικών αστυνομικών.

✔ «Πόρτα» στη Δημοκρατική Αριστερά φαίνεται

πως ρίχνουν οι Οικολόγοι-Πράσινοι της Θεσσα-

λονίκης. Σε πρόσφατη ανεπίσημη συνάντηση

που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπροσώ-

πων των δυο πλευρών συζητήθηκε το ενδεχό-

μενο συνεργασίας των δυο κομμάτων σε

αυτοδιοικητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα όπως μα-

θαίνουμε τα στελέχη της Αγίου Κωνσταντίνου

φέρονται να ζήτησαν από τους Οικολόγους (στη

συνάντηση συμμετείχε και ο Μιχάλης Τρεμόπου-

λος) να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα Μπου-

τάρη και η ΔΗΜΑΡ από την πλευρά της θα

υποστηρίξει τον «εκλεκτό» των Οικολόγων

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως

αναφέρουν στελέχη των Οικολόγων-Πράσινων

στην «Κ» η συνάντηση «δεν οδήγησε σε κάποιο

αποτέλεσμα αφού είμαστε αποφασισμένοι να

κατεβάσουμε δικό μας υποψήφιο στο δήμο». 





✔ «Παιδιά βάλτε κανένα χεράκι γιατί είναι

βαριά» ακούσαμε να λέει ένας εκ των ιε-

ρέων που κρατούσαν την εικόνα της Πανα-

γίας Τριχερούσης, η οποία μεταφέρθηκε

στον Αγ. Δημήτριο. 

✔ Από τους πρώτους που έφτασαν στον

ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου ήταν ο Γενικός

Πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη

Αλεξέι Ποπόφ. Μάλλον στη Μόσχα θα έλα-

βαν τα μηνύματα που έστειλε κατά την επί-

σκεψή του στο Άγιον Όρος ο Οικουμενικός

Πατριάρχης. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως

η διαμονή του κκ. Βαρθολομαίου στο Μακε-

δονία Παλλάς ήταν ευγενική παραχώρηση

του Ιβάν Σαββίδη. 

✔ Πρώτος από τους Μητροπολίτες που κα-
τέφτασε στο χώρο ήταν ο Μητροπολίτης
Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης. 

✔ Από πολιτικούς το παρών έδωσαν ο

υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρος

Καράογλου, η βουλευτής των «Ανεξάρτη-

των Ελλήνων» Χρυσούλα Γιαταγάνα (που

όπως μάθαμε συνόδευε τον Πατριάρχη σε

όλη την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα),

ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων

Στράτος Σιμόπουλος, ο βουλευτής της ΝΔ

Γιώργος Ορφανός, ο αντιπεριπεριφερειάχης

Θεσσαλονίκης Φάνης Παπάς, οι περιφερει-

ακοί σύμβουλοι Δημήτρης Βάνης και Μπάμ-

πης Μπαρμπουνάκης, ο πρόεδρος του δη-

μοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πανα-

γιώτης Αβραμόπουλος μαζί με τη δημοτική

σύμβουλο Άννα Αγγελίδου, ο πρώην υπουρ-

γός και δημοτικός σύμβουλος Στέλιος Πα-

παθεμελής, ο επίτιμος πρόξενος της Λε-

τονίας Άγις Κυνηγόπουλος, ο Περιφερειάρ-

χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-

τζικώστας και ο πρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης

Μυλόπουλος. 

✔ Σε «πηγαδάκι» με τους δημοσιογράφους

ο Στράτος Σιμόπουλος σχολίαζε τις τελευ-

ταίες… δηλώσεις και «βρισιές» του κυρ

Γιάννη, ενώ ο Δημήτρης Βάνης φώναζε ότι

συγκροτεί ψηφοδέλτιο για την Περιφέρεια

της Κεντρικής Μακεδονίας με ονόματα… εκ-

πλήξεις!

✔ Άλλος πολιτικός υπογράμμιζε «εδώ πρέ-

πει να ξέρεις μποξ για να μπορέσεις να φτά-

σεις μπροστά στον Πατριάρχη. Όλοι (και οι

συνάδελφοί του) δίνουν μπουνιές». 

✔ Ο Γιώργος Ορφανός καταλάθος βρέθηκε

πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα

και αναζητούσε τρόπο να τα… πηδήξει!

✔ Πιστός βλέποντας τους πολιτικούς να πε-

ριμένουν να περάσουν πρώτοι οι ιεράρχες

έλεγε σε διπλανό του «επιτέλους περιμέ-

νουν και αυτοί σε ουρά. Μήπως κάθε μέρα

πρέπει να έρχεται ο Βαρθολομαίος για να

καταλάβουν και οι πολιτικοί μας τι είναι να

περιμένεις σε δημόσιες και μη υπηρεσίες»;

✔ «Πηγαδάκι» έκαναν και οι Καράογλου,

Αβραμόπουλος, Γιαταγάνα, Σιμόπουλος και

Παπαθεμελής. Δεν ξέρουμε τι έλεγαν αλλά

από όσα καταλάβαμε… ήταν μια ωραία

ατμόσφαιρα!

✔ Στο γεύμα που έγινε στου… Ιβάν Σαββίδη

οι καλεσμένοι έφαγαν μοσχαράκι με ρύζι και

βραστά λαχανικά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Α-

μερικής κκ. Δημήτριος «αγόρασε χαλιά για

το γραφείο του στο Μανχάταν από τη Δέ-

σποινα Μιραράκη» όπως τουλάχιστο μας

είπε η ίδια. 
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Π
ανθεσσαλονίκιος σεισμός για να

μην πούμε πανελλήνιος αναμένε-

ται σε βάρος Γιάννη Μπουτάρη

και του Επιτελείου του.

Έξι μήνες προ των δημοτικών εκλο-

γών ο Γιάννης Μπουτάρης προσπαθεί να

μην αφήσει κανέναν κλάδο που να μην

είναι δυσαρεστημένος και μάλιστα εξα-

γριωμένος. Έφτασε σε σημείο να αφαι-
ρέσει και τους χώρους στάθμευσης
των Επίτιμων Προξένων που επί 25
και πλέον χρόνια καμία δημοτική αρχή
δεν επιχείρησε.

Από την ημέρα της ανάληψης των κα-

θηκόντων ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης

ασχολείται με αυτό το θέμα. Το μένος
της απόφασης ξεκίνησε από τον πιστό
του δημοτικό σύμβουλο,  Γεώργιο Δη-
μαρέλο που άρχισε αλληλογραφία σε

ανύποπτο χρόνο με το Υπουργείο Εξω-

τερικών και κατάφερε να λάβει επιστολή

από κάποιον Ηλιάδη ότι οι Επίτιμοι Πρό-

ξενοι δεν δικαιούνται χώρο για να παρ-

κάρουν.

Δεν θέλει να καταλάβει ότι οι Επίτι-
μοι Πρόξενοι επιτελούν εκτός των
άλλων και κοινωνικό έργο. Επίπλέον

αγνοεί το Νόμο (Συνθήκη της Βιέννης,

εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως

της 23ης Ιουλίου 1975, τεύχος πρώτον,

Αριθ. Φύλλου 150) ότι η Νομοθεσία δεν

διακρίνει Επιτίμους και μη.

Επιτροπή Επιτίμων Προξένων που τον

είχε επισκεφθεί αρχές του 2012, τους

υποσχέθηκε ότι δεν πρόκειται να συμβεί

τέτοιου είδους πράξη. Οι κακές γλώσσες

λένε ότι κάποιος δυναμικός Επίτιμος

Πρόξενος με πανελλήνια προβολή περι-

μένει την υλοποίηση 

του ξηλώματος

των πινακίδων

σταθμεύσεων

των Προξένων

για να κινηθεί με

τον δικό του τρόπο

που θα προκαλέσει

σεισμό στην Θεσ-

σαλονίκη και όχι

μόνο.

Περιμέ-
νουμε λοιπόν
και εμείς να
απολαύ-
σουμε
αυτήν τη
διαμάχη για να
γελάσει και το
παρδαλό κα-
τσίκι.

«Ξύνεται ο Μπουτάρης»
Γράφει ο Karfitsas

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το γεύμα, οι παρουσίες, οι απουσίες
και τα… χαλιά του Αρχιεπισκόπου 

TOEIC 45 ώρες 180€                        Τηλ. επικοινωνίας: 6958604104
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Τ
ους στόχους της ΔΕΠΑ

ώστε να μπει το φυσικό

αέριο εκτός από τα σπίτια και

στα… αυτοκίνητα των Ελλή-

νων ανέλυσαν σε ειδική εκ-

δήλωση στελέχη της εται-

ρίας παρουσία του υφυ-

πουργού Περιβάλλοντος Ασημάκη Παπαγε-

ωργίου. Είχε προηγηθεί ο εγκαινιασμός του

πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού φυσικού

αερίου στην περιοχή Πράσινα Φανάρια.

«Το φυσικό αέριο στην αυτοκίνηση θα έχει

μέλλον. Κάνουμε όλες τις προσπάθειες για

να φέρουμε αυτές τις τεχνολογίες για να

έχουμε φτηνό φυσικό αέριο» τόνισε ο πρό-

εδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ

Χάρης Σαχίνης.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός τόνισε

πως «υπάρχει ένα καλό και πετυχημένο πα-

ρελθόν με την ΔΕΠΑ. Ήρθε η ώρα να γίνει η

επέκταση στη Θεσσαλονίκη και όλη τη

χώρα. Πρόκειται για μια νέα εποχή στην αυ-

τοκίνηση. Πρόκειται για οικονομικότερο

καύσιμο. Είναι μια εναλλακτική μορφή ενέρ-

γειας προς όφελος και των πρατηρίων που

θα το υιοθετήσουν».

Σημειώνεται πως στην Ελλάδα και ειδικό-

τερα στην Αθήνα λειτουργούν ήδη δυο με-

γάλοι σταθμοί τροφοδοσίας βαρέων και

μεγάλων οχημάτων. «Πρόκειται για καθαρό

καύσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Στην Ιταλία υπάρχουν 3500 πρατήρια. Η αυ-

τοκίνηση αποτελεί μια συμφέρουσα και οι-

κονομική λύση φτηνότερη κατά 40% από το

πετρέλαιο» συμπλήρωσε ο κ. Παπαγεωρ-

γίου.

Τόνισε επίσης ότι «χαράζει νέους ορίζον-

τες στην αγορά του αυτοκινήτου που έχει

πληγεί από την οικονομική κρίση. Αναζωο-

γονούμε τη διαχρονική αγάπη των Ελλήνων

προς το αυτοκίνητο. Πρέπει να θέσουμε την

ενέργεια του αύριο στην υπηρεσία του πο-

λίτη. Να δώσουμε νέο τόνο στο περιβάλλον

και τις πόλεις όπου ζούμε. Επιδίωξη μας

είναι να βρούμε επενδύσεις που θα δημιουρ-

γήσουν νέες θέσεις εργασίας. Βάζουμε από

σήμερα μπροστά ώστε να διασφαλίσουμε

πως οι νέες τεχνολογίες θα μπουν στη ζωή

μας».

Ενδεικτικά όπως ανέφεραν τα στελέχη

της εταιρίας με 10 ευρώ φυσικού αερίου ένα

όχημα διανύει 199 χλμ, την ώρα που με το

ίδιο ποσό το πετρέλαιο «βγάζει» 112 χλμ και

η βενζίνη 70 χιλιόμετρα.

«Η εισαγωγή του φυσικού αερίου ως καυ-

σίμου κίνησης οχημάτων σηματοδοτεί τη

δημιουργία μιας νέας αγοράς, που θα τονώ-

σει την οικονομία της περιοχής μας και θα

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ευελπι-

στώ ότι η πρωτοβουλία αυτή θα βρει πρό-

σφορο έδαφος και σύντομα θα ανοίξουν

περισσότερα πρατήρια φυσικού αερίου οχη-

μάτων σε όλη την Ελλάδα» υπογράμμισε

κατά την τελετή εγκαινίων ο Περιφερειάρ-

χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-

τζικώστας.

Σημειώνεται πως το νέο πρατήριο φυσι-

κού αερίου για οχήματα EKO/FISIKON βρί-

σκεται στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής

128, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Β. Στολ. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φθηνότερες μετακινήσεις 
και νέες θέσεις εργασίας

Το γλωσσικό εκκρεμές
του κ. Μπουτάρη

Του Σταύρου Κωνσταντινίδη*

Η
γλώσσα είναι ο άν-

θρωπος; Αν ο Φρόυντ

έδωσε σημαίνουσα υ-

πόσταση στο υποσυνείδητο, ο

εμβληματικότερος φρουδιστής Ζακ Λακάν ανέ-

δειξε τη γλώσσα ως τον τέλειο καθρέφτη του

απόκρυφου υποσυνειδήτου. Ακόμη και αφή-

νοντας για λίγο την βαριά ψυχανάλυση στην

άκρη, δεν μπορείς παρά να παραδεχτείς πως η

ανάλυση της δημόσιας ζωής και της πολιτικής

συμπεριφοράς, δεν φτάνει ποτέ σε ασφαλή

συμπεράσματα, χωρίς τον συνυπολογισμό της

ψυχαναλυτικής ιδιομορφίας των προσώπων.

Ο δήμαρχος Μπουτάρης δεν είναι ο άνθρω-

πος που παίζει στα δάχτυλα το ρητορικό παι-

χνίδισμα, ούτε εξωτερικεύει με βασικό εργα-

λείο τη γλώσσα. Το γλωσσικό εκκρεμές του αι-

ωρείται συνήθως σε ένα φάσμα, από την περι-

γραφική μετάδοση της πλούσιας αστικής ε-

μπειρίας του, έως την λεγόμενη σκληρή αθυ-

ροστομία, όπως αρέσκεται να παραδέχεται κι ο

ίδιος.  Η αθυροστομία του δεν έχει τα χαρακτη-

ριστικά της εριστικής αλλά πνευματώδους

αναίδειας του Πάγκαλου, γέρνει περισσότερο

στο λαϊκότερο στυλ του αιφνίδιου προκλητικού

αφοπλισμού του αντιπάλου. Λειτουργεί με την

σφοδρότητα και το ακαριαίο της ρουκέτας, και

αφήνει άναυδους αυτόπτες και αυτήκοους.

Τέτοιου είδους αφοπλισμοί τον προστάτευ-

σαν σε δύσκολες δημόσιες συζητήσεις καθώς

σε συνδυασμό με τη σεβασμιότητα της εικόνας,

της όψιμης υψηλής αποδοχής και της ιδιότητας,

δεν προκαλούν  εύκολα άμεσο αντίλογο. Σε μία

των περιπτώσεων, αυτή του Άνθιμου, ο περί-

φημος αφορισμός «μουτζαχεντιν», πιθανώς

κατέστη θρυαλλίδα στην τελική συσπείρωση

του αντί- συντηρητικού κινήματος του 2010 και

οδήγησε τον ίδιο στη δημαρχεία της Θεσσαλο-

νίκης.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η αθυροστομία

όπως και η ποίηση διέπονται από τη διασταλτι-

κότητα της αδείας τους, και μέχρι πρόσφατα ο

δήμαρχος Μπουτάρης, καλύπτονταν από αυτήν.

Κάθε σοβαρός, μη ηθικοπλαστικός σημειολό-

γος αναλυτής, θα τοποθετούσε τις λεκτικές

εξάρσεις  μέσα στο δικαίωμα της εκκεντρικής

και επιτρεπόμενης ιδιομορφίας, ενός ανθρώ-

που με εντυπωσιακό και θυελλώδη βίο. Οι τε-

λευταίες όμως διαδοχικές φραστικές εκτρο-

πές  κινδυνεύουν να τον εκθέσουν.

Αν στο κάτω-κάτω αντιμετωπίσουμε με ψυ-

χραιμία το θέμα, η αθυροστομία δεν είναι καμία

ανίατη ασθένεια, είναι περισσότερο μία κακή

συνήθεια ψυχολογικής ευκολίας. Οπότε η προ-

σπάθεια απενοχοποίησης με συνειδητή αυτο-

αποδοχή του συμπτώματος, ίσως είναι εξαγνι-

στική στην ιδιωτική ζωή, δεν είναι αρκετή

όμως, όταν μιλούμε για δημόσια σφαίρα, για

δημόσιο λόγο…

*Ο κ. Κωνσταντινίδης συγκοινωνιολόγος 
και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
την «Πρωτοβουλία» 

✔ Την τιμητική τους είχαν την περασμένη

βδομάδα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

και πιο συγκεκριμένα ο τρίτος όροφος,

στον οποίο βρέθηκαν ο πρώην δήμαρχος

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο Πανα-

γιώτης Ψωμιάδης και ο Γιώργος Τσα-

μασλής. Ο δυο πρώτοι βρέθηκαν εκεί για

υποθέσεις καταδικαστικές σε βάρος του

οι οποίες συζητιούνται σε δεύτερο βαθμό,

ενώ ο τρίτος ως μάρτυρας για την υπό-

θεση κλοπής του σπιτιού του στο μεση-

μέρι Θεσσαλονίκης. 

✔ Στο πλευρό του Βασίλη Παπαγεωργό-

πουλου, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς

αδυνατισμένος εκτός από τη σύζυγό του

βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι δημο-

τικοί σύμβουλοι του Γκιουλέκα και παλιοί

του αντιδήμαρχοι Κώστας Καζαντζίδης,

Όλγα Κολοβού και Βασίλης Γάκης, όπως

και η Άννα Ευθυμίου, που στα χρόνια του

βρέθηκε στη θέση της εντεταλμένης

συμβούλου του δήμου για ζητήματα νεο-

λαίας. Οι μόνοι που ακόμη παραμένουν

άφαντοι από το πλευρό του τέως είναι
οι πρώην δημοτικοί του σύμβουλοι Κα-
λαφάτης και Ράπτη. Όσο για τον Γκιου-
λέκα, ούτε φωνή, ούτε δήλωση συ-
μπαράστασης…

✔ Πέρασμα από το δικαστικό μέγαρο για

«προσωπική υπόθεση» όπως ανέφερε

στην «Κ» έκανε και ο πρώην αντιδήμαρ-

χος και πρόεδρος του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης

Ζορπίδης, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να

τα πει για λίγο με την Ελένη Παπαγεωρ-

γοπούλου και να της ευχηθεί καλή δύ-

ναμη, διότι τα πέρασε και ξέρει (αθωώ-

θηκε για την ίδια υπόθεση). 

✔ Στα δικαστήρια βρέθηκε και ο βουλευ-

τής της Χρυσής Αυγής και παράλληλα

δημοτικός υπάλληλος Αντώνης Γρέγος

καθώς έχει κληθεί από την Εισαγγελία

Εφετών ως μάρτυρας. Ο ίδιος δεν έλεγε

ούτε «καλημέρα» αν δεν έπαιρνε την έγ-

κριση της δικηγόρου του. Είναι και οι
συλλήψεις στη μέση (του κόμματος με 

το ένα πόδι στη Βουλή και το άλλο
στη φυλακή) και δεν είναι 
εποχές για… 
«μαγκιές»!



Των Χρύσας Κυριακού - Βαγγέλη Στολάκη

Μ
ε νέα πρόσωπα ως

επικεφαλής ανα-

μένεται να διεκδι-

κήσουν το δημαρ-

χιακό θώκο αρκε-

τές παρατάξεις δή-

μων του νομού

Θεσσαλονίκης, καθώς δεν είναι λίγοι

αυτοί που η ήττα τους στην προηγούμενη

εκλογική αναμέτρηση τους οδηγεί στην

απόφαση να τα… παρατήσουν και να κα-

θίσουν σπίτι τους. Βέβαια, είναι και αυτοί

που δεν το βάζουν κάτω και έχουν ήδη

εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για μια

νέα υποψηφιότητα ενώ υπάρχουν και

ορισμένοι, οι οποίοι λίγους μήνες μόλις

πριν τις εκλογές, δεν έχουν πάρει ακόμη

τις σχετικές απόφασεις. Στις παρατάξεις,

όπου ο επικεφαλής έχει δηλώσει την

πρόθεσή του να μην διεκδικήσει εκ νέου

το δημαρχιακό θώκο, το επόμενο χρονικό

διάστημα τα μέλη τους θα κληθούν να

επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους, με

τον οποίο θα οδηγηθούν στις εκλογές

του ερχόμενου Μαΐου. 

Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης

Στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης ο

Γιώργος Κυριλλίδης, ο οποίος τέθηκε επι-

κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

μετά την παραίτηση της Βούλας Τεκτονί-

δου, έχει δηλώσει εδώ και πολύ καιρό την

πρόθεσή του να διεκδικήσει το δημαρχιακό

θώκο απέναντι στον σημερινό δήμαρχο

Λάζαρο Κυρίζογλου. Για τον κ. Κυριλλίδη

είναι η πρώτη φορά που ως επικεφαλής

ψηφοδελτίου θα κατέλθει στις εκλογές, αν

και κατά το παρελθόν ήταν υποψήφιος δη-

μοτικός σύμβουλος στο πλευρό άλλων

υποψηφίων δημάρχων.

Δήμος Βόλβης
Στο δήμο Βόλβης ο επικεφαλής της

μείζονος αντιπολίτευσης που βρέθηκε

στη θέση αυτή μετά την παραίτηση του

επικεφαλής της παράταξης, Άγγελου

Φραντζή ανακοίνωσε μόλις προχθές την

υποψηφιότητά του για τη θέση του δη-

μάρχου. Ο Δημήτρης Στόιτσας προχώ-

ρησε μάλιστα και στην ίδρυση της δη-

μοτικής παράταξης «Δήμος Βόλβης,

Τόπος να ζεις!» με την οποία θα κατέλθει

στις εκλογές. 

Δήμος Δέλτα
Στο δήμο Δέλτα ο επικεφαλής της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης, Δ. Σταματάκης

έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να πα-

ραμείνει στη θέση αυτή και να αναμετρη-

θεί με το σημερινό δήμαρχο στην επό-

μενη εκλογική αναμέτρηση. Αν και ορι-

σμένοι υποστήριζαν ότι ο πρώην δήμαρ-

χος σκέφτεται να πάει σπίτι του, ο κ.

Σταματάκης τους διαψεύδει και δηλώνει

έτοιμος για την εκλογική μάχη με το ψη-

φοδέλτιο του να είναι σχεδόν ολοκληρω-

μένο. 

Δήμος Θέρμης
Στο δήμο Θέρμης ο σημερινός επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Ν.

Βεζυρτζής δεν θα διεκδικήσει τον δημαρ-

χιακό θώκο και θα εγκαταλείψει την ενα-

σχόλησή του με τα κοινά. Μάλιστα, στε-

λέχη της παράταξης έχουν ήδη προχω-

ρήσει σε συζητήσεις για την αυριανή κα-

τάσταση χωρίς, ωστόσο, να καταφέρουν

να καταλήξουν στο πρόσωπο το οποίο θα

τεθεί επικεφαλής. Βέβαια, τα χρονικά πε-

ριθώρια στενεύουν καθώς απομένουν

λίγοι μήνες για τις κάλπες και δεν είναι

πολλοί αυτοί που πιέζουν για άμεσες α-

ποφάσεις. 

Δήμος Θερμαϊκού
Στο δήμο Θερμαϊκού ο επικεφαλής της

μείζονος αντιπολίτευσης, Γιάννης Μαυ-

ρομάτης θα παραμείνει και θα διεκδικήσει

τη δημαρχιακή καρέκλα. Ο πρώην δή-

μαρχος Μηχανιώνας δεν το βάζει κάτω

και στις επόμενες εκλογές θα κρατήσει

και πάλι τα ηνία της παράταξης. 
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Δήμαρχοι… χάνουν
τις παρατάξεις τους! 

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΚΟΜΗΟικονομικές θεωρίες…  
Του Δημήτρη Πανοζάχου*

Διανύουμε το τέταρτο έτος της παρουσίας

της Τρόικας στην Ελλάδα και ακόμη περιμέ-

νουμε την υπόδειξη εκείνου του πετυχημέ-

νου οικονομικού μοντέλου, ώστε να οδηγηθεί η χώρα «στο

φως». Περιμένουμε από τους τρίτους που δεν γνωρίζουν τα

κοινωνικά δεδομένα της χώρας, να υποδείξουν στο υπουρ-

γείο Οικονομικών τον «ορθό δρόμο». Επιβάλλεται να συνει-

δητοποιήσουμε, ότι έξοδος από την κρίση χωρίς εθνικές

πρωτοβουλίες, δεν μπορεί να υπάρξει. Η πορεία προς την

αναγεννημένη Ελλάδα περνά μέσα από τη σύνταξη ενός Εθνι-

κού Σχεδίου  ανασύνταξης των παραγωγικών μας δυνάμεων.

Βεβαίως και είναι αναπόφευκτο να διαπραγματευτούμε με

τους δανειστές μας. Η διαπραγμάτευση όμως, πρέπει

να αφορά στο σχέδιο που θα έχει συντάξει η ελ-

ληνική κυβέρνηση η οποία γνωρίζει την πατρίδα

μας και όχι οι αριθμολάγνοι, που ξεχνούν ότι καμιά

οικονομική θεωρία δεν πέτυχε στην πράξη, παρα-

βλέποντας τον παράγοντα άνθρωπο.

Ένα τέτοιο σχέδιο είναι υποχρεωτικό να λαμβάνει υπόψη: 

α)  Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων ως οικονομικά όντα.

Για να μη θεωρείται  αυτό αδύνατο, αξίζει να επικαλεστεί κά-

ποιος στη διαπραγμάτευση, τη μηδενική δυνατότητα που έχει

κάποιος να ασκήσει συγκεκριμένο επάγγελμα στη Γερμανία

χωρίς την ανάλογη πιστοποίηση, όταν στη χώρα μας σήμερα

θεωρείται γραφειοκρατία η αναγκαία προσκόμιση αποδεικτι-

κών επαγγελματικής επάρκειας. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη

χώρα που αποτελεί την ατμομηχανή της Ευρώπης, για να

ανοίξει κάποιος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η

γραφειοκρατία ξεπερνά τους έξι μήνες. 

β) Το σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η ομοσπονδο-

ποίηση της Ε.Ε., αποτελεί πολιτικό στόχο για τη χώρα μας τις

τελευταίες δεκαετίες και δεν μπορεί να προκρίνονται επιλο-

γές που την αποδυναμώνουν οικονομικά και πολιτικά. Προ-

τάσεις όπως νέο «κούρεμα» του δημόσιου χρέους, καθιστούν

αναξιόπιστη την Ε.Ε. συνολικά. Αντίθετα, προτάσεις όπως η

μεταφορά από το δημόσιο χρέος της χώρας μας στην ΕΚΤ,

το ποσό που προέρχεται από την ανακεφαλαιοποίηση των

τραπεζών διευκολύνει τα δημοσιονομικά μεγέθη της πατρί-

δας μας και ταυτόχρονα, αποτελεί πρόταση προώθησης της

ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης.  

Τώρα που ξεκινά ένας νέος κύκλος διαπραγμά-

τευσης για την οικονομική στήριξη της χώρας, ας

προτάξουμε την πολιτική της «εξόφλησης του

χρέους μας» δουλεύοντας και έχοντας την υπο-

μονή των εταίρων μας. 

Ας επιλέξουμε να επιδείξουμε προς την παγκόσμια οικο-

νομική κοινότητα, ένα σχέδιο που προτάσσει τις αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του παραγωγικού περιβάλ-

λοντος στη χώρα μας, την επιλογή μας να συμμετέχουμε

ενεργά στα τεκταινόμενα της Ε.Ε,  έστω και οικονομικά αδύ-

νατοι. Άλλωστε στοχεύουμε η αδυναμία μας να είναι πρό-

σκαιρη. Όπως ήταν για τη  Γερμανία το  2002 που ξεπέρασε

την κρίση επιβάλλοντας μέτρα λιτότητας στο εσωτερικό της,

αλλά στηρίχθηκε από την αυξημένη κατανάλωση των χωρών

του Νότου της Ε.Ε.   

Στη δύσκολη διαπραγμάτευση που ξενικά, ο πρωθυπουρ-

γός έχει το δικαίωμα να θέσει το ερώτημα «αν δεν υπήρχαν

οι μεγάλοι καταναλωτές του Νότου το 2002, πώς η Γερμανία

θα ξεπερνούσε την οικονομική κρίση;» Μήπως η συνύπαρξη

όλων των εταίρων στην Ε.Ε. απαιτεί να ειπωθούν μεταξύ μας

όλες οι αλήθειες; Μήπως πρέπει να  καταστήσουμε σαφές,

ότι η έλλειψη παραγωγικότητας αφορά τη χώρα μας, αλλά η

τραπεζική κρίση αφορά όλη την Ε.Ε.;

*Ο κ. Πανοζάχος είναι οικονομολόγος και μέλος ΕΓ της ΝΔ

Δήμος Καλαμαριάς

Σ
το δήμο Καλαμαριάς ο επι-

κεφαλής της μείζονος αντι-

πολίτευσης φαίνεται πως

αποχωρεί από τα κοινά. Ο Χάρρυ

Κλυνν ο οποίος έχει διεκδικήσει

το δημαρχιακό θώκο δύο φορές

χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί

δήμαρχος είναι πολύ πιθανό να

παραμείνει σπίτι του και στις ε-

παγγελματικές του υποχρεώσεις

χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να

έχει ξεκαθαριστεί η διάδοχη κατά-

σταση στη δημοτική παράταξη.

Δήμος Νεάπολης – 
Συκεών

Σ
το δήμο Νεάπολης Συκεών

ο σημερινός επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευ-

σης Δ. Ζιγκερίδης έχει ανακοινώ-

σει την κάθοδό του στις επόμενες

αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν και ο

κ. Ζιγκερίδης έχει ήδη μετρήσει

τις δυνάμεις του σε δύο προηγού-

μενες εκλογικές αναμετρήσεις

χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί

δήμαρχος, δεν το βάζει κάτω και

θα αναμετρηθεί με τον σημερινό

δήμαρχο, Σίμο Δανιηλίδη. 
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Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
Στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου ο σημε-

ρινός επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης, Δημήτρης Χατζηβρέττας έχει

βάλει πλώρη για την Περιφέρεια Κεντρι-

κής Μακεδονίας αφήνοντας στη θέση του

τον Γιάννη Καμαρινό. Ο πρώην δήμαρχος

Ευόσμου δεν επιθυμεί να παραμείνει επι-

κεφαλής της δημοτικής παράταξης παρα-

χωρώντας τη θέση του στον πρώην

αντιδήμαρχο Παιδείας. Ωστόσο, υπάρχουν

και ορισμένοι οι οποίοι έχουν εκφράσει τη

διαφωνία τους με το… δαχτυλίδι στον κ.

Καμαρινό και ζητούν από τον κ. Χατζη-

βρέττα τη διεξαγωγή ενδοπαραταξιακής

ψηφοφορίας.  

Δήμος Λαγκαδά
Στο δήμο Λαγκαδά τα μέλη της μείζο-

νος αντιπολίτευσης αναζητούν τον νέο

τους επικεφαλής, καθώς ο πρώην δή-

μαρχος, Γιάννης Καραγιάννης έχει δηλώ-

σει εδώ και καιρό ότι δεν επιθυμεί να

διεκδικήσει εκ νέου τη δημαρχιακή καρέ-

κλα. Μάλιστα, ο κ. Καραγιάννης φαίνεται

πως έχει ήδη κλείσει συμφωνία με τον

περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,

Απόστολο Τζιτζικώστα προκειμένου να

συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιό του. Τη

θέση του σημερινού επικεφαλής της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης αναμένεται να

πάρει ένας εκ των Γ. Καρακινάρη και Αστ.

Κομμάτα, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρ-

ξει σχετικές διεργασίες. Τα μέλη της πα-

ράταξης Καραγιάννη σε μεταξύ τους

συναντήσεις φέρεται να έχουν εκφράσει

την ανάγκη άμεσης αλλαγής του επικε-

φαλής της παράταξης, ο οποίος απουσιά-

ζει από τις περισσότερες συνεδριάσεις του

δημοτικού συμβουλίου, χωρίς όμως να

έχουν εισακουστεί.  

Δήμος Παύλου Μελά
Στο δήμο Παύλου Μελά ο πρώην δή-

μαρχος Πολίχνης, Κ. Θεοδωρίδης, όπως

δηλώνει και ο ίδιος, δεν επιθυμεί να… κά-

τσει σπίτι του και θα κατέλθει στις εκλο-

γές του ερχόμενου Μαΐου. Μάλιστα, ο κ.

Θεοδωρίδης πήρε τη σχετική απόφαση

αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία

του Νοεμβρίου του 2010 και είχε από

νωρίς ανακοινώσει την πρόθεση του να

παραμείνει επικεφαλής της δημοτικής

παράταξης. 

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
Στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη αν και οι

αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις

του δεν του επιτρέπουν να είναι παρών

στα δρώμενα του δήμου όσο συχνά θα

ήθελε, ο Ν. Νυφούδης δηλώνει έτοιμος

για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης έχει

ξεκινήσει συζητήσεις για τη στελέχωση

του ψηφοδελτίου του και εργάζεται για το

πρόγραμμα της δημοτικής παράταξης. 

Δήμος Χαλκηδόνος
Στο δήμο Χαλκηδόνας ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης, Άρης Αραμ-

πατζής θα παραμείνει στη θέση αυτή και

θα διεκδικήσει εκ νέου τον δημαρχιακό

θώκο. Όπως συζητείται μάλιστα ο κ.

Αραμπατζής θα έχει και τη στήριξη του

σημερινού δημάρχου, Γιάννη Μπίκου,

χωρίς ο τελευταίος να προσχωρήσει στον

συνδυασμό του. 

Δήμος Ωραιοκάστρου 
Στο δήμο Ωραιοκάστρου ο σημερινός

επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης,

Νίκος Μπάτος έχει τεθεί σε αργία και τη

θέση του στο δημοτικό συμβούλιο έχει

πάρει ο Κυριάκος Ιωσηφίδης. Ο κ. Μπά-

τος, ο οποίος παραμένει επικεφαλής του

συνδυασμού, δείχνει να μην έχει αποφα-

σίσει τις επόμενες κινήσεις του. Ο ίδιος

φέρεται να επιθυμεί την κάθοδό του στις

επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές,

ωστόσο, συναντά απροθυμία από την

πλευρά των στελεχών που έχουν απομεί-

νει, καθώς ορισμένοι έχουν ήδη ενταχθεί

σε άλλες παρατάξεις. 

Σ
την παράταξη της διοίκησης του

δήμου Θεσσαλονίκης, το θέμα

της… επόμενης ημέρας «έκ-

λεισε» πριν καν ανοίξει. Στην πρόσφατη

Γενική Συνέλευση της «Πρωτοβου-

λίας» όπου μεταξύ άλλων τέθηκαν και

οργανωτικά ζητήματα, δυο ηγετικά

στελέχη μέσα από τις τοποθετήσεις

τους έθεσαν ζήτημα ηγεσίας της παρά-

ταξης.

Ο λόγος για τα δυο άλλοτε «δεξιά»

χέρια του Γιάννη Μπουτάρη, και λέμε

άλλοτε καθώς οι πληροφορίες αναφέ-

ρουν πως οι σχέσεις της παλιάς… τρόι-

κας δεν είναι και οι καλύτερες. Ο

Παναγιώτης Αβραμόπουλος στην εισή-

γησή του είπε πως δεν είναι «επί της

παρούσης το ζήτημα της αρχηγίας.

Αυτό θα τεθεί μετά το 2019» και συμ-

πλήρωσε πως «δεν μπορεί ολόκληρη

η παράταξη να στηρίζεται μόνο στην

ηγεμονική θέση του Γιάννη Μπουτάρη».

«Δήμαρχος μετά το Γιάννη Μπουτάρη

θα είναι αυτός που είναι σε θέση να το

κάνει» κατέληξε ο κ. Αβραμόπουλος.

Σύμφωνα με δημοτικό σύμβουλο της

παράταξης «ο Παναγιώτης Αβραμό-

πουλος επιχειρεί όλο αυτό το διάστημα

να είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ

του κυρ Γιάννη και του ΠΑΣΟΚ. Εφόσον

το καταφέρει θα μπορέσει να διεκδική-

σει μια θέση την επόμενη ημέρα με βα-

σική προϋπόθεση το ΠΑΣΟΚ να ανα-

κάμψει». Ο ίδιος αναφέρει μάλιστα πως

«ο πρόεδρος του δημοτικού συμβου-

λίου επιχείρησε πριν τη συνέλευση να

πραγματοποιήσει συνάντηση με τα

μέλη της Πρωτοβουλίας που προέρ-

χονται από τη Χαριλάου Τρικούπη με

σκοπό να ακολουθηθεί μια κοινή

γραμμή το πρωί της Κυριακής, η οποία

συνάντηση όμως δεν έγινε ποτέ». «Εί-

δαμε βέβαια πως συγκεκριμένος συνά-

δελφος που έλαβε το λόγο κινήθηκε

στη γραμμή Αβραμόπουλου» υποστη-

ρίζει στην «Κ» το στέλεχος του Γιάννη

Μπουτάρη. 

Από την πλευρά του, ο τρίτος εκ

της… παλιάς τρόικας του δήμου Αν-

δρέας Κουράκης, έκανε μια σύντομη

αναφορά στην ιστορία της παράταξης

υπενθυμίζοντας στο ακροατήριο πως ο

ίδιος, ο Π. Αβραμόπουλος και ο Γιάννης

Μπουτάρης το 2006 κατόρθωσαν να

συγκεντρώσουν το 16% που ήταν ο…

προπομπός της νίκης του 2010. Μίλησε

για την εποχή της «αθωότητας (2006-

2010)», την εποχή της «ωριμότητας

(2010-2014)» και τέλος την εποχή των

«συνθέσεων (2014-2019)». Ο ίδιος επι-

χείρησε να επαναπροσδιορίσει τον ηγε-

τικό ρόλο της τρόικας του δήμου,

ωστόσο δεν έθεσε ευθέως ζήτημα

ηγεσίας και επόμενης ημέρας, αν και οι

περισσότεροι από τους παρευρισκόμε-

νους εξέλαβαν την τοποθέτησή του ως

«επίθεση στο δήμαρχο». Ο ίδιος ο κ.

Κουράκης σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται

στέλεχος της παράταξης «είχε την εν-

τύπωση πως ελέγχει το την πλειοψη-

φία των εκλεγμένων με την Πρωτο-

βουλία δημοτικών συμβούλων και γι’

αυτό έκανε τη συγκεκριμένη ομιλία». 

Ο Γιάννης Μπουτάρης πάλι, έδωσε

τέλος στα σενάρια της επόμενης ημέ-

ρας λέγοντας «όποιος δεν θέλει… φεύ-

γει».

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της πα-

ράταξης φαίνεται πως έχουν ισχυρο-

ποιήσει το προφίλ τους τόσο ο Χασδάι

Καπόν (που δεν συμμετείχε στη συνέ-

λευση της περασμένης Κυριακής) και ο

Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο πρώτος άλ-

λωστε διατηρεί καλές σχέσεις με τους

αντιδημάρχους Καλυψώ Γούλα και Θα-

νάση Παππά, που τον στηρίζουν όταν

αυτός δέχεται τα εσωτερικά πυρά των

συναδέλφων του. 

«Μπουτάρης» στη θέση του… Μπουτάρη 

Συντονισμένα και πιο 
έγκαιρα από ποτέ

Του Απόστολου Τζιτζικώστα* 

Τ
ο 2013, όπως στοιχειοθετούν και τα επί-

σημα δεδομένα, στην Κεντρική Μακεδο-

νία καταγράψαμε σημαντική άνοδο του

τουριστικού ρεύματος. Αυξήθηκαν οι επισκέ-

πτες τόσο από τις όμορες βαλκανικές χώρες, όσο και από χώρες

όπως το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Πολωνία, αλλά και η Αγγλία και

η Γερμανία, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 8% και 59,8%

στην περίπτωση της Τουρκίας. Σταθερά πρώτοι, με σημαντική

άνοδο για δεύτερη συνεχή χρονιά, παραμένουν οι επισκέπτες

από τη Ρωσία. Το γεγονός αυτό, μας ικανοποιεί, καθώς δικαιώ-

νεται η σταθερή επιλογή μας ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας, να επενδύσουμε και να επικεντρώσουμε τις προ-

σπάθειές μας στην τουριστική αγορά – στόχο της Ρωσίας. 

Ο μεγάλος μας στόχος τώρα, είναι να κεφαλαιοποιήσουμε τα

ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της τρέχουσας τουριστικής πε-

ριόδου και ταυτόχρονα να αναδείξουμε ακόμα πιο αποτελεσμα-

τικά τις υπηρεσίες και το ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που

μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη της ολόκληρη η Περιφέ-

ρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Τουρισμός είναι μία από τις βα-

ριές μας βιομηχανίες. Η κορυφαία πρόκληση που έχουμε

μπροστά μας, είναι η καθιέρωση δωδεκάμηνης τουριστικής πε-

ρίοδο, που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, καθ’ όλη τη

διάρκεια του έτους και θα φέρνει ολοένα και περισσότερα έσοδα

στον τόπο μας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε στην Περιφέρεια Κεν-

τρικής Μακεδονίας, γι’ αυτό και επενδύουμε στην προετοιμασία

για την νέα τουριστική περίοδο. Παρουσιάσαμε λοιπόν ήδη, τη

βάση του προγράμματος τουριστικής προβολής της ενιαίας Κεν-

τρικής Μακεδονίας, ξεκινώντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

μια συντονισμένη και έγκαιρη δράση, πάνω στην οποία θα εξει-

δικεύσουμε και θα εμπλουτίσουμε την παρουσίαση των ιδιαί-

τερων στοιχείων και του χαρακτήρα όλων των Περιφερειακών

Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε το νέο τουριστικό brand

name «Very Macedonia», της Κεντρικής Μακεδονίας που θα

συνοδεύει την συμμετοχή και την παρουσίαση της Περιφέρειάς

μας στη διεθνή τουριστική αγορά. Παράλληλα, αξιοποιούμε τα

σύγχρονα εργαλεία τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ, δια-

μορφώνοντας ένα portfolio – παρουσίαση της Κεντρικής Μα-

κεδονίας, που περιλαμβάνει τόσο έντυπο, όσο και ψηφιακό

υλικό. Ταυτόχρονα, προχωράμε στην υλοποίηση ενός βασικού

εργαλείου για την τουριστική μας προβολή, της ιστοσελίδας ve-

rymacedonia.gr. Στο συγκεκριμένο τουριστικό portal θα ανα-

δεικνύονται αφενός οι Περιφερειακές Ενότητες και αφετέρου

οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορεί να υποστηρίξει

η Περιφέρειά μας, όπως μεταξύ πολλών άλλων, ο ιαματικός –

ιατρικός, ο εκθεσιακός – συνεδριακός, ο περιηγητικός και ο γα-

στρονομικός τουρισμός. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε τα ταξίδια

εξοικείωσης, που αφορούν στη φιλοξενία δημοσιογράφων, του-

ριστικών πρακτόρων και διαμορφωτών της κοινής γνώμης,

από τις χώρες που αποτελούν αγορές – στόχους της Κεντρικής

Μακεδονίας.

Η τουριστική αγορά, είναι μια ζωντανή, ραγδαίως εξελισσό-

μενη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος προσέγγισης των επι-

σκεπτών και των τουριστών, πρέπει να ανανεώνεται και να

εκσυγχρονίζεται διαρκώς. Φροντίζουμε λοιπόν έγκαιρα, ώστε

η Κεντρική Μακεδονία, όχι απλώς να μην υπολείπεται, αλλά να

βρίσκεται σταθερά μπροστά από τα νέα δεδομένα. Η επένδυση

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τουρισμό είναι μια

ανταποδοτική επένδυση. Από την εξωστρέφεια, την ανταγωνι-

στικότητα των υπηρεσιών μας, και την προστιθέμενη αξία, κερ-

δίζει η Κεντρική Μακεδονία, ανοίγονται προοπτικές για την

οικονομία και την κοινωνία μας.
* Ο κ. Τζιτζικώστας είναι Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας



Η
πολιομυελίτιδα, νόσος που
έχει εξαφανιστεί από τα πε-
ρισσότερα μέρη του κόσμου,
συνεχίζει να απασχολεί τον
ΠΟΥ σε κάποιες γεωγραφικές

περιοχές. Έτσι στις αρχές Οκτωβρίου του-
λάχιστον δύο άτομα στη Συρία εμφάνισαν
τη νόσο, όπως έδειξαν οι μικροβιολογικές
εξετάσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλε-
σμα το τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων στο
γραφείο του ΠΟΥ για την Ανατολική Με-
σόγειο να δηλώσει ότι: «Δεδομένης της
μεγάλης μετακίνησης πληθυσμών τόσο
εντός της Συρίας όσο και στα σύνορα, σε
συνδυασμό με την επιδείνωση των υγει-
ονομικών συνθηκών, οι επιδημίες είναι
αναπόφευκτες». Δήλωση που εγείρει α-
νησυχία σε μια χώρα όπου το ένα τρίτο
των νοσοκομείων έχει πάψει να λειτουρ-
γεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το 70%
του προσωπικού έχει εγκαταλείψει τις θέ-
σεις του.

Του Αθανάσιου Τσακρή*

Η πολιομυελίτιδα είναι ιογενής λοίμωξη, που

προσβάλει κυρίως παιδιά ηλικίας μικρότερης

των 5 ετών. Προκαλείται από 3 τύπους του ιού

που ανήκουν στην ομάδα των εντεροϊών. Οι ιοί

αυτοί έχουν την ιδιότητα να επιβιώνουν στο πε-

ριβάλλον σε νερό ή τροφή που έχουν μολυνθεί

από κόπρανα ασθενών και εισέρχονται στον

οργανισμό με την εντεροστοματική οδό. Οι πε-

ρισσότεροι άνθρωποι που θα μολυνθούν με τον

ιό μπορεί να μην έχουν καθόλου συμπτώματα.

Ωστόσο, μερικοί εμφανίζουν γενικά συμπτώ-

ματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, εμετούς και

έντονες μυαλγίες και ένα μικρό ποσοστό (1

στους 200) μπορεί να εμφανίσουν μόνιμη πα-

ράλυση (κυρίως των κάτω άκρων). Μεταξύ

των ασθενών που παραλύουν, 5-10% πεθαί-

νουν λόγω παράλυσης των αναπνευστικών

μυών. Θεραπεία δεν υπάρχει, παρά μόνο υπο-

στηρικτικά μέτρα. Ωστόσο, η μόλυνση από τον

ιό προλαμβάνεται μέσω του εμβολιασμού, ο

οποίος προστατεύει όχι μόνο όσους έχουν εμ-

βολιαστεί, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα.

Αυτά είναι σε δύο μορφές: 1) σε ενέσιμη μορφή

από νεκρούς ιούς (IPV) και 2) από του στόματος

χορηγούμενο που περιέχει ζωντανούς εξασθε-

νημένους ιούς (OPV), το οποίο μάλιστα, μπορεί

να χορηγηθεί και από απλούς εθελοντές, ενώ

το κόστος του είναι μόλις 11 cents του δολα-

ρίου.

Η μεγάλη προσπάθεια εξάλειψης της πολιο-

μυελίτιδας με τη συμμετοχή περισσότερων από

20 εκατομμύρια εθελοντών παγκοσμίως πέ-

τυχε τον εμβολιασμό περισσότερο από 2.5 δισ.

παιδιών τα τελευταία 20 χρόνια, και είχε ως

αποτέλεσμα τη μείωση σε ποσοστό >99% των

ατόμων με παράλυση (από 350.000 το 1988 σε

223 το 2012). Σήμερα μόνο τρεις χώρες στο

κόσμο παραμένουν ενδημικές για τον ιό (Αφ-

γανιστάν, Νιγηρία και Πακιστάν), από 125 που

ήταν το 1988, ενώ παράλληλα υπάρχει πρό-

σφατα αναφορά κάποιων λίγων περιστατικών

από την Αιθιοπία, τη Σομαλία και την Κένυα.

Πρόσφατη μελέτη έχει αναδείξει ότι αν η πο-

λιομυελίτιδα εξαφανιζόταν από τον πλανήτη

έως το 2015, το οικονομικό όφελος για την αν-

θρωπότητα έως το 2035 θα έφτανε τα 40 με 50

δισ. δολάρια.

Αν και οι χώρες της EU/EEE από το 2002

έχουν ανακηρυχθεί επίσημα «απαλλαγμένες –

πολιομυελίτιδας», ανησυχία προέκυψε τον τε-

λευταίο χρόνο λόγω, όχι μόνο της εμφάνισης

πιθανών κρουσμάτων στη Συρία, αλλά και από

την απομόνωση του άγριου τύπου (όχι στέλε-

χος του εμβολίου) του ιού 1 της πολιομυελίτι-

δας (wild-type polio virus 1) σε απόβλητα και

ασυμπτωματικούς φορείς στο Ισραήλ. 

Πιο συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο έως

τον Αύγουστο του 2013, ο ιός απομονώθηκε

συνολικά από 91 δείγματα αποβλήτων από συ-

νολικά 27 σημεία δειγματοληψίας στο Νότιο και

Κεντρικό Ισραήλ. Ταυτόχρονα απομονώθηκε

και από δείγματα κοπράνων 42 ασυμπτωματι-

κών φορέων, κατοίκων των ίδιων περιοχών

(4.4% του συνόλου των ατόμων που ελέγχ-

θηκε). Τα συγκεκριμένα άτομα είχαν εμβολια-

στεί μόνο με τον IPV τύπο του εμβολίου,

σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες. Τα

στελέχη του ιού που απομονώθηκαν σχετίστη-

καν με αυτά του Πακιστάν, καθώς και αυτά που

απομονώθηκαν από απόβλητα στο Κάιρο το

Δεκέμβριο του 2012. Μέχρι σήμερα δεν έχουν

αναφερθεί περιστατικά κλινικής λοίμωξης στις

αντίστοιχες περιοχές. Πρέπει να σημειωθεί ότι,

μέχρι την παραπάνω αναφορά, το Ισραήλ είχε

να απομονώσει άγριο τύπο του ιού της πολιο-

μυελίτιδας σε περιβαλλοντικά δείγματα από το

2002. Σποραδικές περιπτώσεις απομόνωσης

από δείγματα περιβαλλοντικά είχαν σημειωθεί

από το 1991 έως 2002, χωρίς αναφορές μετά-
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δοσης του ιού και εμφάνισης της νόσου. Το 1988

καταγράφηκαν τα τελευταία περιστατικά παρα-

λυτικής πολιομυελίτιδας.

Η ανησυχία στην Ευρώπη από τα πρόσφατα

δεδομένα προέρχεται από το γεγονός ότι χώρες

της Ευρώπης γειτνιάζουν με γεωγραφικές πε-

ριοχές όπου παρατηρείται μειωμένη ή καθόλου

εμβολιαστική κάλυψη έναντι της πολιομυελίτι-

δας. Υπολογίζεται ότι 12 εκατομμύρια πληθυ-

σμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας < 29 ετών

δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώ-

σει όλες τις δόσεις του εμβολιαστικού σχήματος,

όπως αυτό καθορίζεται από τις αντίστοιχες εθνι-

κές οδηγίες. Βέβαια πρόσφατες επιστημονικές

μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει κυκλοφορία

ούτε του άγριου τύπου του ιού, ούτε του τύπου

του εμβολίου, στην περιοχή της Ευρώπης, γε-

γονός που δείχνει ότι αυτή συνεχίζει να είναι

ελεύθερη πολιομυελίτιδας. 

Συγκεκριμένα, για την χώρα μας, κρούσμα

πολιομυελίτιδας οφειλόμενο σε άγριο τύπο του

ιού έχει να εμφανιστεί από το 1997, ως αποτέ-

λεσμα της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης και

τα υψηλά επίπεδα ανοσίας του Ελληνικού πλη-

θυσμού. Τα τελευταία κρούσματα καταγράφηκαν

το 1996 σε παιδιά αθιγγάνων που δεν είχαν εμ-

βολιασθεί έναντι της πολιομυελίτιδας, ενώ η

συγκεκριμένη εμφάνιση της λοίμωξης συνέβη

στο πλαίσιο επιδημίας που υπήρχε την εποχή

εκείνη σε γειτονικές χώρες (Αλβανία και Γιουγ-

κοσλαβία).

Η μόνη λύση για να μην υπάρξει επανάκαμψη

της πολιομυελίτιδας είναι η ενίσχυση της επιδη-

μιολογικής επιτήρησης σε όλα τα κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης

της χώρας μας. Οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν

στη χώρα μας, όπως πληθυσμοί με μειωμένη

εμβολιαστική κάλυψη (αθίγγανοι) και η είσοδος

μεταναστών και προσφύγων από ενδημικές πε-

ριοχές, δείχνουν ίσως την μεγαλύτερη ανάγκη

επιδημιολογικής επιτήρησης της πολιομυελίτι-

δας στη χώρα μας, τόσο σε επίπεδο περιβάλ-

λοντος, όσο και στην ενίσχυση της καταγραφής

και διερεύνησης όλων των πιθανών περιστατι-

κών χαλαρής παράλυσης που μπορεί να συνδέ-

ονται με λοίμωξη από τον ιό. Μπορεί σήμερα να

θεωρούμαστε «ελεύθεροι πολιομυελίτιδας»,

αλλά τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με

την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, που επη-

ρεάζει τη δυνατότητα τήρησης του προγράμμα-

τος εμβολιασμών από τις «πληγείσες» ελληνικές

οικογένειες, θα μπορούσε να οδηγήσει στην

επανεμφάνιση ενός ακόμη προβλήματος για τη

Δημόσια Υγεία. 

* 0 κ. Τσακρής  είναι καθηγητής Μικροβιολογίας

στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

                   Η ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Του Αλέξη Αλεξιάδη

Μ
πορεί να κλέβουμε

ρεύμα και να μην πλη-

ρώνουμε το νερό,

μπορεί να οδηγούμε

χωρίς διπλώματα ο-

δήγησης, αλλά δεν

«κλέβουμε» παιδιά, λέ-

νε στην «Karfitsa» οι Ρομά του οικισμού

«Αγία Σοφία» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης,

λίγες μέρες μετά το περιστατικό με την

5χρονη Μαρία στα Φάρσαλα. 

«Πολλοί κάνουν παιδιά, για να παίρνουν

και τα επιδόματα» λέει στην «Karfitsa» ο

πρόεδρος του οικισμού «Αγία Σοφία» Αθα-

νάσιος Φραγκούλης, προσθέτοντας ωστό-

σο, ότι οι Έλληνες αθίγγανοι, αγαπάνε τα

παιδιά τους και ακόμη και αν πέθαναν από

την πείνα δεν θα τα έστελναν στα φανάρια.

«Αυτά τα κάνουν άλλοι που έρχονται από

Βουλγαρία και Ρουμανία. Μην μπούμε όμως

όλοι στο ίδιο καζάνι» λέει ο κ.Φραγκούλης.

Δεν πληρώνουν νερό 
«Υδρόμετρα σε κάθε σπίτι δεν υπάρχουν

αν και το απαιτήσαμε  και την κατανάλωση

την πληρώνει ο δήμος» επισημαίνει στην

«Karfitsa» ο γενικός γραμματέας των οικι-

στών «Αγίας Σοφίας» Παναγιώτης Σαμπά-

νης. «Το νερό δεν φτάνει όμως για όλους,

έχουμε πρόβλημα και κανείς δεν κάνει κάτι

για αυτό» δηλώνει από την πλευρά του ο

πρόεδρος των οικιστών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Σαμπάνη,

περίπου το 70% των σπιτιών εξακολουθεί

να κλέβει ρεύμα. «Οι περισσότερες οικογέ-

νειες πεινάνε και αδυνατούν λόγω της οικο-

νομικής κρίσης να πληρώσουν τους

λογαριασμούς. Στείλαμε μέχρι και επιστολές

στο γραφείο του Πρωθυπουργού και της

ΔΕΗ, ζητώντας να γίνει κάποια ρύθμιση,

αλλά ακόμη δεν απάντησαν» τονίζει ο κ.

Φραγκούλης .

Χωρίς… διπλώματα οδήγησης 
Οι εκπρόσωποι των Ρομά παραδέχονται

πως πάρα πολλοί συμπολίτες τους, κυκλο-

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ «Κ» ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Τι λένε οι 
αστυνομικοί  

«Η αστυνομία μπαίνει όποτε θέλει εδώ

μέσα, όμως να μην γίνεται κατάχρηση»

δηλώνει ο κ. Φραγούλης με αφορμή τις

εφόδους της αστυνομίας στους οικισμούς,

ειδικά μετά το περιστατικό στα Φάρσαλα.

«Τα παιδιά μας φοβούνται μην τα πάρει η

αστυνομία» υποστηρίζει, προσθέτοντας

πως επικοινωνεί με την αστυνομία σε τα-

κτική βάση, για να επιλύονται όσα προ-

βλήματα γίνεται.

Μιλώντας στην «Karfitsa» ο πρόεδρος

της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων

Θεσσαλονίκης Δημήτρης Παδιώτης, είπε

πως κάθε φορά που πρόκειται να γίνει κά-

ποιος έλεγχος στους οικισμούς, πραγμα-

τοποιείται ένας ολόκληρος σχεδιασμός,

που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις υπηρε-

σίες της αστυνομίας. «Ασφάλεια, άμεση

δράση, δίωξη ναρκωτικών, ΜΑΤ, τρο-

χαία… σχεδόν όλοι συμμετέχουν» τονίζει,

προσθέτοντας πως δεν υπάρχει κανένα

«άβατο». «Βέβαια, υπάρχει πάντα μια έν-

ταση και από αυτούς και από εμάς, ένας

φόβος μήπως γίνει τίποτα, αλλά από εμάς

υπάρχει σχεδιασμός που ακολουθείται

κατά γράμμα» λέει ο κ. Παδιώτης.

Παραδέχονται την… ανομία οι ΡΟΜΑ! 



φορούν με αυτοκίνητα, χωρίς διπλώματα

οδήγησης. «Είναι κάτι που γίνεται επειδή

δεν υπάρχουν λεφτά για σχολές οδη-

γών… Παίρνουν το αγροτικό και πάνε να

βγάλουν μεροκάματο 10-20 ευρώ βρί-

σκοντας παλιοσίδερα» λέει ο κ. Φρα-

γκούλης, ενώ παράλληλα διαμαρτύρεται

για το ότι τα πρόστιμα έχουν γίνει εξοντω-

τικά για όσους οδηγούν χωρίς δίπλωμα,

φτάνοντας ακόμη και τα 4000 ευρώ. 

Τα δάνεια
Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις

«έτρεχαν» προγράμματα αποκλειστικά

για την οικιστική αποκατάσταση των

Ρομά, δίνοντας στεγαστικά δάνεια με την

εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, με

ποσά  που έφταναν τα 60.000 ευρώ για

κάθε οικογένεια. Όπως υποστηρίζει ο κ.

Σαμπάνης μαζί με αυτούς, στεγαστικά

δάνεια πήραν και άλλοι που δεν είχαν

καμία σχέση με ρομά. «Εμείς δεν μπο-

ρούμε να βρούμε συγκεκριμένα στοιχεία,

αλλά το γνωρίζουμε» τονίζει.

«Είμαστε στο έλεος του θεού»
«Δείτε την κατάσταση στον οικισμό.

Διαλυμένοι δρόμοι, νερά από τις αποχε-

τεύσεις παντού και σκουπίδια. Έχει να

περάσει απορριμματοφόρο από τον οικι-

σμό ένα μήνα» λέει ο κ. Σαμπάνης, αφή-

νοντας αιχμές για κοροϊδία από τη

διοίκηση του δήμου Δέλτα. «Μας λένε

ότι απορριμματοφόρα δεν έρχονται εδώ

γιατί είναι χαλασμένα… Όμως, πως μα-

ζεύουν τα σκουπίδια από τις άλλες πε-

ριοχές του δήμου;» αναρωτιέται.

Ο ίδιος επισημαίνει πως δεν γίνεται κα-

νένα έργο υποδομής στον οικισμό και

πως από το 2004 και μετά, όποια κονδύ-

λια υπήρχαν για τους Ρομά, αξιοποιήθη-

καν για άλλα έργα

«Μας θυμούνται στις εκλογές»
Οι Ρομά του οικισμού «Αγία Σοφία»

αναφέρουν πως κάθε εκλογική περίοδο,

οι πολιτικοί τους μοιράζουν υποσχέσεις

για ψηφοθηρικούς λόγους, αλλά μετά

τους ξεχνάνε. Θυμούνται χαρακτηριστικά

τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος τους

έλεγε παλαιότερα πως η εικόνα των

Ρομά θα αλλάξει και πως όσο υπάρχουν

οικισμοί, θα γίνονται νέες υποδομές και

σπίτια και όχι παράγκες. «Βέβαια από

τότε δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά

που είπε ο κ. Βενιζέλος, αλλά εμείς επι-

μένουμε. Μάλιστα, πριν από έναν μήνα,

στείλαμε και επιστολή στο γραφείο του

για να συναντηθούμε, αλλά δεν έχει

απαντήσει μέχρι τώρα» λένε οι εκπρό-

σωποι των οικιστών.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα πράγματα

μπορούν να καλυτερεύσουν και να μει-

ωθούν τα ποσοστά παραβατικότητας,

μόνο αν ληφθούν μέτρα από την κυβέρ-

νηση, από κοινού με τους ίδιους. «Δεν

μπορούν να παίρνουν μέτρα για εμάς,

χωρίς εμάς» τονίζουν.

Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην οδό

Πόντου,  πολύ κοντά στον οικισμό «Αγία

Σοφία», υποστηρίζουν ότι εδώ και χρό-

νια κάποιοι Ρομά έχουν ρημάξει τις πε-

ριουσίες τους. «Κλέβουν από τα φορ-

τηγά, από πετρέλαιο μέχρι και μπατα-

ρίες, μπαίνουν στα μαγαζιά, αρπάζουν

ότι μεταλλικό βρουν και μας προκαλούν

μεγάλη ζημιά» τονίζουν. Όπως λέει ερ-

γαζόμενος στην περιοχή, η αστυνομία

«σηκώνει τα χέρια ψηλά». «Οι αστυνομι-

κοί μας λένε πως ότι και να κάνουμε με

αυτούς τους ανθρώπους, θα είναι σε

βάρος μας, άλλες φορές ότι δεν μπο-

ρούν να κάνουν τίποτα» επισημαίνει ο

εργαζόμενος, δηλώνοντας πως πολλές

φορές άτομα που συλλαμβάνονται επ’

αυτοφώρω, από τη μια απειλούν πως θα

κάψουν σπίτια και αυτοκίνητα και από

την άλλη, βάζουν δικηγόρους, μένουν

ελεύθεροι μέχρι να δικαστούν και μετά

εξαφανίζονται, για να ξαναεπιστρέψουν

ίσως μετά από καιρό.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της

μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Δέλ-

τα Σπύρος Σταματάκης, δηλώνει στην

«Karfitsa» πως τα τελευταία χρόνια ο

Δήμος δεν προσεγγίζει τους Ρομά όπως

πρέπει. Σύμφωνα με τον κ. Σταματάκη,

πρέπει όλοι οι φορείς, με κοινή πολιτική

να «εκμεταλλευτούν» το υγιές κομμάτι

αυτής της κοινωνίας για σωστές παρεμ-

βάσεις που θα έχουν αποτέλεσμα.

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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Να απενοχοποιήσουμε 
την επιχειρηματικότητα

Του Κώστα Χαντζαρίδη*

Η
οικονομική κρίση έχει μπει για τα καλά

στη ζωή μας. Αποτελεί δυστυχώς ανα-

πόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας

μας και επηρεάζει με ποικίλους τρόπους και σε

διαφορετικό βαθμό τους ανθρώπους.

Η οικονομική κρίση επηρεάζει το πορτοφόλι μας, το βιοτικό μας

επίπεδο, την δουλειά μας, τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Η

βιωσιμότητα της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότη-

τας βρίσκεται υπό διαρκή διακύβευση. Οι πολίτες βρίσκονται υπό

την μέγγενη της διαρκώς εντεινόμενης ύφεσης και οι ραγδαίες

εξελίξεις δημιουργούν αίσθημα αβεβαιότητας και αδυναμίας ελέγ-

χου των μελλοντικών καταστάσεων.

Το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται σε μία δίνη απόγνωσης, ενώ η

κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, δεν αφήνει πολλά περιθώρια

αισιοδοξίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες μετά από μια περίοδο

υπερβολικών απαιτήσεων, όλοι νιώθουμε εξαντλημένοι, ενώ κάθε

νέο μέτρο που απαιτείται από μια κοινωνία που δεν έχει τίποτα

άλλο να δώσει είναι πραγματικά επώδυνο.  

Οι επιχειρήσεις  έρχονται αντιμέτωπες με την κακοδιαχείριση

ενός δαιδαλώδους και γραφειοκρατικού δημόσιου τομέα, με τη

φορολογική εξαθλίωση και τις λανθασμένες επιλογές των εκά-

στοτε κυβερνήσεων, οι οποίες χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δεν

υπάρχει δουλειά και χρήμα στην αγορά αντιμετωπίζουν τους επι-

χειρηματίες ως εγκληματίες ποινικού δικαίου οδηγώντας τους

ενώπιον του αυτόφωρου δικαστηρίου, για οφειλές που δεν κατα-

βάλλονται όχι γιατί δεν θέλουν αλλά γιατί δεν μπορούν.

Ένας στους δύο επιχειρηματίες δεν έχουν πλέον ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη, αυτοί και οι οικογένειες τους, γιατί δεν μπο-

ρούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Γνωρίζοντας

πρόσωπα και πράγματα, λόγω της ενασχόλησής μου με τον συν-

δικαλισμό τόσα χρόνια, είναι το λιγότερο, λυπηρό, να βλέπεις επι-

χειρήσεις, εύρωστες και υγιείς, να βρίσκονται σε μαρασμό, να

απολύονται εργαζόμενοι πραγματικά με πόνο ψυχής, παρά την συ-

νεχιζόμενη αγωνιώδη προσπάθεια των συναδέλφων  να τις κρα-

τήσουν ζωντανές.

Η ανατροπή του αρνητικού επιχειρηματικού κλίματος πρέπει να

ξεκινήσει με την άρση αντικινήτρων όπως το ισχύον φορολογικό

πλαίσιο, την απενοχοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

την πάταξη του παρεμπορίου και της φοροδιαφυγής, την εξάλειψη

της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των αδειοδοτήσεων.

Η άμεση βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και η επανεκ-

κίνηση της οικονομίας, όλοι γνωρίζουμε, ότι απαιτεί να περάσουμε

με ταχείς ρυθμούς στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του

Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), τη

δημιουργία Ανεξάρτητων Οικονομικών Παραμεθόριων Περιοχών

με φορολογικά κυρίως κίνητρα, και την αλλαγή στάσης των Τρα-

πεζών στις διαδικασίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων.

Η ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς και του υγιούς αν-

ταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη μιας σύγχρονης,

δυναμικής, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Αναφορικά με την προσέλκυση ξένων αλλά και εγχώριων επεν-

δύσεων, για τη μεγέθυνση της παραγωγικής μας βάσης και τη δι-

εύρυνση των εξαγωγών, απαιτείται πρωταρχικά η πολιτική

βούληση εφαρμογής ενός σταθερού σχεδίου ανασυγκρότησης.

Όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, σε κανέναν δεν αρέσει

να αλλάζουν τα πράγματα γύρω του και να ανατρέπονται παγιω-

μένες καταστάσεις, ωστόσο, θεωρώ, ότι ήρθε ο καιρός να αλλά-

ξουμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Η παγκόσμια

οικονομική ιστορία είναι γεμάτη από περιόδους κρίσης. Αυτό που

ζούμε σήμερα έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και αυτό πρέπει να

μας κάνει αισιόδοξους πως μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Εμείς

οι επιχειρηματίες οφείλουμε να παραμείνουμε αισιόδοξοι, να μά-

θουμε από τα λάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι.

*Ο κ. Χαντζαρίδης είναι πρόεδρος του Ε.Σ.Θ.

Από πρότυπος… 
οικισμός «ρημάδι»

Ο
αρχικός σχεδιασμός για τον

πρότυπο οικισμό «Αγία Σοφία»

προέβλεπε ότι θα κατοικούσαν

1480 άτομα, ωστόσο σήμερα ο πληθυ-

σμός τους έχει φτάσει στις 3500 άτομα,

δηλώνει στην «Karfitsa» ο ειδικός

σύμβουλος του δήμου Δέλτα Νίκος

Μυλώσης. Όπως τονίζει, τα φαινόμενα

παραβατικότητας μέσα στον οικισμό

είναι δεδομένα, αλλά αφορούν κυρίως

τις ρευματοκλοπές και τις … νεροκλο-

πές από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ.

«Υπάρχουν και έμποροι και επιχειρημα-

τίες που ζουν στον οικισμό και άνθρω-

ποι που είναι σωστοί και αυτοί πρέπει

να απομονώσουν τους παράνομους»

αναφέρει ο κ. Μυλώσης.

«Ένα μήνα έχει να περάσει 

απορριμματοφόρο» λένε οι Ρομά
Χωρίς δίπλωμα οδήγησης 

είναι οι περισσότεροι, όπως 
οι ίδιοι παραδέχονται

Ακόμη και πολυτελείς κατασκευές
βρίσκονται εντός του οικισμού 

«Εμείς δεν πουλάμε τα παιδιά μας.

Τα αγαπάμε» λένε 

Αθανάσιος Φραγκούλης ΠρόεδροςΟικιστών «Αγίας Σοφίας»

Κάτοικοι του οικισμού «Αγία Σοφία».

Στη μέση διακρίνονται ο πρόεδρος και 

ο γενικός γραμματέας των οικιστών

Σε ερείπιο έχει μετατραπεί 
ο πολυχώρος του οικισμού, 
έργο το οποίο παρέμεινε 

μισοτελειωμένο εδώ και χρόνια



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Μ
πορεί η ηγεσία της

Χρυσής Αυγής να βρί-

σκεται αυτή τη στιγμή

στη φυλακή με

αφορμή τις αποκαλύ-

ψεις που ακολούθη-

σαν τη δολοφονία του

Παύλου Φύσσα, ωστόσο η περίοδος κατά

την οποία το συγκεκριμένο κόμμα βρισκόταν

στο κοινοβούλιο ήταν αρκετή προκειμένου

να γίνει προσπάθεια εισχώρησης ακροδε-

ξιών στοιχείων στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Η Θεσσαλονίκη σε επίσημα πλαίσια, έγινε

μία από τις πόλεις όπου ιδρύθηκε επίσημος

συνδικαλιστικός φορέας της Χρυσής Αυγής.

Πρόκειται για την Κίνηση Εθνικιστών Δικη-

γόρων, η οποία όχι απλά δεν έκρυψε, αλλά

ανακοίνωσε και επίσημα τους άρρηκτους

δεσμούς με το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιά-

κου. Η συγκεκριμένη κίνηση θορύβησε ιδι-

αίτερα τους κύκλους του δικηγορικού

συλλόγου, αφού επρόκειτο για την πρώτη

προσπάθεια εγκαθίδρυσης ακροδεξιού συν-

δικαλισμού στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, τότε

είχε γίνει λόγος για την απαρχή ιδρύσεων

συνδικαλιστικών παρατάξεων σε διάφο-

ρους κλάδους, κάτι που όμως φαίνεται να

μην προχωρά προς το παρόν. Την ίδια ώρα,

φαίνεται πως κρυφοί υποστηρικτές της Χρυ-

σής Αυγής σε εργασιακούς χώρους της

Θεσσαλονίκης υπάρχουν, χωρίς ωστόσο να

υπάρχει παραδοχή για κάτι τέτοιο. Άλλωστε,

η μη ύπαρξη επίσημης παράταξης αποτρέπει

πολλούς από το να εκφράσουν δημόσια

ακροδεξιά ιδεολογία. Οι υποθέσεις όμως

πολλών για την ύπαρξη και άλλων εργαζό-

μενων, φίλα προσκείμενων στην ιδεολογία

στο κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου, κρα-

τούν σε εγρήγορση τις συνδικαλιστικές ηγε-

σίες.

«Η άκρα δεξιά» της Θέμιδος
Στις 15 Φεβρουαρίου, η «Κίνηση Εθνικι-

στών Δικηγόρων» έκανε την εμφάνιση της,

αυτοαποκαλούμενη ως «η Συνδικαλιστική

Πτέρυγα της Χρυσής Αυγής στον Δικηγο-

ρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης». Πρόεδρος

της παράταξης είναι μέχρι σήμερα ο δικηγό-

ρος Αθανάσιος Χατζηβασιλείου, ενώ το

προσωρινό πενταμελές διοικητικό συμβού-

λιο συμπληρώνουν οι Γιώργος Χασιώτης,

Απόστολος Τζαρός, Παρασκευάς Τσαβδαρί-

δης και Γιώργος Παλάζης.

«Η παρουσία τους έχει ατονήσει τον τε-

λευταίο καιρό λόγω των εξελίξεων στο

κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Παλαιότερα

φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την παρουσία

τους με αφίσες και τη διοργάνωση εκδηλώ-

σεων», εξηγεί στην «Κ», μέλος του διοικη-

τικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλό-

γου Θεσσαλονίκης.

Την εποπτεία της παράταξης έχει αναλάβει

ο βουλευτής του κόμματος στην Α’ Θεσσα-

λονίκης Αντώνης Γρέγος, ο οποίος για αυτό

το λόγο έχει μεταφέρει στο κοινοβούλιο

φλέγοντα θέματα τα οποία απασχολούν το

ΔΣΘ, όπως το ταμείο των νομικών, αλλά και

τα ζητήματα ασφάλειας του Δικαστικού Με-

γάρου Θεσσαλονίκης.

Τελευταία εμφάνιση της παράταξης, ήταν

στην εκδίκαση της αγωγής των βουλευτών

της Χρυσής Αυγής Α. Γρέγου, Α. Ματθαι-

όπουλου και Π. Ζησιμόπουλου εναντίον του

μέλους του ΠΑΜΕ Σωτήρη Ζαριανόπουλου.

Μπορεί οι βουλευτές να μην έδωσαν το

παρόν, ωστόσο εκπροσωπήθηκαν από το δι-

κηγόρο Γεώργιο Καρσιώτη, μέλος της πα-

ράταξης, ενώ ως μάρτυρας κλήθηκε ο

Μιχαήλ Τσακίρης, ο οποίος δηλώνει πολιτι-

κός μηχανικός, σύμβουλος του Αντώνη Γρέ-

γου και μέλος του πολιτικού συμβουλίου

της Χρυσής Αυγής. Και οι δύο είχαν δώσει

το παρόν στην επίσημη παρουσίαση της πα-

ράταξης στα γραφεία του κόμματος στη

Θεσσαλονίκη.

Οι αλιεργάτες και η 
διένεξη με το ΠΑΜΕ

Σχεδόν ένα χρόνο πριν, στο συνέδριο του

Εργατικού Κέντρο Θεσσαλονίκης είχε κατα-

τεθεί πρόταση ένταξης του Σωματείου

Αλιεργατών Μηχανιώνας. Με δεδομένο ότι

στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας ερ-

γάζονται τόσο Έλληνες, αλλά και αλλοδαποί

αλιεργάτες, η παράταξη του ΠΑΜΕ εξανέστη

για το γεγονός ότι το σωματείο αποτελούν-

ταν από 20 άτομα τα οποία ήταν μόνο Έλλη-

νες υπήκοοι. Πριν από τρία χρόνια περίπου

οι Έλληνες αλιεργάτες είχαν έρθει σε σύγ-

κρουση με τους Αιγύπτιους συναδέλφους

τους για το γεγονός ότι απεργούσαν με την

υποστήριξη του ΠΑΜΕ εξαιτίας της συρρί-

κνωσης των αποδοχών τους. Για αυτό το

λόγο η ένσταση που είχε καταθέσει η

πλευρά Ζαριανόπουλου ώστε το σωματείο

να μη γίνει δεκτό από το Εργατικό Κέντρο

είχε γίνει ομόφωνα αποδεκτή. «Γνωρίζαμε

ότι οι Έλληνες αλιεργάτες είχαν πάρει το

μέρος των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών

που βρίσκονταν σε κόντρα με τους Αιγύπτι-

ους αλιεργάτες», εξηγεί στην «Κ» η βουλευ-

τής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην μέλος της

διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου

Θεσσαλονίκης, Δέσποινα Χαραλαμπίδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της

Μηχανιώνας η παρουσία της Χρυσής Αυγής

είναι έντονη. Ωστόσο κανείς δεν επιβεβαί-

ωσε τις σχέσεις των ιδιοκτητών των αλιευ-

τικών σκαφών με το εν λόγω κόμμα. Ο

πρόεδρος του σωματείου των αλιεργατών

της Μηχανιώνας Κώστας Χρεβάτης, μιλών-

τας στην «Κ» επισήμανε ότι οι Έλληνες α-

λιεργάτες δεν έχουν καμία σχέση με τη

Χρυσή Αυγή. «Σωματείο αυτή τη στιγμή

υπάρχει και δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν

αλιεργάτες. Η κρίση στα καΐκια είναι μεγάλη

και δεν έχουμε μεροκάματα να δουλέ-

ψουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρεβάτης,

ωστόσο επιβεβαίωσε την κόντρα με τους Αι-

γύπτιους αλιεργάτες. «Κάποτε έκαναν απερ-

γίες με την υποστήριξη του ΠΑΜΕ και

έπαιρναν 1.500 και 2.000 ευρώ μισθό. Τώρα

παρακαλάνε για 300 ευρώ», επισημαίνει ο κ.

Χρεβάτης.

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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Τα συνδικαλιστικά στελέχη 
της ΧΑ στη Θεσσαλονίκη

«ΚΑΤΗΧΗΣΗ» ΜΕΣΑ ΣΕ... ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Στιγμιότυπο από συγκέντρωση της ΧΑ 

στη Μηχανιώνα, όπου συζητήθηκαν 

εκτενώς θέματα αλιεργατών

Αντίστοιχο Πέραμα;

Ε
ντύπωση είχε προκαλέσει λίγες

μέρες πριν τη δολοφονία του

Παύλου Φύσσα, η επίθεση

μελών της Χρυσής Αυγής σε στελέχη

του ΠΑΜΕ στην περιοχή της ναυπηγο-

επισκευαστικής ζώνης του Περάμα-

τος στον Πειραιά, ένα πάλαι ποτέ

«κόκκινο» κάστρο. Οι πληροφορίες

ήθελαν τότε την ακροδεξιά να επε-

κτείνεται ταχύτατα σε παραδοσιακά

αριστερούς εργασιακούς χώρους,

όπως είναι τα αυτοί των λιμενεργα-

τών. Ο πρόεδρος του Σωματείου Λι-

μενεργατών και Φορτοεκφορτωτών

του ΟΛΘ Δημήτρης Θηρίος, αποκλείει

μέσω της «Κ» την εμφάνιση της ακρο-

δεξιάς στην περιοχή του λιμανιού της

Θεσσαλονίκης. «Όσοι εργαζόμενοι εί-

ναι τέτοιων αντιλήψεων δεν έχουν

θέση στον Οίκο του Λιμενεργάτη, στη

δικιά μας αντίληψη δεν έχει υποπέσει

κάτι τέτοιο» τονίζει ο κ. Θηρίος. Ωσ-

τόσο ο ίδιος επισημαίνει ότι άτομα με

τέτοια ιδεολογία υπάρχουν παντού, σε

όλους τους χώρους, ακόμα και σε

αυτόν των λιμενεργατών. «Υφίστανται

άνθρωποι τέτοιας ιδεολογίας, όχι με

την ένοια του ηθικά κολάσιμου. Σε

καμία περίπτωση όμως δε θα τους

αφήναμε να επιβάλουν την άποψη

τους», σημειώνει ο κ. Θηρίος.



Τ
ους πολύ στενούς δεσμούς του και

την αγάπη του για τη Βόρεια Ελλάδα

επαναβεβαίωσε ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης Βαρθολομαίος στη διάρκεια της

μεγαλύτερης ίσως περιοδείας του στη

Θεσσαλονίκη. Το «βαρύ» πρόγραμμα του

Οικουμενικού Πατριάρχη, από την Τρίτη 15

Οκτωβρίου, οπότε έφτασε στο αεροδρόμιο

«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης , μέχρι και

τις 27 Οκτωβρίου με την Ιερά Μητρόπολη

Νέας Κρήνης-Καλαμαριάς  να αποτελεί τον

τελευταίο σταθμό της περιοδείας του, απο-

δεικνύει, λένε ιερείς, ότι ο κ. Βαρθολομαίος

είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους Θεσσαλονι-

κείς, εκπρόσωποι και φορείς των οποίων

τον τίμησαν με μέγιστες διακρίσεις. 

Εκτός από το χρυσό μετάλλιο του Δήμου

Θεσσαλονίκης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης

τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση του

Α.Π.Θ , το μετάλλιο του Αγίου Δημητρίου,

το οποίο θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά,

ενώ ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου

“Μακεδονία”.

Για μετρό και κρίση
Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Οικουμε-

νικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη διάρ-

κεια ομιλιών του ή χαιρετισμών, στην

οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη

χώρα μας. Ο κ. Βαρθολομαίος κάλεσε τους

πιστούς να οπλιστούν με υπομονή και ελ-

πίδα προκειμένου να μπορέσουν να ξεπε-

ράσουν τις δυσκολίες του καθημερινού

βίου, ενώ τόνισε επανειλημμένα πως η ευ-

τυχία του ανθρώπου, κακώς ταυτίζεται με

τα υλικά αγαθά και την οικονομική ευμά-

ρεια, αλλά πρέπει να αναζητείται στο Θεό

και την πίστη. «Χρειάζεται ενότητα και ομο-

ψυχία» έλεγε προς τον κόσμο, ευχόμενος

να ξεπεραστεί γρήγορα η δύσκολη για

όλους συγκυρία.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, έδειξε

να γνωρίζει αρκετά καλά και για το θέμα

των αρχαίων στο μετρό της Θεσσαλονίκης.

Έτσι λοιπόν, κατά την επίσκεψη του στην

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου

συμμετείχε σε ειδική συνεδρίαση του Περι-

φερειακού Συμβουλίου προς τιμήν του,

πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της διατήρησης

των αρχαίων στον σταθμό Βενιζέλου, στο

σημείο που έχουν εντοπιστεί. Δήλωσε μά-

λιστα και ευχαριστημένος που υιοθετήθηκε

η λύση της διατήρησης των αρχαιοτήτων

στη θέση τους, σαν ένα μουσείο επισκέ-

ψιμο από όλους.

Από το Άγιο Όρος, στη 
Θεσσαλονίκη

Από το  περασμένο Σάββατο επιστρέ-

φοντας από το Άγιο Όρος, όπου είχε πάει

για ολιγοήμερη επίσκεψη, ο κ.Βαρθολο-

μαίος ξεκίνησε την περιοδεία του στη Θεσ-

σαλονίκη επισκεπτόμενος  τη Μητρόπολη

Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως για τέσσερις

μέρες, με χιλιάδες πιστούς να τον υποδέ-

χονται για να τον τιμήσουν. Από την περα-

σμένη Τρίτη ήταν καλεσμένος του

Μητροπολίτη Άνθιμου συμμετέχοντας για

άλλες τέσσερις μέρες σε ένα ακόμη κου-

ραστικό, αλλά ευχάριστο για τον ίδιο, όπως

είπαν οι ιερείς που τον συνόδευαν, πρό-

γραμμα. 

Συνέντευξη στον Αλέξη Αλεξιάδη

«Σ
το παρελθόν υπήρξε μια ραγδαία

μείωση της ομογένειας στην

Κωνσταντινούπολη, η ο-ποία από

την δεκαετία του ’60 και του ’70 που αριθ-

μούσε πάνω από 100.000 άτομα, σήμερα

έχει μειωθεί περίπου στις 5000. Το θετικό

στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η μεί-

ωση έχει σταματήσει από την ημέρα που

εξελέγη ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος γιατί η

άνοδος του στον Οικουμενικό Θρόνο ενέ-

πνευσε μια βεβαιότητα και ένα αίσθημα

ασφαλείας στην ομογένεια».

Ο Μητροπολίτης Προύσης, αποκαλύπτει

επίσης πως όλο και περισσότεροι Έλληνες

που πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη

είτε για να εργαστούν, είτε για να σπουδά-

σουν, αποφασίζουν να μείνουν εκεί, με απο-

τέλεσμα, το ελληνικό στοιχείο να ενι-

σχύεται, αργά αλλά σταθερά. «Έχουμε πάρα

πολλούς νέους και νέες που έρχονται Κων-

σταντινούπολη για να σπουδάσουν και

επειδή τους αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορούν

μετά να φύγουν, δεν θέλουν να φύγουν. Και

επειδή η Τουρκική κυβέρνηση έχει διευκο-

λύνει την παροχή αδειών παραμονής σε ξέ-

νους υπηκόους, επωφελούνται από αυτό

και παρατείνουν τη διαμονή τους. Επομέ-

νως όχι μόνο έχουμε μείνει σταθεροί – ναι

έχουμε μειωθεί – αλλά έχουμε έναν στα-

θερό αριθμό με αυξάνουσα τάση» λέει χα-

ρακτηριστικά.

«Οι Έλληνες της Πόλης, δεν είναι όπως

είναι στην Ελλάδα στη σχέση τους με την

Εκκλησία . Γιατί όπως ξέρετε, εκτός Ελλά-

δος ο Ελληνισμός ταυτίζει την υπόσταση του

και την ύπαρξη του με την Εκκλησία. Εκεί

συνειδητοποιείται και ως Έλληνας και ως

χριστιανός και είναι ο τόπος όπου διατηρεί

και συνεχίζει την ταυτότητα του σε όλα τα

επίπεδα. Επομένως και στην Κωνσταντινού-

πολη είναι έτσι, στην κατεξοχήν κοιτίδα της

Ορθοδοξίας. Όπως ξέρετε, εμείς στην Κων-

σταντινούπολη δεν είμαστε ο Ελληνισμός

της Διασποράς, είμαστε γηγενής Ελληνι-

σμός. Δεν ήρθαμε από πουθενά αλλού. Εκεί

ήμασταν πάντοτε και έτσι, η ύπαρξη μας και

η ταυτότητα μας, η υπόσταση μας προσδιο-

ρίζεται, αναπτύσσεται και τρέφεται από το

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι αδιανόητο

για έναν Κωνσταντινουπολίτη, κάποια Κυ-

ριακή ή εορτή να μην εκκλησιαστεί. Είναι

αδιανόητο απλά» συμπληρώνει. 

Στενοί οι δεσμοί  
Ο Μητροπολίτης Ελπιδοφόρος, σχολιάζει

και την περιοδεία που πραγματοποιεί τις τε-

λευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη ο Οικου-

μενικός Πατριάρχης. «Ξέρετε ότι η Βόρεια

Ελλάδα έχει πολύ στενούς δεσμούς με την

Κωνσταντινούπολη και η επίσκεψη αυτή του

Πατριάρχη εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο

των στενών επαφών που διατηρεί η Μητέρα

Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως με το ποί-

μνιο της. «Βαρύ» το πρόγραμμά (της περιο-

δείας) διότι, είναι αδιανόητο να πάει ο

Πατριάρχης κάπου και να μην πάει παντού.

Αλλά ο Πατριάρχης το κάνει με μεγάλη χαρά.

Γιατί το χαίρεται!» καταλήγει. 
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΥΣΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ» 

«Ο Ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη όχι μόνο σταμάτησε να συρρικνώνεται, αλλά πλέον εμφανίζει μια αυξάνουσα
τάση» αποκαλύπτει μιλώντας στην «Κ» ο Μητροπολίτης Προύσης και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης
Ελπιδοφόρος. Επισημαίνει ότι η δραματική μείωση του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες δεκαετίες, απο-
τελεί πλέον παρελθόν, χάρη στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος με το έργο του και τη θέληση του, ενέπνευσε το ελλη-
νικό στοιχείο».

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ… ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Χρειάζεται ομοψυχία 

«Δεν είμαστε διασπορά στην Πόλη»
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

O
Φοίβος Δεληβοριάς επιστρέ-
φει το Σάββατο 16 Νοεμ-
βρίου για μια και μοναδική

συναυλία στο Block 33, λίγους
μήνες μετά την soldout εμφάνισή
του στον ίδιο χώρο, σκοπεύοντας
σε μια «Αρμένικη Βίζιτα». Με την
γνωστή μπάντα αξιοπαθούντων
(Παντέλης στις κιθάρες, Ντούβας
στα τύμπανα, Σταματάκης στο
μπάσο και Χριστοδούλου στα πλή-
κτρα), δεν θα φύγει απ’ τη σκηνή αν
δεν ξαναγεννήσει κάθε παλιό του
κομμάτι, αν δεν παρουσιάσει (για
πρώτη φορά) ό,τι καινούργιο έχει κι
αν δεν βρει και μερικά κομμάτια
άλλων που θέλει να τα τραγουδήσει
επειδή το έφερε η κουβέντα.
Κιθάρες: Κώστας Παντέλης
Πλήκτρα: Κωστής Χριστοδούλου
Μπάσο: Σταμάτης Σταματάκης
Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας
Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Πετρό-
λιας
Μια μοναδική εμφάνιση στο Block
33 στις 16 Νοεμβρίου 2013 στις
21:00.
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (προπώ-
ληση), 12 ευρώ (ταμείο)

«Αρμένικη βίζιτα» από
τον Φοίβο Δεληβοριά

ΣΥΝΑΥΛIΑ

Όσα φέρνει 
ο χρόνος

KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

Α
πό τους δημιουργούς των:
«Love Actually», «Notting
Hill», «4 Γάμοι και 1 Κηδεία».

Μία ρομαντική κομεντί που συνδυά-
ζει έρωτα, δεύτερες ευκαιρίες και
επιστροφή στο χρόνο για να καταλή-
ξει στο συμπέρασμα πως τελικά η
ζωή είναι για να τη ζεις στο έπακρο
καθημερινά, δίχως πρόβα.
Σκηνοθεσία: Richard Curtis
Πρωταγωνιστούν: Domhnall Glee-
son, Rachel McAdams, Bill Nighy

Τ
ριάντα τρία χρόνια μετά την πρώτη

του παράσταση στο θέατρο Odeon

του Παρισιού, το «ραφτάδικο» φτά-

νει στην Ελλάδα και πιο συγκεκρι-

μένα στη Θεσσαλονίκη, σε

σκηνοθεσία Γιάννη Ιορδανίδη. 

Μια μεγάλη παραγωγή αποτελεί το δυνα-

μικό ξεκίνημα της επαναλειτουργίας της

Μονής Λαζαριστών για την χειμερινή θεατρική

περίοδο 2013-2014, με ένα έργο αισιόδοξο,

γεμάτο ανθρωπιά και ελπίδα για ζωή που

ζωντανεύει μια ολόκληρη περίοδο της σύγ-

χρονης ιστορίας, μέσα από πολύ γνωστές

μουσικές μελωδίες οι οποίες άφησαν εποχή.

«Το Ραφτάδικο», μέσα από μνήμες, μας τα-

ξιδεύει με χιούμορ και συγκίνηση σ’ ένα λα-

βωμένο Παρίσι, όπως το άφησε ο Β’

παγκόσμιος πόλεμος. Είναι η μικρογραφία

ενός κόσμου που, βιώνοντας την καθημερι-

νότητα, ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Όπως έγραψε ο γνωστός θεατρικός κριτικός

Ντομινίκ Ζαμέ: «…Τα χείλη γελούν και τα μάτια

δακρύζουν. Ένα διαπεραστικό και ταυτόχρονα

τρυφερό βλέμμα πάνω στον άνθρωπο και τα

γεγονότα». Η παράσταση, με μια σύγχρονη

σκηνοθετική προσέγγιση, φιλοδοξεί να ανα-

ζητήσει τις αναλογίες της μεταπολεμικής Γαλ-

λίας με το τώρα και να επαναπροσδιορίσει τα

σημαντικά ιστορικά γεγονότα».

Σημειώνεται πως η παράσταση «ανεβαίνει»

στο Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας από τις

18 Οκτωβρίου με την υποστήριξη  του Γενικού

Προξενείου της Γαλλίας και του Γαλλικού Ιν-

στιτούτου Θεσσαλονίκης.

Συντελεστές:

Απόδοση-σκηνοθεσία-μουσική επιμέλεια:

Γιάννης Ιορδανίδης

Σκηνικά: Γιώργος Λυντζέρης

Κοστούμια: Φίλιππος Παπαγεωργίου 

Χορογραφίες: Τατιάνα Μύρκου 

Φωτισμοί: Στράτος Κουτράκης

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βουδούρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Ισσόπουλος

Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Κουνέλης

Βοηθός φωτιστή: Ειρήνη Μπουτάρη, Αθηνά

Μπανάβα

Οργάνωση παραγωγής: Ροδή Στεφανίδου 

Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί: 

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδου (Ελέν), Μαρία Χατζη-

ιωαννίδου (Σιμόν), Γιολάντα Μπαλαούρα

(Ζιζέλ), Ελένη Θυμιοπούλου (Μαρί), Άννυ

Τσολακίδου (Λορόνς), Ροζαλία Μιχαλοπούλου

(Μιμί), Κώστας Σαντάς (Λεόν), Αστέρης Πελ-

τέκης (Σιδερωτής), Ιάκωβος Μυλωνάς (Ζαν,

Σιδερωτής), Βασίλης Ισσόπουλος (Πρώτος

γαζωτής), Αντώνης Μονσάν (Δεύτερος γαζω-

τής), Νίκος Κουνέλης (Τρίτος γαζωτής), 

Χριστόφορος Χριστοφορίδης (Τέταρτος γαζω-

τής), Απόστολος Μπαχαρίδης (Νέος γαζω-

τής), Δημήτρης Κολοβός (Μαξ), Δέσποινα

Σαρόγλου (Μεσίτρια), Τάσος Ροδοβίτης (Επι-

σκέπτης).

Ημέρες παραστάσεων: 

Τετάρτη (19.00), Πέμπτη (21:00), Παρασκευή

(21:00), Σάββατο (18:00 και 21:00), Κυριακή

(19:00) 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗ… ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΘΒΕ

«Το ραφτάδικο» 

Χρύσα Σαατσόγλου- Παλιαδέλη (Ευρωβουλευτής, καθηγήτρια 

αρχαιολογίας του ΑΠΘ) - Γιολάντα Μπαλαούρα (Ζιζέλ)
Γιάννης Βούρος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ)-

Γιώργος Κιουρτσίδης (Μέλος ΔΣ ΚΘΒΕ)-Κώστας Σαντάς (Λεόν)

Γιάννης Ιορδανίδης (σκηνοθέτης παράστασης) - 

Μένη Λυσαρίδου (Πρόεδρος Δ.Σ ΚΘΒΕ)
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Ν
α εκμεταλλευθεί

το «μομέντουμ» θέ-

λει ο προπονητής

του ΠΑΟΚ Χουμπ

Στέφενς, καθώς έ-

χει αντιληφθεί ότι

ο Δικέφαλος αρχί-

ζει να μπαίνει σε κανονικούς αγωνι-

στικούς ρυθμούς μετά το μουδιασ-

μένο ξεκίνημα.

Η εμφάνιση με τον Αστέρα Τρίπο-

λης έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί πλέον

να διαχειριστεί αγώνες όπου ο αντίπα-

λος είναι διατεθειμένος να τον δυσκο-

λέψει, όπως παραδοσιακά συνέβαινε

με τους Αρκάδες. Την Κυριακή, ο Δι-

κέφαλος τίθεται αντιμέτωπος με τον

Πανθρακικό, με την Κομοτηνή να απο-

δεικνύεται ιδιαιτέρως φιλόξενη για

τους ασπρόμαυρους, αφού στις τρεις

προηγούμενες αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ

έχει φύγει νικητής. Η ομάδα του Άκη

Μάντζιου ποντάρει στην κούραση που

θα έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ από τον

αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Μα-

κάμπι Χάιφα για το Γιουρόπα Λιγκ,

ωστόσο ο Στέφενς γνωρίζει ότι στους

συγκεκριμένους αγώνες η ομάδα του

δεν πρέπει να σπαταλάει βαθμούς.

Θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι το γεγονός

ότι στην Κομοτηνή θα βρεθούν αρκε-

τοί φίλοι της ομάδας δημιουργώντας

ατμόσφαιρα εφάμιλλη της Τούμπας.

Την ίδια μέρα ο Άρης, που φαίνεται

ότι βρήκε γιατρειά στο πρόσωπο του

Ζόραν Μιλίνκοβιτς, θα αντιμετωπίζει

τον Πλατανιά στο Κλεάνθης Βικελί-

δης. Οι Κίτρινοι, μετά από δύο συνε-

χόμενες, και μάλιστα εκτός έδρας

νίκες, θέλουν διακαώς να πανηγυρί-

σουν το πρώτο τρίποντο της σεζόν

μέσα στην έδρα τους. Πλήγμα για το

Σέρβο τεχνικό του Άρη είναι φυσικά οι

τρεις δεδομένες απουσίες των Αγ-

κάνθο, Πουλίδο και Οικονομόπουλου,

που αποβλήθηκαν από το διαιτητή Βο-

σκάκη στον αγώνα με τη Βέροια. Το

σίγουρο είναι ότι ο βάρος της επιθε-

τική γραμμής θα σηκώσει ο Σαλόσε

Ουντότζι, ελλείψει του Αγκάνθο.

Στους υπόλοιπους αγώνες, η Ξάνθη

υποδέχεται το Σάββατο στα Πηγάδια

τον Ατρόμητο, ενώ ο Αστέρας Τρίπο-

λης θέλει να επιστρέψει στις νίκες αν-

τιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό στην

έδρα του. Στο Παγκρήτιο στάδιο του

Ηρακλείου ο Εργοτέλης διασταυρώ-

νεται με τον Παναθηναϊκό. Την Κυ-

ριακή, η Βέροια και ο ΠΑΣ Γιάννινα

συναντιούνται στην πρωτεύουσα της

Ημαθίας προερχόμενοι και οι δύο από

εντός έδρας ήττες. Ο Πανιώνιος υπο-

δέχεται τον Απόλλωνα στη Νέα Σμύ-

ρνη, ενώ ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός

φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο γήπεδο Κα-

ραϊσκάκη, με κεκτημένη ταχύτητα από

την πολύ καλή εμφάνιση στη Λισα-

βόνα κόντρα στην Μπενφίκα. Παρέ-

λαση και μετά… αγώνας στο Αγρίνιο,

με τον τοπικό Παναιτωλικό και την

Καλλονή να κλείνουν τη Δευτέρα την

9η αγωνιστική. 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ

Ασπρόμαυρη «εκστρατεία»
στην Κομοτηνή

Ζήση, τζάμπα το εισιτήριο
Του Βασίλη Μάστορα

O
ΠΑΟΚ, τηρουμένων των αναλογιών, δεν δικαιούται να χα-
λάει τον κόσμο για τη διαιτησία. Επί της εποχής του Βασίλη
Γκαγκάτση που είχε το πάνω χέρι στο ποδόσφαιρο ως

πρόεδρος της ΕΠΟ, πάντα έπαιρνε το κάτι τις του από τη διαιτησία. Όχι βεβαίως όσα
έπαιρνε ο Ολυμπιακός που ιστορικά τα τελευταία χρόνια είναι ο προνομιούχος στα
σφυρίγματα των διαιτητών, αλλά σαφώς πολλά περισσότερα απ’ ότι έπαιρναν οι υπό-
λοιπες ομάδες της Super League.

Από τη στιγμή που ο Ιβάν Σαββίδης έγινε το αφεντικό του «Δικεφάλου», η ομάδα
του ΠΑΟΚ εξακολουθεί να παίρνει το κάτι τις της σε βαθμό που οι υποψιασμένοι να
πιστεύουν ότι «το κάνει το σύστημα για να εκθέσει την ομάδα». Σίγουρα πάντως η
ομάδα της Θεσσαλονίκης σε διαιτητική εύνοια δεν έφτασε ποτέ τους Πειραιώτες.

Στην ουσία λοιπόν υπολείπεται σε εύνοια από τον Ολυμπιακό που φέτος  είναι ο
βασικός του αντίπαλος στην διεκδίκηση της πρώτης θέσης του βαθμολογικού πίνακα.
Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαββίδης μετά τον αγώνα με τον
Αστέρα ήταν λάβρος απευθυνόμενος προς το Ζήση Βρύζα. Ο ομογενής παράγοντας
ζήτησε εξηγήσεις τόσο για τα φαλτσοσφυρίγματα του διαιτητή Ιωαννίδη στο συγκε-
κριμένο αγώνα, όσο και για τα όποια είχε ο «Δικέφαλος», από την αρχή της ποδο-
σφαιρικής περιόδου.

Προκειμένου να πεισθεί ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ότι οι συνεργάτες του αντέδρασαν
στην… αδικία, συντάχτηκε η επιστολή που στάλθηκε στην ΚΕΔ. Κατά την επίσημη εκ-
δοχή ο κ. Βρύζας δεν ταξίδευσε στις αρχές της εβδομάδος στην Αθήνα προκειμένου
να γκρινιάξει στα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας, αλλά πήγε
στην πρωτεύουσα για άλλα θέματα του ΠΑΟΚ. Στην περίπτωση πάντως που ισχύει η
πρώτη εκδοχή τζάμπα… το εισιτήριο καθώς με παραστάσεις διαμαρτυρίας κάτι τέτοια
θέματα δε λύνονται.

Έχω την άποψη ότι την ίδια τύχη θα έχουν και οι επαφές που έκανε ο πρόεδρος
της ΠΑΕ Αρης κ. Ηλιάδης στην Αθήνα μετά τη σφαγιαστική διαιτησία του κ. Βοσκάκη.

Το πιο σύντομο ανέκδοτο στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η δήλωση-μότο των πο-
δοσφαιροπαραγόντων μετά από διαιτητικές σφαγές, «απαιτούμε ισονομία, δε θα ανε-
χτούμε άλλη αδικία».

Μπορεί τέτοιες κουβέντες να χαϊδεύουν κάποια αυτιά οπαδών της ομάδας, αλλά
επί της ουσίας γίνεται μία τρύπα στο νερό. Από τη στιγμή που σε αδικούν σημαίνει ότι
δε σε υπολογίζουν και κάνουν ό,τι κάνουν γιατί στηρίζονται σε γερές πλάτες και δε
φοβούνται την εξαφάνιση από τους πίνακες των διαιτητών.

Το ποδοσφαιρικό σύστημα δεν χαμπαριάζει από τέτοιου είδους αντιδράσεις. Έχει
στηθεί με προσοχή ακόμη και στην τελευταία λεπτομέρεια του και δουλεύει με ακρί-
βεια ελβετικού ρολογιού εξυπηρετώντας βεβαίως τις ομάδες που πρέπει να εξυπη-
ρετηθούν.

Άκουγα όλη την εβδομάδα διάφορες απόψεις για το ποια μπορεί να είναι η λύση
ώστε να υπάρχει ισονομία από τη διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι ανυποψία-
στοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρόκειται για διαιτητικά λάθη και έλλειψη ικα-
νότητας των διαιτητών. Οι υποψιασμένοι μιλούν για κατ’ εντολή αδικίες. Και επειδή
τα λάθη γίνονται συνήθως σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων, σύμπτωση επαναλαμ-
βανόμενη παύει να είναι σύμπτωση.

Τα πράγματα είναι απλά: οι αδικημένοι ή ξεκινούν μία εκστρατεία προκειμένου να
ελέγξουν μελλοντικά την πυραμίδα των οργάνων του ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο., Κ.Ε.Δ
κ.λ.π.) με σκοπό την εξυγίανση του ή θα κάθονται και θα σκούζουν κάθε φορά που
αδικούνται και θα ποιούν τη νησαν όταν θα ευνοούνται από τη διαιτησία. 

Εκτός κι αν στο τέλος του πρωταθλήματος τελικώς, τηρουμένων των αναλογιών,
όλοι παίρνουν το κάτι τις τους οπότε και αφήνουν την επανάσταση για αργότερα.

Η βαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22
2. Π.Α.Ο.Κ. 19
3. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 14
-. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 14
5. SKODA ΞΑΝΘΗ 13
6. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 13
7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11
8. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10
9. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10
-. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 10

11. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 9
-. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9

13. ΑΡΗΣ 8
-. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ           8

15. ΑΠΟΛΛΩΝ 7
16. Ο.Φ.Η. 6
17. ΒΕΡΟΙΑ 5
-. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5

9η Αγωνιστική
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013 
SKODA ΞΑΝΘΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15:00  NS2

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17:15  NS1

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30  NS2
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013     
ΑΡΗΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 15:00  NS2

ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15  NS3

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. 17:15  NS2

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 17:15  NS4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Ο.Φ.Η. 19:30  NS1
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013  
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 19:30  NS1
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20
25

ΟΚΤ

2013

ΔΤ

07:00 Εκπαιδευτική τηλεόραση

09:00 Πατριαρχική θεία 

λειτουργία

11:30 Πρωινή ενημέρωση

12:30 27 της Ευρώπης 

13:30 Μένουμε Ελλάδα best of

14:45 Ο Κικιρίκου και τα άγρια 

θηρία

16:00 Σαν παραμύθι

17:00 Η μηχανή του χρόνου

18:00 Δελτίο ειδήσεων

19:00 Μπάσκετ-Πρωτάθλημα 

21:30 Ξένη Ταινία

23:15 Βaby on land

00:45 Ελληνική ταινία

TV 100

07:00 Έρευνα για το μέλλον

07:30 Εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας

08:00 Το ασχημόπαπο και εγώ

08:30 Η Οδύσσεια του 

διαστήματος

10:00 Πάρτε θέση

11:00 Επίσημη δοξολογία για 
τον εορτασμό του Αγίου 
Δημητρίου

11:30 Κυνήγι των ουρανών 
11:55 Το θέατρο στη 

Θεσσαλονίκη 
12:30 Δημιουργίες
13:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
14:00 Πολίτης Πόλη Πολιτική
15:00 Επτά τοις εκατό
17:00 Fatsabook
17:30 Η λεωφόρος της 

προδοσίας
19:00 Ειδήσεις
20:00 Κρίσεις
20:30 Ιπποκράτης
20:50 Ανοιχτά Μικρόφωνα
21:20 Το χωριό κυνηγά το 

δράκο
24:00 Ειδήσεις

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

06:15 Αληθινή αγάπη
08:00 Δημοπρασίες
10:00 Πρωινός καφές
11:00 Just for laughts
11:30 Δημοπρασίες

14:00 Just for laughts
14:30 Δημοπρασίες
16:30 Just for laughts
17:00 Δημοπρασίες
20:05 Όσο υπάρχει αγάπη
21:00 Just for laughts
21:30 Ειδήσεις
21:50 Το φιλί της ζωής
23:30 Δημοπρασίες
03:30 Ο γητευτής 
04:50 Huge moves 
05:45 Δημοπρασίες

4Ε

08:00 Ακολουθία του όρθου
12:00 Γράμματα σπουδάματα
13:00 Πες… αλεύρι
13:45 Διατροφή και υγεία
14:00 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια
15:00 Ένατη ώρα
15:20 Αγιογραφικά 

αναγνώσματα
15:40 Ημερολόγιο   
15:45 Κοντά στον πολίτη    
16:15 Εν χορδαίς 

16:45 Λέξεις και έννοιες

17:00 Μια φορά κι έναν καιρό

17:15 Μικρό συναξάρι 

17:30 Παιχνιδοπαγίδες    

18:20 Ακολουθία του 

Εσπερινού

19:00 Μαθαίνω να είμαι γονιός

19:30 Τα λέμε…ιταλικά    

20:00 Ταξίδια

20:30 Κοινωνία πληροφορίας 

και επικοινωνίας

21:00 Προσεγγίσεις    

22:00 Προσανατολισμοί    

23:15 Μικρό απόδειπνο  

Εγνατία τηλεόραση

08:00 Δόξα σοι ο θεός

09:00 Όσα Μύθια Τόση Αλήθεια

10:00 Ντοκιμαντέρ 

12:30 Ειδήσεις

14:30 Άρωμα Κρήτης

18:30 Dr. Home

19:00 Δόξα σοι ο θεός

21:00 Ειδήσεις

21:30 Περί υγείας ο λόγος

22:00 Ταινία

23:30 Fair Hair

Σάββατο στην tv
ΔΤ

07:00 Αρχονταρίκι
08:00 Θεία λειτουργία 
10:30 Δοκιμαστικά Formula 1
11:30 Formula 1 Grand Prix
13:30 Μένουμε Ελλάδα best off
14:45 Ξένη οικογενειακή ταινία
16:00 History channel
17:00 Μηχανή του χρόνου
18:00 Δελτίο ειδήσεων
19:00 Ελληνική ταινία
20:30 History channel 
21:15 Ο δρόμος έχει τη δική του 

ιστορία
22:00 Αθλητική Κυριακή
01:00 Οι μουσικές του κόσμου

TV 100

07:00 Έρευνα για το μέλλον 
07:30 Εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας
08:00 Το ασχημόπαπο και εγώ
08:30 Η Οδύσσεια του 

διαστήματος
09:00 Διαμάντια βυθού
09:30 Οι εξερευνητές του 

κόσμου

10:00 Θηλαστικά 
10:55 Αδρεναλίνη 
11:05 Επικοινωνήστε με τα 

παιδιά σας 
11:30 Τα εν δήμω
12:30 Τραγούδια για τη 

Θεσσαλονίκη 
13:30 Επτά τοις εκατό
15:30 Ανοιχτά μικρόφωνα
16:30 Μου λείπεις 
17:45 Μου λείπεις
19:00 Δελτίο ειδήσεων 
20:00 Το μικρό μου πόνι
20:30 Τα μεγάλα ταξίδια στη γη
21:30 Fatsabook
22:05 Πεπρωμένο μικρής 

Καρυάτιδας
22:20 Έκπτωτοι Άγγελοι
24:00 Δελτίο ειδήσεων     

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

06:15 Αληθινή αγάπη
08:00 Δημοπρασίες 
10:00 Πρωινός καφές
11:00 Just for laughts
11:30 Δημοπρασίες
14:00 Just for laughts
14:30 Δημοπρασίες

16:30 Just for laughts 
17:00 Δημοπρασίες
20:05 Όσο υπάρχει αγάπη
21:00 Just for laughts
21:30 Ειδήσεις
21:50 Το φιλί της ζωής 
23:30 Δημοπρασίες
03:30 Ο γητευτής
04:50 Huge moves
05:45 Δημοπρασίες

4Ε

07:15 Όρθος- θεία λειτουργία
10:00 Εν χορδαίς
10:30 Προσανατολισμοί
12:00 Στον τόπο που 

γεννήθηκα
13:00 Σημεία των καιρών
15:00 Ένατη ώρα
15:15 Αγιογραφικά 

αναγνώσματα
15:35 Ημερολόγιο
15:40 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια
16:40 Εν χορδαίς
17:10 Επαγγελματικός 

προσανατολισμός
17:30 Η συντροφιά μας
18:00 Ακολουθία του 

εσπερινού
18:35 Γνωρίζετε ότι…
18:40 Νοστιμιές
19:00 Στους δρόμους της 

παράδοσης
20:00 Θεσσαλονικέων αίγλη
20:20 Ταξίδια
21:00 Επί τας πηγάς των 

υδάτων
21:25 Ταξιδεύοντας στη 

Ρωμιοσύνη
21:40 Θέατρο
23:00 Μικρό απόδειπνο

Εγνατία τηλεόραση

05:30 Πάμε μπάλα
08:00 Δόξα σοι ο Θεός
09:00 Όσα Μύθια Τόση Αλήθεια
10:00 Ντοκιμαντέρ
12:30 Ειδήσεις
14:00 Ειδήσεις 
15:00 Αδά ειμές
18:30 Dr. Home
19:00 Δόξα σοι ο Θεός
21:00 Ειδήσεις 
21:30 Ταινία
23:30 Fair Hair

Κυριακή στην tv

✱ Έντεκα νέες θέσεις δημοσιο-
γράφων - ανταποκριτών εξωτε-
ρικού προκήρυξε ο ειδικός δια-
χειριστής - εκκαθαριστής Γκίκας
Μάναλης.

✱ Οι δημοσιογράφοι θα προσλη-
φθούν με σύμβαση εργασίας ο-
ρισμένου χρόνου δύο μηνών.

✱ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου
2013 και ώρα 17:00 να υποβάλ-
λουν τις αιτήσεις τους.

✱ «Έως 20 Οκτωβρίου το κό-
στος λειτουργίας της Νέας Δη-
μόσιας Τηλεόρασης ανέρχεται σε
1.832.000 ευρώ. Από αυτά οι
500 χιλιάδες είναι επειδή δεν
μπορεί να εγκατασταθεί στην Α-
γία Παρασκευή. Άρα το μηνιαίο
κόστος είναι κάτω του 1 εκατ.
ευρώ και αυτό γιατί δεν υπάρχει
πρόσβαση στο αρχείο», είπε ο
υφυπουργός Δημόσιας Τηλεόρα-
σης Παντελής Καψής στη Βου-
λή.

✱ Σωστοί οι μαθηματικοί υπολο-
γισμοί…

✱ Από Γενάρη του 2014 η ΝΕΡΙΤ
και βλέπουμε…

✱ Απευθείας θα μεταδώσει η
Δημόσια Τηλεόραση το Ινδικό GP
στις 11:30 το πρωί της Κυριακής
27/10. Μια ώρα θα προβληθούν
τα καλύτερα στιγμιότυπα των
κατατακτήριων δοκιμών και ένα
αφιέρωμα στο φαινόμενο Φέτελ!

✱ Από τη μία δε θέλουν να πα-
τήσουν το πόδι τους στη Δημόσια
Τηλεόραση από την άλλη δεν υ-
πάρχει πολυφωνία…

✱ Ούτε να τον βλέπουν τον υφυ-
πουργό ΠΟΕΣΥ και ΠΟΣΠΕΡΤ…

✱ Και φέτος το Εργατοϋπαλλη-
λικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα
βγαίνει «στον αέρα» από τη ρα-
διοφωνική συχνότητα του FM
100,6.

✱ Εργαζόμενοι και μέλη των
Σωματείων του ΕΚΘ, συνδικαλι-
στές θα προβάλλουν τα προβλή-
ματα, τις θέσεις αλλά και την
ιστορία του Σωματείου τους, σε
μία ωριαία εκπομπή κάθε Τε-
τάρτη από τις 14:00 έως τις
15:00.

✱ Ο πρόεδρος των «Ανεξαρτή-
των Ελλήνων», Πάνος Καμμέ-
νος θα είναι προσκεκλημένος
αυτή τη Δευτέρα «Στον Ενικό». 

✱ Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου
κάνει πρεμιέρα στον ANT1 η εκ-
πομπή «Ράδιο Αρβύλα». Η συ-
νεργασία μπορεί να ανανεώθηκε
και φέτος, μετρά ήδη επτά χρό-
νια, αλλά η εκπομπή θα πλέον θα
προβάλλεται μόνο κάθε Δευ-
τέρα.

✱ Στα μανταλάκια από τις 4 Νο-
εμβρίου η εφημερίδα «Kontra»,
με τιμή μισό ευρώ και αποκαλυ-
πτική δημοσιογραφία…

✱ Τη διενέργεια πρόχειρου δια-
γωνισμού για την ανάδειξη τε-
χνικού συμβούλου ο οποίος θα
αναλάβει την «επικαιροποίηση
του χάρτη συχνοτήτων ραδιο-
φώνου FM και την υποστήριξη
στο σχετικό διεθνή συντονισμό
συχνοτήτων», ανακοίνωσε το
υπουργείο Μεταφορών και Δι-
κτύων.

Στον αστερισμό των ΜΜΕ

Της Μαρίας Βλάχου marblax4@yahoo.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

«Δεν μπορούμε
πλέον να 
χτυπήσουμε το 
χέρι στο τραπέζι…»

Από τις πρώτες… κάμερες της ιδιωτικής τηλεόρασης και με… χι-

λιόμετρα σε αποστολές του εξωτερικού ο γνωστός εικονολήπτης και

πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελ-

λάδος, Γιώργος Παπαδόπουλος μιλά στην «Κ» για τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο κλάδος, τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για

την αντιμετώπισή τους και σχολιάζει την κατάσταση που επικρατεί στα

ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης.

Συνέντευξη στη Μαρία Βλάχου

Με ποια προβλήματα του κλάδου ήρθατε αντιμέτωπος αναλαμ-
βάνοντας πρόεδρος της E.T.I.T.B.E.;

Όταν ανέλαβα, δυστυχώς, ήξερα ότι δε μπορούμε να χτυπήσουμε

το χέρι στο τραπέζι, όπως παλιότερα. Από τη στιγμή που τα κανάλια

λόγω της οικονομική κρίσης έχουν κάνει πάρα πολλές περικοπές και

όλοι σχεδόν έχουμε υπογράψει ατομικές συμβάσεις δε μπορούμε να

έχουμε πια διεκδικήσεις, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε με κάθε

τρόπο να αποτρέψουμε τουλάχιστον απολύσεις και περαιτέρω μει-

ώσεις μισθών… 

«Λουκέτα» σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικοί σταθ-
μοί που υπολειτουργούν. Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση αυτή;

Υπήρχε μία εποχή όπου το χρήμα έρρεε άφθονο, ξοδεύονταν χρή-

ματα αλόγιστα. Για παράδειγμα έστελναν κόσμο σε αποστολές στο εξω-

τερικό για μήνες ολόκληρους πληρώνοντας ξενοδοχεία, υπερωρίες

κτλ και κάποια στιγμή όλα αυτά γύρισαν  μπούμεραγκ. Πέρα από την

οικονομική κρίση, ήταν και θέμα κακής διαχείρισης. Βέβαια, μειώθηκε

και η διαφημιστική δαπάνη.

Μήπως και τα ΜΜΕ ήταν πολλά για μια πόλη όπως η Θεσσαλο-
νίκη; 

Πολλά ή όχι όλα τα ΜΜΕ δούλευαν στη Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που

έκλεισαν τα ανταποκριτικά γραφεία των καναλιών της Αθήνας στη Θεσ-

σαλονίκη ήταν πολύ… βίαιος. Στο Star ένα πρωί οι εργαζόμενοι πήγαν

να πιάσουν δουλειά και είδαν να φορτώνουν τα μηχανήματα, στον

Alpha κατακαλόκαιρο τους μοίρασαν τις αποζημιώσεις και τους είπαν

«γεια σας» μέσα σε μια μέρα. Όλη αυτή η κατάσταση κόστισε σε θέσεις

εργασίας και η Θεσσαλονίκη έπαψε να… «παίζει» στην Αθήνα. Αυτός

δεν ήταν τρόπος.

Η E.T.I.T.B.E. πως βοηθάει τα μέλη της;

Τα σωματεία, σήμερα, δε μπορούν πια να κάνουν πάρα πολλά πράγ-

ματα. Περισσότερο ψυχολογική είναι η υποστήριξη στα μέλη τους.

Όπως μπορούμε νομικά να τους υποστηρίξουμε, το κάνουμε. Είμαστε

μάρτυρες σε δικαστήρια, σε εξώδικα για μη καταβολή δεδουλευμένων,

για καταχρηστικές απολύσεις. Επιπλέον,  μέσω ευρωπαϊκών επιδο-

τούμενων προγραμμάτων θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στα μέλη

μας τη δυνατότητα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες. 

Στο φως της δημοσιότητας έχουν βγει στοιχεία για υπεράριθμο

προσωπικό, για «χρυσές» αμοιβές. Χρειαζόταν να μπει μία τάξη;

Όλοι λίγο πολύ λέγαμε ότι η ΕΡΤ θέλει συμμάζεμα και οι ίδιοι οι ερ-

γαζόμενοι το έλεγαν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο… Και τώρα τι γίνεται;

Απέλυσαν αυτούς που είχαν, πληρώνουν αυτούς που έχουν προσλάβει

και δουλεύουν με εξωτερικά συνεργεία. Σε ανακοίνωσή μας είχαμε

πει ότι μετά το κλείσιμο του Alpha και του Alter ήρθε και αυτό της ΕΡΤ.

Δεν είναι θέμα παραπόνου, αλλά με την ΕΡΤ ασχολήθηκαν όλοι. Ποιος

ασχολήθηκε με το κλείσιμο των ανταποκριτικών γραφείων των ιδιω-

τικών καναλιών στη Θεσσαλονίκη. Μετράμε γύρω στις 100 απολύσεις,

το νούμερο είναι πραγματικό. Δεν υπήρχε όμως για την περίπτωσή

μας ανάλογη συμπαράσταση, ούτε από εργαζόμενους της ΕΡΤ, σε αν-

τίθεση με εμάς…

Το θέμα με την άδεια άσκησης επαγγέλματος έχει ρυθμιστεί;

Το επάγγελμα μας είναι ανοιχτό το μόνο που χρειάζεται κάποιος

είναι να έχει την άδεια ασκήσεως και αυτό, εφόσον σπουδάσει το αν-

τικείμενο μας. Αυτές πήγαν να τις καταργήσουν. Είμαστε σε συζήτηση

με το Υπουργείο και περιμένουμε τις προτάσεις που ελπίζουμε να είναι

θετικές για μας, δηλαδή να διατηρηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος

αλλά με πτυχίο και ορισμένες προϋποθέσεις…



Συνέντευξη στη Μαρία Βλάχου

Από τις «παράγκες» στους στημένους

αγώνες. Ποιές είναι οι διαστάσεις του φαι-

νόμενου; 

Υπάρχουν πράγματα που φαίνονται και δεν

είναι έτσι και υπάρχουν πράγματα που δε φαί-

νονται και είναι πιο σημαντικά. Για παράδειγμα

οι περίφημες νόμιμες υποκλοπές της ΕΥΠ που

σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αξιολογήθηκαν

σωστά και οδήγησαν σε λάθος συμπερά-

σματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει μία αδυνα-

μία της ανάκρισης να βρει που πήγαν τα

χρήματα, να υπάρχουν μάρτυρες κατηγορίας

στο δικαστήριο, από την άλλη πλευρά αν γίνει

σωστή αξιολόγηση των συνομιλιών μπορεί το

δικαστήριο να οδηγηθεί με ασφάλεια σε συμ-

περάσματα.

Με τις διώξεις που έχουν ασκηθεί και με

τη φυλάκιση του Μάκη Ψωμιάδη, μπο-

ρούμε να μιλάμε για κάθαρση στο ελληνικό

ποδόσφαιρο; 

Όχι βέβαια! Δεν έγιναν όλα από τους Ψω-

μιάδη, Μπέο , Τσακογιάννη. Υπάρχουν πολλοί

συνδετικοί κρίκοι.  Άλλωστε, και η γνώμη της

ΟΥΕΦΑ είναι ότι δεν μπορεί να στηθεί παιχνίδι

μόνο με αυτούς που πατούν το χορτάρι, δη-

λαδή τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές.

Οι παράγοντες είναι αυτοί που μπορούν να

δώσουν τις εντολές στους ποδοσφαιριστές να

στήσουν ένα παιχνίδι. Κάθαρση ασφαλώς και

δεν υπήρχε, στημένα παιχνίδια θα υπάρχουν

πάντα, το ζήτημα είναι πως θα περιοριστεί το

φαινόμενο.

Πώς κρίνετε την όλη δικαστική διαδικασία;

Η ανάκριση είχε πολλά κενά, καθυστέρησε.

Άλλωστε, αυτή είναι και η παθογένεια της ελ-

ληνικής Δικαιοσύνης, δεν έχει γρήγορους

ρυθμούς. Επίσης άλλαξε τρεις ανακριτές, το

οποίο διέσπασε τη διαδικασία και δημιούργησε

πάρα πολλά προβλήματα, ενώ υπήρχε πρό-

βλημα και με την εξειδίκευση των ανθρώπων

που «έτρεξαν» την υπόθεση. Είναι πολύ δύ-

σκολο κάποιος να  καταλάβει στοιχεία όχι μό-

νο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα αλλά και του

στοιχηματισμού. Έπρεπε να έχουν μπει δύο η

τρεις ειδικοί εφέτες ανακριτές με τη συνδρομή

πραγματογνωμόνων ώστε να φτάσουν σε ένα

ασφαλές συμπέρασμα.

Θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορού-

μενοι για τη υπόθεση των στημένων;

Όπως θα αποδειχτεί από τη διαδικασία και

αυτό είναι πεποίθησή μου γιατί γνωρίζω τη δι-

κογραφία, κάποιοι από τους 203 που κατηγο-

ρούνται, όχι από τους 111 που είναι στο τρι-

μελές εφετείο κακουργημάτων, δεν θα

έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Υπάρχει δι-

αιτητής που δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το

να εισπράξει την επαγγελματική του αμοιβή,

και βρέθηκε κατηγορούμενος… Αντίθετα

υπάρχουν άνθρωποι που βρέθηκαν πίσω από

τη κουρτίνα και δε βγήκαν  στο φως ούτε στο

εισαγγελικό πόρισμα.

Στημένα παιχνίδια είχαμε μόνο μέχρι το

2011;

Επειδή κάποιοι λένε ότι τα παιχνίδια στήνον-

ταν το 2011 και ότι αυτά είναι… «μπαγιάτικα

κουλούρια», να σας πω και για… «φρέσκα

κουλούρια». Υπάρχει αποδεικτικό υλικό για

αγώνα της Β Εθνικής, τον Ιούνιο του 2013,

όπου οι ποδοσφαιριστές της μία ομάδας έπαι-

ξαν οver τον αγώνα στο στοίχημα. Το over

βγήκε και ήδη η Εισαγγελία ερευνά αυτήν την

υπόθεση. Η μία η ομάδα είναι της Θεσσαλονί-

κης. 

Οι δημοσιογράφοι έχουν ευθύνη για

αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς;

Βεβαίως, άλλωστε ευθύνη για την κατάν-

τια της χώρας έχει και η δημοσιογραφία. Μη

ξεχνάτε ότι την περίοδο των «παχέων αγελά-

δων» οι δημοσιογράφοι δεν επιτελούσαν το

ρόλο τους που πρέπει να είναι αντιεξουσια-

στικός και όχι εξουσιαστικός. Η δημοσιογρα-

φία είναι η τέταρτη εξουσία και νομίζω ότι  τα

τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα υπο-

κατέστησε την πρώτη εξουσία, την πολιτική

και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Ο δημοσιο-

γράφος οφείλει να είναι απέναντι στην εξου-

σία και όχι μέλος της εξουσίας.

Ποιοι υπουργοί  κάνουν… πολιτική πα-

ρακολουθώντας τις εκπομπές σας;

Ο πρώτος άνθρωπος που μου τηλεφώ-

νησε για να μάθει τι συμβαίνει στο διεφθαρ-

μένο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν το 2001 ο

Γιώργος Φλωρίδης, τότε υφυπουργός Αθλη-

τισμού. Βέβαια, το τηλεφώνημα του κ. Φλω-

ρίδη ήταν μία ειρωνεία γιατί την ίδια εποχή η

κυβέρνηση Σημίτη είχε κόψει την εκπομπή

μου στην ΕΤ3. Ο κ. Φλωρίδης είχε καλές

προθέσεις, δεν ξέρω, όμως, αν είχε καλές

προθέσεις η κυβέρνηση Σημίτη που συνεργά-

στηκε με την ποδοσφαιρική διαπλοκή. Και ο

κ. Μιχελάκης έχει επικοινωνήσει μαζί μου  για

το θέμα με το δήμαρχο Σκύδρας, ο οποίος εμ-

φανίζεται σε ένα βίντεο να μιλάει για μια δω-

ροδοκία 5 εκ. δραχμών. Ο Γιάννης Μιχελάκης

είναι συνάδελφος, αντιλαμβάνεται δημοσιο-

γραφικά τα ζητήματα και καλά έκανε και πα-

ρενέβη  διότι η καταγγελία ήταν πρωτοφανής. 

Το δικαστήριο έκρινε άκυρη την από-

λυσή σας και επιστρέψατε στο Δημοτικό

Ραδιόφωνο. Αισθάνεστε δικαιωμένος;

Το δικαστήριο εκτός από άκυρη έκρινε την

απόλυση μου δόλια και εκδικητική. Η αλήθεια

είναι ότι και εμένα εξέπληξε η απόλυσή μου

και μάλιστα μου θυροκολλήθηκε με τρόπο, το

λιγότερο που μπορώ να πω, άκομψο. Αυτό

που ξέρω είναι ότι η απόλυση έγινε την πε-

ρίοδο που τα στοιχεία του Δημοτικού Ραδιο-

φώνου περιλαμβάνονταν στη δικογραφία

των στημένων και είχαμε παίξει πολύ σημαν-

τικό ρόλο στην αποκάλυψη τους. Δε μπορώ,

όμως, να το τεκμηριώσω.

Ποια είναι πλέον η σχέση σας με τη δι-

οίκηση της ΔΕΠΘΕ;

Δε νομίζω ότι τυγχάνω της καλύτερης αν-

τιμετώπισης από τη διοίκηση της ΔΕΠΘΕ,

τουλάχιστον, αυτό νιώθω. Μάλλον, κάποιοι

στενοχωρήθηκαν για την απόφαση της δι-

καιοσύνης. Το δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη,

τον ήξερα ως πρόεδρο του Άρη και ως εξαι-

ρετικό οινοπαραγωγό. Ασφαλώς και ήταν

ενήμερος για την απόλυσή μου, άλλωστε

εκείνη την περίοδο ήταν πρόεδρος της

ΔΕΠΘΕ. Μάλιστα, είχα την αίσθηση ότι είχαμε

και εξαιρετική προσωπική σχέση. Δε μίλησα

από τότε μαζί του. Θεωρώ ότι ο καθένας κρί-

νεται από τις πράξεις του.

«Λουκέτα» σε ραδιοφωνικούς σταθ-

μούς, τηλεοπτικοί σταθμοί που υπολει-

τουργούν. Ποιος ευθύνεται για την κατά-

σταση αυτή;

Ευθυνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι

αλλά, κυρίως, το ίδιον της φυλής μας. Είμα-

στε λαός της υπερβολής. Στην Ελλάδα

έχουμε φτάσει να έχουμε 15 καθημερινές αθ-

λητικές εφημερίδες, όταν στην Ιταλία έχουν

2, στη Γαλλία μία και στην Αγγλία τη χώρα

που γέννησε το ποδόσφαιρο… καμία! Διογ-

κώσαμε κάτι που δεν έπρεπε να το έχουμε σε

τόσο υψηλό ποσοστό. Βέβαια τα πολλά ΜΜΕ

είχαν σχέση με τη διαπλοκή, κάνω μια τηλε-

όραση για να μπορώ να επηρεάζω το πολι-

τικό σύστημα, τουλάχιστον για αυτό το λόγο

γινόταν και γίνεται ακόμα.

Υπάρχει κομματική διαπλοκή στο ποδόσφαιρο;

Βεβαίως υπάρχει και μάλιστα είναι υπερκομματική! Σε όλα τα επίπεδα από  όλα

τα κόμματα και από αυτά που κυβερνούν και από αυτά που δεν κυβερνούν. Το

ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό κοινωνικό κίνημα, «πιάνει» τους πάντες, καταργεί

τις  κοινωνικές τάξεις, και αυτό το εκμεταλλεύεται το πολιτικό σύστημα. Σε

αυτό δε φταίει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Η διαπλοκή πιστεύω ακράδαντα ότι

έχει να κάνει με το γεγονός ότι «μαύρο» χρήμα από παράνομα στοιχήματα

στο ποδόσφαιρο οδεύουν στην πολιτική σκηνή. Υπάρχουν πολιτικοί που

εκμεταλλεύτηκαν τις συγκυρίες, που συνεργάστηκαν με απατεώνες του

στοιχήματος. Στην εκπομπή έχουμε αναδείξει και πολιτικές παρεμβάσεις

στις επιλογές των διαιτητών για να επηρεαστούν αποτελέσματα και

σχέσεις παραγόντων με δημάρχους και βουλευτές στην επαρχία και

στήριξη του προεκλογικού τους αγώνα. 
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Τι θυμάστε πιο έντονα από τη μα-

κρόχρονη πορεία σας στο χώρο;

Δε μπορώ να ξεχάσω, κάτι που μέχρι

τότε είχε συμβεί μόνο μόνο στην αμερι-

κανική τηλεόραση. Το 1989 τον πρώτο

χρόνο της τηλεοπτικής δικής στην ΕΡΤ3

πέταξαν τα μικρόφωνα και αποχώρησαν

από το στούντιο ο πρόεδρος του Ολυμ-

πιακού Σαλιαρέλης και ο τότε πρόεδρος

της ΕΠΑΕ, ο αείμνηστος Γιώργος Δέδες.

Ήταν οι πρώτες αποχωρήσεις καλεσμέ-

νων από την ελληνική τηλεόραση, δεν

το είχαμε ξαναδεί . Για μένα η αποχώ-

ρηση μίας εκπομπής σημαίνει ότι έχεις

αδυναμία στο διάλογο.

O ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ «Κ»

«Ο Γ. Μπουτάρης κρίνεται
από τις πράξεις του»

Αποκάλυψε τις ποδοσφαιρικές «παράγκες» και δρομολόγησε τη μεγάλη δικαστική
έρευνα για τους στημένους αγώνες. Ο λόγος για τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θω-
μαΐδη, ο οποίος μιλάει στην «Karfitsa» για την κομματική διαπλοκή στο ποδόσφαιρο
και την κάθαρση που δεν… έρχεται, σχολιάζει την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο
των ΜΜΕ και αποκαλύπτει ποιοι υπουργοί κάνουν… πολιτική παρακολουθώντας τις
εκπομπές του.
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✔ Τρεις Κυριακές επιπλέον θα είναι ανοιχτά

τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη σύμ-

φωνα με σχετική απόφαση που υπογρά-

φτηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Κεν-

τρικής Μακεδονίας, Θεοφάνη Παπά αναφο-

ρικά με τη λειτουργία των εμπορικών κατα-

στημάτων και άλλες Κυριακές, πέρα από

αυτές που προβλέπει ο νόμος. Συγκεκρι-

μένα, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορι-

κών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή

του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα

Θεσσαλονίκης και τις δύο Κυριακές λει-

τουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-

νίκης στην περιοχή του δήμου Θεσσα-

λονίκης. Σημειώνεται ότι όλα τα καταστή-

ματα, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου,

θα ανοίγουν - πάντα σε προαιρετική βάση-

επτά Κυριακές το χρόνο κατά τις περιόδους

των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των εκ-

πτώσεων.

✔ Σε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο

των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων

Έρευνας όλων των Πανεπιστημίων και των

ΤΕΙ της χώρας, για τα τελευταία πέντε οικο-

νομικά έτη, προχωρεί το υπουργείο Οικονο-

μικών, ύστερα από εντολή του πρω-

θυπουργού την οποία διαβίβασε ο υπουργός

Παιδείας Κ Αρβανιτόπουλος. Η απόφαση

αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσό-

τερο το κλίμα ανάμεσα στην πολιτεία και την

τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο είναι ήδη

τεταμένο λόγω του μέτρου της διαθεσιμό-

τητας, που εφαρμόστηκε σε οκτώ ιδρύματα.

✔ Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η συμ-

περιφορά των υπευθύνων της Ι.Μ. Αγίας

Θεοδώρας, οι οποίοι κατά την προγραμμα-

τισμένη επίσκεψη του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου στις εγκαταστά-

σεις της, απαιτούσαν πρόσκληση από  τους

εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και

από πιστούς που πήγαν για να δουν τον Πα-

τριάρχη. Στο πρόγραμμα της περιοδείας του

κ.κ. Βαρθολομαίου, που δημοσιοποίησε η

Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, περιλαμβανό-

ταν η συγκεκριμένη επίσκεψη, προφανώς

για να το γνωρίζουν οι πιστοί που θα ήθελαν

να την παρακολουθήσουν, χωρίς όμως να

αναφέρεται οπουδήποτε πως είναι απαραί-

τητη η ύπαρξη πρόσκλησης. 

✔ Την εκτίμηση ότι ο πρώην δήμαρχος

Θεσσαλονίκης είναι αθώος εξέφρασε ο συ-

νήγορός του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου,

Δημήτρης Τσοβόλας, ο οποίος σε δηλώσεις

του τόνισε πως δεν προκύπτει ότι έχει υπε-

ξαιρέσει χρήματα από τα ταμεία του δήμου

Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τσοβόλας υποστήριξε

πως η κατάσταση αυτή επικρατούσε στο

δήμο Θεσσαλονίκης πολύ πριν αναλάβει

καθήκοντα δημάρχου ο κ. Παπαγεωργό-

πουλος και μάλιστα τόνισε πως από τους

ελέγχους προκύπτει πως ο πρώην δήμαρ-

χος δεν έχει «βάλει στην τσέπη του ούτε ένα

ευρώ από τα 17 εκατ. για τα οποία κατηγο-

ρείται», δήλωσε.

Σκανάρετε και 
«σερφάρετε»!

Της Χρύσας Κυριακού 

Ι
διωτικά φαίνεται πως εκπληρώνεται
στη χώρα μας η συντριπτική πλειονό-
τητα των υιοθεσιών καθώς, σύμ-

φωνα με στοιχεία, από τα περίπου 500
παιδιά που υιοθετούνται επίσημα κάθε
χρόνο, μόνο το 1/5 αφορά όσα προστα-
τεύονται σε ιδρύματα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα το Ίδρυμα Βρεφών «Μη-
τέρα» από όπου δίνονται ετησίως περί
τα 35 παιδιά για υιοθεσία, με τις αιτήσεις
να ξεπερνούν ακόμη και τις 200.

Η υπόθεση της μικρής «Μαρίας» που
βρέθηκε στον καταυλισμό «Ρομά» στα
Φάρσαλα έχει φέρει εκ νέου στο προ-
σκήνιο φαινόμενα παράνομων και
«ιδιωτικών» υιοθεσιών. Μιλώντας στην
«Κ» ο δικηγόρος, Μανόλης Λαμτζίδης
αναφέρεται στα φαινόμενα «ιδιωτικής
υιοθεσίας», δηλαδή της ενσωμάτωσης
ανηλίκων βρεφικής ή παιδικής ηλικίας
σε νέες οικογένειες χωρίς τη μεσολά-
βηση των κρατικών υπηρεσιών και των
μηχανισμών των δικαστηρίων. Μάλιστα
καταγγέλλει ότι για «κάθε ένα «Ρομά»
που παραβιάζει το νόμο στο πλαίσιο της

«ιδιωτικής» υιοθεσίας, υπάρχουν ένας ή
περισσότεροι «μπαλαμός» (μη-Ρομά)
κρατικοί ή δημοτικοί υπάλληλοι που
συμπράττουν μαζί τους».

«Να αλλάξει το καθεστώς 
των υιοθεσιών»

Όπως υποστηρίζει ο κ. Λαμτζίδης η

πολιτεία οφείλει να αλλάξει εκ βάθρων

το καθεστώς των «επίσημων» υιοθε-

σιών, γιατί, όπως λέει,  οι τελευταίες

καταλήγουν να αποτελούν απλή επικύ-

ρωση και νομιμοποίηση «ιδιωτικού»

τύπου υιοθεσιών με ή και χωρίς αντάλ-

λαγμα. «Δεν μπορούμε βέβαια να κατη-

γορήσουμε γι΄ αυτό  τα ζευγάρια που

νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν

στοργή και προοπτική σε ένα βρέφος,

που  αλλιώς, δεν θα είχε μέλλον, αλλά

την πολιτεία που «κλείνει τα μάτια» στην

πραγματικότητα», υποστηρίζει και συμ-

πληρώνει: «Η ανάπτυξη κυκλωμάτων

«παράνομων υιοθεσιών» είναι η άλλη

όψη ενός νομίσματος, στην μπροστινή

όψη του οποίου γράφει ότι: Η «επίσημη

οδός» για μια υιοθεσία είναι σήμερα από

δύσβατη έως αδιάβατη!». 

Η γραφειοκρατία ευνοεί 
το εμπόριο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθη-
μερινής», οι περισσότεροι υποψήφιοι
γονείς παίρνουν την παράνομη οδό απο-
θαρρυμένοι από τον υπερβολικό χρόνο
αναμονής για υιοθεσία μέσω ιδρυμάτων
(φτάνει τα πέντε χρόνια με τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο να μην ξεπερνά τα 2,5).
Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκε-
ται η «αντιφατική» νομοθεσία. Από τη
μία, επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών και
από μονογονεϊκές οικογένειες (θεωρεί-
ται εξαιρετικά προοδευτική σε αυτό της
το σκέλος), αλλά από την άλλη έχει θε-
σπίσει την ιδιωτική υιοθεσία, χωρίς
οποιαδήποτε κρατική εμπλοκή, αφήνον-
τας περιθώριο για τη δράση επιτηδείων.
Το Μάιο του 2011 οι τότε υπουργοί
Υγείας και Δικαιοσύνης Α. Λοβέρδος και
Χ. Καστανίδης είχαν εξαγγείλει επικαι-
ροποίηση της νομοθεσίας για να αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα παιδιά να μένουν
στα «αζήτητα» στα ιδρύματα λόγω χρο-
νοβόρων διαδικασιών. Ωστόσο, η ειδική
επιτροπή που είχε συσταθεί ουδέποτε
ολοκλήρωσε το έργο της.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ «Κ» Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ

«Ρομά συμπράττουν με δημοτικούς υπαλλήλους»

Διαβάστε στο 
«Παρασκήνιο» 
που κυκλοφορεί

Επικαιρότητα…
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