
Ε
ίναι αδύνατο να μη διαβάσεις τουλά-
χιστον μια… καταδικαστική άποψη
για τη φοροδιαφυγή, σε παραδοσιακά

ή social media. Σε σημείο που αναρωτιέμαι
μήπως οι αρθογράφοι επιδεικνύουν απλά
τη νομιμοφροσύνη τους (αφού αρθρογρα-
φούν εναντίον της φοροδιαφυγής, άρα
είναι ηθικοί και μπράβο τους!).  

Εγώ πάλι, γράφω εδώ και μήνες συγκε-
κριμένες προτάσεις για τους ηλεκτρονικούς
ελέγχους παραθέτοντας πρακτικούς τρό-
πους (διασταύρωσης στοιχείων) για την πά-
ταξη του «φαινομένου». Όμως προτάσεις
σαν τις δικές μου, δεν «συγκινούν» μάλλον
γιατί είναι απλές, φθηνές κι άμεσης εφαρ-
μογής! 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από κομποσκοίνια μέχρι και… πιάτα 
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» πωλούνται μέσα στον ιερό ναό
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ΨHΦΟΘΗΡΕΣ 
σε… χρυσωρυχείο 

Ποιοι «έλαμψαν» και ποιοι «θάφτηκαν» πριν την εξόρυξη στις Σκουριές. Μιλούν στην «Κ» εκπρόσωποι επιστημόνων, 
κατοίκων, εταιρείας, αυτοδιοίκησης, οικολόγων και… «τουριστών»! Όλο το ιστορικό της επένδυσης, που περιμένει 

ανενεργή, της σύγκρουσης, των προπηλακισμών, των συμφερόντων και των διαφωνιών ανάμεσα σε… κοντοχωριανούς!

Συνέχεια στη σελ. 2

σελ. 3
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ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

«Οικολόγοι στην… υπηρεσία
του Μπουτάρη και των 
συμφερόντων του!»

Χ. ΜΑΤΗΣ

Στο δρόμο της 
εξόδου από την
προεδρία της ΝΔ

Δ. ΤΣΑΜΗΣ

Απ’ αυτούς πότε θα

απελευθερωθούμε;

Της Μ. Καραπαναγιωτίδου

melinakarapanagiotidou.blogspot.com
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❱❱ KΑΡΤΕΛΕΣ-ΜΑΪΜΟΥ

«ΙΚΑτζήδες» φταίνε 
για τους άφαντους 
συνταξιούχους 
❱❱ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠAIΔΙΟΥ

Web tv εκπέμπει από
το… Άγιο Ορος! 

❱❱ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν θα πάει -τελικά-
στην Αθήνα!



Αντιθέτως, κερδίζουν έδαφος η τι-

ποτολογία, η κενολογία και η αοριστο-

λογία πασπαλισμένες με μπόλικη…

ηθικολογία! Θα είχε βέβαια και το

ανάλογο ενδιαφέρον, αν το ακροατή-

ριο είχε και το σχετικό… ήθος ν’ ακού-

σει αυτά τα βαρύγδουπα κηρύγματα

περί πάταξης της διαφθοράς, γενικά

και αόριστα από κάποιον, κάποτε,

κάπου αλλού, μακριά από δω και από

μας! 

Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι της

μόδας, ούτε επιδίδομαι σε άσκοπες

ηθικολογίες, ούτε καν μ’ αρέσουν τα

μεγάλα λόγια, προτείνω… πάλι (!)

έλεγχο των τιμών αγοράς των θυγα-

τρικών πολυεθνικών από τις μητρικές

εταιρίες και σύγκριση με τις τιμές χον-

δρικής στις χώρες παραγωγής τους! 

Λέω για τα καρτέλ που έχουν κα-

ταγγελθεί περισσότερο από κάθε τι

άλλο. Ειδικά τώρα που μειώθηκαν οι

μισθοί, τα ενοίκια και το κόστος παρα-

γωγής αλλά οι τιμές στη λιανική, δεν

λένε να πέσουν. Αντιθέτως παραμέ-

νουν υψηλές και «αναθεωρούνται»

προς τα πάνω, έστω κι αν με διάφορα

τερτίπια προσπαθούν να μας πείσουν

για το αντίθετο!

Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θ’ απο-

δειχθεί περίτρανα ότι… συστηματικά

οι μητρικές υπερτιμολογούν τις ελλη-

νικές θυγατρικές τους, ώστε τα κέρδη

να μένουν στις χώρες τους και να

γλυτώνουν εφορία από τα κέρδη και

το ΦΠΑ! 

Πόσο; Έγκυροι οικονομολόγοι το
προσδιορίζουν 5 δις ετησίως! 

Όσο για το… ταλαίπωρο ΣΔΟΕ (όταν

δεν χάνει ή δεν ψάχνει «στικάκια»)

είναι γνωστό ότι αναλώνεται στο κυ-

νήγι του «υδραυλικού», όσο οι «αδιά-

φθοροι» αρθρογράφοι και μη,

προσπαθούν με τα λόγια, να συμμαζέ-

ψουν την… κοινωνία! 

Όμως, στο μεταξύ, τα μεγάλα πο-

λυεθνικά ψάρια συνεχίζουν να κολυμ-

πάνε ελεύθερα στη θολή λίμνη της

οικονομίας μας, στήνοντας κι άλλα, κι

άλλα, κι άλλα καρτέλ! Εμείς δε, οι κα-

ταναλωτές - που αργά και σταθερά γι-

νόμαστε πολίτες έστω και δεύτερης

κατηγορίας - θολωμένοι και οι ίδιοι

από τόσες άχρηστες και περιττές ει-

δήσεις, όχι τα λέπια των «μεγάλων

ψαριών» δεν βλέπουμε, αλλά ούτε

καν τα πτερύγια των «καρχαριών»

που μας περιτριγυρίζουν, χρόνια τώρα

και περιμένουν πως και πως να μα-

τώσουμε, να μας «φάνε» και να «χορ-

τάσουν» επιτέλους!

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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✎Της Μελίνας 
Καραπαναγιωτίδου

Απ’ αυτούς πότε θα
απελευθερωθούμε;

Karfitsa
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νίκος Καραμανλής 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Mελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Χρύσα Κυριακού
Βαγγέλης Στολάκης
Λευτέρης Ζαβλιάρης

ΓΡΑΦΟΥΝ

Ν. Μποζίνη, Β. Μωυσής, 
B. Παπαβασιλείου, Δ. Συρμάτσης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αγάπη Κορμπέ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χαράλαμπος Αποστολίδης
Tηλ.: 2310 501375

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θεόδωρος Βασιλιάς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 278.155 
Fax: 2310 278.440 
Πολυτεχνείου 31, 

Θεσσαλονίκη 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

FREE PRESS

WEEKEND

Από τη γλωσσολαγνεία
στον εκφοβισμό; 

❱❱«Έως τις 15 Νοεμβρίου φτάνουν τα
ταμειακά μας διαθέσιμα». Αυτό τόνισε
κατ’ επανάληψη από τις Βρυξέλλες ο
πρωθυπουργός της χώρας μετά το
πέρας της πρόσφατης Συνόδου Κορυ-
φής.

❱❱Ερώτηση: Τι σχέση έχουν τα ταμει-
ακά διαθέσιμα με τη δόση των 31,5
δις ευρώ, που πρόκειται να πάρουμε
και πώς λοιπόν αυτά θα βελτιώσουν
θεαματικά τη ρευστότητα του κρά-
τους;

❱❱Απάντηση: Ελάχιστη σύνδεση υπάρχει
ανάμεσα στη συγκεκριμένη δόση και τα
ταμειακά διαθέσιμα. Ο κύριος κορμός
της δόσης των 31,5 δις ευρώ θα κατευ-
θυνθεί στις τράπεζες (τα 26 δις), ένα
μέρος (3,5 δις) θα δοθεί στους πιστωτές
και τα υπόλοιπο θα διατεθεί σε προμη-
θευτές κ.λπ, καλύπτοντας κάποιες υπο-
χρεώσεις του κράτους. 

❱❱Μόνο λοιπόν το δεύτερο και κυρίως
το τρίτο σκέλος του ανωτέρω τρίπτυ-
χου έχει σχέση με τα ταμειακά διαθέ-
σιμα του κράτους και όχι με όλο το
ποσό των 31,5 δις ευρώ όπως τεχνη-
έντως φαίνεται να δίνεται στην κοινή
γνώμη.

❱❱Οπότε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα
ταμεία του κράτους εξαρτώνται μόνο
από την… άνεση που θα προσφέρουν τα
5,5 δις ευρώ της νέας δόσης. Εδώ
όμως τίθενται εύλογα άλλα ερωτήματα.
Αναλυτικότερα, φόρους δεν εισπράττει
αυτή η χώρα; 

❱❱Προκαταβολές φόρου για το 2013
δεν εισπράχθηκαν έως σήμερα; Όλο
αυτό το πανδαιμόνιο των φόρων που
εισπράττεται, δεν μπορεί να καλύψει
λοιπόν τις άκρως βραχυχρόνιες ανάγ-
κες του κράτους; 

❱❱Μήπως η γλωσσολαγνεία της περιό-
δου αντικαθίσταται προοδευτικά από μια
ρητορική που αποβλέπει στον εκφοβι-
σμό της κοινωνίας με σωρεία υπερβο-
λών; 

❱❱Τα ταμειακά διαθέσιμα βρίσκονται
στο κόκκινο, γιατί απλούστατα δεν γί-
νονται τα αυτονόητα. Η κατάσταση
στα ταμεία του κράτους θα
ήταν διαφορετική, αν λόγου
χάρη, ελεγχόταν το λαθρεμ-
πόριο και η νοθεία των
καυσίμων, που θα
απέφεραν έως και
2,5 δις ευρώ
στο κράτος
από διαφυ-
γόντες φό-
ρους.
Παρόμοιες θετικές επιπτώσεις
θα είχε και ο περιορισμός του πα-
ρεμπορίου, καθώς θα φορολογού-
ταν τζίρος της τάξης των 20 δις
ευρώ. 

❱❱Όμοια αποτελέσματα θα βλέπαμε
στην περίπτωση ελέγχου της γραφει-
οκρατίας και διαφθοράς. Η διαδικασία
αυτή θα οδηγούσε στη φορολόγηση ει-
σοδημάτων γύρω στα 7,5 δις ευρώ ετη-
σίως, σύμφωνα με συντηρητικές
εκτιμήσεις.

❱❱Από την άλλη, ο περιορισμός της
έκτασης της παραοικονομίας, θα

προκαλούσε πρόσθετους φόρους σε
εισοδήματα της τάξης τουλάχιστον
των 52 δις ευρώ ετησίως. 

Ο έλεγχος του τζίρου των 5 δις ευρώ,
που δημιουργείται από τα παράνομα
στοιχήματα, θα απέφερε επίσης πολλά
χρήματα στο κράτος. Και τόσα άλλα
(ανέγγιχτα όμως όλως παραδόξως)
τέλος, θα μπορούσαν να προκαλέσουν
μια ευφορία στο κράτος μεγαλύτερη
των 5,5 δις της νέας δόσης.

❱❱Στα παραπάνω λοιπόν ας ψάξουν
λύσεις, οι αδρανείς ή απαθείς, ή αδιά-
φοροι, ή χαρακτηριζόμενοι ακόμη –
όχι αδίκως– ακόμη και δειλοί ηγέτες
μας, στο υπό εξέταση θέμα και όχι
στην εικονική πραγματικότητα που
έχουν στο μυαλό τους.

ermippos.blogspot.com

Συνέχεια από σελ. 1

Γράφει ο 

Έρμιππος

Το άλογο κοσμεί την είσοδο του υπουργείου
Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο έκθεσης

κειμηλίων που στεγάζεται στους χώρους του 



Του Βαγγέλη Στολάκη
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ΑΠΟ ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Ου κόψεις… απόδειξη 

Ε
ντός του ιερού ναού, στα

αριστερά της εξόδου, πάν-

τως έχει «στηθεί» μια ολό-

κληρη επιχείρηση με το

προσωπικό του Αγίου Δη-

μητρίου να εκτελεί χρέη…

πωλητή. Έτσι οι πιστοί

πέραν του χαιρετισμού της εικόνας, που έρ-

χεται στην πόλη για δεύτερη φορά από το

1985, έχουν τη δυνατότητα φεύγοντας να

αγοράσουν από εικόνες, κομποσκοίνια και

κεριά μέχρι και… αναμνηστικά πιάτα για τα

εκατόχρονα της Θεσσαλονίκης. 

Το παράδοξο δε, είναι πως οι πιστοί για

οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή κάνουν,

δε λαμβάνουν σχετική απόδειξη, όπως συμ-

βαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις και όπως ορί-

ζει ο νόμος. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με

το δεύτερο άρθρο του νόμου 2238/1994 «σε

φόρο υπόκεινται οι ομόρρυθμες και οι ετε-

ρόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού

δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγ-

γελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εται-

ρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και

οι κοινοπραξίες της παρ.2 του άρθρου 2 του

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.

186/1992, ΦΕΚ 84Α)». Συνεπώς και οι εκ-

κλησίες για οποιαδήποτε μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα δραστηριότητά τους είναι υπό-

χρεες στην έκδοση αποδείξεων και στην τή-

ρηση στοιχείων, έστω με την αναγραφή

«δωρεά» όπως συμβαίνει στα διάφορα μυ-

στήρια. 

Ποια θα είναι τα έσοδα; 
Αντ’ αυτού όμως, την περασμένη Τρίτη

οπότε και η «Κ» βρέθηκε στο ναό του Αγίου

Δημητρίου κανένας πιστός που προχώρησε

σε κάποια αγορά δεν έλαβε απόδειξη, ούτε

κάποια ταμειακή μηχανή βρισκόταν σε πε-

ρίοπτη θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούν-

ται ερωτηματικά για το συνολικό ύψος των

εσόδων που θα προκύψουν  από το προσκύ-

νημα της Παναγίας Άξιον Εστί, τα οποία σύμ-

φωνα με δηλώσεις του Μητροπολίτη

Άνθιμου θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό

έργο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Έντονες αντιδράσεις πάντως έχει προκαλέ-

σει και η παρουσία περισσοτέρων των

τριάντα Αγιορειτών μοναχών που βρίσκονται

στην πόλη με σκοπό τη φύλαξη της Πανα-

γίας Άξιον Εστί, καθώς τα έξοδά τους –δια-

νυκτερεύσεις και διαμονή σε ξενοδοχεία,

διατροφή, όπως και τα 150 πακέτα δώρων

που έκανε η Μητρόπολη αλλά και η εταιρία

security που ανέλαβε τη φύλαξη της εικό-

νας θα καλυφτούν από τα τάματα των πι-

στών. Όπως είχε ξεκαθαρίσει στην «Κ» στις

20.10.2012 ο κκ. Άνθιμος «η Ιερά Κοινότητα

του Αγίου Όρους δεν έχει καμία οικονομική

αξίωση», κάτι που επιβεβαιώνει και εργαζό-

μενη του ναού του Αγίου Δημητρίου. «Τα

είδη που διατίθενται προς πώληση είναι από

το Άγιο Όρος αλλά όλα τα χρήματα θα δο-

θούν στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης» ανα-

φέρει χαρακτηριστικά. 

Οι αρχές… ανέχονται;
Πάντως, εκκλησιαστικοί κύκλοι ερωτώ-

μενοι σχετικά με τη μη απόδοση αποδείξεων

στις παραπάνω συναλλαγές αποδίδουν το

γεγονός στην… ανοχή των αρμοδίων. «Είναι

κάτι σαν άγραφος κανόνας. Κανονικά ακόμα

και για τα κεριά έπρεπε να κόβονται αποδεί-

ξεις αλλά αυτό συμβαίνει μόνο σε ορισμένες

περιπτώσεις μοναστηριών και εκκλησιών

της περιφέρειας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανοχή βέβαια των αρμοδίων, συναντάμε και

στην περίπτωση του δημάρχου Θεσσαλονί-

κης, Γιάννη Μπουτάρη ο οποίος λησμονών-

τας προφανώς την προεκλογική «βεντέτα»

που είχε με τον Μητροπολίτη Άνθιμο επιτρέ-

πει την τοποθέτηση λαβάρων, αεροπανό και

αφισών που βρίσκονται σε διάφορα σημεία

της πόλης και ενημερώνουν για την παρου-

σία της εικόνας στο ναό Αγίου Δημητρίου.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο δήμαρχος

κατέθεσε μήνυση και βεβαίωσε πρόστιμα σε

βάρος συνδικαλιστών φοιτητών για παρά-

νομη αφισοκόλληση. Δυσαρεστημένος για

αυτή την τακτική εμφανίζεται και ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οι-

κονομικών Πόρων, Χασδάι Καπόν, ο οποίος

όπως ισχυρίζονται συνεργάτες του, αποφεύ-

γει ακόμα και το σχολιασμό της απόφασης

Μπουτάρη. Πάντως, έξι μέρες πριν την επι-

στροφή της εικόνας στο ναό Πρωτάτου στις

Καρυές του Αγίου Όρους και μετά τις γκρί-

νιες για τις ανύπαρκτες ουρές οι πιστοί συρ-

ρέουν πλέον στο ναό του Αγίου Δημητρίου

για να προσκυνήσουν ενώ χθες πραγματο-

ποιήθηκε και δεύτερη λιτάνευση της εικόνας

μετά τιμών αρχηγού κράτους. Τη θέση της

εικόνας πάντως, που τοποθετήθηκε ελα-

φρώς πίσω, τις τελευταίες ημέρες «πήραν»

τα λείψανα του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου

που με την ευκαιρία της παρουσίας της Πα-

ναγίας Άξιον Εστί μεταφέρθηκαν από το ση-

μείο που συνήθως βρίσκονται. 

«Πόρτα» από Βαρθολομαίο 
και Ιερώνυμο 

Από την πλευρά της η Αρχιεπισκοπή Αθη-

νών δεν φαίνεται πως στηρίζει αρκετά τις

προσκυνηματικές εκδηλώσεις, που πραγμα-

τοποιούνται κατόπιν αιτήματος του κκ. Άνθι-

μου στην Κοινότητα του Αγίου Όρους. Παρά

το γεγονός ότι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και

Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος βρίσκεται από

χθες στη Θεσσαλονίκη και αύριο μάλιστα θα

επισκεφτεί την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά,

σήμερα δεν παραβρίσκεται στο ναό του

Αγίου Δημητρίου. «Δεν υπάρχει λόγος να

βρεθεί εκεί» είναι η απάντηση του διευθυντή

της Αρχιεπισκοπής, π. Επιφανείου.Την ίδια

ώρα, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-

θολομαίος από τις γειτονικές Σέρρες, όπου

βρέθηκε για μια περίπου εβδομάδα αποφά-

σισε να επισκεφτεί τη Σιάτιστα Κοζάνης και

να μην βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, γεγονός

που επίσης γεννά ερωτήματα για αυτή του

την απόφαση. 

Φορολογικές παραβάσεις με την ανοχή, όπως φαίνεται, των αρμο-
δίων αρχών εντός του ναού του Αγίου Δημητρίου, όπου εκτίθεται για
λαϊκό προσκύνημα η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί του Αγίου Όρους
αποκαλύπτει έρευνα της «Κ». Την ίδια ώρα, οι γκρίνιες και οι μουρ-
μούρες των τελευταίων ημερών για τις ανύπαρκτες ουρές των πι-
στών, που διατυπώθηκαν μετά και την πρώτη εβδομάδα έκθεσης της
εικόνας στους πιστούς φαίνεται πως απέδωσαν, με τους εκκλησιαστι-
κούς κύκλους να σχολιάζουν πως «έπρεπε να ενεργοποιηθούν οι μη-
χανισμοί».

Eκκλησιαστικοί κύκλοι ερωτώ-
μενοι σχετικά με τη μη απόδοση
αποδείξεων στις παραπάνω συ-
ναλλαγές αποδίδουν το γεγονός
στην… ανοχή των αρμοδίων

Για τα παγκάρια; 
Αναφορικά με την έκθεση της εικό-
νας της Παναγίας Άξιον Εστί στη
Θεσσαλονίκη, η αντιπρύτανης του
ΑΠΘ και καθηγήτρια της Θεολογι-
κής Σχολής, Δέσπω Λιάλιου επιση-
μαίνει στην «Κ» πως «η έκθεση
εικόνων για προσκύνημα είναι μια
βυζαντινή πρακτική που συνηθίζε-
ται σε εξαιρετικές περιπτώσεις
όπως είναι ο εορτασμός των εκατό
χρόνων από την απελευθέρωση της
Μακεδονίας». Σε σχετική ερώτηση
εάν η έξοδος της εικόνας από το
Άγιο Όρος σχετίζεται και με την
πτώση κατά περίπου 70% στα
έσοδα των ναών που προέρχονται
από τα παγκάρια τονίζει πως «η
πράξη υπάρχει ως παράδοση και
συνηθίζεται». 

Φωτογραφία από το εσωτερικό του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου



Αποφασισμένος να διασφαλίσει

την παρουσία της χώρας στους

κόλπους της Ευρωζώνης ο

Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-

ράς προχωρά την προώθηση

των νέων μέτρων ακόμα και

χωρίς τη Δημοκρατική Αρι-

στερά του Φώτη Κουβέλη.

Του Βαγγέλη Στολάκη

Τ
ο Μέγαρο Μαξίμου, που
αντιμετωπίζει ασφυκτικά
χρονοδιαγράμματα, χθες
επέλεξε το δρόμο της
άμεσης υπερψήφισης των
μέτρων σε ένα νομοσχέ-
διο, αδιαφορώντας για τις

όποιες αντιδράσεις από πλευράς κυβερ-
νητικών εταίρων. Η κυβέρνηση δια στό-
ματος υπουργού Οικονομικών, Γιάννη
Στουρνάρα κατέστησε χθες για ακόμα μια
φορά σαφές πως το νέο μέτρο θα κατα-
τεθεί εντός των επόμενων εικοσιτετραώ-
ρων στη Βουλή προς ψήφιση και σίγουρα
πριν τη 12η Νοεμβρίου, ημέρα συνε-
δρίαση του Eurogroup που θα ανάψει το
«πράσινο» φως στην εκταμίευση των
31,5 δισεκατομμυρίων. 

Οι Ευρωπαίοι υπερψηφίζουν 
Την ίδια ώρα, η αποκατάσταση της ελ-

ληνικής αξιοπιστίας μπαίνει σε πρώτο
πλάνο. Στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά
εκτιμούν πως μετά την επίσκεψη Μέρκελ
στην Ελλάδα υπάρχει σταδιακή μετα-
στροφή του κλίματος. Μάλιστα, φέρνουν
ως παράδειγμα την επιθυμία της γερμανί-
δας Καγκελαρίου, που διατυπώθηκε στις
18.10.2012 από το βήμα της γερμανικής
Βουλής να παραμείνει η Ελλάδα στο
ευρώ, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη
βούληση της κυβέρνησης και τμημάτων
της κοινωνίας για αλλαγές. Κύκλοι του
Μεγάρου Μαξίμου θεωρούν πως η απο-
κατάσταση της εικόνας της χώρας επιβε-
βαιώνεται και από πρόσφατες
τοποθετήσεις κορυφαίων αξιωματούχων
της Ευρώπης αλλά και του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου, όπως της Κριστίν
Λαγκάρντ στο περιθώριο της ετήσιας συ-
νόδου του ΔΝΤ στις 14.10. «Τώρα βρίσκε-
ται στην εξουσία μια κυβέρνηση
συνεργασίας που είναι αξιόπιστη και αφο-
σιωμένη στις μεταρρυθμίσεις και στην
επαναφορά της οικονομίας σε πορεία
ανάπτυξης και σταθερότητας» δήλωσε η
διευθύντρια του Ταμείου. Όμως και ο Γάλ-
λος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, σε συ-
νέντευξή του αναφέρθηκε στην Ελλάδα
και υποσχέθηκε ότι «θα κάνει τα πάντα
προκειμένου η χώρα να παραμείνει στην
ευρωζώνη και μέχρι το τέλος του χρόνου
να έχει τους απαιτούμενους πόρους,
χωρίς να της τεθούν νέοι όροι». Από την
πλευρά του ο Γενς Μπάστιαν της Task
Force, της ομάδας κρούσης της Κομισιόν

σε πρόσφατη συζήτηση με θέμα «Τι θα
γίνει με την Ελλάδα» δήλωσε πως «για
πρώτη φορά υπάρχει διαφάνεια και μια
ροή πληροφοριών, όπου οι υπηρεσίες από
μόνες τους καταφέρνουν να υπάρχει δια-
φάνεια». 

Ενδεικτικό της μεταστροφής του κλίμα-
τος είναι και το γεγονός πως η χώρα μέσα
σε ένα χρόνο ανέβηκε 22 θέσεις, κατα-
τασσόμενη στη 78η από τις 185,  σύμ-
φωνα με έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας «Doing Business 2013» για το
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στήριξη ασπόνδυλων 
Στο μεταξύ, ο Αντώνης Σαμαράς και

εντός συνόρων τυγχάνει υποστήριξης
ακόμα από άτομα που στο παρελθόν τον
είχαν αμφισβητήσει, όπως για παράδειγμα
από τον Θεόδωρο Πάγκαλο αλλά και τον
πρώην υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο,
με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως
ορισμένα κορυφαία στελέχη στο παρελ-
θόν του ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και να τον
ακολουθούσαν σε ένα νέο κόμμα. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα, θέλοντας να δείξει τη
σημασία υπερψήφισης των νέων μέτρων
διέγραψε το βουλευτή Φθιώτιδας, Νίκο
Σταυρογιάννη, επειδή τα χαρακτήρισε
«άδικα και αναποτελεσματικά» και δή-

λωσε πως δεν θα τα ψηφίσει. Προς έν-
δειξη παραδειγματισμού των υπολοίπων
μελών της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας
αλλά και των άλλων δυο κυβερνητικών
εταίρων, οι οποίοι πλέον θα πρέπει να
αποβάλλουν από τα κόμματά τους αντί-
στοιχους… αντιμνημονιακούς. Το σίγουρο
είναι πως η εικόνα έχει αλλάξει. Μένει να
αλλάξουν πολιτικές και νοοτροπίες για να
μην είμαστε αναγκασμένοι κάθε λίγο και
λιγάκι να επιδιώκουμε μεταστροφή του
κλίματος.  
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Το εγχειρίδιο 
μιας καλής… 
απελευθέρωσης

Της Νατάσας Μποζίνη*

natasabozini.blogspot.com/

Η
αφετηρία για αυτό το μικρό

κείμενο είναι τα 100 χρό-

νια από την έναρξη των

Βαλκανικών Αγώνων και την επιτυχή τους κα-

τάληξη, στην οποία οφείλουμε τα σημερινά γεω-

γραφικά όρια της χώρας.

Εκατομμύρια λέξεις έχουν γραφεί για να υμνή-

σουν την ελευθερία.  Θεωρώ ότι είναι κακή συγ-

κυρία σήμερα, να προσθέτω μερικές ακόμη, σε

μια χώρα που δε νιώθω απελευθερωμένη. Ένα

ευρωπαϊκό διαβατήριο, η διακίνηση ιδεών στο

διαδίκτυο και η άσκηση του εκλογικού δικαιώ-

ματος μοιάζουν placebo ενέσεις στον Έλληνα

ασθενή, τον φυλακισμένο στον Μινωικό του λα-

βύρινθο, με εκείνη την Αριάδνη να κόβει κάθε

μέρα και ένα πόντο από τον μίτο της.

Ψαλιδίστηκε η χαρά να αρρωστήσεις, να ερ-

γαστείς, να κοιμηθείς χωρίς φοροτεχνικούς

εφιάλτες, να ονειρευτείς και να σχεδιάσεις το

μέλλον σου. Παράλληλα απελευθερώνονται και

κάτι ένστικτα, σπηλαίου, περί αυτοδικίας και

εξωθεσμικής επιβολής νόμων ως  «ωραία» συμ-

πτώματα μιας κοινωνίας που βιώνει όψιμα, τα

άγουρα χρόνια.

Αυτήν την Ελλάδα σχεδίασαν πριν από 100

χρόνια οι πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης;

Όχι. Η τύχη «θέλησε» μέσα από τη δημοσιογρα-

φική έρευνα, να περιέλθει στα χέρια μου το οι-

κογενειακό αρχείο του Στρατηγού και Πολιτικού

Κωνσταντίνου Καλλάρη. Μου το εμπιστεύθηκε η

αείμνηστη κόρη του Χρυσηίδα αφού πρώτα είχε

φροντίσει να δωρίσει τα σημαντικότερα κειμήλια

στο Κέντρο Ιστορίας του δήμου Θεσσαλονίκης,

το μουσείο Μπενάκη και σε άλλους φορείς.    

Από το 2009 μελετάω, «τραυματίζομαι» και

δημοσιοποιώ  έγγραφα, ντοκουμέντα και επιστο-

λές που αντάλλαξαν οι πρωταγωνιστές της ιστο-

ρίας. Όλα αφορούν τους σχεδιασμούς μια καλής

απελευθέρωσης. Μεταξύ τους: πένθιμα επιστο-

λόχαρτα, μετά το θάνατο των δύο γιών της οικο-

γένειας στα μέτωπα της Ηπείρου και της Μ.

Ασίας, οι θανατικές ποινές της Χρυσηίδας στον

εμφύλιο, η αλληλογραφία από τις εξορίες, την

εποχή της Χούντας, οι προτάσεις του γερουσια-

στή Κ. Καλλάρη για τα εργατικά ατυχήματα και

τη λειτουργία του κράτους. Όλα καταλήγουν

στην ίδια -δυστυχώς ακόμη- επίκαιρη ανάγκη:

Την έννοια και τη συνέχεια του κράτους που θα

έπρεπε να λειτουργεί με σταθερές δομές και  μη-

χανισμούς, απαλλαγμένους από πολιτικές αντι-

παραθέσεις.

Αυτό το «ρημάδι» το εγχειρίδιο μιας καλής

απελευθέρωσης επί 100 χρόνια αναζητά συντά-

κτες και εμείς μια απελεύθερη καθημερινότητα…

*Τμήμα του Αρχείου Καλλάρη εκτίθεται στην

έκθεση « Κειμήλια Απελευθέρωσης» του ΥΜΑΘ

στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνιας

απελευθέρωσης

*Η Νατάσα Μποζίνη είναι δημοσιογράφος 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Επενδύει στη 
μεταστροφή 
κλίματος 

Ενδεικτικό της μεταστροφής

του κλίματος είναι και το

γεγονός πως η χώρα μέσα

σε ένα χρόνο ανέβηκε 22

θέσεις, κατατασσόμενη στη

78η από τις 185,  σύμφωνα

με έκθεση της Παγκόσμιας

Τράπεζας «Doing Business

2013» για το επιχειρηματικό

περιβάλλον
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ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΜΑΤΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 

Το οικολογικό… 
δεκανίκι του κυρ Γιάννη

Η
«ρίζα του κακού» αφορά την έντονη αν-

τίρρηση της πλευράς Μάτη στην πολιτική

που ακολουθούσαν οι Οικολόγοι της

Θεσσαλονίκης για την αντιπολιτευτική τα-

κτική απέναντι στο Γιάννη Μπουτάρη, την οποία ο

επικεφαλής των «Ενεργών Πολιτών», θεωρούσε

ύποπτα χαλαρή.

Μήλον της έριδος ο Μπουτάρης 
Τα αίτια της κόντρας βέβαια είναι βαθύτερα, μιας

και η πλευρά Μάτη προβάλει ως επιχείρημα το γε-

γονός ότι οι Οικολόγοι επιδίωκαν να είναι ένα μικρό

μαγαζί με στενά όρια, που περισσότερο ευνοούσε

το έργο της Πρωτοβουλίας, παρά το αντιπολιτευό-

ταν, ιδιαίτερα όταν ήρθαν στην επιφάνεια σκάνδαλα,

όπως αυτό του Αλλατίνι. Είναι άλλωστε γνωστό ότι

οι Οικολόγοι είχαν στηρίξει την «Πρωτοβουλία» στις

δημοτικές εκλογές του 2006, την ώρα που ο Χρή-

στος Μάτης κατέβαινε αυτόνομα με τη στήριξη των

Οικολόγων υποψήφιος δήμαρχος στο δήμο Αγίου

Παύλου. Πρέπει να αναλογιστεί κανείς βέβαια, ότι οι

Οικολόγοι τότε  ήταν αμελητέα ποσότητα στην Ελ-

λάδα, αντιπροσωπεύοντας τις αρχές ενός κινήμα-

τος διαμαρτυρίας παρά ένα πολιτικό κόμμα.

Οι δυο πλευρές μιλώντας στην «Κ» εντοπίζουν

την μεταξύ τους διαφορά στην υιοθέτηση ευρωπαϊ-

κού προγράμματος από τη διοίκηση του δήμου για

τη διάδοση της ιδέας χρήσης του ποδηλάτου. Ο

Χρήστος Μάτης ισχυρίζεται πως επρόκειτο για ένα

«αδιαφανές πρόγραμμα, που ήταν αφορμή για τη δι-

οίκηση Μπουτάρη να μοιράσει κομματικό χρήμα»,

μέρος των οποίων μπορούσαν να καρπωθούν οι

Οικολόγοι της πόλης. Από την άλλη, μέλη της Οι-

κολογικής Κίνησης αναφέρουν πως «έδωσαν στή-

ριξη σε ένα πρόγραμμα που επεξεργάζονταν

χρόνια» και κατηγορούν τον κ. Μάτη πως με

αφορμή αυτό το περιστατικό επιχείρησε να δημιουρ-

γήσει σχέσεις με στελέχη των Οικολόγων-Πράσι-

νων στην Αθήνα με απώτερο σκοπό να λάβει το

χρίσμα στις δημοτικές εκλογές του 2014. Αναφέ-

ρουν μάλιστα πως για το λόγο αυτό στις εθνικές

εκλογές του περασμένου Ιουνίου ζήτησε από την

επικεφαλής του κόμματος Ιωάννα Κοντούλη να

αποσπαστεί από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτο-

ρείο Ειδήσεων ως σύμβουλός της, χωρίς ωστόσο

οι Θεσσαλονικείς Οικολόγοι να γνωρίζουν κάτι.

«Θέλει να γίνει Τρεμόπουλος» σχολιάζει μέλος της

Οικολογικής Κίνησης στην «Κ» και συμπληρώνει

πως «πιστεύει με το να στείλει στον εισαγγελέα το

Μπουτάρη για ασήμαντα θέματα θα μιμηθεί τις προ-

σφυγές που έχει κάνει ο πρώην ευρωβουλευτής

εναντίον του Παναγιώτη Ψωμιάδη». Σύμφωνα πάν-

τως με το Χρήστο Μάτη, το να κατηγορούν οι Οικο-

λόγοι την παράταξη Μπουτάρη για τη λάθος θέση

της στο κίνημα της πατάτας, ενώ είναι βουτηγμένη

σε σκάνδαλα, μόνο καλό μπορούσαν να του κάνουν.  

Το επίμαχο δημοσίευμα
Αφορμή για να δει το φως της δημοσιότητας η εν

λόγω διαμάχη αποτέλεσε δημοσίευμα της ηλεκτρο-

νικής έκδοσης της εφημερίδας του δημοσιογράφου

Γιώργου Κύρτσου με τον οποίο άλλωστε ο δημοτι-

κός σύμβουλος διατηρεί προσωπικές σχέσεις και

έχει συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν. Το δημο-

σίευμα, που γράφτηκε με αφορμή σχετικό δελτίο

τύπου που εξέδωσε ο κ. Μάτης για την επίσκεψή

του στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,

αναφερόταν στις καταγγελίες του για πεπραγμένα

της διοίκησης Μπουτάρη, έδινε όμως την εντύπωση

πως την κίνηση αυτή στήριζε το κόμμα των Οικο-

λόγων-Πράσινων. Στον εσωτερικό διάλογο μάλιστα

της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, ο κ. Μάτης

φέρεται να δήλωσε δυσαρεστημένος για την από-

φαση ορισμένων μελών να επικοινωνήσουν με την

εφημερίδα και να ζητήσουν διόρθωση της είδησης

ισχυριζόμενος πως δέχεται επίθεση εκ των έσω. 

Εμφύλιος πριν τη στήριξη 
Η αλήθεια είναι πως η κόντρα ξεκίνησε πριν από

τις εκλογές του 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες

της «Κ» σε γενική συνέλευση της Οικολογικής Κί-

νησης, στην οποία προτάθηκε το όνομα του Χρή-

στου Μάτη υπήρξαν αντιδράσεις από συγκεκριμένα

μέλη. Τελικά επικράτησε η άποψη ο κ. Μάτης να εμ-

φανιστεί ως συνεχιστής της διαπαραταξιακής πρω-

τοβουλίας, που είχε προηγηθεί της στήριξης ΠΑΣΟΚ

και Δημοκρατικής Αριστεράς στο Γιάννη Μπουτάρη.

Αντιδράσεις, σύμφωνα με δηλώσεις ενός εκ των

44 υποψηφίων του ψηφοδελτίου που ζητούν τώρα

την παραίτησή του, υπήρχαν και στην επιλογή των

προσώπων που θα κατέρχονταν υποψήφιοι όπως

για παράδειγμα ο κ. Πάνος Ζέρβας, οποίος στο πα-

ρελθόν είχε συγκρουστεί με στελέχη της Οικολογι-

κής Κίνησης. Διαφωνίες όμως υπήρξαν και ως

προς το όνομα του συνδυασμού.  Τελικά επικράτησε

το «Ενεργοί Πολίτες- Οικολογία στην Πράξη» που

πρότεινε ο κ. Μάτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο το

όνομα ενοχλούσε αυτούς που… «ήταν βολεμένοι

στα γραφεία τους». Το βράδυ της πρώτης Κυριακής,

ο κ. Μάτης όπως σήμερα τον κατηγορούν αποφά-

σισε από μόνος του να κάνει δηλώσεις για στήριξη

και ψήφο κατά συνείδηση στη δεύτερη εκλογική

αναμέτρηση του Γιάννη Μπουτάρη και του Κώστα

Γκιουλέκα. 

Όπως αναφέρουν πολιτικοί υποστηρικτές του

δημοτικού συμβούλου απέτρεψε τρεις φορές δη-

μόσια στήριξη των Οικολόγων Πράσινων στο

Γιάννη Μπουτάρη, κάτι που όπως σχολιάζουν ήταν

προαποφασισμένο. Δυο ημέρες πριν τη δεύτερη Κυ-

ριακή πραγματοποιείται κοινή συνέντευξη τύπου του

σημερινού δημάρχου και του Χρήστου Μάτη, οπότε

και αποφασίστηκε ο τελευταίος να στηρίξει τον

πρώτο. Στη συνέχεια η διαμάχη προσωποποιείται με

τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης να υπο-

νοεί πως πίσω από τον εμφύλιο πόλεμο κρύβεται ο

πρώην ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος, με

τον οποίο στο παρελθόν υπήρξαν συνεργάτες στο

«Ράδιο Παρατηρητής» ενώ η επαγγελματική τους

συνεργασία συνεχίστηκε μετά τις ευρωεκλογές του

2009 όταν ο κ. Τρεμόπουλος επέλεξε τον κ. Μάτη

για τη θέση του υπεύθυνου του γραφείου τύπου του. 

Την περίοδο μετά τις δημοτικές εκλογές ο Χρή-

στος Μάτης κατηγορείται πως ακολουθεί μια πολι-

τική συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης με

αποκορύφωμα την 5η Ιουνίου, οπότε και η Οικολο-

γική Κίνηση Θεσσαλονίκης διοργάνωσε εκδήλωση

με θέμα τη διοίκηση Μπουτάρη. Ο ίδιος δεν παρα-

βρέθηκε αλλά έστειλε εκπρόσωπό του, κάτι που

ενόχλησε τα στελέχη της παράταξης. Από την

πλευρά του ο σημερινός δημοτικός σύμβουλος

ισχυρίζεται πως «αντιπολιτευόταν ορθά τη διοίκηση

με στοιχεία και αριθμούς που δεν ξέφευγαν, χωρίς

φανφάρες».

Ψυχροπολεμικό είναι το κλίμα

στους κόλπους των Οικολόγων της

Θεσσαλονίκης μετά την επιστολή

44 μελών της δημοτικής κίνησης

«Ενεργοί Πολίτες- Οικολογία στην

Πράξη» που ζητούν από τον επικε-

φαλής της παράταξης Χρήστο Μάτη

να παραιτηθεί από τη θέση του δη-

μοτικού συμβούλου Θεσσαλονίκης

και τον τελευταίο να μιλά για «το

τυπικό μέρος ενός ψηφοδελτίου

που αμφισβητεί το ουσιαστικό

μέρος».

Tων Λευτέρη Ζαβλιάρη και Βαγγέλη Στολάκη

Επίσημα η ρήξη
Δυο ημέρες μάλιστα, πριν τον απολογισμό

του δημοτικής αρχής για τα δυο χρόνια δι-

οίκησης της πόλης ο κ. Μάτης συναντήθηκε

με το δημοτικό σύμβουλο της «Πρωτοβου-

λίας» Στάθη Αβραμίδη εξετάζοντας το ενδε-

χόμενο συνεργασίας στις επόμενες

δημοτικές εκλογές. Πληροφορίες της «Κ»

αναφέρουν πως ο κ. Τρεμόπουλος, ο οποίος

παρίστατο στον απολογισμό, ξεκαθάρισε

στον τελευταίο πως οι σχέσεις του κόμματος

με τον επικεφαλής της δημοτικής ομάδας

έχουν διαρραγεί. Όπως φαίνεται η διαμάχη

αναμένεται να έχει συνέχεια καθώς ο Χρή-

στος Μάτης δείχνει αποφασισμένος να διεκ-

δικήσει την ψήφο των Θεσσαλονικέων στις

επόμενες εκλογές, με ή και χωρίς τη στήριξη

των Οικολόγων. Ο ίδιος εμφανίζεται να υπο-

στηρίζει ότι έχει διευρύνει το ακροατήριο

του, δημιουργώντας ένα πλαίσιο διαλόγου

που βασίζεται πολύ στα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης. Βέβαια δε λείπουν οι διαπροσω-

πικές επαφές, καθώς συναντά τακτικά

υποστηρικτές του σε στέκι της πλατείας Να-

βαρίνου, στα χνάρια του καλού του φίλου

Σπύρου Βούγια πριν από τις εκλογές του

1998. Οι Οικολόγοι από την πλευρά τους

αναζητούν υποψήφιο, αν το κόμμα ξεπερά-

σει τα εσωτερικά του προβλήματα και δεν

διαλυθεί…

Οι δυο πλευρές μιλώντας στην
«Κ» εντοπίζουν την μεταξύ τους
διαφορά στην υιοθέτηση
ευρωπαϊκού προγράμματος από
τη διοίκηση του δήμου για τη
διάδοση της ιδέας χρήσης του
ποδηλάτου. 





Σ
τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν λίγες

ημέρες η δημοτική παράταξη της ΝΔ με αφορμή

τον δεύτερο απολογισμό της διοίκησης Μπουτάρη,

το παρών έδωσε και ο Στάθης Αβραμίδης. Όπως μαθαί-

νουμε, ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας της «Πρω-

τοβουλίας» ουδέποτε έλαβε πρόσκληση όμως πέρασε για

να στειλει ένα μήνυμα τόσο στον κυρ Γιάννη που «τον

πούλησε» πολύ γρήγορα αλλάζοντάς τον με τον κ. Παππά,

όσο και στην κυβερνώσα παράταξη ότι θέλει να ξαναγυ-

ρίσει στα πάτρια εδάφη… Όπως μαθαίνουμε με τον Από-

στολο Τζιτζικώστα ο Στάθης τα πάει μια χαρά!
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Ό
πως μάθαμε, μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Αρβα-

νιτίδη ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει σε καμία πε-

ρίπτωση το δημαρχιακό θώκο του δήμου Δέλτα, ο

Χάρης το ξανασκέφτηκε και είπε να αλλάξει πλεύση. Είδε

και απόειδε με τη Βουλή και το γύρισε στα τοπικά… «Δεν

βλέπω να έχω αντίπαλο… άρα θα διεκδικήσω το δήμο με

σιγουριά! Δεν πρόκειται να χάσω», φέρεται να είπε σε φί-

λους και γνωστούς. Το μόνο που δεν είπε είναι με ποιο

κόμμα θα το κάνει… Θα παραμείνει άραγε στο ΠΑΣΟΚ του

Βενιζέλου ή θα πάει προς Τσίπρα μεριά; ΥΓ: Βέβαια, οι κακές

γλώσσες στην περιοχή λένε ότι ο Χάρης με όποιο κόμμα και

αν διεκδικήσει την ψήφο των συντοπιτών του, με τις κατά

καιρούς ενέργειες του δεν έχει καμία ελπίδα, καθώς οι «εχ-

θροί» του είναι πολύ περισσότεροι από τους «φίλους» του! 

Τέλος τα βουλευτιλίκια 
για τον Τσιόκα 

Π
ριν λίγες ημέρες η «Κ», μετά από καταγγελίες πολιτών,

είχε ασχοληθεί με το ζήτημα της επέκτασης της τοπικής

αστικής λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΘ με Νο 60Α

και 60Β στην περιοχή Πυθαγόρα-Ολυμπιάδος-Πανοράματος

του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Ερωτώμενος ο δήμαρχος για

ποιο λόγο, ενώ είχε παρθεί απόφαση από το δημοτικό συμβού-

λιο τελικά αποφάσισε να «μπλοκάρει» το έργο, είχε δηλώσει πως

η επέκταση δεν θα γίνει μέχρι να υπάρξει νεότερη μελέτη κτλ.

Εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως το έργο θα γίνει κα-

νονικά, παρά τα όποια κωλύματα προέβαλε ο Ιγνάτιος Καϊτεζί-

δης. Ξέρουμε, επίσης, πως σημαντικό ρόλο για αυτή την εξέλιξη

έπαιξε και ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος μόλις

έμαθε τα «ήξεις αφήξεις» του κ. Καϊτεζίδη φρόντισε να επικοι-

νωνήσει μαζί του!

Πείσματα…
o αντιδhμαρχοσ Πολεοδομίας και Αστι-
κού Σχεδιασμού του δήμου Θεσσαλονί-
κης, Ανδρέας Κουράκης αρνούνταν
πεισματικά να σηκώσει το τηλέφωνο
στον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης,
Απόστολο Τζιτζικώστα, μετά τις κατη-
γορίες που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης του δημοτικού συμβου-
λίου με αφορμή την κατασκευή των
πέντε νέων λεωφορειολωρίδων. Ισχύει
κάτι τέτοιο κύριε αντιδήμαρχε; Το θέμα
εχει πάρει διαστάσεις… βεντέτας;

Ποιος Αναστασιάδης
τελικά;
tι και αν οι δημοτικές εκλογές αργούν
τουλάχιστον δύο χρόνια… Ήδη στους
περισσότερους δήμους οι κόντρες των
υποψηφίων έχουν ξεκινήσει. Στο δήμο
Λαγκαδά ο νυν δήμαρχος, Γ. Αναστασιά-
δης τρέχει ολημερίς προκειμένου να μη
χάσει ούτε μία ψήφο, κυρίως μετά τις
φήμες ότι το δήμο θα διεκδικήσει ο έτε-
ρος Πόντιος Αναστασιάδης, Σάββας. Ο
βουλευτής της ΝΔ μάλλον εγκαταλείπει
και αυτός το βουλευτιλίκι και θα παρα-
μείνει στα τοπικά. Όπως μάθαμε αυτή
την περίοδο ο Σάββας προσπαθεί να ορ-
γανώσει την ομάδα του και βρίσκεται σε
ένα συνεχές κυνήγι στελεχών. Όσοι ξέ-
ρουν πράγματα και καταστάσεις εκεί
στο Λαγκαδά λένε ότι αν ο Σάββας κα-
ταφέρει να πάρει όλους τους δυσαρε-
στημένους του Γιάννη, τότε θα έχει
πολλές ελπίδες να εκλεγεί… Ε, αυτά
ακούει ο Γιάννης κι έχει αρχίσει το τρέ-
ξιμο και αυτός! 

tη συμβολh του συνταγματολόγου, Κώστα

Χρυσόγονου ζήτησε ο πρώην δήμαρχος

Ωραιοκάστρου. Ο Νίκος Μπάτος έχει κη-

ρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του δη-

μοτικού συμβούλου μετά από καταγγελία

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ,καθώς δεν

είχε εξοφλήσει έγκαιρα (πριν δηλαδή

αναλάβει η νέα διοίκηση) χρηματική

οφειλή του προς τον δήμο (από την ει-

σφορά σε χρήμα για την επέκταση του

ΓΠΣ). Ο πρώην δήμαρχος δεν έμεινε με

δεμένα χέρια και αποφάσισε να διεκδική-

σει το δίκιο του στο Εφετείο. Μάλιστα,

φαίνεται πως έχει πάρει πολύ ζεστά το

θέμα και για το λόγο αυτό προσέλαβε τον

γνωστό συνταγματολόγο κ. Χρυσόγονο,

καθώς έτσι θεωρεί πως θα μπορέσει να

κερδίσει και να επιστρέψει στις συνεδριά-

σεις του δημοτικού συμβουλίου!

Τα μεγάλα μέσα

Τρέχα γύρευε… 
Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού κάλυψε την περασμένη Κυ-
ριακή τη δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η μυρωδιά καμένου
ήταν ιδιαίτερα έντονη. Αγρότες του δήμου Δέλτα χωρίς κα-
νένα δισταγμό έβαλαν φωτιά και έκαψαν τα υπολείμματα
των καλλιεργειών τους προκαλώντας τις έντονες αντιδρά-
σεις των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
απευθύνθηκαν στην Πυροσβεστική, που δήλωσε αναρμό-
δια. Αλήθεια ο δήμος Δέλτα είχε κάποια ευθύνη ή μπα;

Η Πολεοδομία και 
η γκάφα του δημάρχου! 
δεν προλαβαν να χαρούν τα νέα τους καταστήματα και θα

αναγκαστούν να γυρίσουν και πάλι πίσω. Καταστηματάρχες

της περιοχής του Ευόσμου, όπου μέχρι πριν λίγο καιρό στε-

γαζόταν η Πολεοδομία του δήμου Κορδελιού Ευόσμου,

αποφάσισαν να μετακομίσουν όταν με απόφαση του δημάρ-

χου η Πολεοδομία μεταφέρθηκε στο Κορδελιό. Είδαν και

απόειδαν και αυτοί και νοίκιασαν νέα καταστήματα δίπλα στο

νέο κτίριο της υπηρεσίας. Τώρα, όμως, έρχεται η γενική

γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θρά-

κης και ακυρώνει την απόφαση του Στ. Λαφαζανίδη, κρί-

νοντάς την παράνομη και στέλνει στα παλιά της γραφεία την

Πολεοδομία. Τζάμπα λεφτά δηλαδή και για το δήμο, αλλά

και για τους καταστηματάρχες που βιάστηκαν! 

Κολλημένοι με το 1997! 

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ακόμα και σήμερα

γωνιές που μας θυμίζουν… το «πάρτι», που είχε

στηθεί με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα! Δεκα-

πέντε χρόνια μετά, σε κτίριο στη συμβολή των

οδών Κοσμοπούλου και Ανδρούτσου στην περιοχή

της Ανάληψης ακόμη φιγουράρει σχετική αφίσα… 

Η πρώτη διαρροή Ο Ιγνάτιος «ακούει»… 



Σ
το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμ-

στερνταμ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 14

έως τις 25 Νοεμβρίου, και θεωρείται από τα

σημαντικότερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ διεθνώς,

κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «Ένα βήμα μπρο-

στά» του Δημήτρη Αθυρίδη. Συγκεκριμένα, η ταινία

συμμετέχει στο τμήμα Reflecting Images: Pano-

rama, το οποίο φιλοξενεί ταινίες που θα προκαλέ-

σουν και θα συζητηθούν. Το ντοκιμαντέρ «Ένα βήμα

μπροστά», που ακολουθεί επί 10 εβδομάδες τον

Γιάννη Μπουτάρη κατά τη διάρκεια της προεκλογι-

κής περιόδου των δημοτικών εκλογών του 2010,

θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αί-

θουσες τον χειμώνα του 2013, ενώ τον Μάιο της

ίδιας χρονιάς θα προβληθεί στο γαλλογερμανικό

κανάλι ARTE, στο πλαίσιο της θεματικής ημέρας

“Μια ημέρα για την Ελλάδα/Une journée en Grèce”.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του taxalia.blog-

spot.com το κόστος του εν λόγω ντοκιμαντέρ

ανέρχεται στις 207.090 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η ΕΡΤ

με απόφασή της κατέβαλε το ποσό των 50.000

ευρώ και απέκτησε το δικαίωμα απεριορίστων

μεταδόσεων για διάστημα επτά χρόνων ενώ θα

φαίνεται ως συμπαραγωγός στους τίτλους τέ-

λους. 

Το ντοκιμαντέρ
Ο Γιάννης Μπουτάρης, κορυφαίος έλληνας οινο-

παραγωγός και απεξαρτημένος αλκοολικός, βρα-

βευμένος για την οικολογική του δράση και εξέχον

μέλος της κοινωνίας των πολιτών, είναι στα 68 του

ο αντισυμβατικός ανεξάρτητος υποψήφιος για τη

δημαρχία της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2010.

Καθώς η χώρα στροβιλίζεται στη δίνη της οικονο-

μικής κρίσης και του μνημονίου, ο Μπουτάρης μά-

χεται απέναντι σε ορατούς και αόρατους

αντιπάλους. Το ντοκιμαντέρ Ένα βήμα μπροστά είναι

μία κινηματογραφική οδύσσεια διάρκειας 10 εβδο-

μάδων που παρακολουθεί και καταγράφει αυτό το

ακραίο «παιχνίδι δύναμης» σε πολιτικό, κοινωνικό

και προσωπικό επίπεδο. Με φόντο τους δρόμους

της Θεσσαλονίκης, η ταινία παρουσιάζει την προ-

σωπικότητα του πρωταγωνιστή της, αλλά και την

ξεχωριστή κουλτούρα της πόλης του, αναδεικνύον-

τας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες και αντιφάσεις της

σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας σε μια κρί-

σιμη και αποφασιστική στιγμή.
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κοντα σιμα, ξημερώνει 28η

Οκτωβρίου. Σε μέρες καθώς γράφω,

σε ώρες ενώ διαβάζεις... Δίπλα μου,

μισάνοιχτο, ένα κιτρινισμένο παλιοκαιρισμένο βιβλίο:

«Με το χαμόγελο στα χείλη», του Γεωργίου Θ. Γρη-

γορίου, Εφέδρου Λοχαγού. Εκδοτικός οίκος; Μπα...

Κάπου είδα μια σημείωση για «μονοτυπικόν-τυπο-

γραφικό συγκρότημα Τ.Ρούτση & Σία». Έκδοση 1962.

Σκέφτομαι: Πόσα χρόνια, ψάχνουμε κάθε 28η

Οκτωβρίου αφορμές για να μαλώνουμε.  Άλλοτε,

«επιτρέπεται οι αλλοδαποί μαθητές να κρατούν την

ελληνική σημαία»; Κι αργότερα: «Να γίνονται παρε-

λάσεις ή όχι;» 

Αποπροσανατολιστικοί καυγάδες… Άλλοτε πάλι,

θυσιάζουμε τη γνώση της ιστορίας, στο βωμό των

μηνυμάτων της και των ερμηνειών του «ΟΧΙ»: Είναι

«όχι στην εισβολή των ξένων», άρα οι μετανάστες

είναι κακοί; Είναι «όχι στους αποικοκράτες», άρα …

πετάξτε τους τροϊκανούς στη θάλασσα και ψάξτε

«προδότες» να κρεμάσουμε; Είναι εθνική ενότητα,

αλλά οι μισοί μπορούμε να ενωθούμε εθνικά καλύ-

τερα εναντίον των άλλων μισών; Και η Ιστορία ρε

παιδιά; Πρέπει να περιμένω τάχα, κάποιον Παπούλια,

Σαμαρά, Βενιζέλο, να μου θυμίσει στις 28 Οκτωβρίου

τη «δύναμη της ελληνικής ψυχής»;

Περιμένω άραγε, κανέναν Μιχαλολιάκο, ή Καμ-

μένο να ξυπνήσουν τον πατριώτη μέσα μου; Περι-

μένω μήπως, τον κάθε Τσίπρα, ή την κάθε

Παπαρήγα, να μου δείξουν τον δρόμο της εξέγερσης;

Τι γιορτάζουμε γαμώτο; Την Οκτωβριανή Επανά-

σταση ή τις γκιλοτίνες στο Παρίσι;

Την ιστορία βρεεεε!!!! Γιατί επιτρέπουμε να ξεχνιέ-

ται η ιστορία; Πως το επιτρέπουμε; Εεεε δασκάλοι!

Εεεεε γονιοί!!! Μας ακολουθούν παιδιά! Ανήψια!

Φυντάνια! Τι ιστορία τους διδάσκουμε; Τους μαθαί-

νουμε να λεν «Ελλάδα» και ανασαίνουν υπερηφά-

νεια για τα γονίδια τους; Ή τους μαθαίνουμε μόνο να

ντρέπονται για το σήμερα;

Τους μαθαίνουμε τα γεγονότα; Τι εστί Καλπάκι; Τε-

πελένι; Κορυτσά; Τους μαθαίνουμε τι ήταν η μεραρχία

«Τζούλια» και ποιοι την κατατρόπωσαν; Ξέρουν τι

πάει να πει, γυναίκες ηπειρώτισσες ξαφνιάσματα της

φύσης; Κρυοπάγημα; Ματωμένο αμπέχονο; Ακίνητα

χακί κορμιά σε χιονισμένο τοπίο;

Δεν αφορά ετούτη η μέρα, μήτε τους πολιτικούς,

μήτε τους πολιτικάντηδες! Εμάς αφορά. Τον καθένα

μας. Και τα παιδιά μας.

Αφορά δέκα χούφτες ήρωες (δεξιούς, αριστερούς,

απολίτικους,  πλούσιους, φτωχούς, χριστιανούς,

εβραίους, άθεους) που πήγαν να πεθάνουν χαμογε-

λώντας, για την Ελλάδα, χωρίς να νοιάζονται ή να

φοβούνται ποια πολιτική φατρία θα δοξαζόταν ή θα

ψηφοθηρούσε περισσότερο από τον θάνατό τους.

Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν εκείνος που ερχό-

ταν απ’ την απέναντι ράχη. Και του φώναζαν: «Δεν

θα περάσεις ρε κερατά!!!» Και: «Αέραααα!!» Τα γε-

γονότα βρε! Την ιστορία όπως την έγραψαν οι πρω-

ταγωνιστές. Όπως την έζησαν οι παππούδες κι ο

γονείς μας. Κι απ’ αυτήν ας κρατήσει ο καθένας το

μήνυμα που λαχταρά η ψυχούλα του! Χρόνια Πολλά.

Επιστρέφω στο βιβλίο…

*dimosiografiko.blogspot.com

✎Του Βαγγέλη Μωυσή*

Έεεεε δασκάλοι!!!
Έεεεε γονιοί!!!

ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Με λεφτά της ΕΡΤ το ντοκιμαντέρ για τον Μπουτάρη 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Κ»

E
μμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνει τις πληρο-

φορίες της εφημερίδας «Karfitsa» του περα-

σμένου Σαββατοκύριακου ο πρόεδρος της ΝΔ

Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τσάμης. Ο γιατρός ζητά με

προτάσεις του εδώ και καιρό αλλαγές σε πρόσωπα

και οργανωτικά θέματα του κόμματος, προτάσεις που

όπως φαίνεται δεν «πέρασαν» στα κεντρικά της Συγ-

γρού! Σε σχετική αρθρογραφία είχε μιλήσει για… πα-

σοκογενείς νόσους (δηλαδή για κρούσματα

διαφθοράς, αναξιοκρατίας και αναξιοπιστίας) γεγονός

που είχε ενοχλήσει τους παλαιοκομματικούς, τόσο της

πόλης, όσο και της Αθήνας. 

Ο κ. Τσάμης ανάρτησε χθες το μεσημέρι κείμενο

του προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,

Νικόλαου Μέρτζου, και κάλεσε τους e-φίλους του να

το διαβάσουν. Στη συνέχεια επέλεξε σημεία του κει-

μένου του κ. Μέρτζου, τα οποία και δημοσίευσε ως

σχόλια στην ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων ο κ. Τσάμης

έγραψε: «οι πρώτοι στα πρωτεία πέφτουν πρώτοι στη

φωτιά. Μη τρομάζετε. Τότε, όχι σήμερα», «Δεν διόρι-

ζαν τότε τα παιδιά τους στη Βουλή. Ήταν ντροπή», «ο

Ηγέτης δεν ακολουθεί τη μάζα ούτε χαράσσει την πο-

λιτική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ηγείται. Οδη-

γεί, εμπνέει, φρονηματίζει τον Λαό. Η ζωή του και η

δράση του είναι πρότυπο καλούς και αγαθού ανδρός.

Παραδειγματίζει». Τα σχόλια αυτά του Δημήτρη Τσάμη

φαίνεται πως σηματοδοτούν τις επόμενες κινήσεις

του…

Το δημοσίευμα της «Κ» 
Το δημοσίευμα της «Κ» την περασμένη εβδομάδα

το οποίο έκανε λόγο για ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα

Δημοκρατία Θεσσαλονίκης «μετά την πίεση που ασκεί

ο πρόεδρος της Νομαρχιακής, Δημήτρης Τσάμης για

αλλαγές σε πρόσωπα, δομές, οργάνωση και κυρίως

νοοτροπίες στη λειτουργία του κόμματος!» έρχονται

να επιβεβαιώσουν τα χθεσινά σχόλια του γιατρού.

Όπως είχαμε γράψει, «ο κ. Τσάμης φαίνεται αποφα-

σισμένος να παραμείνει σταθερός στην πεποίθηση του

ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσες ρήξεις και

αλλαγές στη (συγ)κυβερνώσα παράταξη προκειμένου

να έχει λόγο ύπαρξης και… μέλλον, μέσα στο νέο κοι-

νωνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον που έχει διαμορ-

φωθεί».

Η ανάρτηση στο facebook
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ "οι πρώτοι στα πρωτεία πέφτουν

πρώτοι στη φωτιά". Μη τρομάζετε. Τότε, όχι σήμερα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ "Τώρα οι Πρώτοι και οι πλου-

σιότεροι φυγομαχούν, προκαλούν, φοροδιαφεύγουν,

κλέβουν το δημόσιο χρήμα του Λαού, μας κουνούν

και το δάκτυλο από πάνω!»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ "Ο Ηγέτης δεν ακολουθεί τη

μάζα ούτε χαράσσει την πολιτική σύμφωνα με τις δη-

μοσκοπήσεις. Ηγείται. Οδηγεί, εμπνέει, φρονηματίζει

τον Λαό. Η ζωή του και η δράση του είναι πρότυπο

καλούς και αγαθού ανδρός. Παραδειγματίζει."

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ "Δεν διόριζαν τότε τα παιδιά τους

στη Βουλή. Ήταν ντροπή."

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ "Τίποτε δεν δόθηκε δωρεάν

στην ελληνική Ιστορία. Χρειάστηκε πατριωτισμός και

αίμα."

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ "Έχουμε, λοιπόν, ζωντανά πρό-

τυπα τους προπάτορές μας και έχουμεασυγκρίτως

περισσότερα πλεονεκτήματα για να επαναλάβουμε το

θαύμα τους. Δυστυχώς, ψηλά δεν έχουμε ζωντανά

πρότυπα. Δεν έχουμε εθνική ενότητα".

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ Εξαιρετική η χθεσινή βραδιά

στην Ε.Μ.Σ!». 

Στο δρόμο της εξόδου από
την προεδρία ο Δ. Τσάμης

ΠΗΓΗ: taxalia.blogspot.com



Karfitsa
www.karfitsa.gr

10
26-27

OKT

2012

Η πόλη 

που δεν θέλω 

Του Δημήτρη Συρμάτση* 

E
φτασε η ώρα των

εορτασμών. Εκατό

χρόνια απελευθέ-

ρωσης της Θεσσαλονίκης. Σαν σή-

μερα…  Βεβαίως και η ιστορική αυτή

μέρα δεν βρίσκει την πόλη και στα

καλύτερά της. Θεσσαλονίκη βρώ-

μικη. Θεσσαλονίκη σκοτεινή. Θεσσα-

λονίκη της ανεργίας. 

Για πολλές δεκαετίες η κοινωνία

αυτή μεγάλωσε με το «τυράκι» της

συμπρωτεύουσας (επί Βυζαντίου

συμβασιλεύουσας) με τη «μάνα του

Βορρά» και χρόνο με το χρόνο μαρά-

ζωνε, αφηνόταν στην τύχη της να

πολεμάει ένα «αθηνοκεντρικό κρά-

τος». 

Και μείς οι «Μακεδονομάχοι» εί-

χαμε για όλα την εύκολη απάντηση.

«Για όλα φταίει η Αθήνα». Για το ότι

ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει πρωτάθλημα,

για το ότι ο Γκάλης πήγε στον ΠΑΟ,

για το ότι οι επιχειρήσεις πήγαν σε

Βουλγαρία και Σκόπια. «Για όλα

φταίει η Αθήνα». Συνάμα εγκλωβι-

στήκαμε και στις πολιτικές επιλογές

του κομματικού συστήματος, με τις

ευλογίες του τοπικού πολιτικού προ-

σωπικού που αρεσκόταν να παίρνει

ψίχουλα και κομματικά οφίτσια

χωρίς να διεκδικεί τίποτα ουσιαστικό

για την πόλη. 

Ακόμα και η ανατροπή και η

δήθεν αλλαγή του νέου αέρα που θα

έφερνε η πολυπολιτισμική Πρωτο-

βουλία και ο Μπουτάρης έπρεπε να

πάρουν το χρίσμα από τον Παπαν-

δρέου. 

Τι κερδίσαμε; Ποια Θεσσαλονίκη

έχουμε; Αυτή που θέλουμε; Αυτή

είναι μια πόλη που δεν θέλω να συ-

νεχίζω να ζω στα επόμενα 100 χρό-

νια ελευθερίας. Στην αντίπερα όχθη

η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει. Για τους

ανθρώπους της. Που έχουν ακόμα

φιλότιμο. Που είναι καρντάσια. Για

την πηγαία ομορφιά της που ξεχει-

λίζει σε οποιοδήποτε δρόμο της και

αν περπατήσεις. Για τη μαγεία που

βγάζει αυτό το «σταυροδρόμι των

πολιτισμών».  Ακόμα και ο συνδυα-

σμός Βαρδάρη – υγρασίας που σου

τσακίζει τα κόκκαλα μοιάζει στοιχείο

αναπόσπαστο για κάθε Σαλονικιό.

Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που

αγαπώ. Που θα είμαι ταπεινός της

υπηρέτης. 

Χρόνια μας πολλά Θεσσαλονίκη.

Να σαι πάντα περήφανη για αυτό

που είσαι. Με τα καλά σου και με τα

άσχημά σου. Μήπως οι άλλοι είναι

καλύτεροι από σένα; 

*Ο Δ. Συρμάτσης είναι δημοσιογράφος 
στο Ράδιο Θεσσαλονίκη

ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ… ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ

Η Θεσσαλονίκη 
(τελικά) γιορτάζει!
Του Βαγγέλη Στολάκη

Σ
ε εορταστικούς ρυθμούς κινείται

τα τελευταία εικοσιτετράωρα η

Θεσσαλονίκη με αποκορύφωμα

των εκδηλώσεων τη στρατιωτική

παρέλαση της Κυριακής στη λεω-

φόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, πα-

ρουσία του προέδρου της

Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια. Το εορταστικό

τετραήμερο πάντως, είναι πλούσιο σε δράσεις

εξαιτίας της απροθυμίας των εμπλεκόμενων φο-

ρέων να συνεργαστούν, σε μια προσπάθεια να

εντυπωσιάσουν ο καθένας με τη σειρά του τόσο

τον κ. Παπούλια όσο και τον Πρωθυπουργό Αν-

τώνη Σαμαρά, που δίνει το παρών στους εορτα-

σμούς των εκατό χρόνων από την απε-

λευθέρωση της πόλης. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποι-

ούνται υπό την αιγίδα του υπουργείο Μακεδο-

νίας-Θράκης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση

του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος κατη-

γόρησε το Θεόδωρο Καράογλου για «γελοιότη-

τες» και «φιέστες» μόλις πληροφορήθηκε για τη

συμμετοχή τσολιάδων στην παρέλαση της απε-

λευθέρωσης. «Ποιον κοροϊδεύει ότι δεν κοστί-

ζουν τίποτα; Το ότι βρέθηκαν χορηγοί δεν

σημαίνει ότι οι εκδηλώσεις δεν κοστίζουν, αλλά

το κόστος καλύπτεται από άλλους», σημείωσε ο

κ. Μπουτάρης σχολιάζοντας τη δήλωση του κ.

Καράογλου πως οι εκδηλώσεις θα έχουν μηδε-

νικό κόστος. Πρόσθεσε μάλιστα πως το ΥΜΑΘ

θα έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα από

τους χορηγούς και να «τα διαθέσει για κάποιο

έργο και όχι για παρελάσεις». Από την πλευρά

του ο κ. Καράογλου έκανε λόγο για «διαφορετική

αντίληψη τόσο για τη σημασία της συμπλήρωσης

100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης

από τον τουρκικό ζυγό, όσο και για το πώς πρέ-

πει να γιορτάζουμε τις ιστορικές εθνικές επετεί-

ους». Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε και ο εν

αργία περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,

Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος σχολίασε ότι

«οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται με χορηγίες ή με

πολύ περιορισμένα έξοδα, όπως κάνει η Περιφέ-

ρεια, ως ελάχιστο χρέος απέναντι στη συλλογική

μνήμη για το κορυφαίο γεγονός της απελευθέ-

ρωσης». 

Εμβατήρια και καμπάνες
Πάντως, σήμερα Παρασκευή, το ενδιαφέρον

επικεντρώνεται στο ναό του Αγίου Δημητρίου

όπου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη δοξο-

λογία. Λίγο αργότερα οι κκ. Παπούλιας και Σαμα-

ράς θα εγκαινιάσουν έκθεση που φιλοξενείται

στο κτίριο του Διοικητηρίου, όπου υπεγράφη η

παράδοση της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των εκθε-

μάτων περιλαμβάνονται το πρωτόκολλο παρά-

δοσης της πόλης, το γραφείο όπου υπεγράφη

όπως επίσης προσωπικά αντικείμενα του Ελευ-

θερίου Βενιζέλου, του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’

και του Στρατηγού Καλλάρη. 

Από νωρίς το πρωί οι καμπάνες όλων των

ναών χτυπούν χαρμόσυνα, ενώ φιλαρμονικές

ορχήστρες παίζουν θριαμβευτικά εμβατήρια σε

μεγάλες οδούς. Νωρίτερα παρουσία του ανα-

πληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,

Διονύση Ψωμιάδη και μελών του Περιφερειακού

Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη

έπαρση της ελληνικής σημαίας στο Λευκό

Πύργο. Αντίστοιχη δράση έχει προγραμματίσει

και το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για αύριο. 

Στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών

του Α.Π.Θ. ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μυλόπουλος

και ο καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων της

Φιλοσοφικής Σχολής κ. Βασίλειο Γούναρη θα εκ-

φωνήσουν τον πανηγυρικό της ημέρας. Σήμερα

ξεκινά επίσης και ο κύκλος εκδηλώσεων «Θεσ-

σαλονίκη Πρεσβευτές», που περιλαμβάνεται στο

πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης. Απόγονοι

οικογενειών που έζησαν στην πόλη στα εκατό

χρόνια της σύγχρονης ιστορίας της, παγκοσμίως

διακεκριμένοι επαγγελματίες καλούνται να γί-

νουν οι «Θεσσαλονίκης πρεσβευτές». 

Απελευθέρωση εν έτη 2012 
Αύριο Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί αναπαρά-

σταση της εισόδου του ελληνικού στρατού στην

πόλη της Θεσσαλονίκης στην οποία θα συμμετέ-

χουν διάφορα στρατιωτικά τμήματα και δόκιμοι

αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, με στολές εποχής. Στην

«εορτή της σημαίας», όπως ονομάστηκε, η πο-

ρεία που θα ακολουθήσουν τα στρατιωτικά πε-

ζοπόρα και έφιππα τμήματα θα ακολουθήσει

συγκεκριμένο δρομολόγιο από την οδό 26ης

Οκτωβρίου και την Πλατεία της Δημοκρατίας

στην περιοχή Βαρδάρη, μέχρι την οδό Καραολή

και Δημητρίου και το Υπουργείο Μακεδονίας –

Θράκης. Στη συνέχεια η πορεία θα φτάσει μέσω

των οδών Βενιζέλου, Ολύμπου και Ίωνος Δρα-

γούμη στην Πλατεία Ελευθερίας και από εκεί

μέσω της Λεωφόρου Νίκης, στον Λευκό Πύργο.

Κατά τη διάρκεια της πορείας θα γίνει έπαρση της

ελληνικής σημαίας στο Υπουργείο, τον Ιερό Ναό

του Αγίου Μηνά, το Μουσείο Μακεδονικού

Αγώνα και το Λευκό Πύργο. Η σημαία θα παρα-

ληφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από

τμήμα Ευζώνων ενώ η άφιξή της θα χαιρετιστεί

από 21 κανονιοβολισμούς στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Στις 11:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η μα-

θητική παρέλαση στην οδό Τσιμισκή παρουσία

στελεχών της κυβέρνησης, ενώ νωρίτερα θα

λάβει χώρα κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του

Γ΄ Σώματος Στρατού. Θα ακολουθήσει η στέψη

των προτομών και των ανδριάντων από μαθητές

Γυμνασίων και Λυκείων. 

Με ευθύνη του δήμου Θεσσαλονίκης ο χορευ-

τικός σύλλογος «Ο Μύτικας» διοργανώνει συνέ-

δριο με τίτλο «αείν… και υπέροχον». 

Στην παρέλαση ο Παπούλιας
Την Κυριακή, ανήμερα της επετείου της 28ης

Οκτωβρίου στις 10:30 ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, Κάρολος Παπούλιας θα καταθέσει στε-

φάνι στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού και θα

τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Η εκδήλωση θα

πραγματοποιηθεί παρουσία μελών του υπουργι-

κού συμβουλίου, της ηγεσίας των ενόπλων δυ-

νάμεων, ο διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού,

Γενικοί Γραμματείς, ο αναπληρωτής Περιφερει-

άρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσης Ψωμιά-

δης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Γιάννης

Μπουτάρης και εκπρόσωποι λοιπών πολιτικών

και προξενικών αρχών. Οι εορταστικές εκδηλώ-

σεις θα ολοκληρωθούν με τη στρατιωτική πα-

ρέλαση επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλε-

ξάνδρου στις 11:00 το πρωί. 
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ΠΟΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ 

H «χρυσή» αλήθεια
των... Σκουριών

Ο
ργισμένοι κάτοικοι, πολιτικά παι-

χνίδια κομμάτων και αυτοδιοικη-

τικών, ελλιπής ενημέρωση,

στρατοί από άνδρες των ΜΑΤ,

ντόπιοι εργαζόμενοι στα μεταλ-

λεία, απειλές και προπυλακισμοί,

οικολόγοι και η «Ελληνικός Χρυ-

σός», η εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, συνθέ-

τουν ένα πολύχρωμο και ενδιαφέρον παζλ γύρω

από ένα και μοναδικό ερώτημα: Είναι επικίνδυνη ή

όχι η εκμετάλλευση των μεταλλείων;

Το κουβάρι των διαμαρτυριών ξετυλίγεται πριν

δώδεκα περίπου χρόνια, όταν μια εταιρεία καναδι-

κών συμφερόντων, η TVX, σε συνεργασία με την

«Ελληνικός Χρυσός», επιχειρούν την εξόρυξη χρυ-

σού στο Στρατώνι, βάζοντας εμπρός ένα επιχειρη-

ματικό σχέδιο πολλών εκατομμυρίων, το οποίο

υποκύπτει στις διαμαρτυρίες των κατοίκων και των

ντόπιων φορέων. «Τα όσα είχαν συμβεί στο παρελ-

θόν με την TVX, διδάσκονται ως παράδειγμα προς

αποφυγή στην Αμερική, για μια επένδυση σε μια

ανώριμη χώρα για επενδύσεις», εξηγεί στην «Κ» ο

εκπρόσωπος της «Ελληνικός Χρυσός», Κώστας

Γεωργατζής, αναφερόμενος στην αποτυχημένη

προσπάθεια να γίνει εξόρυξη χρυσού στην περιοχή

του Στρατωνίου περίπου μια δεκαετία πριν. Μπορεί

στα πλάνα από τα επεισόδια στις Σκουριές, που δεί-

χνουν κατά καιρούς οι τηλεοπτικοί σταθμοί, να εμ-

φανίζονται τα ΜΑΤ ως το «αντίπαλον δέος» των

διαδηλωτών, ωστόσο η εταιρεία που έχει αναλάβει

τη μελέτη και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων,

έχει επιλέξει τη σιωπή, χωρίς να έρθει σε επαφή με

κατοίκους και τοπικούς φορείς που αντιδρούν. Σύμ-

φωνα με τον κ. Γεωργατζή, αυτό συμβαίνει γιατί οι

αντιδρώντες «έχουν χάσει το δικαίωμα να είναι συ-

νομιλητές μας, με όλα αυτά που πράττουν τα τε-

λευταία χρόνια. Πλέον δε θα τους κάνουμε τη χάρη

να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους και δεν επι-

θυμούμε να μπούμε πια σε μια τέτοια διαδικασία».

Αλλάζουν ερείσματα 
σαν… «πουκάμισα»

Η «Ελληνικός Χρυσός», κατηγορεί τους αντι-

δρώντες για αλλαγή επιχειρημάτων, ανάλογα με τα

συμφέροντα τους. «Χρησιμοποιείται μια πληθώρα

επιχειρημάτων από την άλλη πλευρά που δεν έχουν

βάση. Στην αρχή ήταν το περιβαλλοντικό, μετά ήταν

οι θέσεις εργασίας που χάνονται σε τουρισμό και

αλιεία λόγω της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Όλα αυτά τα επιχειρήματα έχουν καταρριφθεί από

την πλευρά μας αλλά συνεχώς ανακυκλώνονται

προκειμένου να έχουμε αντιδράσεις, όπως αυτές

της προηγούμενης Κυριακής», τόνισε ο κ. Γεωργα-

τζής. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η εταιρεία,

όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της «Ελληνικός

Χρυσός», είναι αρκετές προκειμένου να εκμηδενί-

σουν το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή του

δήμου Αριστοτέλη, ανεργία που ξεπερνά το 30%.

«Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ανοίξει άλλες

450 θέσεις εργασίας, όπου ο κατώτατος μισθός θα

ανέρχεται στα 1.000 ευρώ μηνιαίως, με την εκμε-

τάλλευση των μεταλλείων να οριοθετείται χρονικά

στα 30 χρόνια», ανέφερε ο κ. Γεωργατζής. Το λε-

γόμενο άνοιγμα θέσεων εργασίας, βρίσκει σύμ-

φωνο και τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού

Κέντρου Χαλκιδικής, Άγγελο Πράτσα, ο οποίος επί-

σης υποστηρίζει ότι όλα τα τεχνικά και επιστημονικά

ζητήματα που έχουν θέσει οι αντιδρώντες έχουν

καταρριφθεί. «Τα μεταλλεία εάν λειτουργήσουν κα-

νονικά, τότε θα φέρουν συνολικά 1.500 θέσεις ερ-

γασίας στην περιοχή, με το χρόνο λειτουργίας τους

να είναι ακαθόριστος. Φυσικά, δε θα πρέπει να εξαι-

ρέσουμε και τις περιφερειακές θέσεις εργασίας με

τους μεταφορείς και τους προμηθευτές», υπογραμ-

μίζει ο πρόεδρος του ΕΚ Χαλκιδικής.

Αποκατάσταση και όχι ρύπανση
Απομάκρυνση των πηγών ρύπανσης, σταδιακή

κατάληψη των χώρων εκμετάλλευσης και αποκα-

τάσταση του περιβάλλοντα χώρου. Αυτή είναι σε

απλή γλώσσα η πολιτική που θέλει να εφαρμόσει

η «Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή, αντικρούον-

τας τα επιχειρήματα περί εκτεταμένης μόλυνσης

της. «Στόχος μας είναι να μειωθεί η κατάληψη του

έργου», εξηγεί στην «Κ» η μεταλλειολόγος της

«Ελληνικός Χρυσός», Έμυ Γαζέα. «Η κατάληψη

των χώρων θα γίνει σταδιακά στα 1.788 στρέμ-

ματα της δασικής έκτασης που καταλαμβάνει η

επένδυση. Σκοπός μας είναι να επαναφέρουμε τον

αρχικό χώρο της κατάληψης του εδάφους και να

πηγαίνουμε στο δεύτερο αφού έχουμε αποκατα-

στήσει τον πρώτο», συμπλήρωσε. Όσον αφορά το

μείζον θέμα της μόλυνσης των υπογείων υδάτων,

η κ. Γαζέα επισημαίνει ότι πρόκειται για έκλυση

αδρανών χημικών και όχι μεικτών θειούχων σε

ποσοστό 20%, όπως συνέβαινε στα παλιά μεταλ-

λεία της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου. «Στις

Σκουριές η έκλυση των μεικτών θειούχων είναι

κάτω από 1%. Παρόλα αυτά έχουμε μπει στη δια-

δικασία του μεγάλου εξόδου των γεωτρήσεων,

ώστε να βγάζουμε τα ύδατα πριν έρθουν σε οποι-

αδήποτε επαφή με τα μεικτά θειούχα», καταλήγει

η κ. Γαζέα. «Κάθε κομμάτι όπου θα αποπερατώνε-

ται η εξόρυξη, θα αναδασώνεται», συμπληρώνει ο

κ. Γεωργατζής. Το δάσος καταλαμβάνει έκταση

740.000 στρεμμάτων και εμείς θα εκμεταλλευ-

θούμε περίπου 1.800, τα οποία θα αποκαταστα-

θούν και θα γίνουν καλύτερα από πριν», αναφέρει

χαρακτηριστικά. Αξιοσημείωτο είναι άλλωστε το

γεγονός ότι στην περιοχή του Αγίου Όρους το πε-

ρασμένο καλοκαίρι είχαν αποτεφρωθεί περίπου

50.000 στρέμματα παρθένου δάσους. «Οι μετρή-

σεις της εταιρείας υπάρχουν και είναι στη διάθεση

του καθενός. Οι δειγματοληψίες είναι καθημερινές.

Και έρχονται επιστήμονες που λένε ότι διαφωνούν

με τα στοιχεία που παραθέτουμε. Ωστόσο η επι-

Το βουνό με τα «χρυσά σπλάχνα» στη Βόρεια Χαλκιδική, το Κάκαβο,

το δάσος των Σκουριών, το Στρατώνι και η Ολυμπιάδα, εκτός από το

πολυτιμότερο μέταλλο στον κόσμο κρύβουν και άλλα, μεγαλύτερα μυ-

στικά. Και αν στην αρχαιότητα οι εξορύξεις γίνονταν χωρίς διαμαρτυ-

ρίες, με το χρυσό να τροφοδοτεί το εμπόριο και τις εκστρατείες του

Φιλίππου και αργότερα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πατρίδα του Αρι-

στοτέλη σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο μαχών, αλλά

και σε μια σκακιέρα συμφερόντων.

Έρευνα: Λευτέρης Ζαβλιάρης

Και αν στην αρχαιότητα οι εξορύξεις γίνονταν χωρίς διαμαρτυρίες, με
το χρυσό να τροφοδοτεί το εμπόριο και τις εκστρατείες του Φιλίππου
και αργότερα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πατρίδα του Αριστοτέλη
σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο μαχών, αλλά και σε μια
σκακιέρα συμφερόντων
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στήμη δεν είναι θεωρία, βασίζεται σε στοιχεία τα

οποία δεν επιδέχονται διαφωνίας», σημειώνει ο

εκπρόσωπος της «Ελληνικός Χρυσός».

Κόντρα κοντοχωριανών
Στην περιοχή του δήμου Αριστοτέλη το ζήτημα

των μεταλλείων στις Σκουριές δεν έγινε τώρα

πρώτο θέμα. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα

εκλογών, αυτοδιοικητικών και βουλευτικών, πρό-

κειται για ένα ζήτημα το οποίο επηρέασε και μάλλον

θα επηρεάσει τους κατοίκους της περιοχής την ώρα

που θα φτάσουν στην κάλπη. Ο δήμαρχος της πε-

ριοχής, καταγόμενος από την Αρναία και άλλοτε

υφυπουργός των κυβερνήσεων Σημίτη, Χρήστος

Πάχτας, στήριξε ανοικτά την επένδυση των μεταλ-

λείων, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα

δοθεί ένα αποφασιστικό χτύπημα στην ανεργία της

περιοχής. «Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας

οικονομικό περιβάλλον γύρω από τα μεταλλεία, το

οποίο θα δώσει συνολικά εργασία σε 5.000 συνδη-

μότες μας», εξηγεί ο κ. Πάχτας. Ο νυν δήμαρχος

έχει βιώσει τις ευρύτατες αντιδράσεις των κατοί-

κων της Ιερισσού, όπου βρίσκεται ο πυρήνας των

αντιδράσεων, με αποκορύφωμα την πυρπόληση

του αυτοκινήτου του από αγνώστους τον περα-

σμένο Απρίλιο. 

Δεν είναι βέβαια ο μόνος που υπέστη τους λε-

γόμενους τραμπουκισμούς. Το σπίτι της προέδρου

του δημοτικού συμβουλίου φυλασσόταν από

αστυνομικούς προς αποφυγή επιθέσεων. Οι εργα-

ζόμενοι των μεταλλείων που κατάγονται από την

Ιερισσό δέχονται συνεχείς προπυλακισμούς, μην

μπορώντας να παρουσιαστούν στην εργασία τους.

Αποκορύφωμα όλων είναι βέβαια η αδυναμία συ-

νεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα

του δήμου, την Ιερισσό, καθώς ο κίνδυνος επεισο-

δίων είναι πολύ πιθανός.

Στον αντίποδα, ο Μιχάλης Βλαχόπουλος, επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δή-

μαρχος Σταγείρων-Ακάνθου, ηγείται μιας ομάδας

που εδράζεται στην Ιερισσό και αντιτίθεται στη λει-

τουργία μεταλλείων στις Σκουριές. «Δεν είμαστε

κατά της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ωστόσο

αυτό που πάει να γίνει στις Σκουριές είναι εγκατά-

σταση βαριάς βιομηχανίας. Εάν γίνει αυτό η περιοχή

θα μετατραπεί σε… Πτολεμαΐδα». Ο κ. Βλαχόπου-

λος επικεντρώνεται στο γεγονός της μόλυνσης του

νερού από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Απαν-

τώντας στις μετρήσεις της «Ελληνικός Χρυσός»,

σημειώνει ότι ως δήμαρχος της περιοχής για οκτώ

συναπτά έτη, έχει γνώση του συστήματος υδροδό-

τησης της περιοχής. «Ο Θεός έκανε ένα λάθος και

έβαλε το χρυσό μαζί με το νερό. Όπως καταλαβαί-

νετε, όσο πολύτιμος και αν είναι ο χρυσός, η αξία

του νερού δεν ξεπερνιέται», δηλώνει χαρακτηρι-

στικά. Από την πλευρά του ο Χρήστος Πάχτας, ανα-

φερόμενος στις ενέργειες του κ. Βλαχόπουλου,

κάνει λόγο για χαμένο παιχνίδι. «Η μείζονα αντιπο-

λίτευση προσπάθησε για τους δικούς της λόγους

να δημιουργήσει το εν λόγω κίνημα ωστόσο έχει

χάσει πια τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ζούμε μια

παρανοϊκή κατάσταση με βία και τραμπουκισμούς,

που δεν είχαν προηγούμενο στην περιοχή».

Η «Πασιονάρια» που έγινε βουλευτής
Κομβικό ρόλο στις αντιδράσεις των κατοίκων

για την εγκατάσταση των μεταλλείων παίζει

οφθαλμοφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας άλ-

λωστε είχε επισκεφθεί την περιοχή σε μη προεκλο-

γική περίοδο, δίνοντας έτσι και επίσημα τη στήριξη

του κόμματος στους κατοίκους που αντιδρούν.

Ηγετικό ρόλο στις κινητοποιήσεις είχε και έχει η νυν

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική, Κατερίνα Ιγ-

γλέζη. Όπως ανοικτά παραδέχεται, το δρόμο προς

το Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούνιο, της τον έδει-

ξαν οι ψηφοφόροι μετά την κινητοποίηση που δη-

μιούργησε ενάντια στα μεταλλεία. 

«Το κίνημα στις Σκουριές με έβγαλε βουλευτή, οι

περισσότεροι ψήφοι ήρθαν από εδώ», τονίζει στην

«Κ», εξηγώντας από πού προήλθαν οι 2.408 σταυροί

που έλαβε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Χαλκιδική

δεν υπήρξε βουλευτής της αριστεράς από το 1958,

με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μη μένει αποκλει-

στικά στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Θα υπάρξει

και ανάλογη απάντηση στις αυτοδιοικητικές εκλο-

γές, μιας και ο κόσμος δε θέλει να συνεχιστεί η δι-

κτατορία του Πάχτα». Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι

ανένδοτη όσον αφορά τα μεταλλεία, κάτι που εύ-

κολα διαπιστώνει κανείς από τα όσα λέει η κ. Ιγ-

γλέζη. «Ο χρυσός της Χαλκιδικής βρίσκεται πάνω

από το έδαφος της. Είναι η γεωργία, η αλιεία, το μέλι

και ο τουρισμός» λέει χαρακτηριστικά.  Οι προσα-

γωγές των ατόμων που κατηγορούνται για πρό-

κληση σωματικής βλάβης στα επεισόδια της περα-

σμένης Κυριακής, έδειξαν ότι πρόκειται για άτομα

τα οποία δεν προέρχονταν από την περιοχή. «Είναι

ένα μεγάλο οικολογικό θέμα που δεν αφορά μόνο

τη Χαλκιδική, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Φυ-

σικά και υπήρχαν άνθρωποι από άλλες περιοχές

που είναι αλληλέγγυοι στους κατοίκους της περιο-

χής», απαντά η κ. Ιγγλέζη. «Τι θέλουν να πουν δη-

λαδή; Ότι από τα 2.500 με 3.000 άτομα που ήταν στη

συγκέντρωση οι περισσότεροι ήταν από αλλού; Δε

γίνεται αυτό, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν ντό-

πιοι», συμπληρώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο δεξιός… οικολόγος
Μια ακόμα ηγετική φυσιογνωμία των αντιδρών-

των, είναι ο Τόλης Παπαγεωργίου, υπεύθυνος του

Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

και πολιτικός μηχανικός. «Δεν υπάρχουν κομματικές

διαφορές μεταξύ των αντιδρώντων», ξεκαθαρίζει

ο κ. Παπαγεωργίου, που έχει διατελέσει ενεργό

μέλος της ΝΔ κατά το παρελθόν, με χαρακτηριστική

την εμπλοκή του στα «κοινά» του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ωστόσο

είναι εμφανής πλέον η ροπή του προς το Οικολογικό

Κίνημα, ενώ ο ίδιος παραδέχεται ότι το μόνο ενδια-

φέρον που έχει εκδηλωθεί από τις αντιδράσεις είναι

αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Τσίπρας είναι ο μοναδικός

πολιτικός αρχηγός που έχει έρθει στην περιοχή, τη

στιγμή που οι υπόλοιποι έχουν εξαφανιστεί», σημει-

ώνει ο κ. Παπαγεωργίου. Εύλογες είναι οι απορίες

αρκετών για το που βρίσκονται τα χρήματα ώστε οι

αντιδρώντες να πραγματοποιούν δράσεις, όπως

καταγραφή της περιοχής με ελικόπτερο και δικαστι-

κές διαμάχες, συνδέοντας τες με οικονομικά συμ-

φέροντα. «Εμείς δε διαθέτουμε κεφάλαια, δεν

έχουμε κάποιον από πίσω», διαψεύδει από την

πλευρά του ο κ. Παπαγεωργίου. «Τα χρήματα προ-

έρχονται από τη συνεισφορά όλων μας. Τα συμφέ-

ροντα υπάρχουν αλλού. Εμείς δεν έχουμε καν βήμα

να μιλήσουμε. Μοναδική μας φωνή είναι το διαδί-

κτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Απομάκρυνση των πηγών ρύπανσης, σταδιακή κατάληψη των
χώρων εκμετάλλευσης και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου.
Αυτή είναι σε απλή γλώσσα η πολιτική που θέλει να εφαρμόσει η
«Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή, αντικρούοντας τα επιχειρήματα
περί εκτεταμένης μόλυνσης της

Τακτοποιημένοι
οικονομικά

Ένα από τα επιχειρήματα που προβάλ-

λονται από όσους αντιδρούν είναι το κατά

πόσο η διαχειρίστρια εταιρεία είναι συνε-

πής απέναντι στο κράτος και αν τελικά

πρόκειται για μια επένδυση που θα ωφε-

λήσει το ελληνικό δημόσιο. «Η Ε.Χ. είναι

ΑΕ που έχει έδρα της Αθήνα και κατ’ επέ-

κταση την Ελλάδα. Είναι η διαχειρίστρια

εταιρεία των μεταλλείων, όπου το 90%

κατέχεται από την El Dorado και το 5%

από την ΑΚΤΩΡ», επεξηγεί ο κ. Γεωργα-

τζής. Παράλληλα προσθέτει ότι η εταιρεία

πληρώνει κανονικά τους φόρους της, το-

νίζοντας την παρουσία ορκωτών λογι-

στών 200 ημέρες το χρόνο στα γραφεία

της «Ελληνικός Χρυσός». «Γνωρίζουμε

αυτά που πληρώνουμε, πρέπει όλοι να

ξέρουν πως το 30% του τζίρου μας πη-

γαίνει ως φόρος στο κράτος. Πρέπει

ακόμα να σημειώσουμε ότι παρόλο που

δεν υπάρχουν τέλη εκμετάλλευσης, δί-

νουμε ένα ποσό στο δήμο, ενισχύοντας

και την τοπική αυτοδιοίκηση», καταλήγει

ο κ. Γεωργατζής.

Τα οφέλη του δήμου
Στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης της «Ελληνικός Χρυσός», έχει δημιουργηθεί ένα τα-

μείο αποκατάστασης, ώστε όταν τελειώσει η εξόρυξη των μετάλλων να μην υπάρχουν αλ-

λαγές στον περιβάλλοντα χώρο. Όσον αφορά το δήμο Αριστοτέλη, τα επίπεδα ενισχύσεων

που έχει εξασφαλίσει είναι τρία. Το πρώτο είναι ένα πάγιο τέλος, που όταν η μεταλλευτική

δραστηριότητα θα λειτουργεί κανονικά, τότε θα κυμαίνεται από 3 εκ. ευρώ τον πρώτο χρόνο

και αναμένεται να φτάσει έως και τα 7 εκ. ευρώ με την πάροδο του χρόνου. Ακόμα, σύμ-

φωνα με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, υφίσταται αίτημα από πλευράς δήμου

ώστε να λαμβάνει ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, καθώς και ένα ποσοστό επί των τιμών

των μετάλλων, όταν φυσικά θα διεξάγεται κανονικά η εξόρυξη.
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Επιστροφή… στα παλιά για τους

πρώην βουλευτές του νομού Θεσ-

σαλονίκης που δεν κατόρθωσαν

στις τελευταίες εκλογές να εξα-

σφαλίσουν το εισιτήριο για την εί-

σοδό τους στη Βουλή. Μεγάλος

χαμένος το ΠΑΣΟΚ με απώλεια έξι

εδρών στην Α’ Θεσσαλονίκης και

δυο στη Β’ Περιφέρεια, όπως και ο

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός,

που έμεινε εκτός.

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Ο
ι περισσότεροι πρώην βουλευτές

ήδη έχουν βρει νέες δουλειές,

άλλοι επέστρεψαν σε παλιά όμως

γνώριμα λημέρια και ορισμένοι

αναζητούν ακόμα, τέσσερις μήνες

μετά την εκλογική διαδικασία, νέο

επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η Εύα Καϊλή από την Α’ Θεσσαλονίκης από τον

προηγούμενο Σεπτέμβριο έχει αναλάβει διευθύν-

τρια διεθνών σχέσεων του ομίλου επιχειρήσεων

του Δημήτρη Κοντομηνά. Παρά τα όσα είχαν γρα-

φτεί από την ημέρα που πέρασε το κατώφλι της

Κάντζας, η ίδια δεν επιβεβαιώνει την επιστροφή

της στην τηλεόραση του ALPHA, χωρίς να απο-

κλείεται όμως το ενδεχόμενο να εμφανίζεται σε

δελτία ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού. Η ίδια

βρίσκεται επίσης εν αναμονή αποφάσεων της Δι-

καιοσύνης που θα κρίνει εάν οι πρόσφατες εκλο-

γές ήταν συνταγματικές ή εάν έπρεπε να

διεξαχθούν με βάση την τελευταία απογραφή του

2011. Σε αυτή την περίπτωση η Εύα Καϊλή θα επι-

στρέψει, ως πρώτη επιλαχούσα, στα βουλευτικά

έδρανα καθώς η Ιπποκράτους θα κερδίσει μια

επιπλέον έδρα. Για το λόγο αυτό άλλωστε διατη-

ρεί ανοικτό και το πολιτικό της γραφείο επί της

Εθνικής Αμύνης. Η ίδια πάντως, εξακολουθεί να

αρνείται κομματικούς διορισμούς από τον Ευάγ-

γελο Βενιζέλο καθώς οι σχέσεις τους έχουν «πα-

γώσει».

Στην ΕΡΤ η Χρύσα
Η Χρύσα Αράπογλου από την πλευρά της με

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ

Α.Ε. στις 17.09.2012 επανεντάχθηκε ως δημοσιο-

γράφος στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης

και πιο συγκεκριμένα της ΕΡΤ3. Η ίδια πριν από

περίπου μια βδομάδα, μιλώντας στην «Κ», έβαλε

κατά της γραφειοκρατίας για την καθυστέρηση

που παρατηρείται από πλευράς Λεωφόρου Στρα-

τού, εξηγώντας πως στις πρώτες συζητήσεις που

έγιναν με τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού

συμφωνήσαν να αναλάβει τη δική της εκπομπή.

Πάντως κύκλοι της διοίκησης αναφέρουν πως «η

κ. Αράπογλου έχει αναλάβει εδώ και καιρό τη

συγγραφή σεναρίων και αφήγησης μιας σειράς

ιστορικών ντοκιμαντέρ, με πρώτο αυτό για τη Φι-

λοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.». Βέβαια, όταν ρωτή-

σαμε την ίδια δήλωσε άγνοια!!!

Άνεργος ο Μαγκριώτης
Ο Σπύρος Βούγιας από τον περασμένο Σε-

πτέμβριο βρίσκεται ξανά στα αμφιθέατρα του

ΑΠΘ. Παράλληλα «τρέχει» ορισμένα ζητήματα,

όπως αυτό της θαλάσσιας συγκοινωνίας, που

άπτονταν του χαρτοφυλακίου του στο υπουργείο

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Έχοντας

«κόψει» κάθε γέφυρα επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ

από τον περασμένο Απρίλη, αρθρογραφεί τακτικά

σε τοπικές εφημερίδες και φέρεται να είναι υπο-

ψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες της «Κ» ο ίδιος ισχυρίζεται

δεξιά και αριστερά πως «εάν ο Γιάννης Μπουτά-

ρης θέλει να διεκδικήσει ξανά το δημαρχιακό

θώκο θα τον ακολουθήσει ως υποψήφιος δημο-

τικός σύμβουλος, ειδάλλως θα ηγηθεί ψηφοδελ-

τίου». Ο Γιάννης Μαγκριώτης, ο οποίος όπως

και οι δυο προηγούμενοι έχει εξασφαλίσει βου-

λευτική σύνταξη, παραμένει μέχρι σήμερα άνερ-

γος και ασχολείται με την ανασύσταση του

ΠΑΣΟΚ ως μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας.

Δηλώνει «παρών» στον πολιτικό βίο του τόπου,

πληροφορίες της «Κ» μάλιστα αναφέρουν πως

έχει ετοιμάσει και δική του πολιτική πλατφόρμα.

Ο ίδιος πάντως, αναζητά εργασία στον ιδιωτικό

τομέα. 

Οι… παραιτηθέντες
Ο παραιτηθείς από τον Οκτώβριο του 2011

Θωμάς Ρομπόπουλος αυτή την περίοδο ασχο-

λείται αποκλειστικά με τις επιχειρήσεις του, ενώ

η Βούλα Τεκτονίδου που έλαβε τη θέση του στη

Βουλή και μετά ακολούθησε τους κκ. Καστανίδη

και Κατσέλη στην «Κοινωνική Συμφωνία» επέ-

στρεψε στην υπηρεσία της στον ΟΑΕΔ, όχι όμως

σε κάποια διευθυντική θέση που κατείχε. 

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Χάρης Κα-

στανίδης πάντως, αυτή την περίοδο, με την Κοι-

νωνική Συμφωνία να έχει διαλυθεί και το ΠΑΣΟΚ

με πρόεδρο Βενιζέλο να μοιάζει ξένο σώμα, βρί-

σκεται στο δικηγορικό του γραφείο, και γράφει βι-

βλίο. Θεωρείται απίθανο να επιστρέψει στις

δικαστικές αίθουσες. 

Επιχειρηματίας ο Αρβανιτίδης
Ο Γιώργος Αρβανιτίδης από τη Β’ Θεσσαλο-

νίκης μιλώντας στην «Κ» αρνείται τα σενάρια που

τον θέλουν υποψήφιο δήμαρχο Δέλτα και ξεκα-

θαρίζει πως μοναδική ασχολία του είναι η επιχεί-

ρηση χρωμάτων που διατηρεί στη Σίνδο. Από την

πλευρά του ο πρώην βουλευτής της ίδιας περι-

φέρειας Βασίλης Γερανίδης, αν και συνταξιοδο-

τήθηκε, παραμένει στη Βουλή ως διευθυντής της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο

Χάρης Τσιόκας πάει… σχολείο ως καθηγητής

Θρησκευτικών και σε περίπτωση που υιοθετηθεί

η απογραφή του 2011, όπως και η κ. Καϊλή ανα-

μένεται να αποκτήσει εκ νέου το δικό του βου-

λευτικό έδρανο. 

ΛΑΟΣ και ΚΚΕ 
Επιστροφή στα παλιά και για τους πρώην βου-

λευτές του κόμματος του Γιώργου Καρατζαφέρη.

Έτσι ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη Β’ Περιφέ-

ρεια, αν και προεκλογικά μετακόμισε από την

Καλλιρρόης στη Συγγρού, σήμερα έχει τη δική του

εκπομπή στην τηλεόραση και ασχολείται με τη

συγγραφή και τις πωλήσεις βιβλίων. Ο συνταξι-

ούχος Άγγελος Κολοκοτρώνης της Α’ Περιφέ-

ρειας, αφήνει προς το παρόν το… δημο-

σιογραφιλίκι και ασχολείται αποκλειστικά, όπως

δηλώνει στην «Κ», με την ανασυγκρότηση του

ΛΑΟΣ από τη θέση του προέδρου της Διοικούσας

Επιτροπής Βορείου Ελλάδος. Αγώνες από άλλο

μετερίζι, όπως δηλώνουν, δίνουν πλέον και οι

πρώην βουλευτές του ΚΚΕ στο νομό. Έτσι η

Σοφία Καλαντίδου επέστρεψε σε υποκατάστημα

αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ο Γιάννης Ζιώγας στο

Πανεπιστήμιο ενώ ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης από

τη Β’ Θεσσαλονίκης που κατέλαβε τη θέση του

Άγγελου Τζέκη μετά τον αιφνίδιο θάνατο του τε-

λευταίου, εργάζεται ξανά ως κτηνίατρος. 

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τα έδρανα της Βουλής
στο… «μεροκάματο»

Οι περισσότεροι έχουν
εξασφαλίσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από τη Βουλή,
επιτρέποντάς τους να...
πειραματίζονται
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Η
αλήθεια είναι πως μέχρι

σήμερα η δημόσια διοί-

κηση δεν διαθέτει ένα

ολοκληρωμένο σύστημα

online σύνδεσης των τα-

μείων με τις υπόλοιπες

υπηρεσίες του κράτους,

που σε συνδυασμό με την χρόνια παράλειψη

των δημοσίων υπηρεσιών να πραγματοποι-

ήσουν ελέγχους, θα μπορούσε να ευνοήσει

ένα τέτοιο σενάριο. Ό,τι δηλαδή ορισμένοι

υπάλληλοι με την ανοχή των προϊσταμένων

τους ενδεχομένως να δημιούργησαν καρτέ-

λες συνταξιούχων, οι οποίες όμως δεν αν-

ταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Έτσι,

μέχρι να καθιερωθεί η καταβολή των συν-

τάξεων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, για

τη δημιουργία των οποίων υπήρξε βασική

προϋπόθεση η παρουσία των δικαιούχων ή

η προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, κα-

νένας δεν γνώριζε εάν ο συνταξιούχος

ήταν… «φάντασμα». Κανείς δεν γνώριζε δη-

λαδή εάν ο δικαιούχος βρισκόταν στη ζωή

καθώς τα ταμεία του ΙΚΑ, όπως και των

υπολοίπων ταμείων, δεν επικοινωνούσαν,

όπως και σήμερα, με τα κατά τόπους λη-

ξιαρχεία που είναι υπεύθυνα για την έκδοση

πιστοποιητικών θανάτου, έγγραφα υποχρε-

ωτικά για την ταφή του νεκρού. 

«Εξυπηρετούσαν ρουσφέτια» 
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του σωμα-

τείου συνταξιούχων ΙΚΑ στο νομό Θεσσαλο-

νίκης, Χρήστος Σαλονικιός, «το κράτος είναι

ένα μεγάλο «μπάχαλο». Ρίχνουν τη μπάλα

στην κερκίδα για να αποπροσανατολίσουν

τον κόσμο» αφήνοντας να εννοηθεί πως οι

δηλώσεις της διοίκησης του ιδρύματος για

33.000 συνταξιούχους «φαντάσματα» έχουν

ως σκοπό να αποπροσανατολίσουν την

κοινή γνώμη για τις νέες περικοπές που έρ-

χονται. «Ας έρθει ο κ. Σπυρόπουλος να του

δείξουμε εμείς πως λειτουργούν τα συστή-

ματα. Σε επίπεδο Θεσσαλονίκης γνωρίζουμε

ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιο από τα 4500

μέλη του σωματείου μας πέθανε» συμπλη-

ρώνει. Μάλιστα καταγγέλλει πως «εργαζό-

μενοι του ΙΚΑ παρέα με τους προϊσταμένους

τους και τους κατά τόπους κομματάρχες δη-

μιουργούσαν καρτέλες για να εξυπηρετούν

ρουσφέτια και συμφέροντα». «Δεν μπο-

ρούμε να αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο.

Ακόμα και μέσα στα ληξιαρχεία υπάρχουν

φίλοι και συγγενείς που θα μπορούσαν να

βοηθήσουν» καταλήγει.

Με την παραπάνω άποψη συμφωνεί και η

πρώην γενική γραμματέας Κοινωνικής

Ασφάλειας, Αθηνά Δρέττα. «Δεν αποκλείω

ότι ακόμα και μέσα στους κόλπους του ΙΚΑ

υπήρχαν άνθρωποι που δημιουργούσαν

συνταξιούχους-φαντάσματα» σχολιάζει και

αμφισβητεί ευθέως τα αποτελέσματα της

φετινής απογραφής. «Όπως θα αποδειχτεί ο

αριθμός τελικά δεν είναι τόσο μεγάλος»

αναφέρει. «Δεν είναι σοβαρές αυτές οι από-

ψεις» απαντά από την πλευρά του ο πρό-

εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ, Νίκος Χατζό-

πουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει «γελοιότητα»

τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε

η φετινή απογραφή. 

Απόκλιση πολλών χιλιάδων 
Πάντως, οι αριθμοί της τελευταίας απο-

γραφής στην οποία προχώρησε το ίδρυμα

αμφισβητούνται από πολλούς, οι οποίοι ανα-

φέρονται και στη μεγάλη διαφορά των

33.000 συνταξιούχων «φαντάσματα» από

τους περίπου 7.000 που προέκυψαν από την

απογραφή που πραγματοποιήθηκε πέρσι.

Τότε, διαπιστώθηκε θάνατος σε 3.500 περι-

πτώσεις, ενώ άλλες τόσες εξακολουθούν

να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτι-

κών αρχών μέχρι σήμερα.

Μέχρι στιγμής πάντως, η διοίκηση του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναζητά αυτούς τους… άγνω-

στους 33.000 συνταξιούχους, οι οποίοι τε-

λικά δεν έλαβαν σύνταξη αυτό το μήνα.

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα, από την πε-

ρασμένη Δευτέρα, σε όσους τελικά δεν απο-

γράφηκαν να το πράξουν στα

υποκαταστήματα του ιδρύματος. Από εκεί

παραλαμβάνουν ειδική εντολή πληρωμής

της σύνταξής τους, η οποία εξοφλείται στα

ταμεία των υποκαταστημάτων.  «Δεν είναι

δυνατόν να υπάρχουν τόσες πολλές χιλιά-

δες μαϊμού συνταξιούχοι» σχολιάζει ο

πρώην διοικητής του ΙΚΑ Ευόσμου και

πρώην πρόεδρος των εργαζομένων, Γιάν-

νης Σωπασής, ο οποίος συμπληρώνει πως

«εάν σε ένα χρόνο πέθαναν 25.000 άνθρω-

ποι και η κυβέρνηση δεν το αντιλήφθηκε

υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Με ρυθμούς

αριθμητικής προόδου η χώρα σε δυο δεκαε-

τίες θα έχει ξεκληριστεί». 

ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ!

«Κομματάρχες και εργαζόμενοι 
δημιουργούσαν... συνταξιούχους» 
Νέα τροπή παίρνει η έρευνα του

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων για τους δεκάδες χιλιάδες

συνταξιούχους «φαντάσματα». Οι

έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπι-

στωθεί πόσοι είναι τελικά οι νεκροί

που… αναστήθηκαν από τους συγ-

γενείς τους, οι οποίοι λάμβαναν

μέχρι πρότινος κανονικά τις συν-

τάξεις τους και μάλιστα την ώρα

που οι περισσότεροι δικαιούχοι

λόγω μνημονίων βλέπουν τα πενι-

χρά εισοδήματά τους να συρρι-

κνώνονται δραματικά. Σύμφωνα

με όσα καταγγέλλει στην «Κ» εκ-

πρόσωπος των συνταξιούχων

«μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν

και οι προϊστάμενοι των κατά τό-

πους υποκαταστημάτων του ΙΚΑ

αλλά και εργαζόμενοι που δημι-

ουργούσαν “μαϊμού” συνταξιού-

χους».

Του Βαγγέλη Στολάκη Κανείς δεν γνώριζε εάν ο
δικαιούχος βρισκόταν στη ζωή
καθώς τα ταμεία του ΙΚΑ, όπως
και των υπολοίπων ταμείων, δεν
επικοινωνούσαν, όπως και
σήμερα, με τα κατά τόπους
ληξιαρχεία που είναι υπεύθυνα
για την έκδοση πιστοποιητικών
θανάτου, που είναι υποχρεωτικά
για την ταφή του νεκρού. 
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Σ
ήμερα βρίσκεται στο «τιμόνι»

του Οργανισμού Λιμένος

Θεσσαλονίκης για δεύτερη

θητεία, καθώς τα αποτελέ-

σματα της καλής δουλειάς

που έκανε τόσα χρόνια δεν

μπόρεσαν να αμφισβητή-

σουν ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Δημο-

κρατική Αριστερά, που συμφώνησαν μετά

τις εκλογές του Ιουνίου με το ΠΑΣΟΚ στην

παραμονή Αγγελούδη στον ΟΛΘ. Πέραν από

τους αριθμούς, οι οποίοι άλλωστε μιλούν

από μόνοι τους, ο ίδιος όταν τον ρωτήσεις

θεωρεί μεγαλύτερο επίτευγμα πως κατόρ-

θωσε να κάνει πόλο έλξης για χιλιάδες Θεσ-

σαλονικείς το Λιμάνι, μέσω της ανάπλασης

της πρώτης προβλήτας, που μέχρι πρό-

σφατα το θεωρούσαν αποκομμένο από την

πόλη. 

Alter ego εικοσαετίας 
Αν και οι τελευταίες πληροφορίες τον θέ-

λουν να έχει παραιτηθεί από διευθυντής του

πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος

το αρνείται και παραδέχεται πως το τελευ-

ταίο διάστημα έχει αραιώσει τις… εμφανί-

σεις του στην Αθήνα, λόγω μεγάλου

φόρτου εργασίας στον ΟΛΘ. Η αλήθεια είναι

πως ο Αγγελούδης πριν λίγο καιρό εκμυ-

στηρευόταν σε φίλους πως σκεφτόταν να

αφήσει το συγκεκριμένο πόστο, στο οποίο

τοποθετήθηκε αμέσως μετά την εκλογή Βε-

νιζέλου και να ασχοληθεί αποκλειστικά με

τη διοίκηση του Λιμανιού. Ο ίδιος πάντως

μέχρι στιγμής δεν το έχει πράξει γιατί δεν

ήθελε να πουν οι κακές γλώσσες πως τα

«έσπασε» με τον πρόεδρο. Άλλωστε εδώ

και δεκαετίες, από το ’90 που ο Βενιζέλος

εντάχθηκε στους κόλπους της Ιπποκράτους,

δεν έχει σταματήσει να είναι το… άλλο του

μισό. Alter ego για περισσότερα από είκοσι

χρόνια! Και τώρα που το καράβι ΠΑΣΟΚ

βουλιάζει θα δείξει εάν ο καλός ο καπετά-

νιος στην φουρτούνα φαίνεται… Ο ίδιος

συμμετέχει στην ομάδα διαπραγμάτευσης

μεταξύ των τριών κυβερνητικών εταίρων,

υπήρξε ένας από τους συντάκτες του κειμέ-

νου των προγραμματικών θέσεων, στο

οποίο συμφώνησαν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ

και έφερε για πρώτη φορά στη χώρα τρι-

κομματική κυβέρνηση, δίνοντας με αυτόν

τον τρόπο απάντηση στους επικριτές και πο-

λιτικούς του αντιπάλους που ισχυρίζονται

πως «ο Αγγελούδης δεν έχει πολιτικό λόγο

αλλά διακρίνεται για τις οργανωτικές του

ικανότητες».

Και η αλήθεια είναι πως ο Αγγελούδης

ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται μηχανισμούς

και όπου δεν υπάρχουν να τους δημιουργεί.

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ το

2007 υπήρξε υπεύθυνος οργανωτικού του

γραφείου Βενιζέλου, θέση στην οποία τοπο-

θετήθηκε και τον περασμένο Μάρτιο, οπότε

και ο τελευταίος εξελέγη πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ. Την πρώτη φορά ήταν μαζί με το

Βενιζέλο στα δύσκολα, το βράδυ της 18ης

Μαρτίου στον πρώτο όροφο του Σταδίου Ει-

ρήνης και Φιλίας δεχόταν συγχαρητήρια και

αντάλλαζε με τον νέο πρόεδρο πειράγματα!

ΠΑΣΟΚ και στρατός 
Γνωρίστηκε μαζί του στα αμφιθέατρα της

Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου, ωστόσο έγινε το «δεξί του χέρι»

όταν αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του Ελ-

ληνικού Στρατού στο τέλος της δεκαετίας

του ΄80, οπότε αποχώρησε. Ο ίδιος από μι-

κρός ονειρευόταν να γίνει δικηγόρος, αλλά

οι γονείς του λόγω οικονομικών δυσκολιών

τον πίεζαν να στραφεί στον Ελληνικό

Στρατό, για σίγουρη επαγγελματική αποκα-

τάσταση. Τελικά επέλεξε μια μέση οδό τη

ΣΣΑΣ και τη στρατιωτική νομική. Την πε-

ρίοδο που σταδιοδρομούσε στις ένοπλες

δυνάμεις ηγούνταν άτυπης οργάνωσης

στρατιωτικών που υποστήριζαν το ΠΑΣΟΚ

και ήταν προσκείμενη στο Βενιζέλο. Μάλι-

στα λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας

γράφτηκε σε κάποια τοπική οργάνωση του

κόμματος με το ψευδώνυμο Στέλιος Ευαγ-

γέλου. Αργότερα αποστρατεύτηκε και

άσκησε την ελεύθερη δικηγορία. 

Έκτοτε ακολουθεί το Βενιζέλο από όποιο

υπουργείο πέρασε. Έχει διατελέσει γενικός

γραμματέας στο υπουργείο Εμπορίου, ειδι-

κός σύμβουλος της ΕΡΤ και ειδικός γραμ-

ματέας Αθλητισμού Μακεδονίας - Θράκης.

Υπήρξε επίσης σύμβουλος διοίκησης στην

οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών

Αγώνων του 2004, πρόεδρος της Ομάδας

Χειροσφαίρισης Ελλάδος ενώ μέχρι σή-

μερα είναι μέλος της Ολυμπιακής Επιτρο-

πής. Πρωτοστάτησε επίσης στη δημιουργία

του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης,

του οποίου διετέλεσε πρόεδρος όσο και

στου Κέντρου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προ-

σαρμοσμένου Αθλητισμού για άτομα με

αναπηρίες. 

Καλύτερα να «κλείσεις» αεροπορικό εισιτήριο και μια θέση δίπλα στη

δική του, παρά ραντεβού στη γραμματέα του. Γιατί ακόμα και αν κατα-

φέρεις να τον συναντήσεις σε κάποιο από τα δυο γραφεία που διατηρεί,

το κινητό του τηλέφωνο δεν θα σταματήσει να χτυπά. Ο Στέλιος Αγγε-

λούδης αν και άνθρωπος της θάλασσας βρίσκεται πιο συχνά στον…αέρα.

Μεταξύ Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στην Ιππο-

κράτους και τις υπόλοιπες ημέρες στη συμπρωτεύουσα. 

Tου Βαγγέλη Στολάκη

Ο «καπετάνιος»
του Βενιζέλου 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΤΟΥ… ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 

Αν και οι τελευταίες πληροφορίες
τον θέλουν να έχει παραιτηθεί
από διευθυντής του πολιτικού
σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος
το αρνείται και παραδέχεται πως
το τελευταίο διάστημα έχει
αραιώσει τις… εμφανίσεις του
στην Αθήνα, λόγω μεγάλου
φόρτου εργασίας στον ΟΛΘ

Σαλονικιός

Ως βέρος Σαλονικιός δεν
κρύβει την αγάπη του για την
πόλη ακόμα και όταν οι
κομματικές υποχρεώσεις τον
αναγκάζουν να βρίσκεται…
504 χιλιόμετρα νότια.
Γεννήθηκε το 1959 στο
Κουλέ Καφέ της Άνω Πόλης,
όπου και έζησε τα παιδικά
του χρόνια. Το 1970 ο
μάγειρας πατέρας του άνοιξε
μια ταβέρνα στην πλατεία
Άθωνος, όπου ο Αγγελούδης
βοηθούσε για περίπου δέκα
χρόνια. 
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Του Βαγγέλη Στολάκη

Σ
υγχώνευση μόνο στα χαρτιά και για τα μάτια του

κόσμου, λόγια πολιτικών που ποτέ δεν γίνονται

πράξεις ή μήπως δεν μπορούσε να βρεθεί άλλος

τρόπος για να «βολευτούν» τα παιδιά του κομματικού

σωλήνα, είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που προκύ-

πτουν από την είδηση πως η Κεντρική Αγορά Θεσσα-

λονίκης Α.Ε. δεν θα συγχωνευτεί με τον Οργανισμό

Κεντρικών Αγορών και Αλιείας με έδρα την Αθήνα. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» και

παρά το γεγονός πως στις 11.10.2012 έληξε η σχετική

διαβούλευση επί του νομοσχεδίου που κατέθεσε το

υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης, το σχέδιο του κ. Μανιτάκη μένει

μάλλον στα χαρτιά και η συγχώνευση των δυο φορέων

δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον άμεσα. 

Η αλήθεια είναι πως και σε αυτή την περίπτωση συγ-

χώνευσης των παραπάνω οργανισμών, όπως έχει συμ-

βεί για παράδειγμα με τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών,

οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το εσω-

τερικό των υπό κατάργηση φορέων «μπλόκαρε» τα

σχέδια για μείωση του δημοσίου τομέα. Αυτό είχε ως

αποτέλεσμα δεκάδες φορείς που δεν προσφέρουν κά-

ποιο σημαντικό έργο να παραμένουν ενεργοί και οι ερ-

γαζόμενοι που απασχολούν να αμείβονται κανονικά.

«Περισσότερα τα προβλήματα» 
Όπως αναφέρει στην «Κ» ανώτερη κυβερνητική

πηγή «η συγχώνευση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλο-

νίκης με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα στον τρόπο

λειτουργίας, από τα οικονομικά οφέλη που θα προέκυ-

πταν». Κύκλοι πάντως του αρμόδιου υφυπουργού Θα-

νάση Σκορδά επιμένουν πως «δεν υπάρχει κυβερνητική

απόφαση για συγχώνευση και πως δεσμευτικά είναι

μόνο τα νομοθετήματα» αφήνοντας να εννοηθεί πως η

σχετική λίστα που δόθηκε από τον κ. Μανιτάκη στα μέσα

Αυγούστου ήταν για… τα μάτια του κόσμου. 

Την άποψη πως η συγχώνευση δεν θα πραγματοποι-

ηθεί τελικά εκφράζει και ο σημερινός πρόεδρος του Ορ-

γανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Νίκος

Ξυλούρης, ο οποίος μέχρι πρότινος προοριζόταν για να

τοποθετηθεί επικεφαλής του νέου ενοποιημένου φορέα.

«Όπως αποδείχτηκε η συγχώνευση δεν θα απέφερε ση-

μαντικά οικονομικά οφέλη για το ελληνικό δημόσιο και

κατ’ επέκταση η ιδέα εγκαταλείφτηκε» σχολιάζει. Αντί-

θετος με το σενάριο της συγχώνευσης ήταν εξαρχής και

ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, Κώ-

στας Σαββίδης, που επιμένει πως εάν προχωρήσει το

σχέδιο του ενοποιημένου φορέα «θα δημιουργηθούν

σημαντικά προβλήματα στην αγορά της Θεσσαλονίκης»

και εκτιμά πως θα χαθεί ένας κύκλος εργασιών της

τάξης του 40%. Όμως και το σύνολο όσων συμμετείχαν

στη διαδικασία της διαβούλευσης εναντιώθηκε με το

προσχέδιο νόμου που κατέθεσε ο υπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζη-

τώντας την παραμονή της έδρας της ΚΑΘ στη Βόρεια

Ελλάδα. 

Στα ύψη η αισχροκέρδεια 
Παράγοντες του εμπορίου σχολιάζουν πως «τα προ-

βλήματα είναι πολλά και δεν επιλύονται ακόμα και με

την παρουσία της διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, πόσο

μάλλον με τη μεταφορά της στην Αθήνα». Αναφέρουν

πως η μεταφορά ενδεχομένως να εκτινάξει τις τιμές των

προϊόντων και πως η αισχροκέρδεια θα αυξηθεί. «Αν

και οι τιμές των προϊόντων έχουν απελευθερωθεί και

έχουν καταργηθεί τα ελάχιστα ποσοστά κέρδους με την

παρουσία μας εδώ εξασφαλίζουμε λογικές τιμές. Όταν

εντοπίσουμε παραβάσεις καλούμε απευθείας το τμήμα

εμπορίου προκειμένου να προχωρήσει στους απαραί-

τητους ελέγχους» αναφέρει ο κ. Σαββίδης. Συμπληρώ-

νει μάλιστα πως παρόμοιες ενέργειες είναι αδύνατο να

γίνονται εάν ο οργανισμός έχει την έδρα του στην

Αθήνα. Ο ίδιος βάλει κατά συγκεκριμένων φορέων της

Θεσσαλονίκης, καθώς όπως εξηγεί ανέμενε περισσό-

τερες αντιδράσεις. «Η πόλη θα μαραζώσει οικονομικά

καθώς όλα τα κέρδη θα τα διαχειρίζεται το κράτος των

Αθηνών. Πρέπει να επιδιώκουμε την αναβάθμιση της

ΚΑΘ Α.Ε. που μπορεί να εξελιχθεί σε πυλώνα εξαγω-

γών της Βόρειας Ελλάδας για τα Βαλκάνια, συνδυάζον-

τας και την μεγάλη αγροτική παραγωγή της περιοχής»

καταλήγει. Για το θέμα μάλιστα, πρόσφατα πήρε θέση

και η κομματική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Περιφέ-

ρεια σχολιάζοντας ότι «η ενέργεια δεν υπηρετεί ούτε τη

δημιουργία ενός ευέλικτου και επιτελικού σχήματος,

ούτε την εξοικονόμηση πόρων. Αντίθετα,  δημιουργεί

μεγάλα λειτουργικά προβλήματα στην αγορά της Θεσ-

σαλονίκης» και θεωρεί πως η ενοποίηση στοχεύει στη

δημιουργία εντυπώσεων πως προχωρούν οι μεταρ-

ρυθμίσεις. 

«Βένετοι» και «πράσινοι» 
Πάντως, η είδηση πως τελικά οι δυο φορείς δεν θα

συγχωνευτούν έχει φέρει τις πρώτες αντιδράσεις με

τους κομματικούς παράγοντες των τριών κομμάτων που

στηρίζουν τη συγκυβέρνηση να αποδίδουν το γεγονός

στην αδυναμία εξεύρεσης λύσης στη…νομή της εξου-

σίας. Σε περίπτωση που την ΚΑΘ κρατήσει το ΠΑΣΟΚ

στις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμ-

βούλου θα παραμείνουν οι κκ. Σαββίδης και Κακαφίκας,

αντίστοιχα, ενώ από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, πλη-

ροφορίες που δεν έχουν ωστόσο διασταυρωθεί ανα-

φέρουν το όνομα του περιφερειακού συμβούλου

Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργου Τσαμασλή, ως επικρα-

τέστερου για τη θέση του προέδρου.  

ΕΥΤΥΧΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ «ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ»

Η Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης δεν
θα συγχωνευτεί μ’ αυτή της Αθήνας
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«Με τρομάζει η βία
όποια μορφή κι αν έχει»

Μετά από χρόνια απουσίας, επανέρχεστε στα πά-

τρια εδάφη, για να παρουσιάσετε στο θέατρο ΑΥ-

ΛΑΙΑ, το έργο του Θεόδωρου Γρηγοριάδη «Το

Παρτάλι». Ποιες μυρωδιές της Θεσσαλονίκης είναι

έντονα χαραγμένες στη μνήμη σας;

Εδώ και χρόνια έρχομαι στη Θεσσαλονίκη κάθε εβδο-

μάδα, γιατί διδάσκω στη Σχολή του Κ.Θ.Β.Ε.. Εκείνο

,όμως, που έχω έντονα να θυμάμαι και με συγκινεί

ιδιαίτερα, είναι ότι θα ξανανέβω στη σκηνή του θεά-

τρου ΑΥΛΑΙΑ, μια σκηνή στην οποία ανέβηκα μαθητής

ακόμη στη Σχολή το 1973. Επίσης, κάτι που είναι πολύ

έντονα χαραγμένο μέσα μου από την πόλη μου, είναι

οι μυρωδιές της νιότης μου η οποία πιστεύω να συ-

νεχίζεται, τουλάχιστον στην ψυχή.

Τι πραγματεύεται και που διαδραματίζεται το έργο;

Ο ήρωας της παράστασης είναι εμπνευσμένος από

το ομώνυμο μυθιστόρημα του Θεόδωρου Γρηγο-

ριαδη, είναι ένα περίεργο και περιθωριακό ον. Γεννη-

μένος λίγο πριν τον Β΄ Παγκοσμιο πόλεμο, το

Παρτάλι, που στα τούρκικα σημαίνει κουρελιασμένο

ρούχο υποχρεώθηκε από τη μητέρα του να ντύνεται

και να μεγαλώνει σαν κορίτσι, για να γλυτώσει από

τη μανία της βουλγαρικής κατοχής. Βιώνοντας μια

έντονη κρίση ταυτότητας και φέρνοντας βαθιά τραύ-

ματα, μοιραία καταλήγει να ζει σε ένα περιβάλλον

ηθικού ξεπεσμού, περιθωριακό και ψυχοφθόρο. Το

Παρτάλι επιλέγει να μετουσιώνει την περιπετειώδη

ζωή του σε θεαματική σκηνική περφόμανς, ασκών-

τας έτσι τεράστια γοητεία στους ανθρώπους.

Τα τελευταία χρόνια οι μονόλογοι κυριαρχούν στις

αθηναϊκές σκηνές και όχι μόνο. Είναι μόδα, η

οποία θα περάσει ή δεν υπάρχουν καινούρια πο-

λυπρόσωπα έργα;

Δε θεωρώ ότι ο μονόλογος είναι λύση ανάγκης ή

μόδα, αλλά αντίθετα τον θεωρώ διάλογο, γιατί έχει

άμεση επαφή με τον κόσμο. Είναι κι αυτός ένα θεα-

τρικό είδος που ανήκει στα θεατρικά έργα. Η παρά-

σταση αυτή την οποία ανεβάσαμε ο Γρηγοριάδης, ο

Κρασανάκης κι εγώ, ανέβηκε γιατί θέλαμε πολύ να

την κάνουμε, όχι γιατί ήταν μονόλογος, αλλά ένα

πάρα πολύ ωραίο έργο.

Από όσα έχετε κάνει τι θεωρείτε σημαντικό;

Δε μπορώ να ονομάσω κάποιες συγκεκριμένες παρα-

στάσεις σημαντικές, γιατί θεωρώ τις συναντήσεις ση-

μαντικές, όταν οδηγό τους έχουν την εμπιστοσύνη του

ενός απέναντι στον άλλον. Και ευτυχώς είχα πολλές

τέτοιου είδους και ελπίζω να έχω και στο μέλλον…

Πως ήταν η διαδρομή σας όλα αυτά τα χρόνια; 

Δε μπορώ να την αξιολογήσω, γιατί βρίσκεται ακόμη

εν εξελίξει… Αισθάνομαι, όμως τυχερός που μέχρι και

σήμερα τα πράγματα κυλούν αρμονικά.

Τι επιθυμείτε πολύ και δε σας έχει συμβεί;

Ποτέ δεν επιθύμησα κάτι πάρα πολύ. Αφήνω τα πράγ-

ματα να συμβούν, συμβαίνουν κι εγώ τα ακολουθώ.

Όταν υπάρχει κάτι που επιθυμείς πάρα πολύ, έχεις και

πολύ μεγάλες προσδοκίες. Είναι προτιμότερο, λοιπόν,

και έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου συμβαίνει και

όχι εκείνο που θα ήθελες να σου συμβεί… 

Ως ηθοποιός, ποιο είναι το ζητούμενο στη δουλειά

σας;

Να λες κάθε στιγμή την αλήθεια, να μην φοβάσαι και

να μην αφήνεις ούτε δευτερόλεπτο να περνά χωρίς να

έχει σημασία… Μιλώ για ό,τι έχει σχέση με το επί σκη-

νής, γιατί στη ζωή μας δε μπορούμε να το κάνουμε

αυτό. Με αφορμή το επάγγελμα του ηθοποιού μπορώ

να ζω πιο ολοκληρωμένα. Εμείς οι ηθοποιοί καλού-

μαστε να αναπαραστήσουμε την αλήθεια πιο αληθινή

πολλές φορές, από ότι είναι στην πραγματικότητα, για

να είναι αναγνωρίσιμη από αυτόν που τη βλέπει. 

Η Τέχνη είναι ένας τρόπος να νικήσουμε τον

χρόνο;

Ο χρόνος είναι ανίκητος, άρα η Τέχνη δε νικά τον

χρόνο. Απλά σε κάνει να σκέφτεσαι την ομορφιά της

ζωής σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεσαι, γιατί και

η ηλικία είναι αναπόφευκτη και το πέρασμα του χρό-

νου είναι αναπόφευκτο. Γιατί, αν θεωρούσαμε ότι κά-

νουμε κάτι τέτοιο, νικώντας δηλαδή τον χρόνο με την

Τέχνη, θα ήταν μια ύβρις προς τη ζωή. 

Η ζωή έχει πρόβα όπως το θέατρο;

Είναι καλύτερα να μην έχει πρόβα… Όταν είμαστε

ερωτευμένοι και πηγαίνουμε στο πρώτο μας ραντεβού

κάνουμε πρόβα για το πώς θα την κάνουμε καλύτερα.

Αν, όμως, κάναμε την εξομολόγηση, όπως την έφερνε

η στιγμή, τότε θα χαιρόμασταν περισσότερο.

Ελευθερία τι είναι για εσάς;

Ελευθερία είναι να κάνεις αυτό που πραγματικά επι-

θυμείς, να λες τις σκέψεις σου δυνατά, χωρίς φόβο,

με την προϋπόθεση ότι δε χρησιμοποιείς κανένα είδος

βίας προς το συνάνθρωπό σου. Ακόμη πιο μεγάλη

ελευθερία είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή αγάπα τον

πλησίον σου ως εαυτόν.

Τι σας τρομάζει κυρίως στη σημερινή εποχή;

Η βία, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει. Τη βία δε μπο-

ρείς να την αντιμετωπίσεις και δυστυχώς δεν ισχύει,

ιδίως τη σημερινή εποχή, αυτό που δίδαξε ο Χριστός

ότι όταν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί σου μάγουλο,

πρέπει να γυρίσεις και το αριστερό ,γιατί μπορεί το

δεύτερο χαστούκι να σημαίνει το θάνατο σου. Προ-

σωπικά, είμαι αμήχανος απέναντι στη βία, δεν ξέρω

πώς να της συμπεριφερθώ. Είναι δύσκολο να βρεθείς

με έναν άνθρωπο που βρίσκεται εκτός έλεγχου και η

βία φέρνει συμπεριφορές που είναι εκτός ελέγχου…

Η βία είναι η πιο λανθασμένη μορφή αντιμετώπισης

της ζωής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ

Με ένα καθηλωτικό ρόλο και ένα πολύ δυνατό έργο «Το Παρτάλι» του

Θεόδωρου Γρηγοριάδη, ο Θεσσαλονικιός ηθοποιός Χρήστος Στέργιο-

γλου επιστρέφει στα πάτρια εδάφη και ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή του

θεάτρου ΑΥΛΑΙΑ, εκεί όπου ξεκίνησε μαθητής ακόμη της Δραματικής

Σχολής με ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά και χαρά. Το έργο υπογράφει σκη-

νοθετικά ο Στέλιος Κρασνάκης, τα κοστούμια φιλοτέχνησε ο Κώστας

Βελινόπουλος, η μουσική επιμέλεια είναι του Χρήστου Στέργιογλου, ενώ

τους φωτισμούς επιμελήθηκε η Ελευθερία Ντεκώ. Η παράσταση θα παί-

ζεται μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Συνέντευξη στον Βασίλη Παπαβασιλείου



Ο
βαθμός δυσκολίας ωστόσο ανεβαίνει

κατακόρυφα για τους «Κίτρινους»,

καθώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην

ήταν αμελητέα ποσότητα, αλλά είχε

εμφανή αγωνιστικά προβλήματα. Στον αντίποδα

οι «Ερυθρόλευκοι» δείχνουν να είναι ιδιαίτερα

φορμαρισμένοι μετά και την εκτός έδρας νίκη

απέναντι στη Μονπελιέ για το Τσάμπιονς Λιγκ

την περασμένη Τετάρτη, που τους κράτησε ζων-

τανούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργά-

νωση.  

Το τεχνικό δίδυμο του Άρη, Νίκος Πασιαλής

και Δημήτρης Μπουγιουκλής, παρακολούθησαν

την αναμέτρηση των «Ερυθρό-

λευκων»  με την πρωτα-

θλήτρια Γαλλίας και

έβγαλαν τα δικά τους συμ-

περάσματα για το πώς θα

αντιμετωπίσουν τον Ολυμ-

πιακό, που έχει μόνο νίκες

στο ενεργητικό του στις

επτά πρώτες αγωνιστικές

του πρωταθλήματος και σί-

γουρα θέλει να τις κάνει

οκτώ.

Οι προπονητές του Άρη

θέλουν να προστατεύσουν

τον Νταβίντ Αγκάνθο,

καθώς δε θα ήθελαν σε

καμία περίπτωση να απου-

σιάζει από το ντέρμπι της

Δευτέρας, ενώ σταδιακά

επανέρχεται στις προπονή-

σεις και ο Βασίλης Τριαντα-

φυλλάκος, μετά το πρόβλημα τραυματισμού που

τον ταλαιπωρούσε.

Βέβαια, σκοπός είναι να

επικρατήσει η ψυχραιμία στο

κιτρινόμαυρο στρατόπεδο

καθώς πολλά ειπώθηκαν και

γράφτηκαν για την άδικη αν-

τιμετώπιση του Άρη στο παι-

χνίδι με τον ΠΑΟ, κάτι που

θα κοστίσει τη συμμετοχή

του Παπαζαχαρία στον

αγώνα με τους «Ερυθρόλευ-

κους», καθώς αποβλήθηκε

στην επίμαχη φάση του πέ-

ναλτι, με το οποίο προηγή-

θηκε το «Τριφύλλι».

Εκτός των αγωνιστικών,

αγωνία επικρατεί στις τάξεις

των «Κιτρίνων» για την

ημέρα διεξαγωγής του

αγώνα, που είναι εργάσιμη και μπορεί να επηρ-

ρεάσει την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο,

σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Στον αντίποδα, οι ερυθρόλευκοι δείχνουν να

πετούν στα σύννεφα, μετά την πρώτη νίκη τους

στο Τσάμπιονς Λιγκ για φέτος, με την οποία δια-

τήρησαν τις τελευταίες τους ελπίδες για την πα-

ραμονή τους στη διοργάνωση. Ο Λεονάρντο

Ζαρντίμ θέλει να δει μέχρι τη Δευτέρα ποιοι πο-

δοσφαιριστές του θα είναι έτοιμοι για τη μάχη του

«Κλεάνθης Βικελίδης», με τη μέρα του αγώνα να

είναι βολική για τους «Ερυθρόλευκους», καθώς

έχουν μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης. Ο Πορ-

τογάλος τεχνικός θέλει να προσγειώσει του παί-

κτες του στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς

επιθυμεί να συνεχίσει νικηφόρα στην όγδοη

στροφή του πρωταθλήματος.

Για νίκη στους «Φαίακες»
Μπορεί η νίκη απέναντι στην ΑΕΚ την προ-

ηγούμενη αγωνιστική να ήρθε με άγχος και δυ-

σκολία, ωστόσο ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πια στη

δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας μια δια-

φορά πέντε βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμ-

πιακό, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνά ότι

Πανιώνιος και Αστέρας Τρίπολης καραδοκούν σε

απόσταση αναπνοής.

Αύριο, η ομάδα του Γιώργου Δώνη ταξιδεύει

στην Κέρκυρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την

τοπική ομάδα, που προέρχεται από εκτός έδρας

θρίαμβο απέναντι στον εντυπωσιακό φέτος Πα-

νιώνιο.

Μιας και οι «Φαίακες» δείχνουν να έχουν ξυ-

πνήσει και να παίζουν στα «ίσα» τους αγώνες

τους, ο τεχνικός του Δικεφάλου προσανατολίζε-

ται σε ένα σχήμα που θα διασπάσει τη σφιχτή

άμυνα που θα παρατάξει απέναντι στο Δικέφαλο

ο προπονητής της Κέρκυρας, Άκης Μάντζιος.

Το απουσιολόγιο του Δώνη αδειάζει σιγά σιγά,

καθώς και ο Βιβιάν Ματέους δείχνει έτοιμος να

μπει κανονικά στους ρυθμούς της ομάδας, ενώ

μοναδική απουσία είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης

που ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο Άκης Μάντζιος

ψάχνει τους τρόπους που θα εγκλωβίσουν τα

ατού του ΠΑΟΚ, χτυπώντας στη συνέχεια στις

αντεπιθέσεις. Ο τεχνικός της Κέρκυρας περιμένει

να δει σε τι κατάσταση θα είναι ο Δημήτρης Γιάν-

τσης, την ώρα που ο Ανέστης Αγρίτης θεωρείται

πως είναι έτοιμοπόλεμος.

Οι άλλοι αγώνες
Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, αύριο ο Λεβαδει-

ακός μετά την ισοπαλία που πήρε κόντρα στο

Ατρόμητο εκτός έδρας, θα ψάξει τη νίκη απέ-

ναντι στον ποιοτικό Αστέρα Τρίπολης, που πάει

για το «διπλό» στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Ο Πανθρακικός, μετά τη συντριβή μέσα στην

Κομοτηνή από τον ΠΑΣ Γιάννενα, θα προσπαθή-

σει να διορθώσει τα κακώς κείμενα απέναντι

στον Πανιώνιο και πάλι εντός έδρας, με τους Νε-

οσμυρνιώτες να θέλουν επίσης να εξιλεωθούν

για την ντροπιαστική ήττα την προηγούμενη

αγωνιστική μέσα στην έδρα τους. Στη Βέροια, η

τοπική ομάδα όπως και η Ξάνθη, θα επιχειρή-

σουν να ξεπεράσουν τις βαριές ήττες από Αστέρα

Τρίπολης και Ολυμπιακό αντίστοιχα, ψάχνοντας

μια νίκη-«βάλσαμο». Στους «Ζωσιμάδες» στα

Γιάννενα ο ΠΑΣ αντιμετωπίζει μεθαύριο τον

Ατρόμητο, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το μομέν-

τουμ, συνεχίζοντας με μια ακόμα νίκη, την ώρα

που η ομάδα του Περιστερίου διέρχεται αγωνι-

στική κρίση.

Στο ΟΑΚΑ, οι φίλοι της ΑΕΚ θέλουν να πανη-

γυρίσουν επιτέλους την πρώτη νίκη της ομάδας

τους απέναντι στον Πλατανιά Χανίων, που μόνος

εύκολος αντίπαλος δεν είναι για τη φετινή

«Ένωση».

Τη Δευτέρα, η αγωνιστική περιλαμβάνει άλλον

έναν αγώνα εκτός από το ντέρμπι του Άρη με τον

Ολυμπιακό, καθώς ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει

στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο

Γεντί Κουλέ, με το Ζεσουάλδο Φερέιρα να θέλει

επειγόντως τη νίκη, καθώς σε διαφορετική περί-

πτωση η θέση του τίθεται εν αμφιβόλω.
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ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Κοιτάει «στα
ίσια» ο Άρης
τον Ολυμπιακό
Όλα τα φώτα πέφτουν τη Δευτέρα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» καθώς

ο Άρης, μετά την παλικαρίσια και άδικη ισοπαλία το ΟΑΚΑ απέναντι

στον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει τον πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμ-

πιακό, για την 8η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ.

8η αγωνιστική
Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17:15  NS2

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17:15  NS3

ΚΕΡΚΥΡΑ - Π.Α.Ο.Κ. 19:30  NS2

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου   
ΒΕΡΟΙΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ 17:15  NS3

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΡΟΜ. ΑΘ. 17:15  NS1

A.E.K. – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 19:30  NS1

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 
Ο.Φ.Η. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17:15  NS1

ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30  NS1

Η βαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ      21
2. Π.Α.Ο.Κ.            16
3. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ          15
4. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ         13
5. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ               11
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.        10
7. Ο.Φ.Η.                       9
8. ΒΕΡΟΙΑ             8
9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ          8
-. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ              8

11. ΚΕΡΚΥΡΑ     8
12. ΑΡΗΣ           6

-. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ             6
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ             5

-. SKODA ΞΑΝΘΗ             5
16. A.E.K.              2  
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✱Το ανανεωμένο του πρόγραμμα για
την σαιζόν 2012-13 παρουσίασε την πε-
ρασμένη εβδομάδα το Ράδιο Θεσσαλο-
νίκη. Μετά από μια μικρή αναδρομή στα
25 χρόνια λειτουργίας του σταθμού, που
έχουν καταστήσει το Ράδιο Θεσσαλο-
νίκη την εγκυρότερη πηγή πληροφόρη-
σης του κοινού της Β. Ελλάδας, οι
δημοσιογράφοι και παραγωγοί του
σταθμού παρουσίασαν τις εκπομπές
τους, ο καθένας με τον δικό του μονα-
δικό τρόπο. Η βραδιά συνεχίστηκε με
live από τον Διογένη Δασκάλου και
τους Monie &Monie Conniente.

Στον «αέρα» του διαδικτύου βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες το νέο

site thesstoday.gr. Πρόκειται για τη νέα ειδησεογραφική ιστοσελίδα

της Θεσσαλονίκης με πλούσια ρεπορτάζ και τις υπογραφές των πρώην

εργαζομένων του ανταποκριτικού γραφείου του Alter στη Θεσσαλο-

νίκη, Ντίνας Σύρπου, Αλέξη Αλεξιάδη και Άρη Κιουτσούκη. 

Ακούσατε - Ακούσατε

Το Σταμάτη Κραου-
νάκη φιλοξενεί σή-
μερα στο στούντιο της
εκπομπής «Πρόβα Ρα-
διοφώνου» και το
City International
106,1 fm ο δημοσιο-
γράφος Ηλίας Πανάς
και η παρέα του! 

✱ Τη θέση της διευθύντριας σύντα-
ξης στη διαδικτυακή έκδοση της εφη-
μερίδας FreeSunday φέρεται να
έλαβε πρόσφατα η  Γεωργία Σαδανά,
η οποία πήρε την απόφαση να κατη-
φορίσει στην πρωτεύουσα! Υπενθυμί-
ζουμε πως η ίδια μέχρι πρότινος
εργαζόταν στον τοπικό τηλεοπτικό
σταθμό Europe1 και… προεκλογικά
προσελήφθη ως υπεύθυνη γραφείο
τύπου της πρυτανείας του ΑΠΘ και
του γραφείο του πρύτανη Γιάννη Μυ-
λόπουλου.

✱ Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου

μάθησης συμμετέχει η Ένωση Συντα-

κτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδο-

νίας - Θράκης. Η ΕΣΗΕΜ-Θ με τη

βοήθεια οκτώ εταίρων από την Ελλάδα,

την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ολλανδία,

το Βέλγιο και τη Ρουμανία θα εντοπίσει

και θα καταγράψει τα συστήματα και τη

μεθοδολογία εκπαίδευσης των δημο-

σιογράφων στις χώρες των συμμετε-

χόντων εταίρων και θα συγκροτήσει

ένα πρόγραμμα κατάρτισης με βάση τις

ανάγκες και τις δεξιότητες των εργαζο-

μένων στον Τύπο. 

«Μ
πηχτές» μέσω facebook για τους δημοσιογράφους Γιώργο

Τούλα από το free press περιοδικό Parallaxi και τον εκδότη του

περιοδικού Soul Στέφανο Τσιτσόπουλο. Η «βεντέτα» των δυο

δημοσιογράφων κρατά χρόνια όμως τους τελευταίους μήνες δεν κρατούν

ούτε τα προσχήματα. Έτσι, μπορεί ο τελευταίος να μην αντέδρασε όταν ο

πρώτος είχε αναρτήσει στην προσωπική του σελίδα στο facebook την από-

φαση του τότε υπουργού Πολιτισμού, Παύλου Γερουλάνου να τον τοποθε-

τήσει στο διοικητικό συμβούλιο του Μεγάρου Μουσικής μετά όχι και τόσο

κολακευτικών σχολίων, ο Τσιτσόπουλος πήρε το αίμα του πίσω! Άλλωστε η

εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο! Πρόσφατα, ανάρτησε σχετικό

έγγραφο (από τη διαύγεια) του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο φαί-

νεται πως το υπουργείο επιχορήγησε με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό

των 15.000 ευρώ δράση του περιοδικού Parallaxi και της ομάδας ακτιβι-

σμού «Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς». «Το κράτος «αλλιώς»! Επειδή πολλή συ-

ζήτηση γίνεται περί δράσεων, ενεργών πολιτών, αστικών πειραμάτων

και άλλα κλάιν μάιν φροϊλάιν» έγραψε ο Τσιτσόπουλος συνεχίζοντας την

κόντρα που όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει τέλος!

✱Το πρόγραμμα του σταθμού αρχίζει καθημερινά στις 6 το πρωί με το δί-
δυμο των Σάκη Μόσχη και Μιχάλη Φωτιάδη να αναλύουν τις πρώτες ειδή-
σεις της ημέρας. Στις 8.30 τη σκυτάλη παίρνει ο Στέφανος Διαμαντόπουλος,
με την εκπομπή "Ανοιχτή γραμμή". Ακολουθεί από τις 11 και μετά ο Διογέ-
νης Δασκάλου με την εκπομπή "Happyland - Mια ώρα σ’ άλλη χώρα". Στις
12 το μεσημέρι η Κλαούντια Έγγερς και ο Σωτήρης Κυριακίδης παρουσιά-
ζουν τους "Κανόνες Εμπλοκής" ενώ στις 2 το μεσημέρι σειρά παίρνει ο
Γιώργος Μύρτσος με την εκπομπή "Παίξτε μπάλα".  Η Πέτρα Καρυώτη καλεί
τους ακροατές σ’ ένα δίωρο μαγκαζίνο με τον τίτλο: "Μαζί ξεπερνάμε την
κρίση" από τις 4-6 το απόγευμα, ενώ στις 6 είναι σε επανάληψη η εκπομπή
του Διογένη Δασκάλου. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ η Μάρθα Αλεξίου και
ο Νίκος Μαρόγλου παρουσιάζουν την εκπομπή "Η λαίδη και ο αλήτης", ενώ
στις 10 τη σκυτάλη παίρνει η Κατερίνα Χέλμη.  

Προκλητική απόλυση 
δημοσιογράφου στον 9.84

Ε
ξάντλησε τα όρια της εκδικητικότητας

ο διευθυντής του «Αθήνα 9,84» Τάκης

Καμπύλης, ο οποίος αποφάσισε προ-

κλητικά να απολυθεί η δημοσιογράφος Λαμ-

πρινή Θωμά από τον σταθμό, επειδή

«διέπραξε το «ατόπημα» να διευκρινίσει από

την εκπομπή της ότι οι δημοσιογράφοι δεν

υιοθετούν περιεχόμενο ανακοίνωσης της δι-

οίκησης εναντίον της ΕΣΗΕΑ». Όπως αναφέ-

ρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακε-

δονίας Θράκης, όταν δεν είχε καν τεθεί ζή-

τημα απόλυσης αλλά μετακίνησης της

συναδέλφου, ότι το διευθυντικό δικαίωμα

δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει την ανάγκη

προστασίας της ελευθερίας του λόγου και

κάλεσε με επιστολή της τον δήμαρχο Αθη-

ναίων Γιώργο Καμίνη να προστατεύσει το

δημοτικό Μέσο της Αθήνας από το στίγμα

μιας εκδικητικής και κατάφορα αντιδεοντο-

λογικής διευθυντικής απόφασης.

Αντιθέτως ο δήμαρχος Αθηναίων, και

πρώην Συνήγορος του Πολίτη,  έβαλε την

υπογραφή του στην απόλυση μιας δημοσιο-

γράφου που υπερασπίστηκε το δικαίωμα

στην ελεύθερη διατύπωση άποψης σε έναν

φορέα ενημέρωσης που έχει, με την ευρεία

έννοια, δημόσιο χαρακτήρα. Καλούμε τους

κυρίους Καμπύλη και Καμίνη να ανακαλέ-

σουν άμεσα την προκλητική εκδικητική από-

φαση για την απόλυση της συναδέλφου, τα

δικαιώματα της οποίας θα υπερασπιστούμε

με κάθε τρόπο που έχουμε στη διάθεσή

μας».  
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ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ pemptousia.gr

Web radio και web τηλεόραση 
εκπέμπουν από το… Άγιο Όρος!

A
κουγα και έβλεπα τον
ηγούμενο Εφραίμ από το…
σπίτι μου, μια από την κου-
ζίνα και μια από τον κα-
ναπέ μου! Κάποια στιγμή
ένιωσα ότι δεν είναι… πρέ-
πον, όμως τότε ήταν που

κατάλαβα ότι ο Θεός είναι παντού και μερι-
κές φορές και όσοι διατείνονται ότι τον εκ-
προσωπούν με λάθη ή παραλείψεις. Άσε που
άρχισα να μυρίζω και το λιβάνι της λειτουρ-
γίας και εκείνες τις μυρωδιές που «μου κου-
βαλούσε» κάθε φορά ο πατέρας μου όταν
επέστρεφε από την αθωνική πολιτεία, τότε
ακόμη που πήγαινε να προ-
σκυνήσει και να προσευ-
χηθεί για το καλό μου. 

Το θαύμα της τε-
χνολογίας  έφερε το
Άγιο Όρος, σε μένα
και μάλιστα με
dolby surround
ήχο! Τόσο καλά!
Σχεδόν απίστευτο.
Κι ύστερα σου λένε
ότι δεν γίνονται στις
μέρες μας θαύματα! Η
μονή Βατοπαιδίου αξιοποι-
ώντας τις δυνατότητες και το
διαδίκτυο μέσω ιντερνετικού ραδιο-
φώνου και τηλεόρασης… ξέφυγε -με την
καλή έννοια αυτή τη φορά κατά την άποψη
μου - από τα γεωγραφικά όρια του Αγίου
Όρους και μας κάνει όλους κοινωνούς της
πνευματικότητας του που  ως γυναίκες «δια-
βάζουμε» σε βιβλία, «ακούμε» από μονα-
χούς και «βλέπουμε από μακριά και με τα
κιάλια»! Δεν είναι και λίγο…

Περισσότεροι από 50 επιστημονικοί συ-
νεργάτες και σύμβουλοι με διευθυντή σύν-
ταξης τον επίκουρο καθηγητή Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης,
Νίκο Κόϊο εργάζονται στην ιστοσελίδα της
Ιεράς Μονής με την ονομασία
pemptousia.gr. Στην αρχική σελίδα ο ανα-
γνώστης μπορεί να ενημερωθεί για διάφορα
πολιτιστικά κυρίως δρώμενα, καθώς επίσης

και για αφιερώματα, όπως για παράδειγμα
για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. 

Οι περισσότεροι επιστημονικοί συνεργάτες
και σύμβουλοι είναι καθηγητές διαφόρων
Πανεπιστημιακών Σχολών τόσο της Θεσσα-
λονίκης όσο και άλλων πόλεων της Ελλά-
δας αλλά και του εξωτερικού. Το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αναρτη-
μένο και ταυτόχρονα μετραφρασμένο σε …
τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγ-
γλικά, ρώσικα και ρουμάνικα) σε μια
προσπάθεια των αρμοδίων να στή-
σουν… γέφυρες με πιστούς και σε
άλλες περιοχές εκτός της χώρας

μας. 

Ένας κι ένας…
Α ρ χ ι σ υ ν τ ά κ τ ε ς

στον τομέα της θρη-
σκείας είναι ο δρ
θεολογίας, φυσι-
κός, Πέτρος Πανα-
γιωτόπουλος, ο δρ
θεολογίας, Βασί-

λειος Τζέρπος, και ο θεο-
λόγος Ειρήνη Κασάπη, με
επιστημονικούς συμβού-
λους μεταξύ άλλων τον

πρωτοπρεσβύτερο Βασί-
λειο Καλλιακμάνη, τον ομό-

τιμο καθηγητή Θεολογικής
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, Νικόλαο Κόϊο, τον πρωτοπρεσβύτερο
Γιώργο Μεταλληνό, τον καθηγητή Θεολογι-
κής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκο
Νικολαΐδη.

Στον τομέα των επιστημών αρχισυντάκτης
είναι ο μηχανολόγος μηχανικός, δημοσιο-
γράφος, Νικόλαος Λουπάκης με επιστημο-
νικούς συμβούλους μεταξύ άλλων τον
διευθυντή Ερευνών Ινστιτούτου Μικροηλε-
κτρονικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ευάγγελο
Γογγολίδη,  τον επίκουρο καθηγητή Αστρο-
φυσικής του τμήματος Φυσικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών Μάνο Δανέζη, τον
ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό και και τον ομό-
τιμο καθηγητή Αγγειοχειρουργικής της Ιατρι-

κής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Παναγιώτη Δημακάκο. 

Στον τομέα του Πολιτισμού αρχι-
συντάκτες είναι ο δρ του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου, Γεώργιος Κωνσταντίνου, η δημοσιο-
γράφος Αικατερίνα Χουζούρη και ο υπ. δρ.
μουσικολογίας ΑΠΘ Βασίλειος Χάδος με
επιστημονικούς συνεργάτες μεταξύ άλλων
την επίκουρο καθηγήτρια της Ιστορικής
Μουσικολογίας Μαρία Αλεξάνδρου, τον
αναπληρωτή καθηγητή Λαογραφίας Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Μανώλη
Βαρβούνη και τον ομότιμο καθηγητής Χρι-
στιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευθύμιο
Τσιγαρίδα. 

Η χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος
πιθανότατα (ή κατ΄ άλλους… φυσικά) είναι
με κοινοτικά κονδύλια! Λίαν συντόμως πε-
ρισσότερα για το πρόγραμμα που ακόμη δεν
έχει ολοκληρωθεί.

ΥΓ: Και τώρα… διαφημίσεις;

Κυριακή πρωί πρωί κι ήμουν στο Άγιο Όρος! Σιγά το δύσκολο! Με τη
βοήθεια του… Θεού έγινε κι αυτό κι ας είμαι γυναίκα! Η φωνή του
Εφραίμ αντηχούσε μέσα στα αυτιά μου «καμπάνα» ενώ σχεδόν ένιωθα
να με ραίνει με το αγιασμένο νερό! Όλα τα έβλεπα… τρισδιάστατα! Περ-
πατούσα στο Περιβόλι της Παναγίας και «δεν άνοιγε μύτη» από δηλώ-
σεις, αντεγκλήσεις, διαφωνίες και διαμαρτυρίες, ανδρών και μοναχών!

Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου

melinakarapanagiotidou@blogspot.com

Αντιδράσεις
Φυσικά υπάρχουν και οι ανάλογες αν-

τιδράσεις για τον… εκσυγχρονισμό της

συγκεκριμένης μονής, κάτι που ως ση-

μείο ήταν αναμενόμενες. Ίσως αυτή είναι

η αιτία που οι συντελεστές της προσπά-

θειας το πάνε λάου λαού, για να μην προ-

καλέσουν τους «παραδοσιακούς» του

Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας που δεν

θέλουν και δεν θα ανεχθούν να μετατρα-

πούν οι λειτουργίες σε… σόου – όπως

μου είπε ένας εξ αυτών – και εμπορικά

προϊόντα με διαφημίσεις! Ο χαρακτήρας

του Αγίου Όρους ήδη έχει υποστεί μεγάλο

στραπάτσο, ας μην το βεβηλώσουμε

ακόμη περισσότερο…».
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✱Ανεβαίνουν οι ενδοπαραταξιακοί τόνοι στην

ομάδα του εν αργία Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας, Παναγιώτη Ψωμιάδη με αφορμή

τον ισολογισμό της Μητροπολιτικής Ενότητας

Θεσσαλονίκης για το 2011, τον οποίο αρνήθηκε

να υπογράψει ο Απόστολος Τζιτζικώστας και

μετά τις εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει η

διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας Α. Τομ-

πουλίδου. 

✱Νέο θερμό επεισόδιο έλαβε χώρα ανά-
μεσα στο γενικό γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Δημήτρη Λευκόπουλο και το
σύμβουλο και πρώην δήμαρχο Σοχού,
φάνη Παπά. ενώ οι δυο τους συζητού-
σαν για τα ζητήματα που προέκυψαν
οδηγήθηκαν σε… αδιέξοδο. «Θέλω δέκα
σαν κι εσένα» είπε ο Λευκόπουλος για να
λάβει την απάντηση «δεν χρειάζεσαι δέκα
αλλά τέσσερις για να σε κουβαλήσουν». 

✱Η απάντηση Παππά πάντως, σχολιάστηκε ποι-

κιλοτρόπως μεταξύ των μελών της δημοτικής

παράταξης. Ο πρώην δήμαρχος Σοχού μάλιστα

αναγκάστηκε να δικαιολογηθεί, ουκ ολίγες

φορές, γι’ αυτήν του την απάντηση ενώ δεν

ήταν λίγοι εκείνοι που το σχολίασαν κατά τη

διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε χθες

στην Περιφέρεια. 

✱Στο μεταξύ, τα 23 εκατομμύρια ευρώ
που εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογα-
ριασμούς και την ύπαρξη τους αγνοούσε
ο αντιπεριφερειάρχης απόστολος Τζιτζι-
κώστας εκτός από ότι έχουν δώσει τροφή
για ποικίλα σχόλια έγιναν και… ανέκ-
δοτο. Στους διαδρόμους της Περιφέρειας
κυκλοφορεί το εξής: «αν ρωτήσεις έναν
μαθηματικό πόσο κάνει ένα και ένα θα
σου απαντήσει δυο. αν ρωτήσεις έναν
στατιστικό θα σου πει δυο με ενδεχόμενη
απόκλιση 0,5%. αν ρωτήσεις έναν λογι-
στή θα σου πει… πόσο θέλεις να τα βγά-
λουμε. αν ρωτήσεις τον Ψωμιάδη θα σου
απαντήσει… ρώτα την Τομπουλίδου». 

✱Υ.Γ.: Μήπως, λέμε μήπως, να αφήνατε

κύριοι της Περιφέρειας στην άκρη τους

ισχυρισμούς «το είπα στο σκύλο μου και ο

σκύλος στην ουρά του» και να ρίχνατε το

ενδιαφέρον σας στα πολλά προβλήματα

που αντιμετωπίζει η πόλη και οι κάτοικοί

της; 

Β. Όλγας 191

Μαθαίνουμε πως τον τελευταίο καιρό ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τις Σέρρες και

περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Μάρκος Μπόλαρης αρνείται πει-

σματικά να σηκώσει το τηλέφωνο σε κομματικά στελέχη της Ιπποκράτους. Σύμφωνα

με πληροφορίες της «Κ», ο πρώην υφυπουργός απέχει, επίσης, και από τις διαδικα-

σίες ανασυγκρότησης του Κινήματος που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Μήπως, λέμε μήπως, ο Μάρκος σιγά σιγά αποστασιοποιείται στέλνοντας μ’ αυτόν

τον τρόπο τα μηνύματά του στα υψηλά πατώματα της Ιπποκράτους; Στους διαδρόμους

του ΠΑΣΟΚ πάντως ακούγεται έντονα πως θα καταψηφίσει τα νέα μέτρα!

Όλο και περισσότερο ακούγεται το όνομα του πολιτευτή της ΝΔ, Παντελή Τσα-

κίρη για τη θέση διοικητή νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, θέση που αναμένεται

να του εμπιστευτεί το κόμμα. Ο νεαρός από το Ωραιόκαστρο για πολλούς απο-

τελεί ελπίδα για το κόμμα, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν με άσχημα

λόγια για το πρόσωπό του. Οι κακές γλώσσες λένε ότι οι πολιτικές φιλοδοξίες

του τον έχουν… οδηγήσει να φέρεται με υπεροψία προκαλώντας αντιπάθειες

ακόμη και στους κόλπους της ΝΔ. Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι συνεργάτες του

οι οποίοι του έχουν γυρίσει την πλάτη, διαμηνύοντάς του ότι αν δεν αλλάξει

συμπεριφορά, δεν πρόκειται να τον στηρίξουν ξανά. 

Καταψηφίζει ο Μπόλαρης; 

Μ
ε νύχια και

με δόντια,

προσπαθεί

να κρατήσει ενωμένη

την κυβερνώσα δημο-

τική παράταξη «Πρω-

τοβουλία» στο δήμο

Θεσσαλονίκης ο πρό-

εδρος του δημοτικού

συμβουλίου Παναγιώ-

της Αβραμόπουλος. 

Αν και οι σχέσεις

του με τον έτερο της

λεγόμενης και… ξεχα-

σμένης τρόικας Αν-

δρέα Κουράκη δεν είναι πια οι καλύτερες φαίνεται ότι έχει αναλάβει

ατύπως μια συνολική προσπάθεια συσπείρωσης της ομάδας στην

οποία ανταποκρίνονται οι περισσότεροι, κυρίως νέοι και πολλά υπο-

σχόμενοι, όπως ο κ. Ζέρβας, παρακολουθώντας την εμπειρία και τη

ψυχραιμία του στα δύσκολα της αυτοδιοίκησης. 

Ο πρόεδρος λόγω των πολλών απουσιών του κυρ Γιάννη -που

ως γνωστόν βαριέται εύκολα τους τύπους και τις… υπογραφές- εμ-

φανίζεται κουρασμένος και βαριεστημένος σε θέματα της αρμοδιό-

τητάς του και έτσι ο κ. Αβραμόπουλος αναγκάζεται να τον

υποκαθιστά και να γίνεται ο αντ’ αυτου ανάμεσα σε αντιδημάρχους,

που ούτε μιλιούνται, ούτε βλέπονται παρά μόνο για τα μάτια του

Μπουτάρη και των τηλεοπτικών καμερών της δημοτικής τηλεόρα-

σης την ώρα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.  

Πράγματα φοβερά και τρομερά… υπόσχεται ο πρώην βουλευτής του ΛΑΟΣ Άγ-

γελος Κολοκοτρώνης και σημερινός πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής Βο-

ρείου Ελλάδος μιλώντας στην «Κ» για την πορεία ανασύνταξης του κόμματος.

Ο ίδιος απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες αρκέστηκε όμως να δηλώσει πως οι

ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν. Η αλήθεια είναι πως κάτι αντιληφθήκαμε όταν

είδαμε το Γιώργο Καρατζαφέρη στον «ανανεωμένο» του τηλεοπτικό σταθμό

να παρουσιάζει… μουσική εκπομπή!

Μεγάλα λόγια και έργα

Ψάχνοντας τον… νέο!
ξεφραγΟ αμπέλι θυμίζει η Δημοκρατική

Αριστερά Θεσσαλονίκης. Μετά την κά-

θοδο στην Αθήνα του Σάκη Παπαθανα-
σίου, πρώην γραμματέα της οργάνωσης

και σημερινό «δεξί» χέρι του Φώτη Κου-

βέλη στις συζητήσεις με τους άλλους δυο

κυβερνητικούς εταίρους, φαίνεται πως

όσοι έχουν απομείνει έχουν χάσει τα

αυγά και τα πασχάλια! Για παράδειγμα,

την περασμένη εβδομάδα οι επιτελείς της

κομματικής οργάνωσης στην Α’ περιφέ-

ρεια είχαν εκλογές, προκειμένου να εκλέ-

ξουν τον άνθρωπο που θα διαδεχτεί τον

κ. Παπαθανασίου. Μια ημέρα μετά τις

εκλογές, όταν η «Κ» ζήτησε τα στοιχεία

του νέου γραμματέα, κανείς δεν ήξερε

ποιος ήταν αυτός. Οι υπάλληλοι του κόμ-

ματος μάλιστα μας παρέπεμψαν στον κ.

Παπαθανασίου. «Σύντροφοι» εκεί στο

κόμμα Κουβέλη εμείς μάθαμε ποιος είναι

ο… άνθρωπος-μυστήριο. Λέγεται Πανα-
γιώτης Δημητρακάς! Ελπίζουμε να σας

βοηθήσαμε έστω και λίγο!

πολλαπλασιaζονται τα κομματικά στελέχη της Νέας

Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη που «φλερτά-

ρουν» με την ιδέα να τοποθετηθούν επικεφαλής

της ΕΡΤ3 αλλά και των δημοσίων ραδιοφωνικών

σταθμών. Και ενώ υπάρχουν πέντε-έξι που «παί-

ζουν» για τη… διακοσμητική θέση του προέδρου

της Διοικούσας Επιτροπής του τρίτου κρατικού

καναλιού, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΝΟΔΕ

Κεντρικού Τομέα, Τάσος Εμμανουηλίδης φαίνεται

να είναι αυτός που θα προεδρεύει των... FM! Βέ-

βαια, ως γνωστό σε αυτές τις περιπτώσεις

επειδή… «τα πάντα ρει», θα αρκεστούμε να πούμε

πως ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά έχουν

δώσει το «πράσινο» φως για να ανακοινωθούν

οι νέες διοικήσεις των φορέων και των οργανι-

σμών της πόλης. Οι καθυστερήσεις και οι όποιες

αλλαγές έρχονται από Συγγρού μεριά…

Πάει για πρόεδρος

Ποια δικηγόρος που ποστάρει στο fb 

συνεχώς φωτογραφίες - που βγάζει μόνη

της – ακολουθεί παντού τον βουλευτή της

ΝΔ που βιάστηκε να εξαγγείλει τη νέα κά-

θοδό του στις επόμενες δημοτικές εκλογές, 

αν και απέτυχε να τις κερδίσει;

K
O

Y
IZ

Σεμνά και ταπεινά για τον Σαλονικιό αναπληρωτή

υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής Σταύρο Καλαφάτη, ο οποίος άφησε στο γκαράζ τα

υπουργικά αυτοκίνητα και κόβει βόλτες στην πόλη με ένα

Citroen C3 κόκκινου χρώματος. Ας ελπίσουμε, βέβαια, ο

κύριος που οδηγούσε το αυτοκίνητο να μην είναι άνδρας

της προσωπικής του ασφάλειας γιατί ως γνωστόν ο αρ-

χηγός της Αστυνομίας τα έχει απαγορεύσει αυτά! Για να

πούμε πάντως την αλήθεια εμείς δεν είδαμε και τρίτο

επιβάτη στο όχημα!

Μικρό καλάθι...

Ο Σταύρος με λίγα… κυβικά 

Ο κ. δήμαρχος λείπει 
αλλά θα σας δει ο κ. πρόεδρος…
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