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σελ. 4

«Τ
ςςς,τιναμαςπεικιαυτόςοsur-
vivor;Επειδήανάβειφωτιάτρί-
βονταςξύλακαιζειτρώγοντας

φίδια;Σιγά…Εμείςεδώστηνπόληναδεις
τι κάνουμε…». Πολύ ενδιαφέρουσα η
άποψηπερί επιβίωσης,φίλουμικρομε-
σαίου,γιατηνκατάστασητωνανθρώπων
τηςαγοράςστηνπαρούσασυγκυρία.
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«Δώρο» της Τρόικας
στους ξενοδόχους σε
βάρος των... ταξιτζήδων!

Ο εργολάβος της ανάπλασης της
Ν. Παραλίας στέλνει το δήμο
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού!

σελ. 12-13σελ. 3

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

σελ. 10-11

Στο άρθρο 99… «επιχειρεί» να μπει για δεύτερη
φορά ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Δ. Μπακατσέλος!

Σούπερ μάρκετ
παραβάσεων

σελ. 6

σελ. 14 - 15

σελ. 22

Η έρευνα της «Κ» θα συνεχισθεί για αλυσίδες τροφίμων στον νομό Θεσσαλονίκης, 
με πρόστιμα... μαμούθ από τον ΕΦΕΤ, καταγγελίες του Ε.Κ.Θ. και ερωτήσεις στη Βουλή

❱❱ Ο γραμματέας της ΝΔ 
Μ. Κεφαλογιάννης δεν θέλει 
ανασχηματισμό. 

❱❱ Ο δήμαρχος Καλαμαριάς δεν
έχει αρμοδιότητες στην 
παραλία του!

❱❱ Οι βουλευτίνες που κάθισαν
στα έδρανα λόγω… χρυσού!

❱❱ Κόπηκαν δένδρα για τη θέα της 
Χριστουγεννιάτικης γιορτής!

❱❱ Περιέργη υπόθεση 
υπεξαίρεσης στην ΕΡΤ3

❱❱ Aρθρογραφούν: 
Θ. Καράογλου, Γ. Ιωαννίδης, 
Μ. Πασχαλίδου, Δ. Γαρούφας, 
Κ. Πλαγάκος



«Τ
ςςς, τι να μας πει κι αυτός ο

survivor; Επειδή ανάβει

φωτιά τρίβοντας ξύλα και

ζει τρώγοντας φίδια; Σιγά… Εμείς εδώ

στην πόλη να δεις τι κάνουμε…». 

Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη περί

επιβίωσης, φίλου μικρομεσαίου, για την

κατάσταση των ανθρώπων της αγοράς

στην παρούσα συγκυρία. Μου θύμισε

δε και το ντοκιμαντέρ, όπου αφήνουν

έναν τύπο για μία εβδομάδα στη σα-

βάνα της Αφρικής ή τους πάγους του

Βορείου Πόλου ή την ζούγκλα του

Αμαζονίου και πρέπει μόνος του να επι-

βιώσει.

Τρώει έντομα, ερπετά, φυτά, πίνει

νερό από λακκούβες και ποτάμια, ψα-

ρεύει και στήνει παγίδες σε μικρά ζώα.

Ταυτόχρονα, πρέπει να φυλάγεται από

θηρία, δηλητηριώδη έντομα και σκορ-

πιούς. Ο φίλος όμως όλα αυτά τα

ακούει βερεσέ! Ισχυρίζεται ότι είναι κα-

λύτερος και μεγαλύτερος… survivor και

μάλιστα σε αστικό περιβάλλον. Μου

φάνηκε υπερβολικός ως και… αστείος

και ζήτησα εξηγήσεις.

«Κοίτα – μου λέει - η ζωή μου εξαρ-

τάται από την επιχειρηματική μου

δράση και αυτή… κινδυνεύει και απει-

λείται διαρκώς. Κάθε μέρα πρέπει να

επινοήσω τρόπους για να κερδίζω χρή-

ματα, ώστε να πληρώσω το νοίκι της

δουλειάς, το ρεύμα, το τηλέφωνο, τους

υπαλλήλους μου, το ΤΕΒΕ και το ΦΠΑ.

Επίσης να ζητήσω ανανέωση του χρό-

νου πληρωμής επιταγών και ταυτό-

χρονα να εισπράξω αυτά που μου

χρωστάνε. Να προσέξω να μην πέσω

σε παγίδες που έχουν στήσει διάφορα…

λαμόγια και τους στείλω εμπορεύματα

τα οποία δεν θα τα πληρωθώ. Να αν-

ταγωνιστώ τις τιμές, να μην με κοροϊ-

δέψει ο μεταφορέας, να ελέγχω τους

συνεργάτες να μην τεμπελιάζουν, να

ψάχνω προϊόντα για να τα πουλάω με

έκπτωση. Να προσέχω μην γίνει λάθος

με την εφορία και να εφευρίσκω πατέν-

τες όπως να αγοράζω ένα στοκ που το

εμπλουτίζω, για να το δώσω ακριβό-

τερα κτλ κτλ. Φέρε μου εκείνον τον

τύπο που την γλυτώνει από τα λιοντά-

ρια και τις αρκούδες και βάλτον στο

δικό μας περιβάλλον - με τις τράπεζες,

την κίνηση στους δρόμους, τις κλήσεις

της τροχαίας, την γραφειοκρατία, τις

καθυστερήσεις στα τελωνεία, τα παιχνί-

δια των κομμάτων και των κάθε είδους

λόμπι και καρτέλ, τις απεργίες και τις

συντεχνίες και αν επιβιώσει μία… εβδο-

μάδα τότε θα τον παραδεχτώ».

Ενδιαφέρουσα άποψη και ομολογώ

ότι από τότε άρχισα να κοιτώ με άλλο

βλέμμα τον survivor στον τόπο μου…
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Συνέχεια από σελ. 1

✔ Ξαπλώστε τον Τατσόπουλο για 2-3 συ-
νεδρίες στον καναπέ του Βαρτζόπουλου, να
τον ψυχαναλύσει. Ή θα του περάσει …η
όρεξη, ή θα γίνει νεοδημοκράτης. 

✔ Ο Βαρτζόπουλος πάντως, είναι σί-
γουρα ο καταλληλότερος για να εξασφαλί-
σει ήρεμο κλίμα και ψυχραιμία στο
κυβερνητικό σχήμα. Αρκεί να κυκλοφορεί
με το συνταγολόγιο πρόχειρο. Λίγα βάλιουμ
στον έναν, κανένα απλό λεξοτανίλ στον
άλλον… 

✔ Μόνο μη ρωτήσει κανείς… πόσα έχει
αυτή η δόση, εννοώντας χάπια, και απαντή-
σει ο Βαρτζόπουλος 31 εννοώντας δισεκα-
τομμύρια. Θα έχουμε δράματα!

✔ Ο Τατσόπουλος πάντως, μην ανησυ-
χείτε, δεν θα έρθει απροειδοποίητα στη
Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε εγκαίρως τα
βογγητά να πλησιάζουν: Λαμία, Βόλο, Λά-
ρισα, Κατερίνη… Τουλάχιστον θα προετοι-
μαστούμε ψυχολογικά!

✔ Τα θαλασσοπούλια είναι πολλά! Το Τα-
τσοπούλι ένα! Αλλά τι ένα, ε;

✔ Η Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων
που βρίσκεται στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης,
απέκτησε ανταγωνισμό. Ετοιμάζεται να
ανοίξει Τμήμα στο ΑΠΘ ο Μυλόπουλος. Σου

λέει, μας γυροφέρνουν που μας γυροφέρ-
νουν, δεν μπορούν να διδάσκουν και από
κανένα διωράκι εμβόλιμα;  

✔ Ο Πρύτανης του ΑΠΘ εξοργίστηκε που
μπήκανε οι αστυνομικοί στο πανεπιστήμιο,
μόλις οι αντιεξουσιαστές «μπουρλοτιάσανε»
τα σκουπίδια! Σου λέει, όπα ρε φίλε, διαχεί-
ριση απορριμμάτων κάνουν τα παιδιά!

✔ Τώρα ξέρετε που θα ανοίξει ο Σταθμός
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αν
δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ευκαρπία!

✔ Ο Μπουτάρης έφερε πολύ… «ποιοτικό»
τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Ρωτήστε τους
ταξιτζήδες να σας πουν. Από το αεροδρόμιο
ξεκινάνε τα παζάρια! Λέει ο ταξιτζής, πως
μέχρι το κέντρο η ταρίφα είναι περίπου 16-
17 ευρώ. Και απαντά ο τουρίστας «με 10
ευρώ με πας; Αυτά έχω.»

✔ Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας πρέπει να
είναι ο μόνος αντιδήμαρχος που δεν άφησε
μόνο του τον Μπουτάρη, όταν μπουκάρανε
οι εργαζόμενοι στο δημαρχείο εξοργισμέ-
νοι… Όλοι οι άλλοι, έγιναν καπνός!

✔ Το Photoshop έκανε υπερωρίες στη
γυμνή φωτογράφιση των 40 Θεσσαλονι-
κέων στο Adore! Δεν θα αποκαλύψω ποια
κορμιά …δουλεύτηκαν περισσότερο (με το
πρόγραμμα), διότι η φωτογράφιση ήταν για
καλό σκοπό.

✔ Για την Έλενα Ράπτη μόνο, χρησιμο-
ποιήθηκε άλλο πρόγραμμα, το… Photostop!

Γι’ αυτό μας προέκυψε …ασώματος κεφαλή!

✔ Τσάμικο τον χορεύει τον Λυκουρέν-
τζο ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
μέχρι να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο Σαμα-
ράς από το υπουργείο Υγείας. Και που να
δεις πως τον καρτερούν στη Θεσσαλονίκη
οι νεφροπαθείς και τα ΑμεΑ. Θα έρθει όταν
δεν θα έχει μείνει γωνιά να κρυφτεί απ’ τους
νεφροπαθείς και τα ΑμεΑ της Αθήνας.

✔ Χωρίς τον Σιμόπουλο λογαριάζει ο
ΟΑΣΘ, που απειλεί την κυβέρνηση ότι θα
διακόψει τα δρομολόγια από την 1η Δεκεμ-
βρίου, αν δεν στείλει λεφτά. Δεν χρειαζόμα-
στε λεωφορεία ρε! Θα έχουμε Μετρό! Γιατί
νομίζετε ότι έχει αυξήσει ο κύριος Γενικός,
τους ρυθμούς …των συσκέψεων;

✔ Είδατε όμως ο Μπουτάρης, πως δι-
καιώνεται στο θέμα των σκουπιδιών; Τώρα
με τις απεργίες που στους άλλους δήμους
…τρελαίνονται από την μπόχα, οι Θεσσαλο-
νικείς αντέχουμε γιατί τόσο καιρό μας έχει
προπονημένους ο καλύτερος δήμαρχος του
κόσμου! Και τρίμαρχος μη σου πω…

✔   Να χρηματοδοτήσει η ΕΡΤ κι άλλο
ντοκιμαντέρ για τον δήμαρχο αμέσως! Ο τίτ-
λος ας είναι… «δύο βήματα πίσω».

Ο Σκαντζόχοιρος

Υ.Γ.: Διόλου ασυνήθιστο για... αναρμόδιο, να

εκφράζεται μέσω υποαναρμοδίων.

Τα... αγκάθια!
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Η δεύτερη ευκαιρία 
της Θεσσαλονίκης

Του Θ. Καράογλου* 

Έ
χοντας περάσει στο δεύτερο

αιώνα ελευθερίας, η Θεσσαλονίκη

εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο

για τον Ελληνισμό, σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης,

καθώς και επιτομή του κοσμοπολιτισμού. Δεν υπάρχει

άλλη πόλη στον ελληνικό χώρο που να περπάτησε στην

ιστορία, σηκώνοντας στις πλάτες της ένα τόσο βαρύ φορ-

τίο ιστορικών γεγονότων. Αν και θα ακουστεί κοινότυπο,

η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένδοξο παρελθόν, αξιόλογο

παρόν και αναμφίβολα μπορεί να έχει λαμπρό μέλλον.

Αμέσως μετά την απελευθέρωσή της, η γεωστρατη-

γική της θέση την ανέδειξε σε «πύλη εισόδου» της Νοτι-

οανατολικής Ευρώπης, σε εμπορικό και ναυτιλιακό

κέντρο και συνέβαλε τα μέγιστα στην δυναμική οικονο-

μική παρουσία που κατέγραψε στην ευρύτερη περιοχή

της Μεσογείου. Ακολούθησαν χρόνια γόνιμα και χάρη

στη δυναμική που της προσέδωσε η διοργάνωση της

Δ.Ε.Θ., σε συνδυασμό με την πολύπλευρη οικονομική και

εμπορική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στην πε-

ριοχή, η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε καθοριστική συνιστώσα

της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Μόνο που η εξέλιξη των πραγμάτων δεν δικαίωσε τις

προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν.

Εκατό χρόνια μετά την απελευθέρωσή της η Θεσσα-

λονίκη βρίσκεται δυστυχώς στην ίδια αφετηρία, αγωνι-

ζόμενη να αναβαθμιστεί και να αποτινάξει την έλλειψη

ανταγωνιστικότητας που τη χαρακτηρίζει τα τελευταία

χρόνια. Ασφαλώς η προσπάθεια ανάκαμψης της τοπικής

οικονομίας είναι αλληλένδετη με την ανασυγκρότηση της

εθνικής μας οικονομίας και την υλοποίηση ενός εθνικού

σχεδίου δράσης, το οποίο θα βασίζεται στο δίπολο καινο-

τομία και ανταγωνιστικότητα. 

Εκμεταλλευόμενη σωστά τη στρατηγική γεωγραφική

της θέση, προτάσσοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτή-

ματα και επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητα, η Θεσ-

σαλονίκη οφείλει να αποκτήσει νέο βηματισμό και -γιατί

όχι- να… συστηθεί εκ νέου, τόσο στην Ελλάδα όσο και

στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα η Βόρεια Ελλάδα

να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα σημαντικά προβλή-

ματα ύφεσης και αποβιομηχάνισης που αντιμετωπίζει, η

Κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας προχώρησε στην επα-

νασύσταση του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, θέ-

τοντας ως βασική προτεραιότητα την μετεξέλιξη της

Βόρειας Ελλάδας σε πολυεργαλείο ανάπτυξης.

Κινούμενο προς αυτήν την κατεύθυνση το ΥΜΑΘ προ-

χωρά στην εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών που θα κα-

ταστήσουν τη Μακεδονία και τη Θράκη επίκεντρο των

οικονομικών δραστηριοτήτων. Ήδη στο Γραφείο Εξυπη-

ρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου Μακεδονίας και

Θράκης, όπου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 θα συνεχίζεται

η υποδοχή και παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων του

Νόμου 3908/11, έχουν κατατεθεί 93 επενδυτικά σχέδια

συνολικού ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ και

έπεται συνέχεια. Παράλληλα η αναβάθμιση του θεσμού

της Δ.Ε.Θ. και του λιμανιού, η όσο το δυνατόν καλύτερη

αξιοποίηση του αεροδρομίου «Μακεδονία» και η αναβάθ-

μιση όλων των φυσικών πλεονεκτημάτων της Θεσσα-

λονίκης, μπορούν να καθιερώσουν την πόλη μας ως

εμπορική «πύλη» της Ευρώπης. Στο χέρι μας είναι να τα

καταφέρουμε, αρκεί να απαλλάξουμε τη Θεσσαλονίκη

από τον φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας.

*Ο κ. Καράογλου είναι υπουργός Μακεδονίας - Θράκης

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΑΞΙ 

Της Χρύσας Κυριακού

Ε
ν μια νυκτί και μάλιστα…

κυριακάτικα πέρασε στο

μεσοπρόθεσμο η φωτο-

γραφική-διάταξη η

οποία δεν έχει καμία

σχέση με τα δημοσιονο-

μικά της χώρας, αλλά

φαίνεται πως βοηθά μεγάλες ξενοδοχει-

ακές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία

να βελτιώσουν τα… δικά τους δημοσιονο-

μικά στοιχεία σε βάρος του κλάδου των

ταξιτζήδων! Οι μεγάλες αυτές επιχειρή-

σεις, μπορούν να οικειοποιούνται δια

νόμου (πλέον) ένα σημαντικό -σε τζίρους-

τμήμα του μεταφορικού έργου που εκτε-

λούσαν τα ταξί, μεταξύ αεροδρομίων και

ξενοδοχειακών μονάδων.

Αυτό καταγγέλουν ιδιοκτήτες και οδηγοί

ταξί, υπογραμμίζοντας πως με την ψήφιση του

νόμου 4093/2012, δηλαδή του μεσοπρόθε-

σμου πλαισίου δημοσ/κης στρατηγικής 2013-

2016, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες

τουριστικών γραφείων και ξενοδοχειακών μο-

νάδων να χρησιμοποιούν δικά τους αυτοκίνητα

και να μεταφέρουν τους πελάτες τους από και

προς τα ξενοδοχεία της χώρας. Ο πρόεδρος

του σωματείου ιδιοκτητών ταξί Θεσσαλονίκης

«Ο Ερμής», Κ. Γιαννακάκης μιλώντας στην «Κ»

χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ανήθικη. «Ξέ-

ρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι παράνομο αλλά

αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Η από-

φαση αυτή βάζει ταφόπλακα στον κλάδο μας.

Έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα και αυτό

ήταν το κερασάκι στην τούρτα», είπε και επέρ-

ριψε ευθύνες τόσο στον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελ-

ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), όσο και

σε μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας, οι οποίοι,

όπως υποστήριξε, πίεσαν την κυβέρνηση και

τον αρμόδιο υπουργό, ώστε να περάσει το

μέτρο αυτό στο μεσοπρόθεσμο. «Δεν είναι η

πρώτη φορά που ο ΣΕΤΕ και διάφοροι μεγα-

λοεπιχειρηματίες προσπάθησαν να επιβάλλουν

την πρότασή τους αυτή στην ελληνική κυβέρ-

νηση. Η ιστορία αυτή δεν είναι καινούρια. Κατά

καιρούς πίεζαν την κυβέρνηση να το κάνει.

Τώρα όμως μας έφεραν προ τετελεσμένου γε-

γονότος», συμπλήρωσε ο κ. Γιαννακάκης.

«Άλλα μας… έταξαν»
Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Μετα-

φορών πέρασε εν κρυπτώ την εν λόγω διά-

ταξη, αν και αρχικά ο υπουργός, Κ. Χατζηδάκης

τους είχε ζητήσει να του στείλουν τις προτάσεις

του κλάδου σχετικά με το θέμα. «Ενώ ετοιμά-

ζαμε τη λίστα με τις προτάσεις μας, μας αγνόη-

σαν και μέσα σε μια νύκτα και μάλιστα

κυριακάτικα η διάταξη πέρασε. Μας είπαν φυ-

σικά ότι αυτό έγινε έπειτα από τις πιέσεις της

Τρόικας. Εμείς όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι ο

υπουργός πιέστηκε από μεγαλοεπιχειρηματίες,

τον ΣΕΤΕ και όλους αυτούς που έχουν σχέση

με τα τουριστικά να την περάσει», είπε ο κ.

Γιαννακάκης. «Τα χρήματα που χάνουμε είναι

πάρα πολλά. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προ-

βλήματα επιβίωσης με τον τζίρο μας να σημει-

ώνει πτώση άνω του 50%. Τα πράγματα για

εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολα» συνέχισε ο

πρόεδρος του σωματείου ιδιοκτητών ταξί

Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής». «Η πλήρη απελευ-

θέρωση του κλάδου των ταξί είναι λογικό ότι

μας οδηγεί στην εξαθλίωση. Το μεσοπρόθεσμο

ψηφίστηκε και όλοι μπορούν να καταλάβουν

τι σημαίνει αυτό για εμάς», κατέληξε. Τις επό-

μενες ημέρες στελέχη του κλάδου θα ξεκινή-

σουν περιοδεία σε όλη τη χώρα προκειμένου

να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες και οδηγούς

ταξί για τις επόμενες κινήσεις τους ενώ δεν

αποκλείεται να ξεκινήσουν άμεσα κινητοποι-

ήσεις αντιδρώντας στις αποφάσεις του αρμό-

διου υπουργείου. 

Είναι πολλά τα λεφτά!
Όπως αναφέρεται σε ιστοσελίδα γνωστού

ξενοδοχειακού συγκροτήματος της Χαλκιδικής

(παραπάνω φωτό), σε περίπτωση που κάποιος

κάνει ηλεκτρονική κράτηση για 5 διανυκτερεύ-

σεις στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, θα επωφε-

ληθεί με δωρεάν μεταφορές με ταξί από και

προς τον διεθνή αερολιμένα Θεσσαλονίκης

(SKG). Όπως μάλιστα διευκρινίζεται το κόστος

αγγίζει σχεδόν τα 200 ευρώ. Παίρνοντάς το

αυτό ως παράδειγμα μπορεί κάποιος να κατα-

λάβει σε πόσα χρήματα μεταφράζεται αυτό το

μεταφορικό έργο. 

«Το υπουργείο Μεταφορών
έκανε το χατίρι των ξενοδόχων»

Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο
Όπως αναφέρεται για την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών

και τετράκυκλων οχημάτων με οδηγό, επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους  4 και 5 του άρθρου 2 του
ν.2160/1993 (Α’118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυ-
τοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87
του ν. 4070/2012 (Α’ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη
σύμβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυ-
τοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.

Επίσης επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών κατα-
λυμάτων όπως ορίζονται στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2160/1993
(Α’ 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν
χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως
μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και
τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα
με το άρθρο 6 του ν.3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 (Α’ 82) να συνάπτουν συμ-
βάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά κα-
ταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη
μεταφορά των πελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή ανα-
χωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα. 



Σ
ε εκταμίευση της δόσης

αμέσως μετά την νέα

σύνοδο κορυφής του

Eurogroup την ερχό-

μενη Δευτέρα ελπίζει ο

πρωθυπουργός Αντώ-

νης Σαμαράς, την ώρα

που νέα τηλεδιάσκεψη των δανειστών

μας με τη συμμετοχή του υπουργού Οι-

κονομικών Γιάννη Στουρνάρα έχει

προγραμματιστεί για σήμερα το από-

γευμα. 

Στις συζητήσεις που είχε πρόσφατα

ο κ. Σαμαράς με μέλη της ελληνικής

αποστολής που τον ακολούθησαν στο

ταξίδι του στις Βρυξέλλες, θεωρεί ότι

θα υπάρξει και μάλιστα σύντομα λύση

για την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι

υπάρχουν σημαντικές τεχνικές δυσκο-

λίες, ο κ. Σαμαράς δεν φαίνεται να ανη-

συχεί και εκτιμά, πως την ερχόμενη

Δευτέρα θα εγκριθεί η εκταμίευση σε

πρώτη φάση των 31,5 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ και σε δεύτερη φάση το

ποσό των 12,5 δις.

Το ζήτημα της εκταμίευσης εξάλλου

τέθηκε επί τάπητος και στις συναντή-

σεις που είχε ο πρωθυπουργός με τον

πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Χέρμαν βαν Ρομπάι και με τον πρόεδρο

του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και

τους επισήμανε πως η ελληνική

πλευρά έκανε ότι της αναλογούσε

.

Ολάντ-Μέρκελ για Ελλάδα
Ιδιαίτερη σημασία είχε για την ελλη-

νική αποστολή και η τηλεφωνική συ-

νομιλία του Αντώνη Σαμαρά με την

γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν

Λαγκάρντ, αλλά και η συνάντηση του

Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ με

την Άνγκελα Μέρκελ, που πραγματο-

ποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, οι

οποίοι μεταξύ άλλων συζήτησαν και

για το ελληνικό χρέος.  Ο κ. Ολάντ είπε

στους δημοσιογράφους πως διεξάγον-

ται συνεχείς διαβουλεύσεις για την

εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης και

εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή θα βρε-

θεί τη Δευτέρα στο Eurogroup. 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ειδησε-

ογραφικό πρακτορείο Reuters, το

οποίο επικαλείται κυβερνητική πηγή

«δέκα δισ. ευρώ μας χωρίζουν, τώρα

από την εξασφάλιση βιώσιμου χρέους

το 2020». «Το Διεθνές Νομισματικό Τα-

μείο έχει αποδεχθεί ως βιώσιμο ένα

χρέος στο 124% του ΑΕΠ το 2020»,

είπε κυβερνητική πηγή στο πρακτορείο.

Όπως εξήγησε, το Eurogroup έχει ήδη

συμφωνήσει σε παρεμβάσεις που μει-

ώνουν το προβλεπόμενο επίπεδο του

χρέους στο 130% έως το 2020, απομέ-

νει δηλαδή να καλυφθεί ένα 5-6% του

ΑΕΠ, περίπου 10 δισ. ευρώ.

Προ-Eurogroup
Την ίδια στιγμή, έκτακτη τηλεδιά-

σκεψη του Eurogroup θα πραγματοποι-

ηθεί σήμερα στις 4:30 το απόγευμα με

τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομι-

κών, Γιάννη Στουρνάρα.  Η τηλεδιά-

σκεψη γίνεται στο πλαίσιο της

προετοιμασίας της κρίσιμης συνεδρία-

σης του Eurogroup της ερχόμενης

Δευτέρας, στην οποία αναμένεται να

ληφθεί η απόφαση για την εκταμίευση

της δόσης προς την Ελλάδα.

Karfitsa
www.karfitsa.gr

04
24

NOE

2012

Εκταμίευση και μάλιστα 
σύντομα το μήνυμα Σαμαρά 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Κατά του ανασχηματισμού ο Μ. Κεφαλογιάννης 

Συνέντευξη στο Βαγγέλη Στολάκη

Τ
ην αντίθεσή του αναφορικά με

τον φημολογούμενο επικείμενο

ανασχηματισμό εκφράζει ο γραμ-

ματέας της Νέας Δημοκρατίας

και βουλευτής Ηρακλείου, Μα-

νώλης Κεφαλογιάννης. Μιλώντας στην «Κ»

το νούμερο δυο της Λεωφόρου Συγγρού

αναφέρεται στο ρόλο που θα μπορούσαν να

διαδραματίσουν στην κυβέρνηση Σαμαρά οι

κύριοι Βενιζέλος και Κουβέλης, ενώ ανοίγει

τα χαρτιά του σχετικά με τις αλλαγές που θα

πραγματοποιήσει στις οργανωτικές δομές

του κόμματος αλλά και τα πρόσωπα. 

«Ο ανασχηματισμός σύμφωνα με το Σύν-

ταγμα είναι αποκλειστικό προνόμιο του

Πρωθυπουργού. Εφ όσον διαπιστώσει ότι

χρειάζονται αλλαγές σε κάποιους κυβερνη-

τικούς τομείς, είναι βέβαιο ότι θα προχωρή-

σει σε ανασχηματισμό σε συνεννόηση με τα

άλλα δυο κόμματα» σχολιάζει ο κ. Κεφαλο-

γιάννης ερωτώμενος για το ενδεχόμενο αλ-

λαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Ωστόσο

εκφράζει τη διαφωνία του σε τέτοιου είδους

συχνές αλλαγές υπογραμμίζοντας: «προσω-

πικά δεν είμαι υπέρ των συχνών κυβερνητι-

κών αλλαγών, βεβαίως αν διαπιστωθεί

ανάγκη διορθωτικών αλλαγών αυτές πρέπει

να προχωρούν άμεσα». 

Για Βενιζέλο και Κουβέλη 
Αναφορικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή

των κυρίων Βενιζέλου και Κουβέλη στο νέο

κυβερνητικό σχήμα και αν ο ίδιος εισηγείται

κάτι τέτοιο στον Πρωθυπουργό, ο γραμμα-

τέας της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι «η

συμμετοχή πολιτικών στελεχών η όχι των

κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρ-

νηση είναι ζήτημα των θεσμικών τους οργά-

νων. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση Σα-

μαρά πρέπει να είναι κυβέρνηση μακράς

πνοής, δηλαδή κυβέρνηση τετραετίας» επι-

σημαίνει. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις νομοθε-

τικού περιεχομένου και αν συμφωνεί με

τους κοινωνικούς εταίρους, όπως η ΓΣΕΕ,

πως «με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η λει-

τουργία της Βουλής και νομοθετούνται εκ

νέου ακόμη πιο δυσμενείς προβλέψεις από

αυτές του μεσοπρόθεσμου προγράμματος»,

ο κ. Κεφαλογιάννης τις χαρακτηρίζει  «θεσμό

έκτακτης ανάγκης και κατά το Σύνταγμα κυ-

βερνητική πρωτοβουλία αντιμετώπισης

έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών». «Η

κυβέρνηση έκρινε ότι η ανάγκη της ικανο-

ποίησης των απαιτήσεων των εταίρων μας

και δανειστών μας , αποτελούσε αναγκαία

προϋπόθεση για τη  συνέχιση της δανειοδό-

τησης από την ΕΕ και το ΔΝΤ» συμπληρώνει

ο ίδιος. 

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μι-

λώντας στην «Κ» αναφέρεται και στη δράση

«Στηρίζω» μια πρωτοβουλία του κόμματος

από κοινού με τη «γαλάζια» νεολαία και Μη-

τροπόλεις της Ελλάδας. «Η κοινωνία αγκά-

λιασε με ενθουσιασμό αυτή τη πρωτοβουλία

της Νέας Δημοκρατίας με φορέα υλοποί-

ησης την ΟΝΝΕΔ και έτρεξε να προσφέρει

με ιδιαίτερη θέρμη. Η Εκκλησία μας αγκά-

λιασε αυτή τη πρωτοβουλία και αποδέχθηκε

όλα τα είδη ρουχισμού που συγκεντρώθη-

καν, προκειμένου να τα διανείμει σε όλους

όσους έχουν ανάγκη» υπογραμμίζει. 

Αλλαγές στη ΝΔ
Τέλος αναφορικά με το σχέδιό του για την

αναμόρφωση της Νέας Δημοκρατίας σχο-

λιάζει πως «φιλοδοξία μας είναι η ΝΔ να

αποκτήσει ένα σύγχρονο ιδεολογικό και ορ-

γανωτικό προσανατολισμό για να ανταπο-

κριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας, που

έχει απορρίψει τις ιδεοληψίες και τις πολιτι-

κές αγκυλώσεις του παρελθόντος. Προς την

κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε με τα στε-

λέχη και τους συνεργάτες της ΝΔ. Σκοπός

είναι να παρουσιάσουμε στο επόμενο τα-

κτικό συνέδριο του κόμματος την νέα ιδεο-

λογική βάση και ένα σύγχρονο οργανωτικό

σχήμα του κόμματος» καταλήγει ο κ. Κεφα-

λογιάννης. 

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP
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Μια χαμένη ευκαιρία
Του Δημήτρη Γαρούφα*

Τ
ο 2012, χρονιά εορτασμού των 100

χρόνων απελευθέρωσης της Θεσ-

σαλονίκης, οδεύει προς το τέλος

του και μάλλον η επέτειος πέρασε απα-

ρατήρητη. Έγιναν κάποιες εκδηλώσεις

και κάποια συνέδρια για ιστορικά γεγονότα του πα-

ρελθόντος αλλά λείπουν οι προτάσεις κι ο ουσιαστικός

διάλογος για το μέλλον της Θεσσαλονίκης και τον νέο

ρόλο της εν όψει βαλκανικών και διεθνών ανακατα-

τάξεων.

Αντικειμενικά η μεγάλη ιστορική ευκαιρία για τη

Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε το 1989 με την κατάρ-

ρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων των γειτονι-

κών χωρών οπότε με το άνοιγμα των συνόρων

απέκτησε οικονομική και πολιτιστική ενδοχώρα. Μπο-

ρούσε να διεκδικήσει την έδρα όλων των οργανισμών

της Ε.Ε., που θα απευθύνονταν στα Βαλκάνια λειτουρ-

γώντας σαν μια   άτυπη Βαλκανική Μητρόπολη. Δυ-

στυχώς, δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν γιατί

δεν το ήθελε η κεντρική εξουσία αλλά και γιατί οι εκ-

πρόσωποι της πόλης δεν είχαν το θάρρος να διεκδι-

κήσουν αποτελεσματικά όσα έπρεπε να γίνουν

αρκούμενοι στην απλή διαχείριση… Έγιναν κάποιες

αποσπασματικές προσπάθειες με δημιουργία διαβαλ-

κανικών φορέων, που είχαν έδρα την Θεσσαλονίκη

από φορείς της πόλης (δικηγόροι, δημοσιογράφοι, πα-

νεπιστήμια κλπ) αλλά δεν στηρίχθηκαν και ατόνησαν.

Δημιουργήθηκαν και κάποιοι φορείς από την κεν-

τρική εξουσία αλλά με κρύα καρδιά και με μεγάλη κα-

θυστέρηση (Διεθνές Πανεπιστήμιο, ΣΑΕ κλπ.), που δεν

απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Φέτος αντί συνεδρίων για το παρελθόν της πόλης

και κάποιων αποσπασματικών εκδηλώσεων νομίζω

ότι πιο επωφελές θα ήταν η διοργάνωση συζητήσεων

σε αναζήτηση του νέου ρόλου της και σ’ αυτό το πλαί-

σιο επιβάλλονταν η πρόκληση ενός διαλόγου ανάμεσα

στα πολιτικά κόμματα και τους φορείς της πόλης για

τον μελλοντικό ρόλο της. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει

υποδομή, γιατί    υπάρχει το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας, η ΔΕΘ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το

ΚΘΒΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, η Εθνική Σχολή Δι-

καστών, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονο-

μικού Δικαίου, τα Μουσεία της, η Ε.Μ.Σ. και πληθώρα

άλλων φορέων. Οι δράσεις όλων αυτών των φορέων

αν μπορούσαν να ενταχθούν σε κοινή στόχευση, σί-

γουρα κάτι καλύτερο θα γινόταν για τη Θεσσαλονίκη.

 Δυστυχώς δεν έγιναν και τα αυτονόητα. Θα μπο-

ρούσε π.χ. να γίνουν εκδηλώσεις με συμμετοχή των

αδελφοποιημένων με τη Θεσσαλονίκη πόλεων, εκδη-

λώσεις με συμμετοχή φορέων από Βαλκανικές χώρες

κλπ. και συζητήσεις για τον παρελθόντα αλλά και τον

μελλοντικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη πε-

ριοχή. Οι γειτονικές χώρες αναγνώριζαν δυνατότητα

τέτοιου ρόλου στη Θεσσαλονίκη και γι’  αυτό δέχονταν

να συμμετέχουν σε διαβαλκανικούς φορείς με μόνιμη

έδρα την Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε αυτή τη δυνατότητα

αξιοποιήσαμε. 

Δεν έχει νόημα να πούμε περισσότερα. Η επέτειος

των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσα-

λονίκης ήταν μια ευκαιρία απολογισμού και ανασύν-

ταξης στόχων. Δυστυχώς και αυτή η ευκαιρία δεν

αξιοποιήθηκε με ευθύνη και των  εκπροσώπων της

πόλης  κι΄ έτσι η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να βλέπει

τις ευκαιρίες να χάνονται.

*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος- πρώην πρόεδρος του 
δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Τ
ην ερχόμενη Δευ-

τέρα αναμένεται να

εξεταστεί στο Πολυ-

μελές Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης η

δεύτερη αίτηση

υπαγωγής στο πτω-

χευτικό κώδικα, το γνωστό άρθρο

‘99, που κατέθεσε ο πρόεδρος του

Εμποροβιομηχανικού Επιμελητη-

ρίου Θεσσαλονίκης και κουνιάδος

του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Δημή-

τρης Μπακατσέλος. Όπως αποκα-

λύπτει η «Κ» η πρώτη αίτηση που

κατέθεσε ο βορειοελλαδίτης πρό-

εδρος έπεσε στο… κενό, καθώς οι

δικαστικές αρχές έκριναν πως «δεν

υφίστανται βάσιμες προσδοκίες επι-

τυχίας της προτεινόμενης εξυγίαν-

σης». Η αίτηση αφορά την

επιχείρηση «Υιοι Δ. Μπακατσέλου»

που ειδικεύεται στα είδη μπάνιου και

υγιεινής, με έδρα το Καλοχώρι Θεσ-

σαλονίκης και υποκαταστήματα σε

Θέρμη, Νέα Ευκαρπία, το κέντρο

της πόλης αλλά και την Αθήνα. Ει-

δικότερα δραστηριοποιείται στο

χώρο των ειδών υγιεινής, πλακι-

δίων τοίχου και δαπέδου, ειδών

κρουνοποιίας, αξεσουάρ μπάνιου

και ειδών θέρμανσης πάνω από

πέντε δεκαετίες, ενώ έχει δυναμική

παρουσία στον εμπορικό κόσμο της

χώρας πάνω από 75 χρόνια. Συνερ-

γάζεται με τους μεγαλύτερους οί-

κους του χώρου, σε Ελλάδα και

εξωτερικό.

Η απόρριψη 
Η πρώτη αίτηση υπαγωγής στο

άρθρο ’99 με αριθμό 21370/2-7-12

κατατέθηκε, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της «Κ» τον περασμένο Ιούλιο.

Το δικαστήριο συνεδρίασε στις 16

Ιουλίου και έκρινε, όπως αναγράφε-

ται στην απόφαση, πως «δεν υφί-

στανται βάσιμες προσδοκίες

επιτυχίας της προτεινόμενης εξυ-

γίανσης και ακολούθως πρέπει να

απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση περί

ανοίγματος της διαδικασίας και

λήψης προληπτικών μέτρων». Η

απόφαση του δικαστηρίου μάλιστα

δημοσιεύτηκε και στο Γενικό Εμπο-

ρικό Μητρώο του υπουργείου Περι-

φερειακής Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας. Την ίδια ώρα,

μια μέρα μετά την κατάθεση της αί-

τησης το δικαστήριο με την υπ’ αριθ-

μόν 21370/3-7-12 αποδέχτηκε το

αίτημα προσωρινής διαταγής που να

απαγορεύει προσωρινά κάθε διαδι-

κασία αναγκαστικής εκτέλεσης για

απαιτήσεις σε βάρος της εταιρίας

του Δημήτρη Μπακατσέλου. 

Η δεύτερη προσπάθεια
Δυο μήνες μετά, και αφού οι δικα-

στικές αρχές απορρίπτουν την

πρώτη αίτηση του κ. Μπακατσέλου,

ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανι-

κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

μέσω της δικηγόρου, αδελφής του

αλλά και συζύγου του προέδρου

του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου,

καταθέτει νέα αίτηση (26294/3-9-

2012) υπαγωγής στο άρθρο ’99. Η

υπόθεση επρόκειτο να συζητηθεί

στις 22 Οκτωβρίου, η οποία ανα-

βλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος

για την ερχόμενη Δευτέρα 26 Νοεμ-

βρίου. Στο μεταξύ, στις 4 Σεπτεμ-

βρίου εγκρίθηκε και το αίτημα

προσωρινής διαταγής που κατέθεσε

η επιχείρηση του κ. Μπακατσέλου.

Σύμφωνα με την απόφαση «ανα-

στέλλεται προσωρινά ως τη συζή-

τηση της αίτησης και υπό τον όρο

συζήτησης αυτής στη δικάσιμο που

έχει οριστεί, οποιοδήποτε μέτρο

αναγκαστικής εκτέλεσης για υπο-

χρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την

υποβολή της αίτησης και απαγο-

ρεύει προσωρινά τη μεταβολή της

περιουσιακής κατάστασης και με

την μορφή εκποίησης ακίνητης πε-

ριουσίας». 

Δεν το επιβεβαιώνει 
Σε επικοινωνία πάντως της «Κ»

με τον πρόεδρο του Εμποροβιομη-

χανικού Επιμελητηρίου, ο ίδιος

ερωτώμενος για το αίτημα υπαγω-

γής της επιχείρησής του στο άρθρο

’99 δήλωσε πως «η πληροφορία

δεν ισχύει». Σε αντίθεση συνεργαζό-

μενος στην υπόθεση δικηγόρος της

Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε την

πληροφορία τονίζοντας: «το γρα-

φείο μας συνεργάστηκε υποστηρι-

κτικά. Την επιχείρηση εκπροσωπεί η

κ. Μπακατσέλου. Δεν μπορώ να σας

πως τίποτα παραπάνω». 

«Τσουνάμι» αιτήσεων 
Στο μεταξύ, πολλαπλασιάζονται οι

επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης που

ζητούν να κάνουν χρήση του πτω-

χευτικού κώδικα και να υπαχθούν

στο άρθρο ’99. Μιλώντας στην «Κ»

ο α’ αντιπρόεδρος του Εμποροβιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου Εμμα-

νουήλ Βλαχογιάννης σχολιάζει πως

«ο αριθμός των επιχειρηματιών που

ζητούν υπαγωγή στο άρθρο ‘99 αυ-

ξάνεται», ωστόσο τονίζει πως το

ΕΒΕΘ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει

τον ακριβή αριθμό τους, καθώς

«δεν μας ρωτάνε, απλώς δίνουν εν-

τολή στους δικηγόρους τους» ανα-

φέρει χαρακτηριστικά. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπα-

δόπουλος υπογραμμίζει ότι «στο

άρθρο ’99 ζητούν να υπαχθούν κυ-

ρίως μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τα

μέλη του ΒΕΘ, που ως επί το πλεί-

στον είναι μικρομεσαίες».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΘ Δ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

Δις επιχειρείν στο… ’99





Α
πάντηση… στην

απάντηση που

έδωσε ο Σίμος

Δανιηλίδης στις

10.11.12 στην «Κ» με

αφορμή το δημοσίευμα

της 3ης Νοεμβρίου 2012

με τίτλο «Παράνομες προεκλογικές μεταδη-

μοτεύσεις από τη διοίκηση Δανιηλίδη» δίνει ο

δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρ-

χος της διοίκησης Δανιηλίδη, Β. Μιχαηλίδης.

Στο δημοσίευμα της «Κ» αναφερόταν ότι έκ-

θεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας

Διοίκησης ζητά την πειθαρχική δίωξη τριών

αντιδημάρχων για παράνομες μεταδημοτεύ-

σεις, που πραγματοποιήθηκαν πριν τις τελευ-

ταίες δημοτικές εκλογές και από το Σίμο

Δανιηλίδη να προχωρήσει στην ανάκληση 17

μεταδημοτεύσεων. Στην απάντησή του ο

Σίμος Δανιηλίδης υποστήριξε ότι: «Η αλήθεια

θα λάμψει και πάλι» στρέφοντας τα βέλη του

προς τον καταγγέλοντα δημοτικό σύμβουλο,

κ. Μιχαηλίδη. 

«Μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας με τον

Σίμο Δανιηλίδη θα ήταν τουλάχιστον πε-

ρίεργο να περιμένω κάτι διαφορετικό από

αυτόν αναφορικά με το ζήτημα που προ-

έκυψε με τις μεταδημοτεύσεις στον νέο καλ-

λικρατικό δήμο Νεάπολης- Συκεών (πρώην

Συκεών). Και αυτό γιατί στα όσα χρόνια τον

γνωρίζω, ξέρω ότι διαθέτει την ικανότητα να

λέει πολλά, χωρίς όμως να απαντά σε τίποτα.

Έτσι για μία ακόμη φορά ο κ. Δανιηλίδης κα-

ταφεύγει στη γνώριμη για αυτόν συνταγή, τη

λάσπη και την παραπληροφόρηση», αναφέ-

ρει μεταξύ άλλων ο κ. Μιχαηλίδης.

Και συνεχίζει: «Όπως και να έχει όμως τα

ερωτήματα παραμένουν. Έγιναν ή όχι παρά-

τυπες μεταδημοτεύσεις στο δήμο; Σύμφωνα

με το πόρισμα ναι. Η ευθύνη λοιπόν υπάρχει

και αφορά πολιτικά πρόσωπα που πρέπει να

ελεγχθούν. Και αυτό γιατί για να γίνει μια με-

ταδημότευση πέρα από την συλλογή των δι-

καιολογητικών από τους υπαλλήλους,

χρειάζονται ακόμη δύο υπογραφές. Αυτές

του αρμόδιου αντιδημάρχου που βεβαιώνει

την κατοικία του υποψήφιου δημότη και η τε-

λική του δημάρχου που εγκρίνει την μεταδη-

μότευση. Άρα λοιπόν αν αυτά τα πρόσωπα

αποδειχτούν ένοχα, ποια θα πρέπει να είναι η

καταδίκη τους; Οι τρεις εμπλεκόμενοι αντι-

δήμαρχοι, που μπορεί να γίνουν και περισσό-

τεροι στην πορεία, έχουν αποκλειστικά την

ευθύνη; Ο δήμαρχος δεν έχει καμία ή μήπως

πρέπει να την αναλάβει ολόκληρη, αφού

αυτός βάζει και την τελική υπογραφή ελέγ-

χοντας αν όλα είναι νόμιμα;».

Και η επιστολή του κ. Μιχαηλίδη καταλή-

γει: «Στην απάντηση του ο κ. Δανιηλίδης ανα-

φέρει πως ο δήμος έχει δεχτεί διαδοχικούς

ελέγχους και πάντα βρισκόταν καθαρός.

Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει και το

επαναλαμβάνει μονότονα για χρόνια τώρα.

Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι καθαρός; Θα

έπρεπε να υπάρχουν παρατυπίες και παρα-

νομίες; Γιατί πανηγυρίζει για το αυτονόητο ο

κ. Δανιηλίδης; Ισχυρίζεται ότι δίνει τη δυνα-

τότητα στην αντιπολίτευση να τον ελέγξει,

για ποιο λόγο δεν απαντά στις κατά καιρούς

αιτήσεις μου, όπως επίσης και των υπολοί-

πων παρατάξεων; Μιλάει ακόμη για δικό μου

πολυέξοδο αγώνα ο κ. Δανιηλίδης. Διαθέτει

κάποια στοιχεία; Αν ναι γιατί δεν τα προσκο-

μίζει στις αρμόδιες αρχές. Θα τον παρακα-

λέσω λοιπόν να δώσει τα στοιχεία στη

δημοσιότητα, γιατί ειδάλλως έχουμε να κά-

νουμε με έναν κοινό λασπολόγο». 

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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Διαφημό… Σιμο
στις Συκιές (;)
Επανέρχεται στο δια-

φημό-Σιμο του δήμου

Νεάπολης Συκεών ο

επικεφαλής της μείζο-

νος αντιπολίτευσης

Δημήτρης Ζιγκερίδης.

Όπως καταγγέλλει

στην προσωπική του

ιστοσελίδα «οι προ-

μηθευτές του δήμου

προκειμένου να πλη-

ρωθούν γρηγορό-

τερα και να πάρουν

σειρά προτεραιότη-

τας εναντίον άλλων, πρέπει πρώτα

να πληρώσουν διαφημιστικό παράβολο για να διαφη-

μιστούν στο περιοδικό του δήμου». Μιλώντας στην

«Κ» και ο δημοτικός σύμβουλος, και πρώην αντιδή-

μαρχος του Δανιηλίδη, Βασίλης Μιχαηλίδης αναφέρει

πως του έχουν γίνει παρόμοιες καταγγελίες και πως

ο ίδιος έχει κάνει σχετική αναφορά και σε συνεδρίαση

της οικονομικής επιτροπής του δήμου.

Ο
πρώην αντιδήμαρχος Παιδείας και το αγα-

πημένο παιδί, κατά πολλούς, του πρώην δη-

μάρχου Ευόσμου, είναι ο αντικαταστάτης του

Δημήτρη Χατζηβρέττα. Ο πρώην δήμαρχος, ο

οποίος κατηγορείται από τη σημερινή διοίκηση του

δήμου Κορδελιού – Ευόσμου ότι καταχρέωσε τον

δήμο και τον άφησε στο έλεος του Θεού…, αποφά-

σισε να εγκαταλείψει το χώρο της τοπικής αυτοδι-

οίκησης και να… ξεκουραστεί στο σπίτι του. Αν και

ο πρώην δήμαρχος είχε γνωστοποιήσει από καιρό

την απόφασή του αυτή σε φίλους και συνεργάτες,

την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνάν-

τησης της δημοτικής ομάδας ανακοίνωσε και επί-

σημα την επιθυμία του να μην ηγηθεί του

συνδυασμού. Βέβαια, στην περιοχή πολλοί λένε ότι

ο Χατζηβρέττας τα «βρόντηξε» και έφυγε και άφησε

τον Καμαρινό να βγάλει το φίδι από την τρύπα… «Οι

κάτοικοι έχουν πολλά παράπονα από την προηγού-

μενη διοίκηση. Ο πρώην δήμαρχος το ξέρει και ήταν

σίγουρος ότι δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Για αυτό και

αποχώρησε» μας είπαν κάτοικοι της περιοχής!

«Κουρασμένος»
από τα χρέη του 

«Εκδότες» και δήμαρχοι 

Ούτε μια, ούτε δυο αλλά… 28 φωτογραφίες
του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιου
Καϊτεζίδη φιλοξενούνται στο 56 σελίδων πε-
ριοδικό του δήμου «Έχουμε νέα». Η «Κ»
είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο φύλλο
για το γεγονός πως ο δήμαρχος δεν δίνει
«βήμα» στους επικεφαλής των παρατάξεων
της αντιπολίτευσης παρά το γεγονός πως το
εν λόγω περιοδικό εκδίδεται, κυκλοφορεί
και επιμελείται με κονδύλια του δημοτικού
κορβανά. Επίσης, σε κανένα σημείο του εν-
τύπου δεν αναγράφεται το κόστος του πε-
ριοδικού, κάτι που κρίνεται απαραίτητο σε
περιόδους όπου και το τελευταίο ευρώ του
δημοσίου πρέπει να ξέρουμε που πηγαίνει!
Κύριε δήμαρχε, μήπως να παραδειγματιζό-
σασταν από το συνάδελφό σας Διαμαντή
Παπαδόπουλο; Και στο κόστος το περιοδι-
κού του αναφέρεται, ολίγον τι τσιμπημένο
θα ομολογήσουμε, και χώρο στις υπόλοιπες
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου
δίνει…
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Όλη µέρα κοντά στον πολίτη
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ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

3.500 παιδιά 
δωρεάν σε παιδικούς σταθµούς & Κ∆ΑΠ

3.500 παιδιά 
δωρεάν σε παιδικούς σταθµούς & Κ∆ΑΠ

«Ο Δανιηλίδης λέει πολλά, 
δεν απαντά όμως σε τίποτα»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Β. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣ

Σε αποθήκη του δήμου Θεσσαλονίκης έριξε άγκυρα το χριστουγεννιάτικο καράβι του δήμου Θεσσαλονίκης που

επί Παπαγεωργόπουλου κοσμούσε την πλατεία Αριστοτέλους. Αντί να… σαλπάρει για το δήμο Κορδελιού Ευό-

σμου, όπως είχε υποσχεθεί ο… καπετάνιος του δήμου Μπουτάρης, αυτό παραμένει αγκυροβολημένο. Ο κυρ

Γιάννης πρόσφατα δήλωσε πως δώρισε το χριστουγεννιάτικο καράβι σε όμορο δήμο της Θεσσαλονίκης,

ωστόσο η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν έφτασε στο δήμο Κορδελιού-Ευόσμου. Μιλώντας αποκλειστικά στην

«Κ» ο δήμαρχος Στάθης Λαφαζανίδης σχολίασε πως θα ξαναζητήσει να του δώσουν το καράβι όπως του υπο-

σχέθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» το καράβι δεν έφτασε ποτέ στον κ. Λαφαζανίδη εξαιτίας αντι-

δράσεων μερίδας δημοτικών συμβούλων της παράταξης Μπουτάρη που ήταν αντίθετοι στην εν λόγω δωρεά.

«Θέλω το καράβι που μου υποσχέθηκες»
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Στα ύψη η 
αναγνωρισιμότητα
του ΥΜΑΘ!
Τα καρφάκια του, χωρίς να τον κατονομάζει,

έστειλε για ακόμα μια φορά στο δήμαρχο Μπου-

τάρη ο υπουργός Θεόδωρος Καράογλου από την

μακρινή… Αυστραλία. «Έχουμε λαμπρή ιστορία και

δεν χρειάζεται να την… κατασκευάσουμε, έχουμε

πλούσιο πολιτισμό και δεν καπηλευόμαστε γειτο-

νικών χωρών» είπε ο υπουργός Μακεδονίας-Θρά-

κης αναφερόμενος στις επετειακές εκδηλώσεις

για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της

πόλης. Αλήθεια κύριε υπουργέ όταν στο σχετικό

δελτίο τύπου μιλάτε για… «παλλαϊκή υποδοχή»

μετά χειροκροτήματος από χιλιάδες παρευρισκό-

μενους τι ακριβώς εννοείτε; Ότι σας υποδέχτηκαν

σαν έναν άλλο… Μεσσία ή Σαμαρά;

Σ
τη Μακεδονία βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες

η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου για να

συμμετέχει σε λαϊκές συνελεύσεις στελεχών και

ψηφοφόρων του κόμματος. Σε μια εξ’ αυτών είχε τη

δυνατότητα να συνομιλήσει με τηλεδιάσκεψη με το δη-

μοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος παρουσία εβδο-

μήντα περίπου ατόμων αναφέρθηκε για ακόμα μια

φορά στη δικαστική περιπέτειά του με αφορμή τη δη-

μοσίευση της λίστας Λαγκάρντ στο περιοδικό του. Βέ-

βαια, η Ρένα δεν έχασε την ευκαιρία να γευτεί τοπικά

εδέσματα, καθώς οι σύντροφοί της είχαν προνοήσει να

την πάνε για φαγητό. Το λογαριασμό δεν ξέρουμε αν

τον πλήρωσε η ίδια… Αυτό που ξέρουμε είναι πως με-

ταξύ τύρου και αχλαδίου συζήτησε οργανωτικά θέματα

με τοπικά στελέχη της Κουμουνδούρου, τα οποία βρί-

σκονταν στις… επάλξεις! Ακόμα και όταν έβγαινε για

τσιγάρο, παρά το βουλευτιλίκι σεβάστηκε τον αντικα-

πνιστικό νόμο, κάτι που πολλοί συνάδελφοί της δεν

πράττουν, είχε δίπλα της την απαραίτητη συνοδεία!

Στο σεργιάνι 
η Δούρου

Όνειρο «πράσινης» νυκτός

Μπορεί τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης να κιν-
δυνεύουν να βάλουν «λουκέτο» γιατί «δεν υπάρχει
σάλιο» σύμφωνα με τα λεγόμενα του άλλοτε πρωτο-
κλασάτου υπουργού που τώρα θέλει να γίνει αρχηγός
στη θέση του αρχηγού, η τοπική οργάνωση της Καλα-
μαριάς διοργανώνει φιέστες. Αύριο το απόγευμα λοι-
πόν οι απανταχού ΠΑΣΟΚοι της περιοχής
ανασυστήνονται. Όχι όμως στο «κάστρο» τους που
ήρθε πάλι στα χέρια τους αφού κατέβαλαν τα ενοίκια
στους ιδιοκτήτες των χώρων αλλά σε μεγαλύτερη αί-
θουσα. Τοπικοί παράγοντες εκτιμούν μάλιστα πως η
συμμετοχή του κόσμου θα είναι… μαζική. Έχουμε
λόγο να τους πάμε κόντρα; 

Τ
ην… τιμητική της έχει η πόλη του Βαγγέλη
Βενιζέλου και του Κώστα Καραμανλή στην
απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για

τη συγκρότηση ελεγκτικών κλιμακίων για τον
έλεγχο φορέων του δημοσίου, η οποία υπογράφε-
ται από τον αναπληρωτή υπουργό Χρήστο Σταϊ-
κούρα. Εκτός από το δήμο Θεσσαλονίκης, που
όπως αποκάλυψε πρόσφατα η «Κ» έχει μπει στο
στόχαστρο ΣΔΟΕ, εφοριακών και οικονομικών επι-
θεωρητών στη σχετική λίστα που δημοσιεύει η «Κ»
περιλαμβάνονται επίσης: τα νοσοκομεία «Ιπποκρά-
τειο», «Αχέπα», «Θεαγένειο» και «Παπανικολάου».
Επίσης ελέγχονται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείο Τεχνολογίας και οι δήμοι Καλαμαριάς,
Κορδελιού-Ευόσμου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Παύλου
Μελά, Νεάπολης-Συκεών και η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας.  Ο υπουργός, όπως αναφέρεται
στο ντοκουμέντο της «Κ» ζητά να ενημερωθεί για
τους λόγους για τους οποίους οι παραπάνω φορείς
δημιουργούν απλήρωτες υποχρεώσεις. Πάντως
από τους 51 φορείς που ελέγχονται οι 13 είναι…
ντόπιοι. 

Ελέγχεται ολόκληρη
η Θεσσαλονίκη!

Π
άντως, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δέσποινα

Χαραλαμπίδου όποτε «κατεβαίνει» στην

Αθήνα προτιμά να μετακινείται με το μετρό.

Μήπως, λέμε μήπως, να παραδειγματιστούν οι συνά-

δελφοί της, ακόμα και όσοι προέρχονται από την Κου-

μουνδούρου που δεν λένε να κατέβουν από τα

βουλευτικά… Lexus;

Με το μετρό! 

Ή
λθον, είδον και απήλθον το…Άξιον Εστί εκ του Αγίου Όρους αλλά ακόμα από την Μητρόπολη Θεσσα-

λονίκης δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα έσοδα που προέκυψαν από το προσκύνημα των πι-

στών. Μάλλον ακόμα θα μετράνε τα…χρήματα, μας συγχωρείτε…τα τάματα θέλαμε να πούμε. Κύκλοι

της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης πάντως υποστηρίζουν πως «δεν υπάρχει λόγος επίσημης ανακοίνωσης των

εσόδων εκτός εάν ζητηθεί κάτι τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές». Οι…κύκλοι ωστόσο δεν ξεκαθαρίζουν τι εννοούν

λέγοντας «αρμόδιες αρχές». Στα έξοδα τώρα, τα οποία όπως η «Κ» έχει γράψει, θα καλυφτούν από τα έσοδα

της εικόνας προστέθηκαν και εργασίες συντήρησης του Ναού του Αγίου Δημητρίου. Ε, τόσος κόσμος πέρασε,

τις τελευταίες ημέρες γιατί αρχικά όπως θυμόμαστε όλοι υπήρχαν γκρίνιες για τις ανύπαρκτες ουρές, μια συν-

τήρηση την θέλει ο ναός. Δεν την θέλει; Να υπενθυμίσουμε πως από τα λεφτά των πιστών πληρώθηκε και το

κόστος διαμονής των τριάντα μοναχών που συνόδευσαν την εικόνα από τις Καρυές του ιερού βουνού στη Θεσ-

σαλονίκη, όπως και τα πακέτα δώρων που τους δόθηκαν. Ό,τι μείνει λοιπόν θα πάει στα συσσίτια και το κοι-

νωνικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Εμείς θα συμβουλεύαμε τον Παναγιότατο Άνθιμο να

ανακοινώσει το ύψος των εσόδων. Να ξέρουμε δηλαδή εάν ο θρησκευτικός τουρισμός που προτείνουν ορισμένοι

έχει αποτέλεσμα και πως μεταφράζεται αυτό σε αριθμούς. Μην βγάζουμε τζάμπα στο σεργιάνι τις εικόνες…

Τελικά τι έμεινε για τους άστεγους;

H αντιδήμαρχος με 
τον... κατηγορούμενο

Αναρωτιόμαστε τι μπορεί να συζητούσε τόση

ώρα η αντιδήμαρχος Καλυψώ Γούλα με τον Μι-

χάλη Ζορπίδη κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του

δημάρχου Μπουτάρη στο δικαστήριο για την υπό-

θεση της υπεξαίρεσης. Μήπως για τις… τουριστι-

κές διαδρομές της πόλης; 
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕ ΜΕ ΤΟ «ΜΑΣΟΥΤΗ» ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ… ΤΗ                        

Ράφια γεμάτα με…

Η
«Κ» δημοσιεύει ορισμένα

μόνο από τα πρόστιμα που

έχουν επιβληθεί καθώς ο

κατάλογος είναι ιδιαίτερα

μεγάλος. Για παράδειγμα

επιβλήθηκε πρόστιμο συ-

νολικού ύψους 5.000

ευρώ στην επιχείρηση «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ»,

υπεραγορά τροφίμων, επί της οδού Μ. Αλε-

ξάνδρου 39 στην περιοχή του Λαγκαδά, διότι

κατά τον έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε

έπειτα από καταγγελία, βρέθηκε ότι δεν διέ-

θετε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, πρό-

στιμο ύψους 3.000 ευρώ στην επιχείρηση

«Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ», Αιγαίου 102- Καλαμα-

ριά καθώς κατά τον έλεγχο που διενεργή-

θηκε, έπειτα από πληροφορία καταναλωτή,

διαπιστώθηκε η διάθεση μη ασφαλών

τροφίμων - ακατάλληλων για ανθρώπινη

κατανάλωση, λόγω της ύπαρξης ξένων

προσμείξεων (ξένων σπόρων) σε συσκευα-

σμένο αποφλοιωμένο σιτάρι της εταιρείας

ΖΑΚΟΜΑ ΑΕ καθώς επίσης πρόστιμο 15.000

ευρώ στο σούπερ μάρκετ με την επωνυμία

Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, που βρίσκεται στην Αγίας

Σοφίας 46, διότι διαπιστώθηκε ότι ο υπεύ-

θυνος της επιχείρησης δεν μερίμνησε, ως

όφειλε, για την έκδοση άδειας λειτουργίας

παρασκευαστηρίου που λειτουργούσε στο

κρεοπωλείο του καταστήματος, για την ορθή

αναγραφή της προέλευσης του βοδινού και

χοιρινού κρέατος που εκτίθετο προς πώ-

ληση, όπου στις πινακίδες πώλησης επιση-

μαίνονταν ως εγχώρια, ενώ ήταν

εισαγωγής, για την πώληση συσκευασμένου

χυμού από πορτοκάλια προερχόμενων από

νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση, καθώς η

παρασκευή και η συσκευασία του χυμού γι-

νόταν στο κρεοπωλείο, υπό ακατάλληλες

συνθήκες υγιεινής και, τέλος, για τη συντή-

ρηση των τυροκομικών προϊόντων στην

ενδεικνυόμενη θερμοκρασία…

Πρόστιμο και από τον 
αντιδήμαρχο!

Μιλώντας στην «Κ» ο αντιδήμαρχος Ανα-

κύκλωσης και Καθαριότητας του δήμου

Θεσσαλονίκης, Θ. Παππάς αποκαλύπτει ότι

μόλις προχθές… αγανάκτησε με την εικόνα

που παρουσίαζε εξωτερικά το κατάστημα

«Μασούτης», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο

της πόλης, στην οδό Στρατηγού Καλλάρη

και… αναγκάστηκε να καλέσει τη δημοτική

αστυνομία, προκειμένου να κόψει πρόστιμο!

«Βρέθηκα στην περιοχή και δεν μπορούσα

να περάσω από το πεζοδρόμιο, το οποίο

είχε καταληφθεί από καφάσια, χαρτόκου-

τες και πολλά άλλα. Για το λόγο αυτό κά-

λεσα τη δημοτική αστυνομία. Το

πεζοδρόμιο είναι για τους πεζούς και όχι

για την… πραμάτεια των σούπερ μάρκετ»,

είπε ο κ. Παππάς. 

Πρόσφατα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και

οι αντιδήμαρχοι συναντήθηκαν με εκπροσώ-

πους της Ένωσης Εστιατόρων, καταστημά-

των υγειονομικού ενδιαφέροντος του

ιστορικού κέντρου της πόλης, (Λαδάδικα,

Βαλαωρίτου, Ικτίνου, Προξένου Κορομηλά,

Καλαποθάκη κλπ), καθώς επίσης και με δι-

ευθυντικά στελέχη αλυσίδων σούπερ-μάρ-

κετ, προκειμένου να συζητηθούν θέματα

καθαριότητας και ανακύκλωσης. Στη συνάν-

τηση αυτή ζητήθηκε από τους παρευρισκό-

μενους να συμμορφωθούν ώστε η εικόνα

της πόλης να είναι ευπρεπής. «Αφήσαμε να

εννοηθεί, ότι αν συμμορφωθούν, η διοίκηση

του δήμου θα προβεί σε μείωση των υψη-

λών δημοτικών τελών που πληρώνουν»,

σχολίασε ο αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και

Καθαριότητας. «Τους εξηγήσαμε ότι τα πε-

ζοδρόμια πρέπει να είναι καθαρά», συμπλή-

ρωσε. 

Με πολλές «άκρες»
Σαν να μη έγινε ποτέ φαντάζει το περιστα-

τικό εργατικού ατυχήματος με θύμα νεαρό

καρδιοπαθή, ο οποίος έχασε τη ζωή του από

ανακοπή καρδιάς, την ώρα που εργαζόταν

σε αποθήκη της αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Μασούτης, στην οδό Καλλίδου στην Καλα-

μαριά. Ο άτυχος εργαζόμενος αντιμετώπιζε

σοβαρά καρδιακά προβλήματα, ενώ είχε

υποβληθεί και σε καρδιοχειρουργική επέμ-

βαση σε νεότερη ηλικία. Ωστόσο, ο Σπύρος

Μαρτσίδης που είχε βεβαιωμένο ποσοστό

αναπηρίας 67%, αντί να ασχολείται με ελα-

φριές εργασίες, είχε μετατραπεί σε κανονικό

αχθοφόρο, καθώς κουβαλούσε και ξεφόρ-

τωνε κούτες, επιβαρύνοντας κατά πολύ το

πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Κάτι τέτοιο είχε ως αποτέλεσμα ο άτυχος

νέος να χάσει τη ζωή του από ανακοπή καρ-

διάς το Μάιο του 2007, αφού πάλεψε για

τρεις ημέρες στην εντατική. Η δίκη του ποι-

νικού μέρους της υπόθεσης που ήταν προ-

καθορισμένη για τις 2 Μαΐου είχε αναβληθεί

καθώς, δεν πραγματοποιούνταν δίκες λόγω

των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να

γίνει τον ερχόμενο Ιανουάριο. Μιλώντας

στην «Κ» η αδερφή του θύματος, εμφανί-

στηκε απογοητεύμενη, δηλώνοντας ότι

«όπου πήγα και έψαχνα στοιχεία βρήκα κλει-

στές πόρτες». «Τίποτα από όσα θα έπρεπε να

γίνουν, δεν έχει γίνει. Ο Μασούτης φαίνεται

πως έχει πολλές άκρες και καταφέρνει να

ξεφεύγει!», είπε χαρακτηριστικά. 

Πατάρια και υπόγεια χωρίς έξοδο
κινδύνου 

Σε παλαιότερο ρεπορτάζ η «Κ» αποκάλυ-

πτε ότι πολλά καταστήματα της εν λόγω

εταιρείας στον νομό Θεσσαλονίκης, δεν

πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να

λειτουργούν με άδεια ως σούπερ-μάρκετ.

Παρόλο όμως που βάση της κείμενης νομο-

θεσίας που ακολουθούν οι δημοτικές υπη-

ρεσίες προκειμένου να εκδώσουν άδειες

Μετά τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος έχει εν-

τοπίσει και έχει βεβαιώσει δεκάδες παρανομίες ύψους πολλών χιλιά-

δων ευρώ και ο δήμος Θεσσαλονίκης «έκοψε» κλήση στον

επιχειρηματία της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, καθώς στον

εξωτερικό χώρο καταστήματος στο κέντρο της πόλης «άπλωσε την

πραμάτεια του καταλαμβάνοντας το πεζοδρόμιο». Στο μεταξύ, η απου-

σία αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, τα ακατάλληλα

προς πώληση προϊόντα, οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθε-

σίας ως προς τους όρους αδειοδότησης και υγιεινής για τους χώρους

τροφίμων, το ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής του προσωπικού, των

χώρων και του εξοπλισμού και… πολλά άλλα έχουν απασχολήσει και

απασχολούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ρεπορτάζ: Χρύσα Κυριακού, Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης



λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος , απαγορεύεται η λει-

τουργική χρήση παταριών και υπο-

γείων για πώληση τροφίμων και

άλλων προϊόντων της τροφικής αλυ-

σίδας, μεγάλος αριθμός σούπερ μάρκετ

εξακολουθούν να λειτουργούν κατ΄

αυτόν τον τρόπο. Τα περισσότερα λει-

τουργούν με πατάρι και υπόγειο, χώροι

οι οποίοι ενώ έπρεπε να χρησιμοποιούν-

ται ως αποθήκες, λειτουργούν κανονικά

ως σούπερ – μάρκετ. Συνολικά 31 κα-

ταστήματα της εταιρείας στη Θεσσαλο-

νίκη λειτουργούν με πατάρι ή υπόγειο

ή και τα δύο μαζί. Πρόκειται για σούπερ

– μάρκετ που βρίσκονται στην Άνω και

την Κάτω Τούμπα, την Καλαμαριά, το

Κέντρο, τους Αμπελόκηπους, τον Εύο-

σμο, τη Λ. Στρατού, το Ντεπό, στο Χαρι-

λάου, την Πολίχνη, το Πανόραμα, το

Κορδελιό και σε άλλα σημεία. 

Ο Μασούτης στη… Βουλή
Στο μεταξύ, η εταιρία «Δ. Μασούτης

Α.Ε. Σούπερ Μάρκετ» έφτασε μέχρι τη

Βουλή μετά από καταγγελίες σε επίκαιρη

ερώτηση προς τον τότε υπουργό Εργα-

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο

Κουτρουμάνη από την πρώην βουλευτή

του ΚΚΕ και προέδρου του σωματείου

εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Σο-

φίας Καλαντίδου. Σύμφωνα με την κ. Κα-

λαντίδου η εταιρία προχώρησε στην από-

λυση συγκεκριμένου εργαζομένου με

σκοπό να τρομοκρατήσει τους υπόλοι-

πους εργαζομένους της που παρουσιά-

ζουν συνδικαλιστική δράση. Μιλώντας

στην «Κ» η κ. Καλαντίδου στις

22.10.2012 είχε δηλώσει πως: «η εταιρία

Μασούτης προχώρησε στην απόλυση

σχεδιασμένα και μεθοδευμένα. Με διά-

τρητα επιχειρήματα τον απέλυσαν. Είχαν

αποφασίσει να τον απολύσουν καθώς ο

εργαζόμενος ήταν αυτόπτης μάρτυρας

σε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα και θα

κατέθετε σε λίγες μέρες στο δικαστήριο.

Στο παρελθόν έγινε το πρώτο δικαστήριο

και στις 3 Νοεμβρίου έχει προγραμματι-

στεί η επόμενη δίκη». Επίσης είχε υπο-

γραμμίσει ότι η εν λόγω εταιρία έχει τους

υπαλλήλους της σε «καθεστώς εργασια-

κής ομηρίας». «Πρόκειται για μια συνήθη

τακτική του Μασούτη, όπως και άλλων

μεγάλων επιχειρήσεων. Προσλαμβάνουν

τους εργαζομένους με σύμβαση ημιαπα-

σχόλησης για να μπορούν να τους έχουν

υπό καθεστώς εργασιακής ομηρίας. Να

μπορούν εύκολα και γρήγορα, χωρίς να

λογοδοτήσουν σε κανέναν, να αλλάξουν

το εργασιακό τους καθεστώτος». Η

πρώην βουλευτής είχε τονίσει τέλος πως

«την ανάπτυξη του Μασούτη θα πρέπει

να απολαμβάνουν και οι εργαζόμενοι

και οι πελάτες με φθηνότερες τιμές».

Karfitsa
www.karfitsa.gr

11
24

NOE

2012

                            ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!

  παραβάσεις

Την ίδια ώρα, η «Κ» με εκτενή ρε-

πορτάζ είχε αναφερθεί στα σούπερ

μάρκετ της Θεσσαλονίκης, τα οποία

δεν διέθεταν πιστοποιητικά πυρο-

προστασίας. Σύμφωνα με έγγραφο

του Α’ Γραφείου Πυρασφάλειας της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσα-

λονίκης από 01.01.2011 έως

31.10.2011 πραγματοποιήθηκαν

συνολικά σαράντα έκτακτοι έλεγχοι

σε σούπερ μάρκετ και παντοπω-

λεία. Τα 33 βρέθηκαν να είναι συμ-

μορφωμένα με την ισχύουσα

νομοθεσία πυροπροστασίας, ενώ

στα επτά διαπιστώθηκαν παραβά-

σεις, ανακλήθηκαν πιστοποιητικά

πυροπροστασίας και ενημερώθη-

καν οι αδειοδοτούσες αρχές.

Ωστόσο στο διάστημα που μεσολά-

βησε από την ανάκληση των πιστο-

ποιητικών μέχρι την κατάθεση

νέων, οι ελεγκτικές αρχές δεν προ-

χώρησαν στην προσωρινή ανά-

κληση των αδειών λειτουργίας των

εν λόγω επιχειρήσεων. Τα επτά

σούπερ μάρκετ των… παρανο-

μιών βρίσκονται: ένα στην οδό

Αγνώστου Στρατιώτη και Αθανα-

σίου Διάκου στο δήμο Πολίχνης,

τρία στο δήμο Αμπελοκήπων-Με-

νεμένης, ένα στο δήμο Καλαμαριάς

επί της οδού Αιγαίου 102 και δυο

στο δήμο Θεσσαλονίκης, στις

οδούς Δεμερτζή και Μάρκου Μπό-

τσαρη, αντίστοιχα. Για το ίδιο χρο-

νικό διάστημα το Β’ Γραφείο

Πυρασφάλειας Θεσσαλονίκης

πραγματοποίησε 32 ελέγχους σε

επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ εκ των

οποίων τα 29 βρέθηκαν να είναι

συμμορφωμένα με την ισχύουσα

νομοθεσία πυροπροστασίας, ενώ

στα τρία διαπιστώθηκαν παραβά-

σεις, ανακλήθηκαν τα πιστοποι-

ητικά πυρασφάλειας και

ενημερώθηκαν οι δήμοι. Οι εν

λόγω τρεις επιχειρήσεις βρίσκονται

στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τη

Λητή και το δήμο Κορδελιού-Ευό-

σμου. 

Η «Κ» θα συνεχίσει την έρευνα

και θα δημοσιεύσει τα στοιχεία

και τις παραβάσεις όλων των

σούπερ μάρκετ του νομού 

Θεσσαλονίκης.

Σούπερ μάρκετ 

δημόσιος κίνδυνος 

Στο πλαίσιο της εθνικής αθλητικής στρατηγικής,

στο υφυπουργείο Αθλητισμού καθορίσαμε στόχους

και χαράξαμε αθλητικές προτεραιότητες.  Βασικό

μας μέλημα είναι να προσδώσουμε ως πολιτεία στον ελληνικό αθλη-

τισμό τη δυναμική της ανάπτυξης, μέσα από την τομή της Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης, δημιουργώντας για πρώτη φορά στη χώρα

μας Περιφερειακά Συμβούλια Αθλητισμού καθώς και Περιφε-
ρειακά Γραφεία στα οποία θα συμμετέχουν οι πρόεδροι των αθλη-

τικών ενώσεων, εκπρόσωποι των ΟΤΑ, της εκπαιδευτικής

κοινότητας και των ΑΜΕΑ.

Η περιφερειακή αυτή οργάνωση του αθλητισμού, θα συνδέεται

με το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού και θα αποτελούν

ως σύνολο τη μεγάλη τομή που έχει ανάγκη η χώρα. Οι Έλληνες πο-

λίτες και όλοι οι φορείς του αθλητισμού, θα μπορούν να βρίσκουν

λύσεις στον τόπο τους, διαμορφώνοντας οι ίδιοι τις δικές τους προ-

τεραιότητες, για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων καθώς και

προγραμμάτων, γιατί Ελλάδα δε μπορεί και δεν πρέπει να είναι μόνο

η Αθήνα.   

Ήδη ολοκληρώσαμε το νομοσχέδιο για τα κίνητρα των αθλητών
και ομάδων, δίνοντας στην αθλητική νεολαία τη λογική επιβρά-
βευση της προσπάθειας αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον.

Παράλληλα για τη στήριξη ευρύτερα του αθλητισμού μας, δημι-

ουργούμε το νέο ΕΚΑΕΤ, ως κέντρο αθλητικών ερευνών και επι-

στημονικής υποστήριξης των αθλητών, με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ με

διοικητικό συμβούλιο από προσωπικότητες της αθλητικής κοινωνίας,

καθώς και νέα σύγχρονα τμήματα, που να ανταποκρίνονται στις ση-

μερινές ανάγκες των αθλητών και ομάδων. Στο νέο ΕΚΑΕΤ επίσης

θα προβλέπεται η λειτουργία επιστημονικού συμβουλίου καθώς

και τομέας προπονησιολογίας. 

Όταν ολοκληρωθεί η Διοικητική Μεταρρύθμιση του αθλητισμού,

το ΕΚΑΕΤ θα συνδέεται με τα Περιφερειακά Τμήματα Επιστημο-
νικής υποστήριξης.

Η Ολυμπιακή φλόγα είναι γνωστό ότι αποτελεί το διαχρονικό

σύμβολο των αξιών του αθλητισμού και Ολυμπισμού και με Προ-
εδρικό Διάταγμα σχεδιάζουμε την κατοχύρωση της, μέσα στο πλαί-

σιο των αρχών που πρέπει να διέπουν το ιερό αυτό σύμβολο, ώστε

να μην εμπορευματοποιείται, να μην προσμειγνύεται με άλλες και

να μεταφέρεται από τους λαμπαδηδρόμους με τον πρέποντα σεβα-

σμό.

Εκτός των παραπάνω για να ενισχύσουμε τον αυτογενή σχολικό

αθλητισμό δημιουργούμε σε πρώτη φάση 2 πειραματικά αυτοτελή
αθλητικά σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Στα νέα αθλητικά σχολεία, αξιοποιούμε την εσωτερική αλλά και

διεθνή εμπειρία, διαμορφώνοντας έναν νέο τύπο σχολείων, κοντά

ή μέσα στα αθλητικά κέντρα, με διδάσκοντες προπονητές τους κο-

ρυφαίους κατά άθλημα καθηγητές ΦΑ, ενώ τα παιδιά θα επιλεγούν

από εξειδικευμένα επιστημονικά τεστ.

Μέλημά μας είναι να φοιτήσουν για πρώτη φορά στη χώρα μας

και παιδιά ΑΜΕΑ ενώ θα αξιοποιηθούν Ολυμπιονίκες και Παρα-
ολυμπιονίκες πρότυπα για να ενθαρρύνουν την αθλητική προσπά-

θεια. Το πρόγραμμα αυτό ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει από το

σχολικό έτος 2013-14.

Επίσης, σχεδιάσαμε τα παρακάτω προγράμματα:

Πρόγραμμα περιορισμού του αριθμού των πνιγμών στη χώρα
μας Πρόγραμμα «Σακχαρώδης Διαβήτης και Άθληση» 

Δημιουργία ειδικού φορέα για την ανάπτυξη του Μαζικού
Λαϊκού Αθλητισμού

Και σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα συνεχί-

σουμε τη λειτουργία του προγράμματος «Διατροφή και Άσκηση». Οι

παραπάνω μεγάλες τομές και τα προγράμματα πιστεύουμε πως θα

διευρύνουν τους αθλητικούς μας ορίζοντες, θα ενισχύσουν την πε-

ριφερειακή μας ανάπτυξη και θα προσδώσουν την απαραίτητη δυ-

ναμική στον ελληνικό αθλητισμό. Εξ’ άλλου αυτό, το οφείλουμε πάνω

από όλα στην αθλητική μας νεολαία.

*Ο κ. Ιωαννίδης είναι υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Η νέα εθνική 
αθλητική στρατηγική

Του Γιάννη Ιωαννίδη*
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Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ                   

Του Βαγγέλη Στολάκη

Α
πό καλοκαίρι σε… Χρι-

στούγεννα μετατίθεται η

λήξη κατασκευής της νέας

παραλίας Θεσσαλονίκης

την ώρα που προστατευ-

τικά συρματοπλέγματα και

μπάζα κάνουν απρόσιτη τη

θάλασσα στους Θεσσαλονικείς. Και μπορεί ο

αρμόδιος αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδια-

σμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, Ανδρέας

Κουράκης να δηλώνει πως η κατασκευή θα

έχει τελειώσει τον Αύγουστο του 2013, ο συ-

νεργάτης του και μελετητής του έργου Πρό-

δρομος Νικηφορίδης αλλά και ο εργολάβος

κάνουν διαφορετική εκτίμηση. Παρόλο που

η σημερινή διοίκηση Μπουτάρη προεκλογικά

είχε μιλήσει για αποκατάσταση της σχέσης

των πολιτών με τη θάλασσα, με συγκεκρι-

μένους υποψηφίους της παράταξης να ανα-

φέρουν «πως η πόλη έχει γυρίσει την πλάτη

στο λιμάνι της», τα συρματοπλέγματα  που

έχουν τοποθετηθεί κατά μήκους της παρα-

λιακής ζώνης από τους ναυταθλητικούς ομί-

λους μέχρι το Βασιλικό θέατρο, σίγουρα δε

συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Στο

μεταξύ, αυξάνονται οι καταγγελίες για περι-

βαλλοντικές καταστροφές στην περιοχή,

ενώ οι σχέσεις δήμου Θεσσαλονίκης και κα-

τασκευάστριας εταιρίας περνούν «δια πυρός

και σιδήρου» εξαιτίας των τροποποιήσεων

της μελέτης στις οποίες προχωρά ο εργολά-

βος, όπως καταγγέλλουν στελέχη της διοί-

κησης του δήμου. Από την πλευρά του, ο

ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρίας

σχολιάζει πως «οι κκ. Κουράκης και Νικηφο-

ρίδης πάσχουν από το κακό σύνδρομο του

δημοσίου» και αποκαλύπτει το ρόλο της…

Siemens. Προαναγγέλλει δε πως σύντομα

θα προβεί σε καταγγελίες στην Επιτροπή Αν-

ταγωνισμού. 

Οι εκτιμήσεις
Μιλώντας στην «Κ» ο αντιδήμαρχος Αστι-

κού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων,

Ανδρέας Κουράκης εκφράζει την πεποίθηση

πως «το έργο θα ολοκληρωθεί νωρίτερα

από ότι προβλέπεται στη σχετική μελέτη» και

πως το καλοκαίρι του 2013 θα έχει τελειώσει

η κατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος

των υπό ανάπλαση 2,5 χιλιομέτρων της νέας

παραλίας. Αναφορικά με τα συρματοπλέγ-

ματα που έχουν τοποθετηθεί σε όλο το

μήκος των έργων ο κ. Κουράκης, η παρά-

ταξη του οποίου από τη θέση της αντιπολί-

τευσης είχε ασκήσει έντονη κριτική για τις

κατασκευές από λαμαρίνα που είχε τοποθε-

τήσει η διοίκηση Παπαγεωργόπουλου στην

πρώτη φάση της κατασκευής του έργου,

σχολιάζει ότι «επιχειρούμε να ανοίξουμε το

τμήμα μπροστά από τη θάλασσα και μάλιστα

άμεσα». Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν ο

ίδιος σε συνεντεύξεις του αλλά και από το

βήμα του δημοτικού συμβουλίου τόνιζε πως

«η παραλία θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο,

για τους πεζούς και για τους ποδηλάτες, καθ'

όλη τη διάρκεια των εργασιών».

Διαφορετική εκτίμηση για την ολοκλή-

ρωση του έργου εκφράζει ο αρχιτέκτονας

Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος πραγμα-

τοποίησε τη σχετική μελέτη για την ανά-

πλαση της νέας παραλίας. Σήμερα ο ίδιος

έχει προσληφθεί από το δήμο Θεσσαλονίκης

ως τεχνικός σύμβουλος που επιβλέπει την

πορεία υλοποίησης του έργου μαζί με τις αρ-

μόδιες δημοτικές υπηρεσίες με πρωτοβου-

λία του αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού,

Πολεοδομίας και Δικτύων. «Οι εργασίες πα-

ρεκκλίνουν από την αρχική μελέτη. Ο εργο-

λάβος ισοπέδωσε τα πάντα. Υπάρχουν

περιπτώσεις όπου ενώ απαιτούνταν δυο

μήνες οι σχετικές εργασίες έγιναν σε δυο

ημέρες» σχολιάζει ο κ. Νικηφορίδης. Συμ-

πληρώνει πως «εντοπίζονται σημαντικές αλ-

λαγές σε σχέση με τη μελέτη και λόγω των

ενστάσεων του δήμου έχουμε σημαντικές

καθυστερήσεις». Ο ίδιος εκτιμά πως το έργο

δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν τον συμ-

βατικό του χρόνο, δηλαδή το Νοέμβριο του

2013 και δηλώνει ότι «ούτε το καλοκαίρι θα

έχουμε ανοικτό για τον κόσμο πεζοδρόμιο»,

παρά τις υποσχέσεις του κ. Κουράκη στην

«Κ». 

Με το χρονοδιάγραμμα του κ. Νικηφορίδη

συμφωνεί και ο εργολάβος Δημήτρης Παπα-

νικολάου, ο οποίος ξεκαθαρίζει πως η ανά-

πλαση δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν το

συμβατικό χρόνο, δηλαδή το Νοέμβριο του

2013. «Τόσο ο κ. Κουράκης όσο και ο κ. Νι-

κηφορίδης δεν έχουν καμία σχέση αλλά και

καμία γνώση για το πότε θα τελειώσει το

έργο» αναφέρει στην «Κ» και συμπληρώνει

πως «αμφότεροι πάσχουν από το σύνδρομο

του δημοσίου». «Περνάνε απλά για χειραψίες

αβροχοίς ποσί» καταγγέλλει ο κ. Παπανικο-

λάου, ενώ ερωτώμενος εάν λόγω της έκ-

πτωσης, στην οποία προχώρησε προκειμέ-

νου να κερδίσει το διαγωνισμό ανάπλασης

της παραλίας, χρησιμοποιούνται υλικά που

δεν προβλέπονται στη μελέτη, όπως καταγ-

γέλλει ο κ. Νικοφορίδης, απαντά πως «όλα

αυτά είναι ανοησίες». Ο ίδιος μάλιστα ανα-

φέρεται και σε ένα περιστατικό, όπου οι ερ-

γασίες διακόπηκαν λόγω ενός φωτιστικού

της Siemens, το οποίο προτάθηκε από τους

μελετητές. Τέλος προαναγγέλλει: «θα πάω

στην Διαχειριστική Αρχή και την Επιτροπή

Ανταγωνισμού καθώς οι μελετητές φωτο-

γραφίζουν υλικά συγκεκριμένων εταιριών».  

Για τα… μπάζα
Μιλώντας στην «Κ» ο πρώην αντιδήμαρ-

χος Αρχιτεκτονικού του δήμου Θεσσαλονί-

κης, επί ημερών του οποίου

πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την

ανάθεση του έργου, Βενιαμίν Καρακωστά-

νογλου αναφέρει ότι έχει χαθεί πολύτιμος

χρόνος γιατί «ο εργολάβος προσπαθεί να

βγάλει από τη μύγα ξίγκι με αποτέλεσμα να

υπάρχει ασυνεννοησία με τη διοίκηση». Ο

ίδιος καταγγέλλει πως «ο δήμαρχος Μπου-

τάρης βιάστηκε να πραγματοποιήσει τη δη-

μοπράτηση του έργου και εξαιτίας της

γενναίας έκπτωσης της κατασκευάστριας

εταιρίας χάθηκαν 20 δις από ευρωπαϊκά

κονδύλια, που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-

ηθούν σε άλλα έργα». «Τα χρήματα αυτά θα

μπορούσαν να δοθούν αλλού  αν είχαν υπο-

βληθεί νέες ώριμες μελέτες για τη Θεσσα-

λονίκη» συμπληρώνει. Παράλληλα,

καταδικάζει το γεγονός πως τα μπάζα των

εργασιών παραμένουν στην παραλία δημι-

ουργώντας άσχημη εικόνα για την πόλη. «Η

πόλη μας γιορτάζει τα εκατό χρόνια από την

απελευθέρωσή της με τα μπάζα να παραμέ-

νουν αμετακίνητα με αποτέλεσμα την περι-

βαλλοντική και τουριστική επιβάρυνση της

περιοχής» καταλήγει ο κ. Καρακωστάνο-

γλου. 

Μπρος νερό και πίσω έργα 
Πάντως, τα προβλήματα που δημιουργεί η

ανάπλαση της νέας παραλίας πολλαπλασιά-

ζονται. Όπως προκύπτει και από την αυτοψία

της «Κ» στην περιοχή απέναντι από το Λαο-

γραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης η κατα-

σκευή του έργου συμβάλλει αρνητικά στη

λειτουργία των ναυταθλητικών ομίλων που

υπάρχουν. «Οι εργασίες δημιουργούν προ-

βλήματα στους αθλητές, τους διαγωνιζόμε-

νους που συμμετέχουν στους αγώνες, το

κοινό αλλά και τους πεζούς» σχολιάζει ο

πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσα-

λονίκης, Χρήστος Σίσκος. Ο ίδιος συμπλη-

ρώνει πως το εργοτάξιο που βρίσκεται στην

περιοχή δημιουργεί επιπλέον πλήγμα στη

λειτουργία τους. «Είχαμε την Κτηματική

Εταιρία του Δημοσίου που μας κόβει κλήσεις

για τη χρήση του αιγιαλού τώρα έχουμε και

το δήμο με τις κατασκευές του» τονίζει και

εξηγεί πως «είναι παρανοϊκό αυτό που συμ-

βαίνει. Πίσω από τις εγκαταστάσεις έχουμε

τις εργασίες της παραλίας και μπροστά

έχουμε τη θάλασσα που χρησιμοποιούν οι

αθλητές. Κάθε φορά που μπαίνει ένα ιστιο-

πλοϊκό σκάφος στο νερό η ΚΕΔ και το Λιμε-

νικό μας βεβαιώνει παραβάσεις». Σύμφωνα

με πληροφορίες της «Κ» οι εν λόγω παρα-

βάσεις μπορεί να ανέρχονται και σε σαράντα

χιλιάδες ευρώ. 

Οι οκτώ Κήποι
Το έργο της ανάπλασης της νέας παρα-

λίας περιλαμβάνει την κατασκευή συνο-

λικά οκτώ κήπων, που θα αποτελούν

συνέχεια των πέντε πάρκων που έχουν

ήδη παραδοθεί με σκοπό να δοθεί μια ενι-

αία μορφή στο παραλιακό μέτωπο της

πόλης. Το έργο είχε αρχικό προϋπολογι-

σμό 44,1 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο κα-

τόπιν… γενναίας έκπτωσης, της τάξης

του 52,57% στην οποία προχώρησε η κα-

τασκευάστρια κοινοπραξία Σιδηροδρο-

μικά έργα ΑΤΕ- Νατούρα ΑΕ που ανέλαβε

το έργο, μετά από σχετικό διαγωνισμό,

έπεσε στα… 23 περίπου εκατομμύρια

ευρώ. Η κατασκευή της νέας παραλίας

χρηματοδοτείται αποκλειστικά από κοι-

νοτικά κονδύλια καθώς εντάχθηκε σε

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η σχετική μελέτη,

όπως και η ένταξη του έργου στο «Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας -

Θράκης 2007 – 2013» πραγματοποιήθηκε

επί προηγούμενης διοίκησης Παπαγεωρ-

γόπουλου και δημοπρατήθηκε με δή-

μαρχο το Γιάννη Μπουτάρη. Οι οκτώ

θεματικοί κήποι είναι: των Γλυπτών, της

Μεσογείου, του Οδυσσέα Φωκά, των

Εποχών, του Ισκιου, της Άμμου, του Απο-

γευματινού Ήλιου και του Αλέξανδρου. 

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού         



Πεζο(ποδηλατό)δρομοι 
Προβλήματα εντοπίζονται και εξαιτίας

της μεταφοράς του ποδηλατοδρόμου

στο πεζοδρόμιο της Μεγάλου Αλεξάν-

δρου, καθώς ποδηλάτες και πεζοί… συ-

νυπάρχουν, πολλές φορές όχι αρμονικά.

Οι πεζοί αναγκάζονται να περπατούν

πάνω σε πρόχειρα σχεδιασμένους ποδη-

λατοδρόμους, καθώς το πλάτος του πε-

ζοδρομίου είναι αρκετά μικρό, ενώ έχουν

βεβαιωθεί και ατυχήματα. «Επισπεύ-

δουμε τις εργασίες στο συγκεκριμένο

σημείο της παραλίας, περίπου απέναντι

από το κτίριο του δημαρχείου, με σκοπό

σύντομα ο ποδηλατόδρομος να μετα-

φερθεί και πάλι στο πλακόστρωτο» σχο-

λιάζει για το ζήτημα ο Ανδρέας

Κουράκης. 

«Στα κάγκελα» για το πράσινο 
Ποικίλες όμως είναι οι αντιδράσεις και

αναφορικά με τις φυτικές απώλειες που

διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια κατα-

σκευής του νέου παραλιακού μετώπου.

Σε όλο το μήκος των συρματοπλεγμά-

των οικολογικές οργανώσεις έχουν το-

ποθετήσει ανακοινώσεις στις οποίες

αναφέρουν πως διαφωνούν με την κα-

τασκευή του έργου. Αναφερόμενη στο

ζήτημα η πρώην εκπρόσωπος τύπου

των Οικολόγων-Πράσινων, Ελεάννα

Ιωαννίδου σχολιάζει πως «δεν ελήφθη

σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η Θεσσα-

λονίκη υποφέρει από την απουσία

χώρων πρασίνου. Όλες οι κατασκευές

κλειστών κτιρίων που προβλέπονται στη

μελέτη είναι παράνομες. Πουθενά στη

μελέτη δεν υπάρχει πρόβλεψη για μόνι-

μες κατασκευές. Η ανάπλαση της νέας

παραλίας γίνεται στη λογική να πάρουμε

όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε από

τα ευρωπαϊκά ταμεία». Σε αυτή τη λογική

ομάδα εθελοντών, οι «Φίλοι της Νέας

Παραλίας» επικεφαλής των οποίων είναι

ο κ. Νικηφορίδης, φύτεψε νέα δενδρύλ-

λια σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το

πράσινο κατά μήκους του παραλιακού

μετώπου. «Διαπιστώσαμε ότι οι υπηρε-

σίες του δήμου δυσκολεύονται να επι-

βλέψουν τα πάρκα της παραλίας.

Διαπιστώθηκε επίσης ελλιπής φωτισμός

αλλά και άρδευσης. Θέλουμε να περι-

φρουρήσουμε το έργο και για το λόγο

αυτό δημιουργήσαμε την εν λόγω ομάδα

εθελοντών» καταλήγει ο κ. Νικηφορί-

δης. 

Μιλώντας στην «Κ» ο αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και

Ελευθέρων Χώρων, Κωνσταντίνος Ζέρ-

βας ξεκαθαρίζει πως «οι όποιες αδυνα-

μίες επισημάνθηκαν». Αναφερόμενος

στις φυτικές απώλειες σχολιάζει ότι «εί-

χαμε απώλειες οι οποίες δεν υπολογιζό-

ταν και δεν προβλεπόταν στα πλαίσια

εκτέλεσης των έργων» και συμπληρώ-

νει ότι στη νέα διαμόρφωση θα υπάρ-

χουν 782 περισσότερα δέντρα από την

πρότερη κατάσταση, καθώς και 7637 πε-

ρισσότεροι θάμνοι. Αυτό σημαίνει πως

θα υπάρξει μια πολύ σημαντική αύξηση

του συνολικού όγκου πρασίνου» κατα-

λήγει ο κ. Ζέρβας. 
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                         ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ «Κ» «Τι να πεις στους νέους, 
έτσι κι αλλιώς τα 
ξέρουν όλα…»

Της Μαρίας Πασχαλίδου*

Π
αραφράζοντας τους στί-

χους του γνωστού τραγου-

διού δηλώνω τη

συγκίνηση, την αμηχανία και τις ενοχές μου για τα

τεράστια προβλήματα που ακουμπάμε, εμείς οι με-

γαλύτεροι στις νεανικές πλάτες, στα χέρια των παι-

διών μας. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον

πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό,

στον ηλεκτρισμό και ζουν με λιγότερο από ένα δο-

λάριο τη μέρα ενώ το είκοσι πέντε τοις εκατό του

πληθυσμού της γης δεν είναι σε θέση να χορτάσει

την πείνα του και οι επιπτώσεις της οικολογικής

καταστροφής απειλούν όλους και όλα. 

Μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο, οι νέοι κρατούν τα

σκήπτρα των πιο αδικημένων κοινωνικών ομάδων.

Οι νέοι που προσπαθούν να ανοίξουν τα φτερά

τους, να ξεδιπλώσουν τις ιδέες και τη δημιουργι-

κότητά τους έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή

πραγματικότητα «φτιαγμένη» από μας τους ίδιους:

γονείς, δασκάλους, εργοδότες, πολιτικούς και

«πνευματικούς» ανθρώπους! 

Ο νεανικός ενθουσιασμός χτυπιέται με νομιμο-

φανείς καθωσπρεπισμούς, η νεανική ορμή αντιμε-

τωπίζεται με καχυποψία , η εργατικότητα τους

προσκρούει στο τείχος της ανεργίας, οι καινοτόμες

ιδέες και οι πειραματισμοί τους αγωνίζονται, συχνά

μάταια, να δημιουργήσουν ρωγμές στην «καθεστη-

κυία τάξη» του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της

καθημερινότητας που δημιουργήσαμε δήθεν γι

αυτούς, πάντα με τις καλύτερες των προθέσεων!

Θεσσαλονίκη, φανταστείτε να κατοικείται μόνο

από νέους. Αγόρια και κορίτσια να πλημμυρίζουν

τους δρόμους. Αυτή είναι η φοβερή «δύναμη» που

διαθέτει αυτή η πόλη κι αυτή θα μπορούσε να

αποτελέσει το όχημα που θα έβγαζε την πόλη από

πολλά αδιέξοδα. Οι δράσεις των νέων είναι η

απάντηση απέναντι στη σύγχρονη εποχή της σύγ-

χυσης, της μιζέριας και της κοινωνικής απομόνω-

σης.

Λοιπόν ακούστε πως το βλέπω παιδιά : Οργανω-

θείτε σε ομάδες, παρέες, σχήματα και ό,τι άλλο σας

εκφράζει. Διεκδικήστε. Βρείτε τους κανόνες, τους

δικούς σας κανόνες, που θα δημιουργήσουν την

ασφάλεια και την προστασία μιας «φωλιάς» και

ταυτόχρονα κτίστε θύλακες μάθησης, εξάσκησης,

εργασίας, συνεύρεσης, συμμετοχής και προσωπι-

κής ζωής. 

Με λίγα λόγια αμφισβητήστε τα συνηθισμένα και

επιλέξτε αυτό που νιώθετε πιο κοντά στα όνειρά

σας. Κάντε το τώρα που έχετε δυνάμεις. Μην εγ-

κλωβίζεστε σε στερεότυπα. Μην αδιαφορήσετε

γιατί θα χάσετε την ευκαιρία να δείξετε τη διαφο-

ρετικότητά σας, να μας υποδείξετε το δικό σας

δρόμο και τελικά να διεκδικήσετε τη συνδρομή

όλων μας. Ελάτε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο

εκείνο που θα παρασύρει, εμπνεύσει, κινητοποι-

ήσει και επαναδραστηριοποιήσει το μεγαλύτερο

κομμάτι της νεολαίας, της κοινωνίας. Μην το κά-

νετε για μας, κάντε το για σας…

*Η κ. Πασχαλίδου είναι αντιδήμαρχος Νεότητας και 
Εθελοντισμού

Οι εργασίες ανάπλασης πλησίον του Μακεδονία Παλλάς

        ο δήμος Μπουτάρη 

Κι άλλος 

«Ζογγολόπουλος» 
Στο μεταξύ, οι εργασίες της ανά-

πλασης έτρεψαν σε… φυγή το σήμα

κατατεθέν της παραλίας της Θεσσα-

λονίκης, τις «Ομπρέλες» του Γεωρ-

γίου Ζογγολόπο υλου. Το γλυπτό,

όπως δηλώνει ο κ. Κουράκης, αναμέ-

νεται να τοποθετηθεί στο τόξο μπρο-

στά από το δημαρχιακό μέγαρο στα

αριστερά του αγάλματος του Κων-

σταντίνου Καραμανλή, το οποίο παρά

τις δηλώσεις Μπουτάρη στο παρελ-

θόν πως θα μετακινηθεί φαίνεται πως

θα παραμείνει στη θέση του. Σήμερα οι

«Ομπρέλες» φυλάσσονται σε απο-

θήκη του δήμου Θεσσαλονίκης, που

πέραν της επισκευής τους έχει αναλά-

βει και την κατασκευή της 40ης ομ-

πρέλας, το κόστος της οποίας

εκτιμάται σε επτακόσια ευρώ. Την ίδια

ώρα, ένα ακόμα έργο του Ζογγολό-

πουλου αναμένεται να κοσμήσει ένα

εκ των οκτώ υπό κατασκευή κήπων,

τον «Κήπο των Γλυπτών». Σύμφωνα

με όσα δηλώνει στην «Κ» ο διευθυν-

τής του «Ιδρύματος Γεώργιος Ζογγο-

λόπουλος» Άγγελος Μωρέτης «θα

παραχωρήσουμε με χρησιδάνειο στο

δήμο Θεσσαλονίκης το υδροκίνητο

γλυπτό “Τρεις Κύκλοι”. Αυτό σημαίνει

πως μπορούμε να το πάρουμε πίσω

όταν λήξει η σύμβαση. Το έργο είναι

έτοιμο να τοποθετηθεί μόλις διαμορ-

φωθούν, με έξοδα του δήμου, η βάση

αλλά και ο χώρος πέριξ του γλυπτού»

καταλήγει ο κ. Μωρέτης.
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Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ 

Μ
πορεί τα σύνορα της

Καλαμαριάς με το

δήμο Θεσσαλονίκης

να βρίσκονται κάπου

στα μέσα της Σο-

φούλη, ωστόσο η

συγκεκριμένη παρα-

λιακή ζώνη δεν ανήκει σε κανέναν από τους

δυο δήμους. Δέκα στρέμματα βρίσκονται

στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και

δυο ανήκουν στο Βουλγαρικό Προξενείο.

Εκεί, στο γνωστό Καραμπουρνάκι, βρίσκεται

και το «επίμαχο» οικόπεδο που επιχειρήθηκε

από τους ιδιοκτήτες του και τον Οργανισμό

Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης να οικοδομηθεί

και είχε προκαλέσει αντιδράσεις του δημάρ-

χου και εκατοντάδων πολιτών. Όπως ανα-

φέρει στην «Κ» ο κ. Μπακογλίδης

«χαρακτηρίσαμε τη συγκεκριμένη περιοχή

ως χώρο πρασίνου και κοινών χρήσεων

μέσα από το δημοτικό συμβούλιο προκειμέ-

νου να μπλοκάρουμε την ανοικοδόμηση του

παραλιακού μετώπου. Προσπαθούμε να σώ-

σουμε ό,τι έχει απομείνει και για να καταφέ-

ρουμε κάτι τέτοιο αναγκαστήκαμε να

βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να αποζη-

μιώσουμε τους ιδιοκτήτες δίνοντάς τους

ίσης αξίας οικόπεδα σε άλλες περιοχές της

Καλαμαριάς».

Παλατάκι και στρατόπεδο Κόδρα 
Λίγα μέτρα πιο πέρα υπάρχει μια τεράστια

αλάνα που μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται ως

πάρκινγκ γνωστού μπαρ. «Το οικόπεδο από

ότι μαθαίνουμε ανήκει σε Αλβανούς και

Εβραίους επιχειρηματίες» σχολιάζει ο δή-

μαρχος Καλαμαριάς και συμπληρώνει πως

και στο πάνω μέρος του δρόμου, στην πε-

ριοχή όπου βρίσκεται το στρατόπεδο Κόδρα

το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει περί-

πλοκο, με το δήμο να βρίσκεται στην…

απέξω! Τριακόσια σαράντα στρέμματα ανή-

κουν στην Κτηματική Εταιρία του δημοσίου

και άλλα πενήντα σε ιδιώτες. «Ο δήμος αρ-

κείται στην φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων» συμπληρώνει ο κ. Μπακογλίδης.

Στην Κτηματική Εταιρία του δημοσίου ανή-

κει και το κτήριο σύμβολο της Καλαμαριάς.

Το Παλατάκι, το οποίο παραχωρείται στο

δήμο επίσης για τη πραγματοποίηση πολιτι-

στικών εκδηλώσεων μόλις δυο φορές το

χρόνο. Το κτίριο παραμένει κλειστό, τελευ-

ταίος υπουργός που κοιμήθηκε μέσα ήταν ο

Τσιαρτιώνης και όπως σχολιάζει ο δήμαρχος

«είναι έτοιμο να πέσει. Ευτυχώς δηλαδή που

έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και δεν μπο-

ρεί να πουληθεί» καταλήγει αναφερόμενος

στις φήμες που το θέλουν να εντάσσεται στη

λίστα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του Δημοσίου. Πάντως, σύμ-

φωνα με πληροφορίες της «Κ» και ο υπουρ-

γός Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρος

Καράογλου ενδιαφέρεται να ζητήσει μεταβί-

βασή του στο ΥΜΑ-Θ και έχει στα χέρια του

σχετική μελέτη αναπαλαίωσης. «Δανεική»

όμως είναι και η παραλιακή λωρίδα της

«Δεν μπορούμε να βάλουμε σε τάξη την αναρχία της παραλίας» σχολιά-

ζει στην «Κ» ο δήμαρχος Καλαμαριάς, που στα 2/3 της περιμέτρου της

βρέχεται από θάλασσα. Ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος του πολεοδο-

μικού συγκροτήματος, ο μόνος όπου οι πολίτες μπορούν να έρθουν

άμεσα σε επαφή με τη θάλασσα και την πλαζ, δεν μπορεί να αξιοποιήσει

το παραλιακό του μέτωπο γιατί… δεν του ανήκει. Ελληνικό δημόσιο,

Εθνική Τράπεζα, το προξενείο της Βουλγαρίας, ιδιώτες Έλληνες, Αλβα-

νοί και Εβραίοι έχουν το δικό τους μερίδιο σε μια παραλιακή ζώνη πέραν

των πέντε χιλιομέτρων, που εκτείνεται από τα σύνορα με το δήμο Θεσ-

σαλονίκης μέχρι τα όρια της Καλαμαριάς. Ο δήμος ωστόσο, αρκείται

στην αξιοποίηση ορισμένων «κομματιών» που του έχουν παραχωρηθεί

με χρησιδάνεια και αδυνατεί να προχωρήσει στην κατασκευή έργων

υποδομής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. «Αν είχαμε τη δυνατό-

τητα να αξιοποιήσουμε το εν λόγω τμήμα ο δήμος θα κέρδιζε έσοδα,

απαραίτητα για τη λειτουργία του σε αυτή τη δύσκολη εποχή…» σχολιά-

ζει ο Θεοδόσης Μπακογλίδης. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Η παραλία της Καλαμαριάς         

Το τελευ-

ταίο διά-

στημα όπως

παρατηρούν

στελέχη του

ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης επιχειρεί να

αποστασιοποιηθεί από την… Ιπποκρά-

τους έχοντας στο μυαλό του πως η

σύνδεση με το Κίνημα θα λειτουργήσει

αρνητικά στις επόμενες δημοτικές

εκλογές για τις οποίες από τώρα έχει

βάλει πλώρη. Ο ίδιος θεωρεί πως «στις

επόμενες εκλογές δεν θα υπάρξουν

χρίσματα αλλά Καλαμαριώτικοι συν-

δυασμοί». Έγινε δήμαρχος, εν μια

νυκτί, όταν ο προκάτοχός του Χριστό-

δουλος Οικονομίδης ανακοίνωσε ξαφ-

νικά την απόφασή του να αποσυρθεί

από τα κοινά και να παραιτηθεί από το

δημαρχιακό θώκο. Από τα γήπεδα του

μπάσκετ, στις σχολικές αίθουσες ως

δάσκαλος και μετά τις εκλογές του

1998 αδιάλειπτα σε κάποια θέση αντι-

δημάρχου στο δήμο Καλαμαριάς. Έκανε

ένα πέρασμα από τη θέση του προ-

έδρου δημοτικού συμβουλίου ενώ το

2010 έφτασε μια ανάσα από την εκλογή

του την πρώτη Κυριακή ως δήμαρχος. 

Σήμερα και ενώ οι συσχετισμοί έχουν

αλλάξει, το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες

εθνικές εκλογές ήρθε τρίτο στην παρα-

δοσιακά «πράσινη» Καλαμαριά, ο Θεο-

δόσης Μπακογλίδης είναι

αποφασισμένος να διεκδικήσει για

ακόμα μια φορά την ψήφο του κόσμου,

γνωρίζοντας πως η σύνδεσή του με το

άλλοτε μεγάλο κόμμα του δικομματι-

σμού του μειώνει… πόντους. Για το

Υποψήφιος με ποιο κόμμα;



Αρετσούς, καθώς περισσότερα των 176

στρεμμάτων ανήκουν στην Εταιρία Ακινή-

των του Δημοσίου και έχουν παραχωρηθεί

στο δήμο Καλαμαριάς με… χρησιδάνεια.

Έτσι, το γνωστό Καφενείο του Ψαρά και το

Πολιτιστικό Κέντρο «Προποντίδα» αν και τα

διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του δήμου, δεν

του ανήκουν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με

τον Ναυτικό Όμιλο που ανήκει στην Κτημα-

τική Εταιρία του Δημοσίου. 

Μαρίνα και γύρω περιοχή 
Σε ό,τι αφορά τη μαρίνα Καλαμαριάς εδώ

τα πράγματα περιπλέκονται. Στο παρελθόν

ανήκε στον ΕΟΤ, περιήλθε στην Εταιρία Ακι-

νήτων του Δημοσίου, στη συνέχεια στο

υπουργείο Οικονομικών και σήμερα στο Τα-

μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου. «Θέλουν να πουλήσουν την μα-

ρίνα μονομερώς. Εάν πρώτα δεν υπάρξει

αστική ανάπλαση της περιοχής, που σημαί-

νει ενιαία αξιοποίηση της μαρίνας και της

γύρω περιοχής, κανείς δεν πρόκειται να

επενδύσει τα χρήματά του» δηλώνει ο Θεο-

δόσης Μπακογλίδης, αναφερόμενος στις

δυσκολίες που συναντά εκεί η διοίκηση

όταν επιδιώκει κάθε είδους παρεμβάσεις. Ο

ίδιος τονίζει πως ακόμα και όταν οι αρμό-

διες δημοτικές αρχές ζήτησαν άδεια από την

Κτηματική Εταιρία προκειμένου να καθαρί-

σουν την περιοχή γύρω από την μαρίνα

υπήρξε η «προτροπή» εξ Αθηνών να μην

γίνει κανενός είδους παρέμβαση. «Λέμε όχι

στην μονομερή αξιοποίηση της μαρίνας. Εάν

συμβεί κάτι τέτοιο θα εξελιχθούμε σε πατρι-

κίους και πληβείους» επισημαίνει ο κ. Μπα-

κογλίδης. Στο μεταξύ, στην περιοχή

συναντήσαμε μια ακόμα… ιδιαιτερότητα.

Παρότι το κομμάτι της παραλίας έχει δοθεί

προς αξιοποίηση στο δήμο, με τη μορφή

χρησιδανείου, μεγάλο τμήμα φυλάσσεται με

φράχτες και κιγκλιδώματα λόγω της… μα-

ρίνας, με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστό

για τους πολίτες. Παραδίπλα βρίσκεται ο

γνωστός Χαμόδρακας, ο οποίος ανήκει επί-

σης σε «τρίτους» και εδώ και χρόνια έχει χα-

ρακτηριστεί ως διατηρητέο κτήριο, ενώ σε

απόσταση λίγων μέτρων μεγάλο τμήμα της

παραλίας καταλαμβάνει το νοσοκομείο

«Παναγία», το ακίνητο του οποίου ανήκει

επίσης σε ιδιώτες. 

«Θα κερδίζαμε χρήματα» 
Σε αντίθεση με την παραλιακή ζώνη, όπου

ο δήμος Καλαμαριάς έστω και με τα χρησι-

δάνεια έχει τη δυνατότητα να την αξιοποιήσει

εν μέρει, στο πάνω μέρος της Νικολάου

Πλαστήρα, το σύνολο των καφέ, των μπαρ

και των εστιατορίων ανήκει σε ιδιώτες. «Για

να χτιστούν πολλές από αυτές τις οικοδομές

επί δικτατορίας έπεσαν πολλά κορμιά» διευ-

κρινίζει ο κ. Μπακογλίδης επισημαίνοντας

πως «οι κάτοικοι έδωσαν μάχες για να μην

ανοικοδομηθεί το παραλιακό μέτωπο». «Αν

είχαμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την

παραλία μας, ο δήμος θα κέρδιζε έσοδα,

απαραίτητα για τη λειτουργία του σε αυτή τη

δύσκολη εποχή» καταλήγει ο κ. Μπακογλί-

δης ολοκληρώνοντας την περιήγησή του

στο παραλιακό μέτωπο του δήμου του, που

όμως δεν του ανήκει!
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          ανήκει σε... άλλους!

λόγο αυτό ο ίδιος, όπως σχολιάζουν

στην «Κ» οι «σύντροφοί» του από τη

Βασιλέως Ηρακλείου, ακολουθεί μια

πολιτική «ήξεις αφίξεις». «Δηλώνει

ακόμα ΠΑΣΟΚ αλλά δεν συμμετέχει

στις διαδικασίες ανασυγκρότησης του

Κινήματος. Ίσως γιατί επιθυμεί να υπο-

στηριχτεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημο-

κρατική Αριστερά, στελέχη των οποίων

άλλωστε έχει στη δημοτική του παρά-

ταξη» σχολιάζουν χαρακτηριστικά. 

«Ο κ. Μπακογλίδης και στις περα-

σμένες εκλογές έφερε την ταμπέλα του

ανεξάρτητου. Ο ίδιος όπως και η παρά-

ταξή του πάντα το έπαιζαν πιο…ανοι-

κτοί» ισχυρίζεται στην «Κ» ο πρώην

δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής

της δημοτικής παράταξης της Λαϊκής

Συσπείρωσης Δαμιανός Παπαδόπουλος

αναφερόμενος στη συνεργασία του κ.

Μπακογλίδη με την…αντίπερα όχθη.

«Δήλωνε υπερκομματικός. Άλλωστε

στο συνδυασμό του το 2010 συμπεριε-

λήφθησαν τουλάχιστον δέκα υποψή-

φιοι που το 2006 τάχθηκαν με το Χάρρυ

Κλυνν που υποστηρίχτηκε από τη Νέα

Δημοκρατία». 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο

ίδιος διατηρεί μέχρι σήμερα καλές σχέ-

σεις με το περιβάλλον του προέδρου

του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, ο

οποίος φέρεται να τον «επέβαλε» στις

εκλογές του 2010, παρά το γεγονός

πως το χρίσμα διεκδικούσε και η κατε-

ξοχήν Παπανδρεϊκιά, Μαρία Παυλίδου

γνωστή στο κομματικό ακροατήριο και

ως «Μαρία της Έδεσσας» κατά τα λε-

γόμενα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο

Μπακογλίδης αν και προερχόμενος από

οικογένεια προσκείμενη στην Ιπποκρά-

τους στο παρελθόν δεν ανέπτυξε έν-

τονη κομματική δραστηριότητα και

εντάχθηκε στους κόλπους της «πράσι-

νης» παράταξης μόλις το 2007. 

Ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Θ. Μπακογλίδης, παρουσιάζει στην «Κ» στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής

Το οικόπεδο για το οποίο ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ενέκρινε
άδεια οικοδόμησης προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων και δημάρχου
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ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Α
πό τις κινητοποιήσεις ενάν-

τια στα μεταλλεία χρυσού

σε Χαλκιδική και Κιλκίς,

στα… έδρανα του ελληνι-

κού Κοινοβουλίου. Οι βου-

λευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Κατερίνα Ιγγλέζη και Ει-

ρήνη Αγαθοπούλου, αντίστοιχα πρωτοστάτη-

σαν στο παρελθόν στα αντιμεταλλευτικά

κινήματα και αναδείχτηκαν ως εξέχουσες

προσωπικότητες αυτών με αποτέλεσμα να

εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την είσοδο

τους στη Βουλή. Η πρώτη γεννήθηκε στην Ιε-

ρισσό το 1967. Πτυχιούχος Δασολογίας και

Περιβάλλοντος εργάστηκε για περισσότερα

από 18 χρόνια ως δασολόγος στο δασαρχείο

της Αρναίας. Εκλέχθηκε βουλευτής με το ψη-

φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές

εκλογές, ωστόσο η ίδια μέχρι και σήμερα στο

βιογραφικό της δηλώνει… άνεργη. Συμμετέ-

χει σε δυο επιτροπές της Βουλής: στη διαρκή

επιτροπή οικονομικών υποθέσεων και στην

ειδική μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλ-

λοντος. Είναι μέλος του Συνασπισμού από την

ίδρυσή του, νωρίτερα όμως φρόντισε να πε-

ράσει από το ΚΚΕ. Δεν ανήκει ωστόσο, σε κά-

ποια τάση όπως οι περισσότεροι συνάδελφοί

της. Ασχολείται με τον ακτιβισμό και την οι-

κολογία από τα εφηβικά της χρόνια και σή-

μερα κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου του

συλλόγου «Φίλοι του Περιβάλλοντος της Ιε-

ρισσού». 

Μόλις τέσσερις παρεμβάσεις 
Μέχρι στιγμής έχει καταθέσει περίπου 30

ερωτήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή εκ

των οποίων οι τέσσερις μόλις αναφέρονται

στις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Χαλ-

κιδική και πιο συγκεκριμένα στις Σκουριές. Η

αλήθεια είναι πως κάποιος θα περίμενε να

επιδείξει σημαντικότερο κοινοβουλευτικό

έργο στον χώρο που την ανέδειξε και της

εξασφάλισε μια θέση μεταξύ των τριακο-

σίων. Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες η

αναγνωρισιμότητά της εκτοξεύτηκε στις αυ-

τοδιοικητικές εκλογές του 2010, οπότε και η

ίδια υπήρξε υποψήφια δημοτική σύμβουλος

του δήμου Αριστοτέλη. Ωστόσο, η τέταρτη

θέση την οποία κατέλαβε τότε η Κουμουν-

δούρου δεν της εξασφάλισε μια θέση στο δη-

μοτικό συμβούλιο, καθώς εξελέγη μόνο ο

επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Πολλοί ισχυ-

ρίζονται βέβαια πως σε εκείνες τις εκλογές

υπήρξε έξαρση τοπικισμού, καθώς  η κοινω-

νία της Ιερισσού, όπου έχει πλέον την έδρα

του ο «καλλικρατικός» δήμος Αριστοτέλη δεν

επιθυμούσε έναν δήμαρχο από την Αρναία,

περιοχή από όπου κατάγεται ο σημερινός δή-

μαρχος Χρήστος Πάχτας. Ο τελευταίος υπέρ-

μαχος των μεταλλείων συγκρούστηκε με την

τοπική κοινωνία της Ιερισσού, η οποία αντιτί-

θεται στην εξόρυξη χρυσού. Ωστόσο, κατόρ-

θωσε να εκλεγεί. Κάτι ανάλογο συνέβη και

στην περίπτωση της κ. Ιγγλέζη στις τελευ-

ταίες βουλευτικές εκλογές. Όπως σχολιάζει

στην «Κ» ο δήμαρχος Αριστοτέλη «η σημε-

ρινή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε

όλο αυτό το διάστημα στα αντιμεταλλευ-

τικά κινήματα της Ιερισσού. Με αυτόν τον

τρόπο κατόρθωσε να επικρατήσει έναντι

των συνυποψήφιων της, καθώς την ψή-

φισε ο κόσμος της περιοχής».

Στις κινητοποιήσεις με… Lexus 
Η ίδια ακόμα και σήμερα συμμετέχει στις κι-

νητοποιήσεις της Χαλκιδικής ενάντια στα με-

ταλλεία και φροντίζει να υπενθυμίζει, όπως

ισχυρίζονται στην «Κ» άλλοι ακτιβιστές της

περιοχής, τη βουλευτική της ιδιότητα. Έτσι,

πρόσφατα προσέγγισε το σημείο της διαμαρ-

τυρίας επιβιβαζόμενη στο Lexus που της πα-

ραχωρεί το ελληνικό Κοινοβούλιο, κάτι που

όπως αποδείχτηκε δεν ενθουσίασε τους

υπόλοιπους διαμαρτυρόμενους, που κατέ-

στρεψαν τα λάστιχα του πολυτελούς αυτο-

κινήτου. 

Πρόσφατα η ίδια κατήγγειλε πως δέχτηκε

επίθεση από άνδρα της αστυνομικής ασφά-

λειας, όταν βρέθηκε τον περασμένο Οκτώβρη

έξω από το αστυνομικό τμήμα Πολυγύρου

ζητώντας την άμεση απελευθέρωση προσαχ-

θέντων από κινητοποίηση κατοίκων στα με-

ταλλεία του χρυσού στις Σκουριές. Αν και η

ίδια στις αρχές συμμετείχε στις κινητοποιήσεις

στο πλευρό των Οικολόγων-Πράσινων, οι

οποίοι πρώτοι «πολέμησαν» τη δράση της Ελ-

ληνικός Χρυσός Α.Ε. που πραγματοποιεί τις

εργασίες στη Χαλκιδική, γρήγορα φρόντισε

να τους… εκτοπίσει και αναδείχτηκε πρωτα-

γωνιστική φυσιογνωμία του κινήματος. 

«Το μικρό της Κουμουνδούρου» 
Λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, στα βόρεια της

Θεσσαλονίκης, στο νομό Κιλκίς αντίστοιχες κι-

νητοποιήσεις συνετέλεσαν στην εκλογή της

Ειρήνης Αγαθοπούλου, πάλι με το ψηφοδέλ-

τιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια είναι η νεότερη βουλευ-

τής του ελληνικού Κοινοβουλίου, μόλις 27

χρόνων και κατά την Κουμουνδούρου το

«μικρό τους». Γεννημένη το 1985 είναι η

πρώτη βουλευτής της Αριστεράς που εκλέγε-

ται από την περιοχή. Αποφάσισε να ασχοληθεί

με τα κοινά επηρεασμένη από τη δράση του

πατέρα της. Αν και ο ίδιος υπήρξε στέλεχος

του ΣΥΡΙΖΑ για χρόνια η Αγαθοπούλου εντάχ-

θηκε στο κόμμα λίγους μήνες πριν την κάθοδό

της στις βουλευτικές εκλογές. 

Φαρμακοποιός στο επάγγελμα με μεγάλη

αγάπη για τις φυσικές και φυτικές θεραπευτι-

κές μεθόδους ασχολείται με τα κοινά από το

2004, όπου είχε καθοριστικό ρόλο στις κινη-

τοποιήσεις των φοιτητών και τις καταλήψεις

σχολών του ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε. 

Μεταλλεία και… φάρμακα 
Και μπορεί οι αντιμεταλλευτικές εκδηλώ-

σεις στο Κιλκίς να την ανέδειξαν, η ίδια αν και

συγκέντρωσε περίπου δυο χιλιάδες σταυρούς

κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού της

έργου ασχολήθηκε μόλις τρεις φορές με τη

μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή,

παρά τις πενήντα περίπου ερωτήσεις και

επερωτήσεις που έχει υποβάλλει. Το

«φόρτε» της λόγω επαγγέλματος εξάλλου

είναι ο χώρος της υγείας και σε αυτόν κινείται

η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών της πα-

ρεμβάσεων. «Δεν μπορούμε να έχουμε πολ-

λές αξιώσεις από την Ειρήνη Αγαθοπούλου

και τις παρεμβάσεις της για τις μεταλλευτικές

δραστηριότητες στο Κιλκίς. Μπορεί να μην

πρωτοστάτησε στο κίνημα αλλά ας μη λησμο-

νούμε πως η ίδια έλειπε για πολλά χρόνια στο

εξωτερικό για σπουδές» σχολιάζει η βουλευ-

τής του ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία

Αμμανατίδου και συμπληρώνει πως «είναι ένα

πρόσωπο φρέσκο με μέλλον». Πάντως, από

την πλευρά του ο πιο «έμπειρος» Τάσος Κου-

ράκης μιλώντας στην «Κ» για τις Κατερίνα Ιγ-

γλέζη και Ειρήνη Αγαθοπούλου σχολιάζει ότι

«και οι δυο πάλεψαν με μεγάλη ένταση στα

μεταλλεία της Χαλκιδικής και του Κιλκίς αντί-

στοιχα». «Και οι δυο τους συνέβαλαν ουσια-

στικά στα αντιμεταλλευτικά κινήματα» και

όπως εξηγεί «σίγουρα η εν λόγω ενασχόλησή

τους ευνόησε την εκλογή τους». 

Στα έδρανα της Βουλής
με «λαμπερό» εισιτήριο

Κατερίνα Ιγγλέζη Ειρήνη Αγαθοπούλου
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ΑΠΟ ΔΟΛΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΣΧΕΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

«Η σιωπή είναι χρυσός» αναφέρει η γνω-

στή λαϊκή παροιμία, ωστόσο την άποψη αυτή

δε φαίνεται να ενστερνίζονται ορισμένοι κά-

τοικοι και φορείς στο Κιλκίς  που ακόμη δεν

τα είδαν – τα μεταλλεία ή την εταιρεία εξόρυ-

ξης - άρχισαν τις ειρηνικές μεν, διαδηλώσεις

δε αντίθεσης με το… χρυσό και όχι με τη

λάθος διαδικασία εξόρυξης του! Το ΥΠΕΚΑ

τον Ιούλιο του 2011 είχε αποστείλει ένα αί-

τημα στην αντιπεριφέρερεια Κιλκίς, σχετικά

με την εκμετάλλευση των μεταλλευτικών

πόρων της περιοχής. Στη συνέχεια προκηρύχ-

θηκε ανοικτή δημόσια διαβούλευση μέσω της

Διαύγειας, για το χρονικό διάστημα από 19

Οκτωβρίου έως και 15 Νοεμβρίου. Όπως

αναφέρουν τα μέλη του Μετώπου Ενάντια

στα Μεταλλεία σε Κρούσια και Πάικο, ενημέ-

ρωση για κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, τόσο προς

τους ίδιους, όσο και στους δύο δήμους της

περιοχής. «Δεν απευθύνθηκε κανένα ερώ-

τημα στους δήμου*ς Παιονίας και Κιλκίς για

το θέμα», σημειώνει στην «Κ» ο υπεύθυνος

του συντονιστικού ενάντια στα μεταλλεία, Άγ-

γελος Αραμπατζής. 

Στις 4 Ιανουαρίου, το αρμόδιο υπουργείο

προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό, οδη-

γώντας σε αντιδράσεις τους κατοίκους της

περιοχής αφού όπως λένε δεν υπήρξε καμία

αντίδραση. Στις 13 του ίδιου μήνα υπήρξε μια

ομόφωνη απόφαση του δήμου Κιλκίς η οποία

εναντιωνόταν στην επένδυση μεταλλευτικής

δραστηριότητας, ενώ την επόμενη μέρα, εκ-

πρόσωποι των φορέων όλου του νομού με-

ταβαίνουν στην Αθήνα προκειμένου να

ενημερωθούν για τις εξελίξεις από την αρμό-

δια επιτροπή του υπουργείου. Κάτι αντίστοιχο

έγινε και στις 6 Φεβρουαρίου του 2012, όταν

αντιπροσωπεία  του υπουργείου μετέβη στην

πόλη του Κιλκίς για να ενημερώσει περαι-

τέρω τους τοπικούς φορείς. Δέκα μέρες αρ-

γότερα, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς

Επιτροπής Εμπορίου, οι αυτοδιοικητικοί του

Κιλκίς παρουσιάζουν τα αντεπιχειρήματα για

να μη πραγματοποιηθεί εξόρυξη στο Κιλκίς. Η

απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του

τότε υφυπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη,

ήταν ότι όσοι αντιδρούν πάσχουν από φοβικά

σύνδρομα.

Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό συμμετέχει

τελικά η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, που συμμετέχει κατά

5% στην «Ελληνικός Χρυσός», η οποία ως

γνωστόν εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα στη

Βόρεια Χαλκιδική. Αντίπαλος ήταν η ΕΛΜΙΝ,

που δραστηριοποιούνταν μέχρι τότε στην εξό-

ρυξη βωξίτη. Τελικά στις 31 Ιουλίου ο διαγω-

νισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία

«ΑΚΤΩΡ», ενώ μια εβδομάδα πριν, αντιπρο-

σωπεία κατοίκων επισκέπτεται το νέο υφυ-

πουργού ΠΕΚΑ Μάκη Παπαγεωργίου και του

καταθέτει υπόμνημα με τους λόγους για τους

οποίους αντιδρούν. Αυτό που μένει πλέον

είναι η υπογραφή της σύμβασης του ελληνι-

κού δημοσίου και της ΑΚΤΩΡ, με τους αντι-

δρώντες να δηλώνουν έτοιμοι να

προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας,

αμέσως μετά την υπογραφή.

Μέτωπο κατά του κυανίου!
Οι περισσότερες αντιδράσεις των κατοίκων

έχουν να κάνουν με την παρουσία ουρανίου

στην περιοχή που μοιραία όπως υποστηρί-

ζουν θα εξορυχθεί με το χρυσό. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι το κυάνιο χρησιμοποιείται κατά

τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων με

κυανιούχο νάτριο για το διαχωρισμό του μο-

λύβδου και του ψευδαργύρου. Η διαδικασία

αυτή βέβαια δε θα γίνεται σύμφωνα με τις

πρώτες πληροφορίες στο Κιλκίς αλλά στη

Χαλκιδική και πρόκειται για μια τεχνική που

χρησιμοποιείται εδώ και 40 χρόνια. 

«Οι μελέτες του ΙΓΜΕ έδειξαν πως υπάρ-

χουν μη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα ουρα-

νίου», τονίζει ο κ. Αραμπατζής. «Πρόκειται για

μια ιστορία την οποία εμπλέκουν σε ένα σύ-

νολο μπερδεμένων επιχειρημάτων», απαντά

από την πλευρά του ο μεταλλειολόγος Γιάν-

νης Τσογκίδης. «Πριν πολλά χρόνια κλιμά-

κιο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

είχε ανέβει στην περιοχή και είχαν πει ότι

στο χωριό Βάθη οι ανιχνευτές μετάλλου

χτυπούσαν έντονα. Αυτό είναι όλο. Στην

περιοχή δεν υπάρχουν όμως κοιτάσματα

ουρανίου που να δημιουργούν πρόβλημα.

Είναι ένα κλίμα ψύχωσης, που δημιουργεί-

ται από δόλια ανάμειξη άσχετων πραγμά-

των», αναφέρει ο κ. Τσογκίδης. 

Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε

το Κιλκίς ο σύμβουλος στρατηγικής, καθηγη-

τής, Νίκος Λυγερός, όπου έδωσε άλλη μια

διάλεξη για την ΑΟΖ, ένα θέμα στο οποίο ει-

δικεύεται. Στο τέλος της εισήγησης του,

πολλά μέλη του «Μετώπου ενάντια στα Με-

ταλλεία» ζήτησαν την άποψη του για το θέμα

που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία.

Ο κ. Λυγερός προκάλεσε αίσθηση λέγοντας

ότι διαφωνεί έντονα με την ονομασία του Με-

τώπου, καθώς υποστήριξε ότι πρέπει να είναι

κατά του κυανίου και όχι κατά του χρυσού.

«Όταν ακούτε κυάνιο να το πολεμάτε γιατί κα-

ταστρέφει τα πάντα!», τόνισε. «Αν όμως δεν

χρησιμοποιείται κυάνιο και η μεθοδολογία

εξόρυξης γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο

των στοών ή κάποιον άλλον, τότε δεν υπάρ-

χει κανένα απολύτως πρόβλημα! Τότε ναι, να

βγει ο χρυσός» είπε χαρακτηριστικά.

Ψηφοθήρες κι εδώ…
Ενώ στην περίπτωση των Σκουριών, μο-

ναδική πολιτική δύναμη που εναντιώνεται στα

μεταλλεία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στο Κιλκίς τα πράγ-

ματα είναι διαφορετικά. Και αυτό γιατί και οι

τρεις βουλευτές του νομού, ο Γιώργος Γεωρ-

γαντάς της ΝΔ, ο πρόσφατα ανεξάρτητος από

το ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Παραστατίδης και η Ει-

ρήνη Αγαθοπούλου, εναντιώνονται στην

επένδυση. Μαζί τους είναι και οι διοικήσεις

των δύο δήμων του νομού. Πολλοί αποδί-

δουν την εναντίωση των εκπροσώπων της

συγκυβέρνησης στη μεταλλευτική δραστη-

ριότητα, στην απαξίωση του πολιτικού συστή-

ματος, με τους τοπικούς άρχοντες να

συμπαρατάσσονται με τους αντιδρώντες για

ψηφοθηρικούς λόγους.

Πορεία στη Θεσσαλονικη!
Οι αντιδρώντες στα μεταλλεία σε ολό-

κληρη τη Βόρεια Ελλάδα, πραγματοποιούν

σήμερα Σάββατο πορεία διαμαρτυρίας στη

Θεσσαλονίκη, με αφορμή την επικείμενη από-

φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το

μέλλον της εξόρυξης των Σκουριών. Την ίδια

ώρα, όχημα της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ» πυρπο-

λήθηκε από… αγνώστους στην Ιερισσό, δεί-

χνοντας ότι το κλίμα εξακολουθεί να είναι

τεταμένο στην περιοχή, παρόλο που η πορεία

των αντιδρώντων την προηγούμενη εβδο-

μάδα, δε συνοδεύθηκε από επεισόδια. Είναι η

πολλοστή φορά που καταστρέφεται όχημα

της εταιρείας και οι δράστες μένουν ασύλλη-

πτοι! 

Κλίμα ψύχωσης στο... 
χρυσό βουνό του Κιλκίς



Θέλατε από μικρή να ασχοληθείτε με τη σκηνο-

θεσία ή προέκυψε κάπως απότομα;

Η έννοια της σκηνοθεσίας μού ήταν μάλλον άγνω-
στη όταν ήμουν μικρή, αλλά ήμουν πραγματικά κολ-
λημένη τόσο με τον κινηματογράφο, όσο και με το
ραδιοφωνικό θέατρο. Με θυμάμαι να γυρνάω με
άγχος από το σχολείο και να τρέχω να προλάβω την
προβολή, επειδή ο κινηματογράφος θα άλλαζε έργο
την επομένη ή να ξενυχτάω με το αυτί κολλημένο
στο ραδιοφωνάκι. Μετά μεγάλωσα και κάπως τα ξέ-
χασα όλα αυτά. Σοβάρεψα, μπήκα στο πανεπιστήμιο
για να γίνω καθηγήτρια και κάπου εκεί ο παλιός
έρωτας ξαναφούντωσε, με αφορμή τις πρόβες ενός
έργου που πήγα να παρακολουθήσω στη νεότατη
τότε Πειραματική Σκηνή της “Τέχνης”. Ξαφνικά βρέ-
θηκα σε ένα περιβάλλον που ένιωθα να μου ταιριά-
ζει και να με συναρπάζει. Φαίνεται πως δεν ήθελα
και πολύ.  
Αν κάνατε μια παράσταση διαμαρτυρίας, για ποιο

πράγμα θα θέλατε να διαμαρτυρηθείτε;

Και για ποιο δεν θα ήθελα! Για τον τρόπο πρώτα απ’
όλα με τον οποίο διαμαρτυρόμαστε ως κοινωνία και
ως άτομα. Χωρίς ουσία, χωρίς ευαισθησία, με τσαμ-
πουκά και κακό γούστο, καθηλωμένοι σε τρόπους

διαμαρτυρίας άλλων εποχών. Καμιά επαφή με την
πραγματικότητα και πλήρες διαζύγιο με την κοινή
λογική και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.
Επίσης, για το πόσο εύκολα δραχμοποιούμε τα
πάντα, τις σχέσεις, τον έρωτα, τη φιλία, τις επιλογές
μας. Και για άλλα πολλά. Το να διαμαρτυρηθείς
ωστόσο από τη σκηνή ενός θεάτρου αφενός είναι
πολύ εύκολο και αφετέρου δεν ξέρω πόσο αποτε-
λεσματικό μπορεί να είναι. Γιατί δεν θα είναι παρά
λόγια. Οι άνθρωποι όμως από τις εμπειρίες τους μα-
θαίνουν. Αν επομένως έχει να προσφέρει κάτι το θέ-
ατρο δεν είναι τόσο να καταγγείλει όσο να
δημιουργήσει μια σκηνική εμπειρία μέσα από την
οποία ο θεατής θα βγάλει τα δικά του συμπερά-
σματα. Αυτός είναι ο τρόπος του θέατρου να διαμαρ-
τύρεται—να δείχνει. Και για να έχει αποτέλεσμα
αυτό θα πρέπει κι εμείς οι καλλιτέχνες να δούμε το
ρόλο μας μέσα στην κοινωνία λιγότερο ναρκισιστικά
και πολύ πιο ουσιαστικά. Γιατί αυτός που έρχεται να
μας δει, δεν έρχεται μόνο για να ψυχαγωγηθεί αλλά
και για να μας συναντήσει, να βρεθεί μαζί μας σε μια
συνθήκη που θα τον κάνει να νιώσει ότι οι αγωνίες
που τον βασανίζουν ή τα προβλήματα που τον απα-
σχολούν είναι κοινά. Και δεν εννοώ μόνο τα οικο-
νομικά, αλλά εκείνα που έχουν να κάνουν με τον
άνθρωπο, τις σχέσεις μας αλλά και τον τρόπο που
ζούμε, ιδιωτικά και δημόσια.  
Ποιον σκηνοθέτη θα θέλατε να γνωρίσετε και να

τον ρωτήσετε κάτι;

Υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες που με γοητεύουν ή

που θα ήθελα να είχα γνωρίσει από κοντά. Για να μι-
λήσω μόνο για κάποιους των οποίων παραστάσεις
έχω δει, από την προηγούμενη γενιά οι Στρέλερ,
Στάιν, Μπρουκ, Μνιουσκίν, Ντόντιν, Μπέργμαν και
από τους νεότερους η Κέιτ Μίτσελ και ο Οστερμά-
γιερ, ο Βαρλικόφσκι. Γενικά προτιμώ τους σκηνοθέ-
τες που δεν καταφεύγουν στους εύκολους
εντυπωσιασμούς, που τους απασχολεί περισσότερο
να φωτίσουν πάνω στη σκηνή τον άνθρωπο και την
ανθρώπινη περιπέτεια κι όχι να γοητεύσουν το θεατή
με ωραίες εικόνες και μόνο.
Τι κάνει κάποια έργα να αντέχουν στο χρόνο;

Η ειλικρίνεια του συγγραφέα. Αυτό ακούγεται αυτο-
νόητο αλλά δεν είναι, ούτε όλοι οι συγγραφείςτο δια-
θέτουν. Για να μας αφορά ένα έργο μετά από χρόνια,
θα πρέπει ο συγγραφέας να έχει κατανοήσει κάτι
βαθύ από την ανθρώπινη ύπαρξη, από τον αγώνα
της με το χρόνο, με το θάνατο, με τους άλλους αν-
θρώπους. Κι όλα τα μεγάλα έργα το διαθέτουν αυτό. 
Γιατί επιλέξατε να ανεβάσετε το έργο του Τζον

Γκέι “Η όπερα του ζητιάνου”;

Για δύο λόγους. Καταρχήν με ενδιέφερε το θέμα του.
Όχι τόσο το ότι ο Γκέι περιγράφει μια κοινωνία φτώ-
χειας και διαφθοράς, όσο το ότι οι ήρωές του είναι
άνθρωποι χωρίς μέλλον. Όλοι τους ζουν κάτω από
την άμεση απειλή του θανάτου κι αυτό τους κάνει να
πέφτουν με τα μούτρα στη ζωή, να ερωτεύονται με
πάθος, να προσπαθούν να κερδίσουν όσα περισσό-
τερα μπορούν. Ζουν κυριολεκτικά χωρίς αύριο, άρα
δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν σχέδια γα το μέλ-

λον ή να θέλουν να αφήσουν κάτι πίσω τους. Αν και
τα κοινωνικά δεδομένα σήμερα είναι πολύ διαφο-
ρετικά από την εποχή του Γκέι, η καταναλωτική
κουλτούρα που καλλιέργησε ο σύγχρονος καπιτα-
λισμός μας επανέφερε σε ένα κόσμο υποβαθμισμέ-
νης ανθρώπινης αξίας, πράγμα που κάνει το έργο
ιδιαίτερα επίκαιρο. Παράλληλα η οικονομική κρίση
στη χώρα μας και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η
διαπραγμάτευση μας κονταίνουν το μέλλον. Ως κοι-
νωνία βλέπουμε εδώ και τρία χρόνια ως την επό-
μενη δόση. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια, να
σκεφτούμε ή να ονειρευτούμε με προοπτική μεγα-
λύτερη των δύο ή τριών μηνών. Ο άλλος λόγος που
το επέλεξα ήταν η φόρμα του, μια μουσικοθεατρική
σάτιρα που σε προκαλεί να παίξεις με τις θεατρικές
συμβάσεις, το θέατρο μέσα στο θέατρο, το σπάσιμο
του τέταρτου τοίχου κτλ. Ήθελα από καιρό να επι-
στρέψω σε ένα θέατρο όπου να κυριαρχεί το παι-
χνίδι, με όλες τις σημασίες που μπορεί να πάρει
αυτό, της μεταμόρφωσης, του ηθοποιού που “παί-
ζει”, των σκηνικών που γίνονται, όπως στα παιδικά
παιχνίδια, αυτό που θα τα ονομάσεις κτλ. 
Πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι στη σημερινή

εποχή ένα έργο του 1728;

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πολύ, κυρίως γιατί
αυτό που καταγράφει ο Τζον Γκέι ως εξαίρεση στο
έργο του (αύξηση της εγκληματικότητας, παραεμ-
πόριο, κρατική διαφθορά), σήμερα έχει γίνει κανό-
νας. Στα δικά μας, τα ελληνικά συμφραζόμενα
μάλιστα, το έργο αποκτά σήμερα τέτοια επικαιρότητα
που εύκολα θα μπορούσε κανείς να βρει θαυμάσιες
αντιστοιχίες σε πρόσωπα και πράγματα.
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ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Έχει συνεργαστεί με το Κ.Θ.Β.Ε., αρ-
κετά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., καθώς και ιδιωτι-
κούς θιάσους, σκηνοθετώντας
ενδιαφέροντα έργα τόσο του παγκό-
σμιου, όσο και του ελληνικού ρεπερ-
τορίου, πολλά από τα οποία
γνώρισαν μεγάλη καλλιτεχνική επι-
τυχία. Την περίοδο αυτή, η ικανή
σκηνοθέτις Γλυκερία Καλαϊτζή, ανε-
βάζει στο θέατρο Αθήναιον, το έργο
του Τζον Γκέι «Η όπερα του ζητιά-
νου». Το έργο, αν και γράφτηκε το
1728, έχει στηθεί με σημερινά σκη-
νοθετικά ευρήματα και έχει μεταφερ-
θεί στα καθ’ ημάς, χωρίς, ωστόσο,
να αποδομείται ο λόγος του.

Του Βασίλη Παπαβασιλείου

«Ο τρόπος του θεάτρου είναι 
να... διαμαρτύρεται »



Γ
ια ορισμένους θεωρείται το
παιχνίδι της χρονιάς και για
άλλους ένα ακόμα τυπικό παι-
χνίδι της 12ης αγωνιστικής
της Σούπερ Λιγκ. Ο λόγος για

τον αγώνα που συγκεντρώνει αύριο όλα
τα φώτα και δεν είναι άλλος από την ανα-
μέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό
στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος μετά την ήττα την προ-
ηγούμενη αγωνιστική στο ΟΑΚΑ απέ-
ναντι στον Παναθηναϊκό που
«αναστήθηκε» αγωνιστικά, απομακρύν-
θηκε κατά οκτώ βαθμούς από τον πρω-
τοπόρο Ολυμπιακό και εάν επιθυμεί να
αναθερμάνει τις ελπίδες του για τον τίτλο,
θα πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς
της νίκης.

Ο Γιώργος Δώνης βέβαια έχει έναν
πρόσθετο πονοκέφαλο εκτός από το
ντέρμπι, αφού το «γαϊτανάκι» της απει-
θαρχίας συνεχίζεται και μάλιστα εντονό-
τερα. Τελευταίο κρούσμα, όπως είδαν
όλοι οι φίλαθλοι ήταν ο Σανθ Χάκομπο,
που ενώ τα πήγαινε εξαιρετικά κάτω από
τα δοκάρια, τελικά με μια αψυχολόγητη
ενέργεια δέχθηκε την κόκκινη κάρτα
στον αγώνα με τον ΠΑΟ, μην μπορώντας
να συγκρατήσει τα νεύρα του. Πολλοί κά-
νουν λόγο για ένταση που βγάζουν οι πο-
δοσφαιριστές μόνο κατά τη διάρκεια των
αγώνων, την ώρα που οι προπονήσεις και
τα αποδυτήρια θυμίζουν «εκκλησία». Στα
αγωνιστικά, ο προπονητής του ΠΑΟΚ
προσανατολίζεται στο αγαπημένο του 4-
4-2, ελπίζοντας η δυστοκία της ομάδας
του να βελτιωθεί, καθώς μετά την επιβλη-
τική νίκη επί του Άρη, τα γκολ έρχονται
πολύ δύσκολα. Κάτω από την εστία θα
επιστρέψει ο Παναγιώτης Γλύκος, ενώ
στα δεξιά θα παίξει ο 19 χρονος Δημή-
τρης Κωνσταντινίδης , αντικαθιστώντας
τον τραυματία Έτο. Στο κέντρο θα επι-
στρέψει ο Λίαμ Λόρενς αντικαθιστώντας
τον ντεφορμέ Λάζαρ, ενώ παραμένουν οι
Ρομπέρ, Κάτσε και Φωτάκης. Ο τεχνικός
του ΠΑΟΚ θα περιμένει από το Δημήτρη
Σαλπιγγίδη και κυρίως το Στέφανο Αθα-
νασιάδη να αφυπνιστούν και να σκορά-
ρουν στα αντίπαλα δίχτυα.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο Λεονάρντο

Ζαρντίμ μετά την ήττα-
αποκλεισμό στο Τσάμ-
πιονς Λιγκ από τη Σάκε
την Τετάρτη, επανέρχεται
στην ελληνική πραγματι-
κότητα. Ιδιαίτερα προβλή-
ματα για τον Πορτογάλο
τεχνικό δεν υπάρχουν,
ωστόσο η κούραση και η
ένταση από τον αγώνα
στη Γερμανία, προβλημα-
τίζουν μήπως επηρεά-
σουν την απόδοση των
πρωταθλητών.

Νίκη μετά το σοκ
Η εντός έδρας ήττα από

τον ΠΑΣ Γιάννενα το προ-
ηγούμενο Σάββατο δημιούργησε πολλά
ερωτηματικά γύρω από την αμυντική
λειτουργία των «Κιτρίνων» η οποία κόν-
τρα στους Γιαννιώτες θύμιζε… ξέφραγο
αμπέλι.

Για αυτό το λόγο, στον αγώνα της Δευ-
τέρας απέναντι στον Πανθρακικό στην
Κομοτηνή, το τεχνικό δίδυμο των Πα-
σιαλή και Μπουγιουκλή προσανατολίζε-
ται στην αλλαγή προσώπων της
αμυντικής γραμμής. Συγκεκριμένα, στις
προπονήσεις οι Νίκος Ψυχογιός και
Νίκος Παντίδος έδωσαν τις θέσεις τους
στους Κώστα Καζναφέρη και Μιχάλη
Γιαννίτση. Οι δύο πρώτοι έδειξαν ότι δεν
ήταν σε καλή μέρα στον αγώνα με τον
ΠΑΣ και έτσι το φρεσκάρισμα στην αμυν-

τική γραμμή κρίθηκε
ε π ι β ε β λ η μ έ ν ο .
Ωστόσο οι αλλαγές θα
συνεχιστούν μέχρι
και την τελευταία
στιγμή, ώστε το από-
γευμα της Δευτέρας
στην Κομοτηνή να
παρουσιαστεί ένα
αξιόμαχο σύνολο. 

Ντέρμπι στην Τρίπολη
Στους υπόλοιπους αγώνες, το Σάββατο

η Ξάνθη φιλοξενείται στο Περιστέρι από

τον Ατρόμητο. Οι Ακρίτες μετά το άσχημο

παιχνίδι στο ντέρμπι της Θράκης κόντρα

στο γείτονα Πανθρακικό και τη λευκή

ισοπαλία, καλούνται να πάρουν αποτέλε-

σμα απέναντι στον «πληγωμένο» Ατρό-

μητο, που υπέστη οδυνηρή ήττα από τον

Αστέρα στην Τρίπολη. Ο ΠΑΣ υποδέχεται

στα Γιάννενα τον ΟΦΗ, σε ένα ματς που

χαρακτηρίζεται από μια ιδιότυπη κόντρα

λόγω παλαιότερων λογαριασμών. Οι

Γιαννιώτες είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένοι

μετά τη νίκη επί του Άρη στη Θεσσαλο-

νίκη, την ώρα που η ομάδα του Ηρα-

κλείου προσπαθεί να γιατρέψει τις πλη-

γές της από την αναπάντεχη ήττα από το

Λεβαδειακό μέσα στο Γεντί Κουλέ. Οι Βοι-

ωτοί, καλούνται αυτή τη φορά να παλέ-

ψουν για άλλο ένα διπλό, αυτή τη φορά

κόντρα στην ΑΕΚ μέσα στο ΟΑΚΑ.

Ωστόσο η ΑΕΚ φαίνεται να έχει ξυπνήσει

για τα καλά, αφού εντυπωσίασε τους

πάντες με το εμφατικό 0-4 με το οποίο

επικράτησε της Βέροιας στην πρω-

τεύουσα της Ημαθίας.

Οι Βεροιώτες, που άλλαξαν προπονητή

μετά τη συντριβή από την Ένωση, θα προ-

σπαθήσουν να πάρουν ό,τι μπορούν με το

Δημήτρη Καλαϊτζίδη, στο νησί των Φαι-

άκων απέναντι στην Κέρκυρα. Μεγάλος

αγώνας διεξάγεται στην Τρίπολη, όπου ο

εντυπωσιακός φέτος Αστέρας υποδέχεται

τον επίσης πολύ καλό Πανιώνιο που επα-

νήλθε δυναμικά στις νίκες μετά την «τεσ-

σάρα» απέναντι στον Πλατανιά. Η ομάδα

των Χανίων, με τον Άγγελο Αναστασιάδη

στον πάγκο της πλέον, θα αντιμετωπίζει

τον Παναθηναϊκό στο δημοτικό γήπεδο

των Περιβολίων, την ώρα που το «Τρι-

φύλλι» δείχνει να βρήκε τον άνθρωπο του

στο πρόσωπο του Χουάν Ραμόν Ρότσα.
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12η αγωνιστική
Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - SKODA ΞΑΝΘΗ17:15  NS2

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Ο.Φ.Η. 17:15  NS1

A.E.K. – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 19:30  NS2
Κυριακή, 25 Νοεμβρίου   
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΒΕΡΟΙΑ 15:00  NS1

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17:15  NS1

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17:15  NS3

Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30  NS1
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ 19:30  NS2

Η βαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 31
2. Π.Α.Ο.Κ. 23
3. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21
4. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20
5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16
7. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15
8. Ο.Φ.Η.    13
9. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12
-. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 12

11. ΚΕΡΚΥΡΑ                11
12. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ     10
-. SKODA ΞΑΝΘΗ      10

14. ΑΡΗΣ                        10
15. ΒΕΡΟΙΑ 9
16. A.E.K. 8

ΘΕΛΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΙΚΗ ΜΕ ΟΣΦΠ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι



Της Χρύσας Κυριακού 

Γ
ια ανυπόστατες καταγγελίες

και έωλες δημόσιες κριτικές

κάνει λόγο ο δήμαρχος Λαγ-

καδά στην απαντητική του

επιστολή στο δημοσίευμα

της ηλεκτρονικής ιστοσελί-

δας «Κarfitsa.gr» με τίτλο

«Οικολογική καταστροφή στα Λουτρά Λαγ-

καδά», το οποίο αναφερόταν στην παρά-

νομη, όπως κατήγγειλε η Οικολογική Κίνηση

Θεσσαλονίκης, κοπή δένδρων. Ο Γιάννης

Αναστασιάδης με επιστολή του προς την Οι-

κολογική Κίνηση, την οποία κοινοποιεί και

στην «Κ» ισχυρίζεται ότι οι εργασίες στο

χώρο των Ιαματικών Λουτρών Λαγκαδά,

πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διά-

στημα, αφού προηγήθηκαν όλες οι ανα-

γκαίες και νόμιμες διαδικασίες.

Όπως αναφερόταν μεταξύ άλλων στο δη-

μοσίευμα της «Κ» η διοίκηση του δήμου

μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της εορ-

ταστικής διοργάνωσης «Πόλις Αγγέλων»

προχώρησε στο κόψιμο δεκάδων δένδρων

με σκοπό την διευκόλυνση στην προετοιμα-

σία και το στήσιμο της διοργάνωσης. Σύμ-

φωνα με τα μέλη της Οικολογικής Κίνησης

Θεσσαλονίκης, κόπηκαν από τη ρίζα δέκα

υγιή πλατάνια αλλά και ολόκληροι κορμοί

δεκάδων άλλων δένδρων στο μισό τους

ύψος. «Ως νέα διοίκηση του δήμου Λαγκαδά,

εξαρχής αξιολογήσαμε τις παρθένες ομορ-

φιές και τον φυσικό πλούτο της περιοχής

μας ως μοναδικά δώρα για την ποιότητα

ζωής των συνδημοτών μας, αλλά και εφαλ-

τήριο ανάπτυξης και ανάδειξης του νέου

δήμου. Με μια σειρά συντονισμένων δρά-

σεων, φροντίσαμε να προβάλουμε τα παρ-

θένα δάση του Βερτίσκου, το μοναδικής

ομορφιάς Φαράγγι της Σκάλας στο Ζαγκλι-

βέρι, τα πλατάνια του Εξαμιλίου, τις Ιαματι-

κές πηγές και τον καταπράσινο

περιβάλλοντα χώρο της Λουτρόπολης. Η

διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και

εκδηλώσεων με σκοπό την ενίσχυση της

περιβαλλοντικής συνείδησης των δημοτών,

η εκλογή μου στην θέση του αντιπροέδρου

του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-

Βόλβης, η υλοποίηση του μεγάλου έργου

του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυ-

μάτων Λαγκαδά, η δημοπράτηση άλλων 5

παρόμοιων έργων σε Δημοτικές μας Κοινό-

τητες, κάθε άλλο παρά την αδιαφορία ή την

αμέλεια μας σε θέματα περιβάλλοντος κα-

ταδεικνύουν...», αναφέρει μεταξύ άλλων ο

δήμαρχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, έπειτα από

σχετικό έγγραφο του αντιδημάρχου της Τε-

χνικής Υπηρεσίας, προσωπικό του δήμου

προέβη σε κλάδεμα είκοσι πέντε (25) δέν-

δρων πλατάνου τόσο εντός, όσο και περιμε-

τρικά του χώρου της Λουτρόπολης, λόγω

επικινδυνότητας των ξηρών κλαδιών τους,

με σκοπό την ανανέωση και ανάπτυξή τους.

Επίσης, κόπηκαν τρία (3) δένδρα πλατάνου,

διότι οι κορμοί τους δεν ήταν υγιείς και ήταν

εξαιρετικά επικίνδυνα για την δημόσια

ασφάλεια και δη των νεαρών επισκεπτών

μας ενόψει της χριστουγεννιάτικης εκδήλω-

σης του δήμου, “ΛΑΓΚΑΔΑΣ: Αγγέλων

Πόλις”. Οι φωτογραφίες της Οικολογικής Κί-

νησης ωστόσο αποδεικνύουν ότι τα δένδρα

που κόπηκαν ήταν απολύτως υγιή. 

Παρέβλεψε το δημοτικό 
συμβούλιο 

Το δημοσίευμα της «Κ» φιλοξενούσε

και δηλώσεις του αντιδημάρχου Περι-

βάλλοντος, Κ. Τσαγκαλίδη, ο οποίος

είχε εμφανιστεί δυσαρεστημένος από

την εξέλιξη αυτή υποστηρίζοντας ότι

δεν του είχε γίνει καμία ενημέρωση για

το κόψιμο των δένδρων. «Δεν με ενημέ-

ρωσε κανείς. Θα έπρεπε να μου σταλεί μια

έγγραφη ειδοποιήση από το δήμο, κάτι το

οποίο ωστόσο δεν συνέβη. Τώρα βέβαια η

ζημιά έγινε», τόνισε. Ο δήμαρχος Λαγκαδά

ωστόσο στην απαντητική του επιστολή ανα-

φέρει ότι για τις εργασίες ενημερώθηκε ο

αντιδήμαρχος Πρασίνου. Το θέμα βέβαια,

όπως υποστηρίζουν μέλη της αντιπολίτευ-

σης, θα έπρεπε να συζητηθεί στο δημοτικό

συμβούλιο Λαγκαδά και μετά να ληφθεί η

σχετική απόφαση, κάτι το οποίο δεν συνέβη.

Ο κ. Αναστασιάδης προχώρησε στην κοπή

δένδρων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δη-

μοτικού συμβουλίου την ώρα που στο δημο-

τικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης

τέθηκε θέμα προς συζήτηση η κοπή μόλις

ενός δένδρου! 

Κατόπιν εορτής
Και μπορεί ο δήμαρχος Λαγκαδά να μην

ζήτησε τη συναίνεση του δσ ωστόσο… κατό-

πιον εορτής το θέμα συζητήθηκε κατά τη

διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του

δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά, όπου ο

ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και

πρώην αντιδήμαρχος, Αναστάσιος Χαριτωνί-

δης ζήτησε εξηγήσεις από τη διοίκηση του

δήμου για την παράνομη κοπή δένδρων στο

χώρο των Λουτρών. «Δεν μπορούσε να απο-

φευχθεί η κοπή των δέντρων; Θα μπορούσαν

να τοποθετηθούν τα σπιτάκια σε τέτοια ση-

μεία, ώστε να μην χρειαζόταν να κοπούν τα

δέντρα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χαριτωνί-

δης. «Φέτος δεν κόπηκαν δέντρα, αλλά

επειδή παλαιότερα είχαμε δύο πτώσεις δέν-

τρων, κλαδέψαμε τα ξερά δέντρα και κόπη-

καν 2-3 δέντρα που ήταν κατεστραμμένα»,

είπε ο κ. Αναστασιάδης προτάσσοντας το γε-

γονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και

σε συνεργασία με ΜΚΟ φυτεύτηκαν 1.000

δέντρα ενώ ετοιμάζονται να φυτευτούν άλλα

4.500 δέντρα στο χώρο των Λουτρών. Το

λόγο ζήτησε να πάρει και ένας δημότης, ο

οποίος παρακολουθούσε τη συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου και θέλησε να παρέμ-

βει, ωστόσο ο δήμαρχος Λαγκαδά του απάν-

τησε ότι το δικαίωμα αυτό έχουν μόνο οι

δημοτικοί σύμβουλοι και οι δημότες. Η τοπο-

θέτηση αυτή του κ. Αναστασιάδη δυσαρέ-

στησε τον δημότη, ο οποίος αποχωρώντας

από την αίθουσα τόνισε ότι οι φωτογραφίες

που δημοσιεύτηκαν αποδεικνύουν ότι τα

δένδρα που κόπηκαν ήταν καταπράσινα. 
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ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ 

«Κόπηκαν... νόμιμα» 
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ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝIΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σ
ε εμπάργκο θα προχωρήσουν στε-

λέχη της ΝΔ από τη Θεσσαλονίκη,

που αντιδρούν φωναχτά στην πλή-

ρως... αθηναϊκή απόφαση του Ιν-

στιτούτου Δημοκρατίας "Κων.

Καραμανλής" να διοργανώσει στις 29 Νοεμ-

βρίου εκδήλωση αφιερωμένη στην Εβραϊκή

κοινότητα της πόλης, που όμως γίνεται με

την ευκαιρία των 100 χρόνων από την απε-

λευθέρωση της Θεσσαλονίκης! Ήδη δεκάδες

στελέχη της ΝΔ Θεσσαλονίκης έχουν ενημε-

ρώσει τη "Διοικούσα Επιτροπή" ότι δε θα πα-

ραστούν σε... έκφραση αντίθεσης και

διαμαρτυρίας! Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι:

1. Η απόφαση ελήφθη μόνο από τα αθη-

ναϊκά στελέχη του Ινστιτούτου. Τα οποία

αγνοούν επιδεικτικά την υποχρέωσή τους

να ορίσουν αντιπροσωπεία στη Θεσσαλο-

νίκη!

2. Το θέμα είναι παντελώς άσχετο με τον

εορτασμό των 100 χρόνων! Η εβραϊκή πα-

ρουσία και κυρίως το Ολοκαύτωμα τιμάται

πολύ συχνά με αφορμή άλλες επετείους,

γεγονότα και επισκέψεις. Για τα 100χρονα

θα έπρεπε να βρεθεί ένα θέμα που να αφο-

ρούσε την απελευθέρωση και το πολιτικό,

οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της επο-

χής. Μάλιστα κάποιοι "γαλάζιοι" της Θεσ-

σαλονίκης θεωρούν ότι το θέμα επέλεξε

η διευθύντρια του Ινστιτούτου, Μαριάννα

Πυργιώτη, μόνο και μόνο επειδή έχει πολύ

καλές προσωπικές επαφές με στελέχη της

ισραηλίτικης παρουσίας εν Ελλάδι...

3. Οι ομιλητές της εκδήλωσης, η οποία

θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσι-

κής, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με

το Ινστιτούτο! Σίγουρα δεν συγκαταλέγον-

ται στο ανθρώπινο δυναμικό εκείνο της

Θεσσαλονίκης, που εργάστηκε σκληρά για

το Ινστιτούτο, ιδίως τα πρώτα χρόνια της

ζωής του... Μόνο ένας άσχετος με τα της

Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να τους επι-

λέξει...

Ενώ, αντιδράσεις επίσης προκαλεί και ο

ορισμός ως συντονιστή της εκδήλωσης

του Γενικού Διευθυντή της ΕΡΤ-3 Κώστα

Μπλιάτκα, ενός δημοσιογράφου με πολύ

γνωστές και στενές σχέσεις με το

ΠΑΣΟΚ...

Κάποια στιγμή, τον συντονισμό υποτίθε-

ται ότι ανέλαβε ως Πρόεδρος της ΝΔ Θεσ-

σαλονίκης ο Δημ. Τσάμης, που όμως ποτέ

δεν ερωτήθηκε ούτε για την εκδήλωση

ούτε για τους ομιλητές. Αυτό τουλάχιστον

απαντούσε στα οργισμένα τηλεφωνήματα

που δεχόταν από δεκάδες στελέχη της ΝΔ

Θεσσαλονίκης, που έλαβαν τις προσκλή-

σεις. Το θέμα φρόντισαν και έφεραν στο

Μέγαρο Μαξίμου κάποια στελέχη της ΝΔ

Θεσσαλονίκης. Η άποψη που τα ίδια στε-

λέχη αποκόμισαν από τη σχετική συζήτηση

δεν ήταν ιδιαιτέρως κολακευτική για την

διευθύντρια του Ινστιτούτου, Μ. Πυργιώτη.

Πάντως, στελέχη της ΝΔ Θεσσαλονί-

κης, που είδαν με ιδιαίτερη ανησυχία την

αυξανόμενη αντίδραση πολλών, θα προ-

χωρήσουν σε κινήσεις εκτόνωσης αλλά

και σε κινητοποίηση, προκειμένου να δια-

σωθεί το κύρος του Ινστιτούτου. Βλέπετε,

εάν αυτό το κύρος δεν το σκέφθηκαν τα

ίδια τα στελέχη του το σκέφθηκαν κάποιοι

άλλοι...

Πηγή: Taxalia.blogspot.com

Γαλάζιο αντάρτικο κατά του
Ινστιτούτου «Κ. Καραμανλής»! Γνωρίζουμε όλοι ότι τα σκληρά

μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται τα

τελευταία χρόνια δεν λαμβάνουν υπ’

όψιν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ηθική. Είναι σε

μεγάλο βαθμό όχι μόνο σκληρά αλλά άδικα. Βεβαίως,

στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ζούμε και μετά

από τόσο χρόνια ραθυμίας δεν υπάρχει επαρκής χρό-

νος για την ορθή επεξεργασία των μέτρων, ώστε να

είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικά και δίκαια στο μέτρο

του δυνατού. Η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τα

μέτρα είναι άδικα, επειδή πρέπει να ληφθούν γρήγορα

και αναγκαστικά. Ο άδικος χαρακτήρας των αντιλαϊκών

μέτρων μπορεί μεν να δικαιολογείται πρόσκαιρα στη

συνείδηση πολλών πολιτικών αλλά δεν θα δικαιωθεί

στο μέλλον.

Όταν ξεκαθαρίσει η σημερινή κατάσταση είτε με τη

διάσωση είτε με την πλήρη καταστροφή της ελληνικής

οικονομίας, οι μελλοντικές κυβερνήσεις θα πρέπει να

οργανώσουν την εθνική οικονομία, τη δημόσια διοί-

κηση και την ελληνική κοινωνία σε νέα πρότυπα, αυτά

που θα κριθεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της

χώρας. Τότε θα χρειάζεται ευρεία λαϊκή συναίνεση, διότι

καμία χώρα δεν είναι δυνατό να κυβερνάται επί μακρόν

με βάση τον φόβο και την πίεση της ανάγκης χωρίς τη

συναίνεση του λαού. Τότε ακριβώς θα εκδηλωθούν ορι-

σμένες συνέπειες του άδικου χαρακτήρα των σκληρών

μέτρων, που είναι προς το παρόν αόρατες.

Η πλειονότητα των πολιτών θα έχει νιώσει επί πολλά

χρόνια αδικημένη και θα έχει μόνο τη γεύση της ήττας

με όλα τα απωθημένα που συνεπάγεται. Οι περισσότε-

ροι θα νιώθουν ταπεινωμένοι από το κράτος, επειδή

άλλος έχασε τη δουλειά του, άλλος το μεγαλύτερο

μέρος του μισθού του, άλλος τις αποταμιεύσεις του

πληρώνοντας φόρους και άλλος επειδή θα αδυνατεί να

καλύψει τις δαπάνες για τις σπουδές των παιδιών του

ή την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας. Όταν

σταδιακά επανέλθουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε

συνθήκες σταθερότητας όλοι αυτοί θα είναι καχύποπτοι

απέναντι στο κράτος, θα το νιώθουν εχθρικό και σε

κάθε ευκαιρία θα προσπαθούν να κερδίσουν εις βάρος

του, επειδή θα θεωρούν ότι το κράτος τους καταδιώκει

και η περιουσία τους υπάρχει μόνο για τους διεθνείς

δανειστές. 

Από την άλλη πλευρά, όσοι κατορθώσουν εν καιρώ

κρίσης να διατηρήσουν παχυλές αμοιβές και προνόμια

ή έχουν κρύψει στο εξωτερικό τα παρανόμως αποκτη-

θέντα χρήματά τους, θα θεωρούν ότι αυτοί είναι υπε-

ράνω νόμων και ότι οι στερήσεις είναι μόνο για τους

άλλους. Και αυτοί θα προσπαθούν διαρκώς να κερδο-

σκοπούν εις βάρος του κράτους και συνεπώς της υπό-

λοιπης κοινωνίας.

Τα ανεπτυγμένα κράτη θεμελιώνονται πρωτίστως σε

ανθρώπους με υγιή νοοτροπία. Αυτοί στηρίζουν την

εφαρμογή του δικαίου και την πρόοδο της πολιτείας.

Με τέτοια νοοτροπία που διαμορφώνουν στον ελληνικό

λαό οι κυβερνήσεις αυτής της περιόδου, υπονομεύουν,

έστω και άθελά τους, την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

σε υγιείς βάσεις και δημιουργούν τις προϋποθέσεις εμ-

φάνισης ενός νέου φαύλου κύκλου, στον οποίο θα κυ-

ριαρχούν ξανά τα ταπεινά ένστικτα, τα απωθημένα, ο

έντονος ατομισμός και η επιθυμία για λεηλασία της δη-

μόσιας περιουσίας.  

*Ο κ. Πλαγάκος είναι πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου
Χαλκηδόνος 

Ανάγκη, μέλλον 
και ηθική

Του Κώστα Πλαγάκου*

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Προτιμούν τη φυλακή από την ελευθερία τους

Της Χρύσας Κυριακού

Η
οικονομική κρίση έχει οδηγήσει δεκά-

δες φυλακισμένους σε ολόκληρη την

χώρα να επιλέγουν την παράταση της

παραμονής τους πίσω από τα κάγκελα,

με αποτέλεσμα οι φυλακές να ασφυκτιούν και τα

χρήματα που δαπανώνται να αυξάνονται κατά

πολύ. «Δεν είναι λίγοι αυτοί που αντί να χρησι-

μοποιούν τη δυνατότητα αποφυλάκισής τους με

την έκτιση της ποινής τους κατά τα 3/5, επιλέγουν

την παραμονή τους πίσω από τα κάγκελα. Οι οι-

κονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς

επίσης η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας τους

αναγκάζει να προτιμούν τη φυλακή», είπε στην

«Κ» ο πρώην πρόεδρος του δικηγορικού συλλό-

γου Θεσσαλονίκης, Μανόλης Λαμτζίδης. «Έχω

ακούσει πολλές παρόμοιες περιπτώσεις τόσο από

συναδέλφους, όσο και από τον διευθυντή των

φυλακών Διαβατών», είπε ο κ. Λαμτζίδης. «Eκτός

φυλακής οι κρατούμενοι θα πρέπει να αναζητή-

σουν στέγη, φαγητό, εργασία. Εντός φυλακής όλα

αυτά τα έχουν», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε στην «Κ» ο πρώην πρόεδρος

του δικηγορικού συλλόγου, Δημήτρης Γαρούφας

τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο πρόβλημα

έχει διογκωθεί. «Οι φυλακές έχουν γεμίσει

καθώς η πολιτεία δεν έχει λάβει τα απαραίτητα

μέτρα. Θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα για όλους

αυτούς τους κρατούμενους που προτιμούν να πα-

ραμείνουν στη φυλακή γιατί γνωρίζουν πολύ

καλά πως η επιβίωση στον έξω κόσμο είναι πολύ

δύσκολη. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας θα μπο-

ρούσαν να αλλάξουν εν μέρει την κατάσταση δί-

δοντας ευκαιρίες στους κρατούμενους για

επαγγελματική αποκατάσταση», είπε ο κ. Γαρού-

φας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα αναμέ-

νεται να γίνει εντονότερο τα επόμενα χρόνια. «Με

την ανεργία στο 25% μπορείτε να φανταστείτε τι

θα γίνει» είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε ένα

περιστατικό που τον συγκλόνισε λίγα χρόνια πριν.

«Το 2006 είχα βρεθεί στο τμήμα Μεταγωγών

όπου συνάντησα έναν ανήλικο παραβάτη, ο

οποίος όταν τον ρώτησα τι θέλει μου απάντησε

αφοπλιστικά: ‘‘Θέλω να πάω στη φυλακή γιατί

εκεί θα είμαι καλύτερα’’». 

Μικροαδικήματα για να μπουν
φυλακή

Ο νυν πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου

Θεσσαλονίκης, Νίκος Βαλεργάκης εμφανίστηκε

γνώστης του φαινομένου, υποστηρίζοντας παράλ-

ληλα ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλοί με-

τανάστες οι οποίοι «προκαλούν» τον εγκλεισμό

τους στη φυλακή κάνοντας διάφορα μικροαδική-

ματα, όπως πχ κλοπές. «Βρίσκουν τη φυλακή ως

λύση. Τα πράγματα έξω είναι πολύ χειρότερα και

για το λόγο αυτό επιλέγουν τη σιγουριά της φυ-

λακής που θα τους προσφέρει δωρεάν τροφή και

στέγη» είπε ο κ. Βαλεργάκης. «Αυτό έχει ως απο-

τέλεσμα να γίνεται εντονότερο το πρόβλημα

χώρου στις φυλακές και η οικονομική επιβά-

ρυνση των πολιτών να μεγαλώνει», συμπλήρωσε.  
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Μόνο… ψηφιακά
Από τις 14 Δεκεμβρίου παύει να λειτουργεί το αναλογικό κέντρο

εκπομπής του τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΤ3, καθώς και της
ΝΕΤ, ΕΤ1 και της Βουλής των Ελλήνων από το Κέντρο Εκπομπής
Χορτιάτη. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας η αλλαγή θα αφορά τις
περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Πιερίας, Ημα-
θίας, καθώς και μέρος του νομού Χαλκιδικής, οι οποίες λαμβάνουν
αναλογικό σήμα. Έτσι από τις 03.00 τα ξημερώματα  της 14ης Δε-
κεμβρίου το σήμα της ΕΤ3, ΝΕΤ, ΕΤ1 και ΕRΤ HD θα εκπέμπεται
ψηφιακά από τη συχνότητα 23, όπως και των πέντε ραδιοφωνικών
προγραμμάτων της ΕΡΑ. Από τη συχνότητα 56 θα εκπέμπονται ψη-
φιακά τα κανάλια, Βουλή των Ελλήνων, ΡΙΚ, DW, BBC και από τη
συχνότητα 46 τα κανάλια EURONEWS και TV5. Οι τηλεθεατές των
παραπάνω περιοχών που δεν διαθέτουν αποκωδικοποιητή MPEG4
θα χρειαστεί να προμηθευτούν εξωτερικό ψηφιακό αποκωδικοποι-
ητή. Για τεχνικές πληροφορίες οι τηλεθεατές μπορούν να επικοι-
νωνούν στα τηλέφωνα 2310 299627 και 2310 299736.

Στον αστερισμό της

Τ
α διοικητικά συμβούλια των 5 Δημοσιογραφικών Ενώσεων συναν-
τήθηκαν με το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν όλες οι
τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο ασφαλιστικό των δημοσιογρά-

φων.
Εκτός από τους προέδρους των Ενώσεων, το παρών έδωσε και ο πρό-

εδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ο οποίος ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για
τις ζοφερές προοπτικές που διαγράφονται για τα Ταμεία και κατ’ επέκταση
για τους ασφαλισμένους, με όσα θεσπίζει το Γ’ Μνημόνιο.

Στη σύσκεψη τονίστηκε από όλους τους ομιλητές ότι δεν πρέπει να θι-
χτούν οι πόροι και τα αποθεματικά των Ταμείων αλλά να επιστραφούν όλα
τα κλεμμένα αποθεματικά και υπογραμμίστηκε η πάγια θέση για ενιαία
ασφάλιση όλων των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ΥΓ. Το Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 27
Νοεμβρίου 2012 για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Απορία: Η κυρία Σπανοπούλου, η πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ δεν έπρεπε να
είναι παρούσα στη συνάντηση;

✱ «Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ σας παρουσιάζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη
νέα ιστοσελίδα του Οργανισμού, με την οποία εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή
στη μεταξύ μας επικοινωνία και στην ενημέρωση των ασφαλισμένων Θέ-
λουμε να αποτελέσει όπλο στην προσπάθειά μας για συστηματική, έγκαιρη
και έγκυρη ενημέρωση και να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε ένα κοινό μέ-
τωπο άμυνας απέναντι στην πρωτοφανή λεη λασία της ζωής όλων μας με
την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι», αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα
του δημοσιογραφικού οργανισμού περίθαλψης. Τώρα, έγινε το κούρεμα…

ΥΓ. Βροχή πέφτουν τα μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των ασφαλισμέ-
νων για τη νέα ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ. Ελπίζω να μη κοστίζουν…

Των ταμείων

Μ
ια παράξενη υπόθεση που «σέρνεται» εδώ και πολύ καιρό στην ΕΡΤ3
βρήκε το δρόμο προς τη δικαιοσύνη, αλλά και προς τη δημοσιότητα. Το
ΔΣ της ΕΡΤ στη προηγούμενη συνεδρίασή του έλαβε την απόφαση να

καταθέσει μήνυση, ύστερα από πόρισμα σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης, κατά
τακτικής υπαλλήλου για υπόθεση υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού από τα ταμεία
της ΕΡΤ3. Σύμφωνα με πληροφορίες η υπεξαίρεση αφορά σε χρηματικό ποσό
ύψους 50.000 ευρώ και παρά το γεγονός ότι είχε εντοπιστεί εδώ και πολλούς
μήνες, η ΕΔΕ και οι λοιπές προκαταρκτικές έρευνες πραγματοποιηθήκαν χωρίς
να το πάρει “μυρωδιά” το ευρύ κοινό. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο
ήταν αυτό εν μέσω τόσων δημοσιογράφων!

✱ Απορούν στην ΕΡΤ3 οι συνάδελφοι της παρουσιάστριας που ήταν αρι-
στερή, έγινε ΠΑΣΟΚ δαγκωτό και τώρα «απλώνει δίχτυα» στο ΣΥΡΙΖΑ…
Τόση μετάλλαξη επιτέλους;

✱ Ούτε γραφείο, ούτε τηλέφωνο για τον υποδιευθυντή Ειδήσεων και Ενη-
μέρωσης Τηλεόρασης του τρίτου δημόσιου καναλιού. Το γραφείο του Γ. Φε-
ρέτη παραμένει «σφραγισμένο» και έτσι τον Θωμά τον βρίσκουν οι
συνάδελφοι του στο καλατραβάκι που παλιότερα ήταν το γραφείο της εκ-
πομπής «Υπάρχει Είδηση». Όχι, δε κάθεται στο μεγάλο γραφείο με τη μεγάλη
καρέκλα του αρχισυντάκτη … αλλά στο μικρότερο απέναντι.

✱ Τελικά, η Δώρα Αυγέρη παραμένει ή όχι προϊσταμένη ενημερωτικών εκ-
πομπών; 

✱ Αργεί ή μου φαίνεται η επί-
σημη παρουσίαση του τηλεο-
πτικού προγράμματος του
τρίτου καναλιού, για τη νέα
σεζόν; Οικονομική κρίση μου
«μυρίζει». Αλλά, από την
άλλη, νέο πρόγραμμα με πα-
λιές εκπομπές γίνεται;

✱ Την πρότασή της για το ντο-
κιμαντέρ στο οποίο και θα έχει
τη δημοσιογραφική έρευνα
κατέθεσε, προχθές στον Διευ-
θυντή Τηλεόρασης η πρώην
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και δη-
μοσιογράφος Χρύσα Αράπο-
γλου. Το ντοκιμαντέρ θα
πραγματεύεται τη πορεία της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ
από το έτος ίδρυσής της έως
και τις μέρες μας. Όχι τίποτα
άλλο, απλά για να μη λένε κά-
ποιοι ότι η Χρύσα παρουσιάζε-
ται μόνο κάθε Παρασκευή στη
Λεωφόρο Στρατού, απλά… για
να υπογράψει.

✱ Με 2.500 χιλιάδες ευρώ (μεικτά), ποσό διόλου ευκαταφρόνητο τη σήμερον
ημέρα, αμείβεται δημοσιογράφος-ιδιωτικός σύμβουλος στη δημόσια τηλε-
όραση με ειδικότητα το συντονισμό… κυριακάτικης εκπομπής.

✱ Εργαζόμενοι στη δημόσια τηλεόραση μπορούν να πάρουν άδεια παράλ-
ληλης απασχόλησης εφ’ όσον προκύπτει αποδεδειγμένα ότι με αυτήν δεν
ζημιώνονται τα συμφέροντα της εταιρείας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
μπορούν και βρίσκουν και δεύτερη δουλειά;

✱ Στη λήξη συνεργασίας με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press
προχωρά η ΕΡΤ προκειμένου να μειώσει τα έξοδα.

Της Μαρίας Βλάχου
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✔Μεγάλες στιγμές έζησαν οι δημό-
τες στο κακουργιοδικείο Θεσσαλονί-
κης. Ειδικά όταν ο κ. Μπουτάρης είπε:
«Κύριε πρόεδρε ο Παπαγεωργόπου-
λος… παρασύρθηκε από τις κακές
παρέες, όμως κατά τη γνώμη μου σί-
γουρα ήξερε για την υπεξαίρεση…»
και μετά ο πρώην δήμαρχος του
απάντησε: «Πριν δυο χρόνια άλλα μου
έλεγε ο κυρ Γιάννης! Ότι με εκτιμάει
και με σέβεται!». Για την ιστορία, ο
πρώτος είναι μάρτυρας και ο δεύτε-
ρος κατηγορούμενος όμως και οι δυο
την ίδια καρέκλα… ζέσταναν (τη δη-
μαρχιακή λέω, όχι τη δικαστική)!

✔Ακόμη δεν μάθαμε – παρά τις «ευ-
λαβικές» προσπάθειές μας – τα
έσοδα από το προσκύνημα της εικό-
νας ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ στον Άγιο Δημήτριο.
Εκτός κι αν Αρχιεπισκοπή Αθηνών &
Πάσης Ελλάδος, Μητρόπολη Θεσσα-
λονίκης και Αγιον Όρος δεν «τα έχουν
βρει» στη μοιρασιά για το καλό των
αστέγων και απόρων. Να θυμίσουμε
ότι ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος  δη-
λωσε νέτα σκέτα ότι η εκκλησία δεν
έχει χρήματα πια! Δηλαδή, αφού
τους… ελεήσαμε, θα μας ελεήσουν!

✔«Στενό μαρκάρισμα» επιχείρησε ο
αντιπεριφερειάρχης Τζιτζικώστας
στην υπουργό Κεφαλογιάννη μόλις
έμαθε ότι ετοιμάζει ανώτατη σχολή
Ξενοδοχειακού Management στην
Ελλάδα μπας και «την ψήσει» και γίνει
στη Θεσσαλονίκη, διότι εμείς εδώ ξέ-
ρουμε από… τουρισμό όσο κανείς
άλλος! Η υπουργός παρά την πίεση

του Απόστολου, δεν δεσμεύτηκε και
επιφυλάχθηκε να απαντήσει μια άλλη
φορά, μια άλλη εποχή, ίσως μετά τον
ανασχηματισμό… Οσο για Μπουτάρη
και άλλα «τουριστικά» είπαν πολλά
αλλά δεν διέρρευσαν ακόμη…

✔Σε καιρό κρίσης η Εταιρεία Ύδρευ-
σης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) εξέδωσε
εορταστικό λεύκωμα-ημερολόγιο,
ιλουστρασιόν έκδοσης, αγνώστου…
κόστους (ρωτήσαμε αλλά δεν μας
λένε) με αφορμή τα 100 χρόνια από
την απελευθέρωση της πόλης από
τους Τούρκους. Άλλωστε νερό (δη-

μόσιο) υπάρχει ακόμη (κατά το

λεφτά υπάρχουν)!

✔Στα ιλουστρασιόν της πόλης

συμπεριλαμβάνονται και περιοδικά
δημάρχων, που αντί να μειώνουν τα
δημοτικά τέλη, προτιμούν να τα κρα-
τούν στο… ύψος τους και να βγάζουν
περιοδικά με τις «βλαχόφατσες
τους!» όπως χαρακτηριστικά μου είπε
σαρακατσάνος δημοτικός σύμβου-
λος, που μάλλον δεν τα πάει καλά
oύτε με τους δημάρχους, ούτε με
τους βλάχους!

✔Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκα-
τάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) κινδυνεύει
να κλείσει λόγω της καθυστέρησης
του διορισμού διοικητή, αναφέρεται
σε επιστολή των Σωματείων Τυφλών
Θεσσαλονίκης προς τον υφυπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Ν. Παναγιωτόπουλο. Τώρα
συγκινήθηκε…

✔Απορία: Αν ο γραμματέας της κυ-
βερνώσας παράταξης δεν θέλει ανα-
σχηματισμό αλλά αν τελικά τον κάνει
ο πρωθυπουργός και πρόεδρός (του)
τότε θα υπάρξει «θέμα»;

✔Να παραιτηθεί ο υπουργός

Υγείας, ζητάει ο Ιατρικός Σύλλο-

γος Θεσσαλονίκης! Σκέψου τι δού-
λεμα έχει φάει ο… γαλάζιος
συνδικαλιστικός φορέας από τον
πρώην γραμματέα της ΝΔ Λυκου-
ρέντζο για να φθάσει σ’ αυτό το ση-
μείο! Το καλύτερο όμως είναι που οι
γιατροί αδειάζουν το υπουργείο και
για τις… «φαιδρές εκθέσεις ιδεών
των συν-υπουργών Υγείας για
«αστέρια στα νοσοκομεία» και τον
«ιατρικό τουρισμό» αλά… Σρι Λάνκα,
την ώρα που κρατούν στα συρτάρια
τους αποφάσεις για την ίδρυση Μο-
νάδων Ημερήσιας Νοσηλείας» και
αποδεικνύουν ότι είναι… «γνήσιοι
απόγονοι σοφιστών και δημαγω-
γών» Ε, δεν άφησαν κάτι να σχολιά-
σουμε κι εμείς … 

✔Διαβάζω την πρόσκληση ημερίδας
του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ. Κα-
ραμανλή – που δεν έλαβα – με
αφορμή τον εορτασμό των 100 χρό-
νων από την απελευθέρωση με θέμα
την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλο-
νίκης  και αναρωτιέμαι που… είναι η
ΝΔ σ’ αυτή την εκδήλωση; Τόσο …
«large» πια, αυτό το κόμμα;  

Μελ.Καρ.

melkar4@yahoo.gr

Του Βαγγέλη Μωυσή

Κ
αι είπεν ο Αλέξης: «Καταργηθήτω η λιτό-

τητα!» Και η λιτότητα καταργήθηκε. Και οι

μισθοί αυγάτισαν και έρρεαν στις τσέπες

ημών, τα δε αγαθά κατέστησαν οικονομικά και προ-

σιτά στους πάντες.

Και είπεν ο Αλέξης: «Καταργηθήτω η ανεργία!»

Και ως εκ θαύματος, οι εργοδότες συνέρρευσαν και νέες θέσεις

εργασίας επροκηρύχθησαν και άπαντες οι άνεργοι ετακτοποιήθη-

σαν σε εργασίες καλοπληρωμένες, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

και υπεσχημένη συνταξιοδότηση στα 55 έτη, ώστε να απολαύσουν

έπειτα τους καρπούς των κόπων τους.

Και είπεν ο Αλέξης: «Καταργηθήτω το χρέος!»

Και ναι, τα έθνη αγαλλίασαν και άπασες οι απαιτήσεις των πι-

στωτών ημών, ανετράπησαν σε πνεύμα διεθνούς αλληλεγγύης και

τα δάνεια της Ελλάδος εχαρίσθησαν και άλλα τόσα δισεκατομμύρια

ευρώ εδωρίθησαν για την καλυτέρα οργάνωση του κράτους και

την διασφάλισην της ευζωίας ημών.

Και είπεν ο Αλέξης: «Καταργηθήτω η Χρυσή Αυγή!»

Και είδεν το φως ο Μιχαλολιάκος. Και έσπευσε με δάκρυα στους

οφθαλμούς στην Ομόνοια και άρχισε τους εναγκαλισμούς μετά των

λαθρομεταναστών και διεμοίρασε τα ιμάτιά του εις αυτούς.

Και είπεν ο Αλέξης: «Καταργηθήτω! Καταργηθήτω! Καταργη-

θήτω!»

Και καθώς το έλεγεν, έδειχνεν. Και ό, τι έδειχνεν, ως εκ θαύματος

εκαταργείτο! Και σύμπασα η Ελλάς, έγινε ελευθέρα προβλημάτων,

αναγκών, φόβων και απαισιοδοξίας.Και έβλεπες εις άπασαν την

επικράτειαν, ανθρώπους ευτυχείς και καλοζωισμένους, χαμογελα-

στούς, απαλλαγμένους από πάσαν νόσον και πάσαν…whatever!

Συγχωρείστε με…

Προσπάθησα πολύ να γράψω κάτι πιο “σοβαρό” ή σοβαροφανές.

Λιγότερο χιουμοριστικό. Λιγότερο ειρωνικό ίσως.

Σκέφτηκα να γράψω, για ποιο λόγο δεν είναι δυνατόν να «κα-

ταργηθούν» τα προβλήματα –οι εφιάλτες αν προτιμάτε- έτσι απλά,

επειδή το θέλουμε.

Σκέφτηκα να γράψω, για την ανάγκη ενός προγράμματος εφαρ-

μοσμένης (και όχι θεωρητικής) πολιτικής, που θα βοηθήσει στη

σταδιακή δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και επιστροφής του

βιοτικού επιπέδου σε τροχιά ανόδου…

Κατέληξα όμως, πως ήταν αδύνατον να γράψω μια σοβαρή κρι-

τική για αυτή την εξαγγελία περί «κατάργησης της λιτότητας με

νόμο» που ακούστηκε από τα χείλη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Αλέξη Τσίπρα προ ημερών, ή για τη φιλοδοξία περί «κατάργησης

της ανεργίας», που ακούστηκε στη συνέχεια από τον κ. Στρατούλη.

Και είναι άσχετη η αδυναμία μου αυτή, με τις προσωπικές μου

απόψεις περί των ευθυνών που μοιράζονται οι κυβερνήσεις της

μεταπολίτευσης –κυρίως του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ΝΔ-  για την

κακή κατάσταση της χώρας, τη σακατεμένη ψυχολογία της κοι-

νωνίας, την απουσία ονείρου και ελπίδας από τις γενιές του σήμερα

και του αύριο…

Καλώς ή κακώς, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θε-

ωρείται πλέον κόμμα εξουσίας και ως τέτοιο οφείλουμε να το αν-

τιμετωπίζουμε. Ως τέτοιο όμως, οφείλει να το αντιμετωπίζει και η

ίδια η ηγεσία του.

Οι υποσχέσεις περί «κατάργησης της λιτότητας», κακώς συγκρί-

νονται με το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι

πολύ χειρότερες! Διότι δεν υποτιμούν απλώς τη νοημοσύνη του

σκεπτόμενου πολίτη. Επιχειρούν να την καταργήσουν…

Και έτσι φτάνουμε λογικά στο φαινόμενο: Να προηγείται ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου

χρονικού διαστήματος, αλλά με περισσότερο από το 70% της κοι-

νωνίας να πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει…

Η κατάργηση 
της νοημοσύνης…

Κarfitsomata
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