
ΚΌΜΒΌΣ ...ΚΑΚΌΤΕΧΝΙΏΝ 3,5 ΕΚΑΤΌΜΜΥΡΙΏΝ 
ΕΥΡΏ! - ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΌΔΙΚΌΥ 
ΔΙΚΤΥΌΥ, ΑΝΑΡΧΗ ΤΣΙΜΕΝΤΌΠΌΙΗΣΗ ΧΏΡΙΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΌΥ ΣΤΗ ΣΙΘΏΝΙΑ 

KARFITSOMATA

ΓΙΆΝΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ

▶ ΔΌΞΑΣΤΕ ΤΌΝ ΥΠΌΨΗΦΙΌ ΒΌΥΛΕΥΤΗ 
THΣ Ν.Δ. ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΏΝ ΚΌΡΌΙΔΏΝ!!!
Με τις ευλογίες του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής πακτωλός 
εκατομμυρίων χάνεται στους αναδόχους χωρίς την ολοκλήρωση 
έργων υποδομής ύψιστης σημασίας 

ΕΔΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
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Η εποχή των
SOCIAL MEDIA είναι εδώ!
Η skg social media αναλαμβάνει την διαχείριση του επαγγελματικού σας 
λογαριασμού στο INSTAGRAM, FB, TIK TOK ! 

Η ομάδα μας αποτελείται από νέα άτομα ειδικούς να απογειώσουν την 
επιχείρησή σας με :

▶ΦΏΤΌΓΡΑΦΙΣΗ 
▶ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ 
▶VIDEO 
▶ΣΏΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΌΓΡΑΦΙΑ 
▶HASHTAGS 
▶ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΌΥΣ 
▶ΧΌΡΗΓΌΥΜΕΝΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Τιμές από 150€ - 250€ μηνιαίως (ανάλογα τις παροχές) 

Επικοινωνήστε μαζί μας για έναν δωρεάν ραντεβού να σας δείξουμε τη δουλειά μας 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Φράγκων 19,Θεσσαλονίκη | Τηλ. Επικοινωνίας: +30 6948 495 809 | @skg_socialmedia__
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Η επικεφαλής Γραφείου Μακεδονίας του 
Πρωθυπουργού Μαρία Αντωνίου μιλάει 
στην «Karfitsa» για το δυστύχημα στα 
Τέμπη και για την αποφασιστικότητα του 
Κυριάκου Μητσοτάκη «να αλλάξουμε 
όλα όσα μας πονέσανε». Σε ό,τι έχει να 
κάνει με την εκλογική αναμέτρηση που 
έρχεται πιστεύει πως αυτή θα πρέπει να 
κριθεί στο έργο που έχει ήδη υλοποιηθεί  
αλλά και σε όσα πρόκειται να γίνουν 
«ώστε να εξαλείψουμε κάθε εστία 
αναχρονισμού και να χτίσουμε παντού 
δομές και υπηρεσίες που λειτουργούν με 
περισσότερη λογοδοσία. Αυτή άλλωστε 
είναι η πρώτη αναγκαία και απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ανταποκριθούμε 
στο κοινό και ταυτόχρονα δραματικό 
αίτημα «ποτέ ξανά».

Mεγάλη μερίδα του κόσμου, μετά τα 
όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
σχετικά με το δυστύχημα στα 
Τέμπη, πιστεύει πώς το κομματικό – 
πελατειακό κράτος λειτουργούσε σε 
βάρος της ασφάλειας των επιβατών 
του τρένου. Είστε έτοιμοι να το 
αλλάξατε αυτό ;
Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη 
ανέδειξε χρόνιες παθογένειες, 
συμπεριφορές και νοοτροπίες που 
προφανώς δεν είναι τωρινές αλλά 
διαιωνίζονται σε ένα τμήμα του στενού 
και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Όλα αυτά 
η Κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη 
να τ’ αλλάξει. Όσο λυπημένοι και 
θυμωμένοι νιώθουμε, όπως είπε και ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
τόσο αποφασισμένοι είμαστε να 
αλλάξουμε όλα όσα μας πόνεσαν. Κενά 
δεκαετιών στις υποδομές, αλλά και 
απαράδεκτες συμπεριφορές κρατικών 
υπαλλήλων. Στη μάχη για να ξεριζωθεί 
από τη χώρα κάθε “νησίδα” του παλιού 
αναχρονιστικού κράτους θα είμαστε 
πρώτοι. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη την 
οποία πρέπει να κερδίσουμε.

Πέρα από το δυστύχημα που πιστεύετε 
ότι θα κριθεί η εκλογική αναμέτρηση 
που έρχεται;
Στο έργο που υλοποιήσαμε. Ένα έργο 
ουσίας και όχι αόριστων εξαγγελιών, 
με απτά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας έκανε την 
Ελλάδα πιο ισχυρή, παρά τις μεγάλες 
και πολλές κρίσεις που προέκυψαν, που 
ήταν πρωτοφανείς και με παγκόσμιες 
διαστάσεις. Σε κάθε στιγμή, όμως, 
ήμασταν κοντά στους πολίτες, στις 
επιχειρήσεις, στους παραγωγικούς και 
επαγγελματικούς φορείς και στηρίξαμε 
τους πιο αδύναμους.

 Η Ελλάδα του 2023 δεν μοιάζει σε 
τίποτα με την Ελλάδα του 2019. Μια 
κυβέρνηση αποφάσεων και έργων, 
που θα αξιοποιήσει στο ακέραιο τη νέα 
εντολή των πολιτών για μια Ελλάδα με 
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ισχυρούς 
οικονομικούς δείκτες, με σταθερό 
ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό. 
Η απόφασή μας για την επόμενη 
τετραετία είναι να αλλάξουμε ότι δεν 
καταφέραμε μέχρι τώρα, έτσι ώστε να 
εξαλείψουμε κάθε εστία αναχρονισμού 
και να χτίσουμε παντού δομές και 
υπηρεσίες που λειτουργούν με 
περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη 
αποτελεσματικότητα, περισσότερη 
διαφάνεια, περισσότερη αξιοκρατία, 
περισσότερη αξιολόγηση.
Αυτή άλλωστε είναι η πρώτη αναγκαία 
και απαραίτητη προϋπόθεση για 
να ανταποκριθούμε στο κοινό και 
ταυτόχρονα δραματικό αίτημα «ποτέ 
ξανά». Και η προϋπόθεση αυτή 
συνδέεται άμεσα με την υποχρέωση να 
αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας χωρίς 
υπεκφυγές και αυτο-εξαιρέσεις.

Με τις παρούσες συνθήκες, έτσι 
όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, 
πόσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία;
Η μάχη των εκλογών θα δοθεί μαζί 
με τους πολίτες για να αλλάξουμε τα 
κακώς κείμενα. Απαιτείται συστράτευση 
όσων πιστεύουν στον υπεύθυνο 
πατριωτισμό και στην ανάγκη για 
δραστικό εκσυγχρονισμό της χώρας. 
Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι εγγύηση 
για εθνική συνεργασία. Στόχος μας, 
λοιπόν, η αυτοδύναμη Ελλάδα με τη 
Νέα Δημοκρατία σε πρώτο ρόλο και 
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι 
εγγύηση για εθνική συνεργασία

Η επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου Μακεδονίας και υποψήφια βουλευτής 
Καστοριάς Μαρία Αντωνίου στην «Κ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

ΣΤΗ ΜΆΧΗ ΓΙΆ 
ΝΆ ΞΕΡΙΖΩΘΕΙ 
ΆΠΌ ΤΗ ΧΩΡΆ 
ΚΆΘΕ “ΝΗΣΙΔΆ” 
ΤΌΥ ΠΆΛΙΌΥ 
ΆΝΆΧΡΌΝΙΣΤΙΚΌΥ 
ΚΡΆΤΌΥΣ ΘΆ 
ΕΙΜΆΣΤΕ ΠΡΩΤΌΙ
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Κυρία Άντώνιου, στόχος σας είναι, απ’ όσο 
γνωρίζουμε, να  διεκδικήσετε την ψήφο των 
Καστοριανών συμπολιτών σας και να τους 
εκπροσωπήσετε  στο εθνικό κοινοβούλιο. Ποιο είναι 
το όραμα σας για το Νομό ;

Το όραμά μου είναι να έχει ο τόπος μου, η αγαπημένη μου 
Καστοριά, τη θέση που της αξίζει στο νέο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικεφαλής της αυτοδύναμης 
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα προκύψει 
από τις προσεχείς εκλογές. 
Η Καστοριά του αύριο πρέπει να κάνει άλματα εμπρός. 
Κυρίαρχος στόχος μου είναι να δομηθεί ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο για την τοπική οικονομία που θα έχει στόχευση 
την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων (πρωτογενή, 
δευτερογενή, τριτογενή), όπου πρωταγωνιστής θα είναι 
η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού (αθλητικός, ο πολιτισμικός, ο οικοτουρισμός 
ο θρησκευτικός, ο αγροτουρισμός κ.α.) και η σύνδεση 
του με τον πρωτογενή τομέα. Άλλος βασικός στόχος 
είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η οποία έχει 
πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πρωτοφανείς 
αντιξοότητες που αντιμετώπισε η χώρα, σε συνδυασμό 
με την προσέλκυση νέων επενδύσεων.  Η Καστοριά 
έχει πολλά χρόνια δείξει με τον κλάδο της γούνας ότι 
μπορεί να πρωτοστατεί επιχειρηματικά. Παράλληλα, 
ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στα κίνητρα και τις 
ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριοποίησης των νέων 
στην Καστοριά, ενός ανθρώπινου δυναμικού άκρως 
απαραίτητου για την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής 
μας, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλες 
περιοχές για αναζήτηση εργασίας. 
Αλλά και στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας, η Καστοριά δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμά. 
Ένα αποτύπωμα που οφείλουμε να ενισχύσουμε και να 
κεφαλαιοποιήσουμε γιατί οι νέοι επιστήμονες είναι το 
μέλλον του τόπου.

Η μάχη της αυτοδυναμίας περνά και από την Καστοριά. 
Στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, έχουν 
γίνει όσα θέλατε ώστε να μπορείτε να κοιτάτε τους 
πολίτες στα μάτια;
Η πολιτική μου διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια έχει ως πυξίδα 
την ειλικρίνεια και τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Με 
τους συμπολίτες μου έχουμε αναπτύξει μια σχέση βαθιάς 
εμπιστοσύνης, που μου επιτρέπει να έχω το βλέμμα πάντα 
ψηλά και να τους κοιτώ στα μάτια.
Άλλωστε, ανήκω σε μια παράταξη, που ως κυβέρνηση 
υλοποίησε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγγελιών της μέσα 
από ένα συγκροτημένο, σταθερό και πολυεπίπεδο σχέδιο, 
με θεμέλια, στόχους και προοπτική. 

Η Καστοριά αλλάζει μορφή. Έχουν ήδη δρομολογηθεί 
μεγάλα έργα ανάπτυξης, όπως το φράγμα του Νεστορίου, 
η σήραγγα της Κλεισούρας, το βόρειο τμήμα του Ε65, η 
αναβάθμιση του νοσοκομείου, η έλευση του φυσικού 
αερίου και πολλά άλλα που έχουν δρομολογηθεί και θα 
υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια.
Η Καστοριά έχει κατοχυρώσει τη θέση της στον 
αναπτυξιακό χάρτη κι αυτό που μπορώ με βεβαιότητα 
να εγγυηθώ στους συμπολίτες μου είναι πως θα είμαι 
σταθερά δίπλα τους.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΡΜΑΤΣΗ 

Η «γενιά των τρένων»…
Η πρώην  υπουργός του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή μιλά στην «Κ»

«Η «γενιά των τρένων»… μόνο το χαρτάκι του 
ψηφοδελτίου να «κουνήσει» και θα συνταραχτεί 
συθέμελα το περιώνυμο, εγωκεντρικό 
,επιτελικό σύστημα!» τονίζει στην «Κ» η Κατερίνα 
Μπατζελή. 
 Η πρώην υπουργός, βουλευτής και 
ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προσθέτει με 
νόημα για τη νέα γενιά «στο τραπέζι του 
διαλόγου, σε τηλεόραση και Διαδίκτυο φαίνεται 
πως θα πέσουν πολλά «λολ», «omg» και «btw» 
στον δρόμο προς την κάλπη. Αν δεν προσέξουν 
ορισμένοι, τότε η φάση θα είναι σίγουρα κρίντζι!» 

Το ΠΆΣΟΚ διαφωνεί με την συνολική ευθύνη 
του πολιτικού συστήματος που ανέφερε 
ο Πρωθυπουργός για το δυστύχημα των 
Τεμπών. Ο κόσμος όμως στις δημοσκοπήσεις 
χρεώνει συνολικά την ευθύνη. Άισθάνεστε 
ότι σας αδικεί; 

Οι συμπολίτες μας ξέρουν τι χρεώνουν και που 
το χρεώνουν. Είμαστε εδώ να αναλύσουμε 
την ιστορικότητα της παθογένειας αλλά και 
να προτάξουμε λύσεις και αποτελεσματικές 
πολιτικές. Προφανώς, οι πολίτες χρεώνουν 
το εθνικό δυστύχημα των Τεμπών στην ΝΔ, 
που διαχειρίστηκε τα τελευταία 4 χρόνια 
το κρατικό μηχανισμό, τις πολιτικές και τις 
χρηματοδοτήσεις. Ο κος Μητσοτάκης ζήτησε 
τη 5η συγνώμη και στην ενημέρωση των 
βουλευτών από το μεταβατικό υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, εννοήθηκε  ότι ο 
πρωθυπουργός του επιτελικού κράτους δεν 
ήξερε την κατάντια, τη προβληματική κατάσταση 
των σιδηροδρόμων. Πόσα άλλα δεν γνωρίζει! 
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα ζητά απαντήσεις, ώστε να 
υπάρξει δίκαιη απόδοση των ευθυνών σε κάθε 
εμπλεκόμενο απ’ όπου και εάν προέρχεται. 
Αποτελεί χρέος μας, με σεβασμό στη μνήμη 
των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η 
αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά και η διασφάλιση 
ότι οι σιδηρόδρομοι θα λειτουργούν με ασφάλεια.

Να ξεκινήσουν άμεσα τα δρομολόγια των 
τρένων με την διαδικασία που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση; 

Προφανώς ο σιδηρόδρομος πρέπει να 
επαναλειτουργήσει γιατί ο ρόλος του είναι 
σημαντικός στην οικονομική και κοινωνική ζωή 
του τόπου και της συνδεσιμότητας του με το 
ευρωπαϊκό διευρωπαϊκό δίκτυο. Όμως πρέπει 
να ισχύσουν ορισμένες βασικές μεταβατικού 
τύπου συνθήκες και προϋποθέσεις. Μεταξύ 
αυτών, η υποστελέχωση των Υπηρεσιών του 
ΟΣΕ και ιδιαίτερα σε κρίσιμες ειδικότητες, 
όπως Σταθμάρχες και Κλειδούχους, η μη 
καθυστέρηση στην έγκαιρη και επαρκή 
κάλυψη, μέσω προσλήψεων, των αναγκών με 
το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, η κατάρτιση 
και Πιστοποίηση για ειδικότητες που πρόκειται 
να καλύψουν θέσεις ευθύνης, η διασφάλιση 
διαδικασιών που εξασφαλίζουν τον έλεγχο για 
την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων στους 
σταθμούς και ειδικότερα στο Σταθμό Λάρισας.

Πολλοί μιλούν για restart στο πολιτικό 
σύστημα. Τι προτείνει το ΠΆΣΟΚ για την 
επόμενη μέρα; Βλέπετε να δημιουργείτε 
κλίμα αποχής από τις κάλπες;

Η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική φάση των 
εκλογών με αποδυναμωμένο το κεντρικό 
της αφήγημα για σύγχρονο κράτος και 
αποτελεσματική διοίκηση, χωρίς να έχει 
κατασταλάξει σε μια καινούργια στρατηγική. 
Η αντιπολίτευση περιμένει  να δει που θα 
καθίσει η μπίλια, των ερευνών, των νέων 
προτάσεων ανασυγκρότησης. Όσο για το 
κράτος, τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία 
του, είναι μια συζήτηση για το αύριο της 
χώρας, στην οποία πρέπει  να ετοιμαστούμε 
όλοι μας ,ώστε να συμμετάσχουμε ουσιαστικά. 
Στις εκλογές μπορεί να μην αυξηθεί η αποχή, 
αλλά η εκλογική συμμετοχή να επικεντρωθεί 
στα 2 άκρα, με μη κοινοβουλευτική μέχρι 
τώρα εκπροσώπηση.

Η νέα γενιά συνεχίζει να είναι καθημερινά 
στους δρόμους. Ποιο είναι το μήνυμα που 
θέλετε να τους στείλετε; 

Είναι «η γενιά των τρένων», εκείνη των 
Τεμπών. Είναι εκείνη που έχει ξεχυθεί αυτές 
τις μέρες στις πλατείες και ζητά πίσω τη 
ζωή των φίλων τους. Που καταγγέλλει ότι 
η ζωή τους κινδυνεύει και χλευάζει… το 
κυβερνητικό καθωσπρεπισμό! Είναι εκείνη 
η γενιά που με τα κορμιά τους γράφουν 
συνθήματα…και πλημμυρίζουν το instagram 
με φώτο των χαμένων φίλων τους. Έχουν το 
δικό τους δίκτυο συνεννόησης, που δε περνά 
μέσα από καμία κομματική οργάνωση. Δεν 
έχουν αρχηγό, δεν έχουν συντονιστή. 
Η «γενιά των τρένων»… μόνο το χαρτάκι 
του ψηφοδελτίου να «κουνήσει» και θα 
συνταραχτεί συθέμελα το περιώνυμο, 
εγωκεντρικό ,επιτελικό σύστημα! Στο τραπέζι 
του διαλόγου, σε τηλεόραση και Διαδίκτυο 
φαίνεται πως θα πέσουν πολλά «λολ», «omg» 
και «btw» στον δρόμο προς την κάλπη. Αν 
δεν προσέξουν ορισμένοι, τότε η φάση θα 
είναι σίγουρα κρίντζι!
Το  δικαίωμα «του να είσαι νέος», μετά τα 
Τέμπη ,θα το διεκδικεί πλέον, η γενιά  των 
τρένων!
Δεν μπορούμε να ονειρευτούμε εμείς, 
για τους νέους «της γενιάς των τρένων». 
Μπορούμε όμως, να μοιραστούμε τα όνειρα 
τους σε κάθε σταθμό της ζωής τους! 

ΌΙ ΠΌΛΙΤΕΣ ΧΡΕΩΝΌΥΝ ΤΌ ΕΘΝΙΚΌ ΔΥΣΤΥΧΗΜΆ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΝΔ, 
ΠΌΥ ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΤΆ ΤΕΛΕΥΤΆΙΆ 4 ΧΡΌΝΙΆ ΤΌ ΚΡΆΤΙΚΌ ΜΗΧΆΝΙΣΜΌ, 
ΤΙΣ ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ ΚΆΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΆΤΌΔΌΤΗΣΕΙΣ.
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Η «γενιά των τρένων»…
Το 1993 ο Leandro Despouy με το βιβλίο του «Human Rights and Disabled Pearsons” 
γίνεται η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η Σύμβαση του ΟΗΕ. Επίκεντρο του εν λόγω 
βιβλίου ήταν το συμπέρασμα του Despouy ότι συνήθως τα ΑΜΕΑ ζούσαν σε άσχημες 
συνθήκες λόγω της ύπαρξης εμποδίων από τις κοινωνίες και τα κράτη, με αποτέλεσμα 
να ζουν περιθωριοποιημένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 
Δεκεμβρίου 2010. Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνικής 
Βουλής ψήφισε το ως άνω νομοσχέδιο, κυρώνοντας την ανωτέρω σύμβαση. Βάσει της 
ελληνικής νομοθεσίας, τα ΑΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα 
τους σε ειδικά διαμορφωμένες και υπό αντίστοιχη σήμανση θέσεις, χρησιμοποιώντας 
την κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται βάσει των άρθρων 1 και 16 των νόμων 490/1976 
και 1798/1988 αντίστοιχα:
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:
α)Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό 
αυτών β)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό 
αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
γ)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής 
αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι 
μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. 
δ)Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α')
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
ε) Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από 
αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
στ) Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό 
αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.

ζ)Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση 
(αιμορροφιλία).
η)Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
θ)Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
ΠΔ 241/2005 - (ΦΕΚ 290 Α')
ι)Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για 
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή 
υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.
Εγκύκλιου 515/2015 - (7-1-2015)
κ)Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου.
λ)Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν 4530/2018(άρθρο 29παρ1) η παράνομη στάθμευση 
σε θέσεις ή σε ράμπες διάβασης ΑΜΕΑ τιμωρείται με επιτόπου αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες – άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 
ημέρες και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την 
παράβαση για 60 ημέρες.
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών ,η άδεια οδήγησης 
αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και ο παραβάτης 
υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγηση της.
Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας της ποινής αφαίρεσης 
πινακίδων είναι ηθικός και όχι οικονομικός, για αυτό άλλωστε δεν προβλέπεται 
και πρόστιμο, ενώ εφαρμόζεται ακόμη και από τη Δημοτική Αστυνομία πέραν της 
Τροχαίας σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους (λ.χ πολυκαταστήματα, 
σούπερ μάρκετ ακόμη και σε αναπηρικές θέσεις της κάθε περιοχής), καθώς η ως 
άνω θέσπιση είναι δημοσίου χαρακτήρα.

Στάθμευση σε θέση για ΑΜΕΑ 
και προβλεπόμενες ποινές
Article of law ΤΗΣ ΤΖΙΝΑ ΑΛΕΞΑΚΗ*
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Οι δήμαρχοι αλλάζουν, τα 
παράπονα παραμένουν ίδια
εδώ και 20 χρόνια!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ 

Καθαριότητα, κυκλοφοριακό και θέσεις στάθμευσης: αυτή 
είναι η τριάδα των προβλημάτων «φωτιά» που, όπως 
φαίνεται, εδώ και 20 χρόνια αδυνατούν να λύσουν όλοι οι 
δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης. Το παραπάνω συμπέρασμα 
εξάγεται και από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις με βάση τις 
απαντήσεις των πολιτών.
Για τον δήμο Θεσσαλονίκης η καθαριότητα εξακολουθεί 
και παραμένει «Νο1» «πονοκέφαλος». Αυτό μπορεί να το 
διαπιστώσει εύκολα κάποιος από την κριτική που ασκείται 
από τους δημότες προς την παρούσα διοίκηση μέσα από τα 
social media. Αμέσως μετά, έρχεται το κυκλοφοριακό και 
στην τρίτη θέση βρίσκεται η δυσκολία των οδηγών και των 
επισκεπτών στην αναζήτηση χώρων στάθμευσης.
«Στις δύο δεκαετίες που πραγματοποιώ δημοσκοπήσεις 
κανένας δήμαρχος δεν κατάφερε να λύσει και κανένας δεν 
κατάφερε να αλλάξει ούτε καν τη σειρά των προβλημάτων 
της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια από 
το 2002. Δεν κατόρθωσαν για παράδειγμα, να ρίξουν την 
καθαριότητα από την πρώτη στη δεύτερη θέση», δηλώνει 
στην εφημερίδα «Karfitsa» ο δημοσκόπος της εταιρείας 
«Interview», Δημήτρης Βασιλειάδης.
Προσθέτει, ωστόσο, πως σε άλλα βασικά ζητήματα της 
καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες όπως για 
παράδειγμα η σχολική στέγη και η αστυνόμευση μπορεί 
τα ποσοστά των παραπόνων στις δημοσκοπήσεις να είναι 
υψηλά, όμως φαίνεται πως οι δήμαρχοι τα καταφέρνουν 
κάπως καλύτερα.
Αναφορικά με τη μάχη που ξεκίνησε ήδη στον δήμο 
Θεσσαλονίκης, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του 
Οκτωβρίου, ο κ.Βασιλειάδης εκτιμά πως οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι στο τέλος θα είναι γύρω στους δέκα. Ο αριθμός 
δεν θα πέσει σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά ούτε θα 
πλησιάσει το εξωπραγματικό των εκλογών του 2019, όπου 
21 παρατάξεις θέλησαν να διεκδικήσουν την ψήφο των 
δημοτών και στο τέλος οι 19 κατάφεραν να καταθέσουν 
ψηφοδέλτιο στο πρωτοδικείο.

Βγαίνει στους δρόμους ο Κ.Ζέρβας
Με περιοδεία στις γειτονιές συνεχίζει τον προεκλογικό του 
αγώνα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. 
Η αρχή έγινε προ ημερών με επίσκεψη στην Τούμπα και 
το Καπάνι, ώσπου όλα «πάγωσαν» εξαιτίας του τραγικού 
σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Τελευταία περιοδεία του κ.Ζέρβα ήταν πριν από λίγα 
24ωρα στην περιοχή της Χαριλάου. Αμέσως μετά τη 
μετονομασία της οδού Γαζή σε «’Αλκη Καμπανού» ο 
δήμαρχος συνοδευόμενος από στελέχη της παράταξής του 
περπάτησε σε δρόμους της περιοχής και συνομίλησε με 
τους καταστηματάρχες και τους πολίτες ακούγοντας τους 
προβληματισμούς και τα παράπονα τους.
Το ψηφοδέλτιο του δημάρχου έχει συμπληρωθεί σε ένα 
μεγάλο μέρος με παλιά αλλά και νέα πρόσωπα. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται μέλη της διοίκησης, οι αντιδήμαρχοι 
κι οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, ωστόσο σε σχέση 
με το ψηφοδέλτιο που κατέθεσε το 2019 υπάρχουν και 
απώλειες. Ο δήμαρχος, πάντως, δείχνει ικανοποιημένος 
από τις νέες προσθήκες πιστεύοντας πως θα του δώσουν 
μία επιπλέον δυναμική. 

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με τον πατέρα του αδικοχαμένου Άλκη, Αριστείδη Καμπανό

Ο Στέλιος Αγγελούδης κατά την επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του Δήμου και στο ΣΜΑ
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Παρουσιάζει την Όμάδα του ο Στ.Αγγελούδης
‘Ετοιμος να παρουσιάσει τους 80 υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους που θα στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο του είναι 
ο Στέλιος Αγγελούδης. Η εκδήλωση έχει οριστεί για την 
Κυριακή, 19 Μαρτίου, στις 17.30 στο ξενοδοχείο Mediter-
ranean Palace και μεταξύ των προσώπων θα υπάρχουν 
αρκετές εκπλήξεις.
Θα ανακοινωθούν επίσημα ο αρχιτέκτονας της Νέας 
Παραλίας Πρόδρομος Νικηφορίδης, η δημοσιογράφος 
Μάρνη Χατζηεμμανουήλ, ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, ο 
πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος και η πρώην 
Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, Κούλα Γιαννακίδου.
Ακόμη, θα ριχθούν στη μάχη του σταυρού Ολυμπιονίκες 
και Παραολυμπιονίκες, δικηγόροι, γιατροί, εκπρόσωποι 
υγειονομικού προσωπικού και δημόσιοι υπάλληλοι, 
επιχειρηματίες και καταστηματάρχες από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως την 
υποψηφιότητα Αγγελούδη, μεταξύ άλλων, θα υποστηρίξει 
και ο Σπύρος Βούγιας. 
Παράλληλα, ο υποψήφιος δήμαρχος ξεκίνησε περιοδείες 
σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα αλλά και σε υπηρεσίες 
του δήμου. Σε αυτό το πλαίσιο, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις 
του ΣΜΑ και του Αμαξοστασίου όπου είχε τη δυνατότητα 
να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους για θέματα της 
καθαριότητας. Θα συνεχίσει έχοντας επαφές με φορείς 
της πόλης, ενώ λίαν συντόμως θα παρουσιάσει στους 
δημότες το πλήρες πρόγραμμα για όλους τους τομείς της 
καθημερινότητας και ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. 

«Χτίζει» την υποψηφιότητα ο Γ.Όρφανός
Την υποψηφιότητά του για τον δήμο Θεσσαλονίκης «χτίζει» 
και ο Γιώργος Ορφανός. Ο πρώην υπουργός τονίζει πως 
είναι νωρίς ακόμη για επίσημες εκδηλώσεις κι επιχειρεί 
συμμαχίες, όπως αυτή με τον Σάββα Χαλιαμπάλια.
Ο ίδιος αναφέρει πως σύντομα θα ανακοινωθεί και νέος 
«γάμος», με πρόσωπο που θέλει να κατέβει για δήμαρχος 
αλλά τελικά θα συμπορευτεί με τη δική του παράταξη. 
Παράλληλα, σε όσους τον ρωτούν ξεκαθαρίζει πως το 
κεφάλαιο Βουλή έχει κλείσει οριστικά, παρά την πολύ καλή 
σχέση που διατηρεί με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο 
της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, και πως αυτή τη στιγμή 
προτεραιότητά του είναι η πόλη.

Μετά το Πάσχα τα επόμενα βήματα του Δρ.Τσαβλή 
Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών πηγαίνει πίσω τις όποιες 
ανακοινώσεις από την πλευρά του Δρόσου Τσαβλή. Κι αυτό, 
γιατί στο μοιραίο τρένο επέβαινε η 20χρονη βαφτισιμιά του 
που έχασε τη ζωή της. Ο γιατρός και πρώην πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου αποφάσισε τις όποιες εκδηλώσεις 
παρουσίασης των υποψηφίων της παράταξής του να τις 
μεταθέσει για μετά το Πάσχα και μετά τη συμπλήρωση των 
40 ημερών από το δυστύχημα. 
Δηλώνει πάντως πως έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία 
ωραία ομάδα από ενεργούς πολίτες που έχουν δουλέψει 
πολύ, πως δεν επιθυμεί χρίσμα από κάποιο κόμμα και πως 
ο λόγος του μέσα από τα δημοτικά συμβούλια θα είναι 
καταγγελτικός για όσα συμβαίνουν στην πόλη από την 
παρούσα διοίκηση.

Όι σκέψεις του Β.Γάκη - Συνεχίζουν Σπ.Πέγκας και 
Σ.Τζακόπουλος
Τις τελικές του αποφάσεις εξακολουθεί να «ζυγίζει» ο 
έμπειρος αυτοδιοικητικός Βασίλης Γάκης. Αυτή τη στιγμή 
είναι επικεφαλής παράταξης στα δημοτικά έδρανα του 
δήμου Θεσσαλονίκης, όμως δεν έχει καταλήξει ακόμη εάν 
θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του Οκτωβρίου.
Το σίγουρο είναι πως ο κ.Γάκης ενδιαφέρεται για τα 
προβλήματα της πόλης. Μέχρι τώρα έχει συναντηθεί με 
τους κυρίους Τζακόπουλο, Ορφανό, Τσαβλή και Πέγκα και 
το επόμενο διάστημα θα έχει επαφές με τον κ.Αγγελούδη 
και τους λοιπούς υποψηφίους. 
Τα πλάνα τους καταστρώνουν επίσης οι Σπύρος Πέγκας 
και Σάκης Τζακόπουλος. Και οι δύο έχουν ανακοινώσει 
την υποψηφιότητά τους για τη διεκδίκηση του δήμου, ενώ 
κλείνουν άτομα για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου τους. 
Ο κ.Πέγκας παρουσίασε το όνομα της παράταξης του, ενώ 
ο κ.Τζακόπουλος ασκεί σκληρή κριτική προς τη διοίκηση 
Ζέρβα μέσα από δελτία Τύπου αλλά και με την παρουσία του 
στα δημοτικά έδρανα. 

Ο Γιώργος Ορφανός με τον Σάββα Χαλιαμπάλια

Ο Δρόσος Τσαβλής 

ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ 
Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ
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Το βαγόνι που αποτρέπει 
σιδηροδρομικά  ατυχήματα
Την ώρα που η Ελλάδα θρηνεί και βιώνει μία εθνική τραγωδία 
μετά από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη,  
που έφερε στο «φως»  ντόμινο αποκαλύψεων για τις παγίδες 
θανάτου  και τις παθογένειες που έκρυβε το σιδηροδρομικό 
δίκτυο για δεκαετίες, η τεχνολογία προσφέρει ολοένα και 
περισσότερες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην 
αποφυγή  κάθε πιθανού κινδύνου στο σιδηροδρομικό δίκτυο 
της χώρας μας.
Εταιρεία από τη  Θεσσαλονίκη πιστοποίησε από τον περασμένο 
Σεπτέμβριο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας την 
ευρεσιτεχνία της για ένα  «μη επανδρωμένο βαγονέτο ασφάλειας 
συρμού».  Το συγκεκριμένο βαγόνι  έχει τη δυνατότητα να   
προπορεύεται και να ακολουθεί το τρένο ως αναπόσπαστο 
μέρος της αμαξοστοιχίας  και να  δίνει σε πραγματικό χρόνο 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αποφυγής επικίνδυνων 
καταστάσεων για οτιδήποτε υπάρχει μπροστά, πίσω αλλά και 
στο πλάι του τρένου με οπτικά ή ηχητικά σήματα. Με αυτόν 
τον τρόπο,  ο μηχανοδηγός θα λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση 
για την ύπαρξη οποιουδήποτε  κινδύνου ή εμποδίου  και θα 
μπορεί να κάνει έγκαιρα όλες τις  απαραίτητες ενέργειες  για 
την αποφυγή του ατυχήματος. Ο έλεγχος της κίνησης και των 
λειτουργιών του γίνεται είτε από χειριστή εξ αποστάσεως,  είτε 
από αυτόνομο λογισμικό
«Το βαγονέτο  θα διαθέτει εξοπλισμό εντάσεως τεχνολογίας 
για τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών,  ενώ θα 
κινείται επί των σιδηροδρομικών γραμμών του συρμού, με 
σκοπό να αλληλεπιδρά μαζί του διαβιβάζοντάς του τις εν λόγω 
πληροφορίες που θα έχουν ως στόχο να συμβάλουν έγκαιρα 
στην ασφάλεια της κίνησης και της βιωσιμότητάς του από  
πάσης φύσεως απρόβλεπτων καταστάσεων που μπορεί να 
συμβαίνουν σε κάποιο σημείο των γραμμών με εγγύτητα στη 
τροχιά της κίνησής του ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων, 
ανθρώπινης απερισκεψίας, κακόβουλων ενεργειών ή 
οποιουδήποτε άλλου τυχαίου παράγοντα», αναφέρει στην 
εφημερίδα Karfitsa, o Ηλίας Βαρσάμης, ηλεκτρολόγος – 
μηχανικός και ιδιοκτήτης  της Ligeas,  της εταιρείας που το 
δημιούργησε και  δραστηριοποιείται κυρίως στα αμυντικά 
συστήματα.  

Το δυστύχημα στο Άδενδρο
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά την τραγωδία στο Άδενδρο που 
σημειώθηκε το 2017, όταν συρμός του ΟΣΕ με κατεύθυνση 
τη  Θεσσαλονίκη εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη 
ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν δέκα. Η ομάδα 
των επιστημόνων  «γέννησε» την ιδέα για την δημιουργία 
ενός οχήματος ανίχνευσης εμποδίων για την αποφυγή 
σιδηροδρομικών ατυχημάτων. 
«Μετά το τραγικό ατύχημα στο Άδενδρο  η μόνη μου σκέψη 
ήταν να βρεθεί ένας τρόπος για την αποτροπή σιδηροδρομικών 
ατυχημάτων. Σε ένα ταξίδι μαζί με την κόρη μου μπήκαμε στη 
θέση όπου βρίσκεται ο οδηγός, όπου είδα ότι το πεδίο που 
είχε όραση ο μηχανοδηγός δεν αρκούσε για να φρενάρει 
εάν έβλεπε κάποιο κίνδυνο, κάτι το οποίο με τρομοκράτησε. 
Τότε κατάλαβα ότι εάν υπήρχε ένα μικρό όχημα το οποίο 
προπορευόταν του τρένου θα μπορούσε να δώσει όλες 
εκείνες τις πληροφορίες  που είναι χρήσιμες στον οδηγό  και 
στο κέντρο διαχείρισης για να μπορέσει να φρενάρει έγκαιρα 
το τρένο, ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα. Πέρα από τα ορατά 
εμπόδια, το βαγόνι μπορεί να δώσει πληροφορίες  για τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε ράγας, εάν έχει ραγίσει ή 
έχει λάθος κλήση κ.α», εξηγεί ο κ. Βαρσάμης. 

Tο βαγονέτο με διαστάσεις μικρότερες ενός τυπικού 
επιβατικού βαγονιού θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε  δίκτυο σταθερής τροχιάς, ακόμα και στο Μετρό 
για να ελέγχει την καταλληλόλητα των σιδηροδρομικών 
γραμμών ή την ύπαρξη άλλων παραγόντων που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. 
«Όραμά μας αποτελεί ο μηδενισμός των πάσης φύσεως 
ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν ή να προκαλέσουν 
τα μέσα σταθερής τροχιάς κατά την κίνησή τους», τονίζει ο κ. 
Βαρσάμης. 
Σύμφωνα με  τον κ. Βαρσάμη, οι παράγοντες που μπορεί να 
προκαλέσουν ατύχημα είναι  η υπερβολική ταχύτητα,  κάποιο 
εμπόδιο στις ράγες και  ένα κατασκευαστικό πρόβλημα στις 
ράγες.

Θα είχε προληφθεί η τραγωδία στα Τέμπη
Αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών με τους δεκάδες 
νεκρούς και τραυματίες ο κ. Βαρσάμης εξηγεί πως θα 
μπορούσε να είχε αποφευχθεί το δυστύχημα.  «Στην 
περίπτωση των Τεμπών, τα προπορευόμενα βαγόνια θα 
έδιναν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ύπαρξη των 
τρένων στην ίδια γραμμή,  θα είχαν δει το ένα το άλλο, θα 
είχαν φρενάρει νωρίτερα και έτσι θα είχαμε γλιτώσει από το 
ατύχημα». 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΤΣΟΥ



Το βαγόνι που αποτρέπει 
σιδηροδρομικά  ατυχήματα

ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΏΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.  
ΠΏΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ.
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Σχέδιο ετοιμότητας 
στον  Έβρο 

 Στο κέντρο του Γκαζιαντέπ, την πόλη της νοτιοανατολικής 
Τουρκίας που βρίσκεται μόλις 35 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του 
καταστροφικού σεισμού των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 
έχει στηθεί ένας μεγάλος καταυλισμός. Μπλε σκηνές από μουσαμά 
και στην κορυφή τους ξύλα που θυμίζουν ινδιάνικες κατασκευές. 
Πρόκειται για πρόσφυγες από τη Συρία, οι οποίοι εδώ και καιρό 
βρίσκονται στην περιοχή. Μετά τον σεισμό δήλωναν αποφασισμένοι 
να ξανασκεφτούν την παραμονή τους στην περιοχή. Ορισμένοι ήδη 
ετοιμάστηκαν να ξεκινήσουν για την Κωνσταντινούπολη.  
Ο Έβρος, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αυτή την περίοδο, κάθε αρχή 
της άνοιξης, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα αυξημένα προσφυγικά 
και μεταναστευτικά κύματα, λόγω της βελτίωσης των καιρικών 
συνθηκών. Η φετινή περίοδος έχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. 
Το ενδεχόμενο οι καταστροφικοί σεισμοί σε Τουρκία και Συρία να 
προκαλέσουν ένα νέο μεγάλο κύμα προσφύγων από τις δύο χώρες, 
δεν είναι απλώς ένα σενάριο επί χάρτου.  
Είναι αλήθεια πως οι συνοριακές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα εδώ και δύο εβδομάδας έχουν ενισχυθεί 
στα ποτάμια σύνορα, παρ’ ότι μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί 
αύξηση στις ροές που να έχει ανησυχητικό χαρακτήρα, ούτε 
και οποιαδήποτε ένδειξη ότι πρόσφυγες από τις σεισμόπληκτες 
περιοχές κινούνται βορειοδυτικά. Εκτιμάται όμως ότι Σύροι οι 
οποίοι εδώ και καιρό βρίσκονται στις τουρκικές περιοχές κοντά στα 
τουρκοσυριακά σύνορα δεν θα το σκεφτούν περισσότερο. «Ποιός 
νέος από τη βόρεια Συρία ή και από τη νοτιοανατολική Τουρκία θα 
μείνει στις περιοχές που έχουν καταστραφεί; Μέχρι το καλοκαίρι 
το πιθανότερο είναι πολλοί να κατευθυνθούν στο εσωτερικό της 
Τουρκίας και αρκετοί εξ αυτών να αναζητήσουν την τύχη τους στην 
Ευρώπη. Επομένως θα έρθουν εδώ». Η εκτίμηση που διατυπώθηκε 
στην Karfitsa ανήκει σε Έλληνα παράγοντα των συνόρων στον Έβρο, 
ο οποίος γνωρίζει καλά για τις «προετοιμασίες» της άνοιξης στα 
σύνορα.   Εκτός της αύξησης των περιπολιών ήδη στο ποτάμι έχουν 
αναλάβει υπηρεσία και οι 250 νέοι συνοριοφύλακες. Είναι αυτοί που 
ενισχύουν το έργο των ήδη υπηρετούντων στην αντιμετώπιση της 
μετανάστευσης.  

Το καλό κλίμα και ο φράχτης 
 
Στον Έβρο πάντως, εκτός από τη μικρή αύξηση στις ροές, 
το κλίμα δεν είναι αυτό που αντιμετώπιζαν οι τοπικές αρχές 
πριν τους σεισμούς στην Τουρκία. Η στάση των τουρκικών 
δυνάμεων από την απέναντι όχθη του ποταμού έχει 
διαφοροποιηθεί, σε επίπεδο που βρισκόταν τουλάχιστον δύο 
χρόνια πριν την κρίση των Καστανιών. Όπως καταγράφεται 
από την ελληνική πλευρά οι διακινητές δεν έχουν πλέον 
την υποστήριξη των στρατοχωροφυλάκων και μάλιστα σε 
ορισμένες περιπτώσεις καταδιώκονται και στη γειτονική 
χώρα, σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν παλιότερα. Τότε 
που είχε αναφερθεί ότι οι ίδιες οι τουρκικές δυνάμεις 
υποβοηθούσαν τη διακίνηση και των προώθηση μεταναστών 
και προσφύγων στα σύνορα.  
Σε αυτό το κλίμα οι διαδικασίες για την επέκταση του φράχτη 
κατά 35 χιλιόμετρα βρίσκονται σε εξέλιξη. Πηγές από το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέφραζαν στην Karfit-
sa την εκτίμηση ότι μέσα στον Απρίλιο ενδεχομένως να 
ξεκινήσει και η κατασκευή του νέου τμήματος. Σύμφωνα με 
τα χρονοδιαγράμματα το νέο τμήμα θα είναι έτοιμο μέχρι το 
τέλος του χρόνου, όπως εκτίμησε και ο ίδιος ο υπουργός 
Τάκης όταν υποδέχτηκε στον Έβρο τους πρέσβεις όλων των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Ελβετίας. 
Το νέο τμήμα του φράχτη έχει σχεδιαστεί να καλύψει 
τα σύνορα στον ποταμό από το ύψος των Ψαθάδων 
Διδυμοτείχου μέχρι την Κορνοφωλιά Σουφλίου. Σε όλο 
το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος του ποταμού 
έχουν καταγραφεί στο παρελθόν αυξημένες περιπτώσεις 
διακίνησης μεταναστών και προσφύγων από την πλευρά 
των κυκλωμάτων. Στόχος του υπουργείο είναι να καλυφτεί 
με φράχτη όλο το τμήμα των ποτάμιων συνόρων, παρά τις 
αντιρρήσεις που εκφράζονται από πολλές πλευρές, ακόμη 
και από πρώην ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 
ΚΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΣΕΙΣΜΩΝ. ΤΟΝ 
ΑΠΡΙΛΙΟ Η 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΦΡΑΧΤΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Η κατάθεση – κλειδί για την εξέλιξη της υπόθεσης 
της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού και 
του τραυματισμού των δύο φίλων του, είναι αυτή της 
ιατροδικαστού Λήδας Κοβάτση. Στην έκθεσή της είναι 
κάθετη: Ο θάνατος του Άλκη προκλήθηκε από συνδυασμό 
τραυμάτων, συμπέρανε. Στο κεφάλι όπου είχε βαρύτατες 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στα πόδια με κυριότερο 
το τραύμα στη μηριαία αρτηρία. Την προσεχή Δευτέρα η 
κυρία Κοβάτση θα κληθεί να δώσει λεπτομέρειες για την 
έρευνά της καταθέτοντας στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο.  
Μετά την κατάθεση των άλλων δύο θυμάτων της 
επίθεσης, των γονέων του Άλκη και των αστυνομικών 
της δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας που 
διενήργησαν την έρευνα, νομικοί εκτιμούν ότι η κατάθεση 
της ιατροδικαστή είναι πιο καθοριστική. Και πλέον των 
υπολοίπων με την έννοια ότι θα ξεκαθαρίσει το «τοπίο» 
για τη δολοφονική επίθεση. Η κυρία Κοβάτση την 
ερχόμενη Δευτέρα θα κληθεί με λεπτομέρειες να στηρίξει 
όσα αναφέρει στα συμπεράσματά της για τον θάνατο 
του 19χρονου. Και κυρίως θα κληθεί να τοποθετήσει 
στο άψυχο σώμα του 19χρονου τα φονικά όργανα. Τα 
μαχαίρια και τα ρόπαλα.  Η έκθεση της ιατροδικαστή ήταν 
αυτή που «άπλωσε» τις ευθύνες για τη δολοφονία του 
19χρονου σε πολλά πρόσωπα. Δεν ήταν μόνον αυτοί που 
μαχαίρωσαν, αλλά και όσοι χτύπησαν επανειλημμένα το 
κεφάλι του Άλκη, όταν αδύναμος φώναζε «φτάνει, μην 
με χτυπάτε άλλο, πονάω». Και δεν άντεξε. Με δεδομένο 
ότι κανείς εκ των κατηγορουμένων δεν ομολόγησε ότι 
κατάφερε οποιοδήποτε χτύπημα στο σώμα του Άλκη, η 
ιατροδικαστική έκθεση της κυρίας Κοβάτση επιβεβαιώνει 
αυτή τη στάση και ανοίγει τη βεντάλια των ποινικών 
ευθυνών. Μένει να φανεί εάν συμβεί το ίδιο στην κατάθεσή 
της, που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα. 

Η κατάθεση της ιατροδικαστή ουσιαστικά θα κλείσει 
τον κύκλο των μαρτύρων κατηγορίας, καθώς θα μείνει 
μόνον ο νεαρός ο οποίος ήταν στην παρέα του Άλκη, 
όμως κατάφερε πρώτος να ξεφύγει. Από την επίθεση 
τραυματίστηκε ο αδερφός του.  
 
Η στάση των δώδεκα 
 
Σε αυτή τη φάση της ακροαματικής διαδικασίας και 
μετά την ολοκλήρωση της 14ης μέρας της δίκης, κανείς 
με βεβαιότητα δεν μπορεί να πει πως το σκηνικό με τις 
ευθύνες των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
«από κοινού» όλα τα αδικήματα, έχει αλλάξει. Αυτός είναι 
ο λόγος που όλοι πιστεύουν ότι η κατάθεση της κυρίας 
Κοβάτση θα διαμορφώσει νέες συνθήκες.  
Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εκτιμούν πως ο κλοιός 
γύρω από τους κατηγορούμενους όσο περνούν οι μέρες 
σφίγγει περισσότερο. Γι’ αυτό και θεωρείται καθοριστική 
η κατάθεση της ιατροδικαστή. Μέχρι τώρα κανείς εκ των 
κατηγορουμένων δεν έχει μιλήσει, πλην ενός, ο οποίος 
όμως δεν προσδιόρισε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι χτύπησαν 
τον 19χρονο. Απλώς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή όλων στη 
φονική επίθεση και τοποθέτησε τα όπλα που κρατούσε ο 
καθένας.  
Οι προηγούμενες καταθέσεις δεν άλλαξαν το «σκηνικό» 
που περιγράφεται στη δικογραφία. Οι συνήγοροι 
υπεράσπισης στις ερωτήσεις τους είναι αλήθεια ότι 
απέφυγαν να μιλήσουν για ατομικές ευθύνες των 
κατηγορουμένων. Κυρίως στις ερωτήσεις τους 
επικεντρώνονται στον χαρακτήρα της επίθεσης, που ήταν 
οπαδική, εάν ήταν γνωστά τα θύματα στον χώρο των 
οπαδών. Εκτιμάται πως αυτό θα γίνει με την ευκαιρία της 
κατάθεσης της κυρίας Κοβάτση.  

Από την άλλη μέχρι τώρα έχει επιβεβαιωθεί ότι το 
χτύπημα ήταν τυφλό και μάλιστα οι εμπλεκόμενοι, όπως 
προέκυψε από μαρτυρίες, δεν δίστασαν ακόμη και όταν 
ένας εξ αυτών είπε «δεν τους ξέρω». Ένας έδωσε το 
σύνθημα για το χτύπημα με μαχαίρια, κάραμπιτ, δρεπάνι, 
λοστούς, ρόπαλα και ο Άλκης έπεσε νεκρός από δεκάδες 
χτυπήματα. Παρ’ ολίγον να χάσει τη ζωή του και ο ένας 
εκ των δύο φίλων του, ενώ κινδύνεψε και ο τρίτος που 
δέχτηκε μαχαιριά στον γλουτό. «Ήταν πολύ βαθιά και 
μεγάλη σε έκταση», κατέθεσε χαρακτηριστικά διασώστης.  

Ήρθε η ώρα της 
ιατροδικαστού 

 Η κατάθεση – 
κλειδί στη δίκη για 
τη δολοφονία του 
19χρονου Άλκη έχει 
προγραμματιστεί για τη 
Δευτέρα. Η Έκθεση που 
«δείχνει» το συνδυασμό 
τραυμάτων
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Ήρθε η ώρα της 
ιατροδικαστού 

Φιλανθρωπικό Κάλεσμα από το 
«ΕΙΜΑΙ ΕΔΏ», Σύνδεσμος Φίλων 

Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων
Σε κλίμα ευθυμίας για την μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο ραντεβού για το φιλανθρωπικό κάλεσμα του 

Φεβρουαρίου, που οργάνωσε η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ», κ. Βενούλα Βαρδαλή και το Δ.Σ.
Στο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, στο παραδοσιακό στέκι η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,  παρευρέθηκαν όλοι οι φίλοι και υποστηρικτές του «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ», 

για να στηρίξουν για ακόμη μια φορά το σημαντικό έργο του, καθώς τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τις δράσεις του Ιδρύματος.

Η  Βάσω Χαρταμπίλα και η Τασούλα Κυζιρίδου

Η Μαίρη Πεταλωτή, η Βενούλα Βαρδάλη και η  Γωγώ 
Χατζηαθανασιάδου

Η  Μαρία Σχοινά, η Χριστίνα Κουζακάκη, η Ντίνα Παπαιωάννου και 
η Ρίτσα Κουγιώνη

Η  Γωγώ Χατζηαθανασιάδου,η Βάσω Χαρταμπίλα,η Καλλιόπη 
Βασιλείου, η Βενούλα Βαρδάλη, η Χριστίνα Κουζακάκη και η Φιλιώ 
Λουμάκου

Η Βίκυ Σαμαρά

O Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα 
Μακεδονίας-Θράκης 

Η  Xαρούλα Σαββαϊδου,η Ζωή και η Βάσω Τζίκα

Η Σάσα Αμπατζή και ο Βασίλης Παπαβασιλείου

Η Χριστίνα Καραμίχου, η Μαριάννα Βιλδιρίδου και η Βενούλα 
Βαρδάλη, Πρόεδρος του «Είμαι Εδώ»
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Καταστήματα «κρυμμένα» πίσω από τις 
λαμαρίνες του Μετρό Θεσσαλονίκης,  τα 
οποία  για πολλά χρόνια είχαν τοποθετημένες 
στις βιτρίνες τους, τις  επιγραφές προς 
ενοικίαση ή πώληση, γίνονται περιζήτητα  
και παίρνουν ξανά εμπορική αξία. Το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Μετρό 
Θεσσαλονίκης και η δημιουργία των 
σταθμών του έργου αλλάζει τον «χάρτη» 
των ακινήτων. Το τελευταίο διάστημα 
καταγράφονται αυξητικοί ρυθμοί ζήτησης  
για αγορά και ενοικίαση των καταστημάτων 
στην οδό Εγνατία που μέχρι πρότινος ήταν 
στα αζήτητα.
«Με τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης 
θα πάρουν ξανά ζωή τα καταστήματα τα 
οποία ήταν επί σειρά ετών κλειστά. Οι δρόμοι 
που περικυκλώνονταν από τις λαμαρίνες, 
λόγω των έργων θα πάρουν ξανά εμπορική 
ζωή και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για 
τους καταστηματάρχες» αναφέρει στην 
εφημερίδα Karfitsa, ο Κώστας Χαϊδούτης, 
δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ 
και Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ακινήτων, Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον 
κ. Χαϊδούτη, οι αυξήσεις των τιμών των 
ακινήτων προς αγορά και ενοικίαση θα  
γίνει στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος. 

Τιμές δύο «επιπέδων» 
Η λειτουργία του Μετρό μπαίνει στην 
«εξίσωση» των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
ενοικιαστών και ιδιοκτητών για την τιμή 
του ενοικίου. Τα μισθωμένα καταστήματα 
στην Εγνατία, τα όποια βρίσκονται σε στάση 
του Μετρό, περιλαμβάνουν στα συμβόλαια 
τους δύο τιμές, την τωρινή και  την τιμή που 
θα διαμορφωθεί μόλις τεθεί σε λειτουργία 
το έργο. «Εδώ και χρόνια γνωρίζουμε 
σε ποια σημεία θα δημιουργηθούν οι 
σταθμοί του Μετρό, έτσι σε ορισμένα  από 
τα ήδη μισθωμένα εμπορικά ακίνητα που 
βρίσκονται σε στάσεις του μετρό,  υπάρχει 
η πρόβλεψη ότι θα αλλάξει η τιμή του 
ενοικίου μόλις τεθεί σε λειτουργία
το μετρό, καταγράφοντας μία αύξηση 
που αγγίζει το 40% με 50%» αναφέρει 
ο Κωνσταντίνος Τζάρος, πρόεδρος του 
Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων 
Θεσσαλονίκης και προσθέτει ότι, «στα 
καταστήματα που ξενοικιάζονται αυτή 
την περίοδο και βρίσκονται σε στάση του 
μετρό , όταν ενοικιαστούν το ενοίκιο θα 
είναι μεγαλύτερο».  Σύμφωνα με  τον κ. 
Τζάρο, ένα κατάστημα που βρίσκεται στην 
έξοδο της στάσης του Μετρό, αποκτά ως 
ακίνητο μεγαλύτερη αξία, καθώς από εκείνο 
το σημείο θα διέρχονται περισσότεροι 
υποψήφιοι πελάτες, με αποτέλεσμα η 
επιχείρηση να αποκτά μεγαλύτερη πελατεία 

Στοχευμένη έρευνα των υποψήφιων 
αγοραστών
Οι υποψήφιοι αγοραστές αλλά και 
οι επιχειρηματίες που θέλουν να 
δραστηριοποιηθούν στο  κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, πριν προβούν σε ενοικίαση 
ή αγορά καταστήματος προχωρούν σε 
στοχευμένη έρευνα γνωρίζοντας όχι μόνο 
που θα δημιουργηθούν οι στάσεις του Μετρό, 
αλλά  και το σημείο εισόδου και εξόδου 
των επιβατών από τις στάσεις. Γι΄αυτό τον 
λόγο τα κριτήρια των καταστημάτων που 
επιλέγουν προς ενοικίαση ή ακόμη και  για 
αγορά είναι συγκεκριμένα, και σχετικά με 
το που θα υπάρξει μεγαλύτερη επιβατική 
κίνηση. 

Όσον αφορά την τιμή των μισθωμάτων 
των καταστημάτων προς ενοικίαση που 
βρίσκονται σε στάση του μετρό έχει αρκετές 
οικονομικές διαβαθμίσεις «και σε αυτό 
συμβάλουν διάφοροι παράγοντες,  όπως 
για παράδειγμα εάν οι δρόμοι επιτρέπουν να  
δημιουργηθούν καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, εάν μπορούν να γίνουν 
αυτά τα καταστήματα τότε μπορεί το ενοίκιο 
να αυξηθεί 50% πάνω από ότι είναι τώρα, 
καθώς λόγω της αυξημένης προσέλευσης 
των επιβατών, θα έχει μεγαλύτερους 
τζίρους, από ένα κατάστημα αλλού τύπου 
που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο. Είναι 
δύσκολο να καταγραφεί ένας μέσος 
όρος τιμών ενοικίασης αυτή την στιγμή», 
συμπληρώνει ο κ. Τζάρος.
Ανάλογη αύξηση καταγράφεται και στις 
τιμές ενοικίασης και των διαμερισμένων που 
βρίσκονται σε στάσεις του Μέτρου. «Όπου 
έχουμε στάσεις του Μετρό είναι δεδομένο 
ότι θα αυξηθούν οι τιμές ενοικίασης όχι 
μόνο των επαγγελματικών χώρων  αλλά και 
των διαμερισμάτων. Οι αυξήσεις αγγίζουν 
το 40% και πολλές περιπτώσεις και το 
50%», τονίζει  από την πλευρά του ο Άκης 
Τσιριώτης, ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

Το Μετρό Θεσσαλονίκης 
αλλάζει τον «χάρτη» της αγοράς

Οι σταθμοί του 
Μετρό Θεσσαλονίκης 
εξελίσσονται σε σημεία 
αναφοράς για νέα 
εμπορικά καταστήματα, 
επιχειρήσεις εστίασης 
και γραφεία.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΤΣΟΥ



2311 263 606 | 693 877 2688

www.thessmassage.gr

Ολυμπιάδος 49 (ισόγειο) - Κέντρο Θεσσαλονίκης

ThessmassageThessmassage

Xαλαρωτικό, Αθλητικό, Σουήδικο

Mασάζ 30 λεπτών ΜΟΝΟ 10€

Xαλαρωτικό, Αθλητικό, Σουήδικο

Mασάζ 45 λεπτών ΜΟΝΟ 12€

Xαλαρωτικό, Αθλητικό, Σουήδικο

Mασάζ 60 λεπτών ΜΟΝΟ 15€
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΙ ΟΧΙ 
«ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΕΣ» ΗΤΑΝ ΟΙ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

KΩΣΤΑΣ
ΜΙΚΕΛΗΣ
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ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ*
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 20 6-2-2 13-5 3-1-1 7-2 3-1-1 6-3 

 20 6-2-2 15-9 3-1-1 6-5 3-1-1 9-4 

 19 6-1-3 15-7  3-0-2 7-4 3-1-1 8-3 

 14 3-5-2 12-7 1-3-1 3-3 2-2-1 10-3 

 7 2-1-7 6-13 2-1-2 6-5 0-0-5 0-8 

 7 2-1-7 5-23 1-0-4 3-14 1-1-3 2-9 

 

        

 7 3-1-2 6-6 2-0-1 4-3 1-1-1 2-3 

 8 2-2-2 5-7 1-1-1 3-5 1-1-1 2-2 

 7 3-1-2 8-5 1-1-1 3-2 2-0-1 5-3 

 7 1-4-1 5-4 0-2-1 1-2 1-2-0 4-2 
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