
Δικαιούται κρατικών δημοσιεύσεων η ΤΟΛΜΗ ! (ΦΕΚ 1716 – 17/8/15) 

Τιμή: Ευρώ 0,10Τετάρτη 11 Μαίου 2016 Έτος 7ο - Φύλλο 371

Ο «αόρατος» υπάλληλος του Δήμου Τοπείρου και οι ορατές κάμερες
Στην τελική ευθεία η διαδικασία για την υποβολή του LEADER
Ο καβαλάρης και οι αναθέσεις ψυχής!

Διαβάστε στα τολμηρά… σελ 24
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Mε 153 «Nαι» ψηφίστηκαν
ασφαλιστικό και φορολογικό
3 «Ναι» από τους βουλευτές Ξάνθης

IS
SN

:1
79

1-
91

77

Σελ.7

Ρεπορτάζ

Η ψήφιση στη Βουλή 
και το σκηνικό έξω από αυτή

σελ. 3

Ρεπορτάζ

«Βελτιώνω το Δήμο μου»:
260 αιτήματα σε 2 μήνες !

Σελ.9

Ρεπορτάζ

σελ.6

σελ.4

Πορεία των Προσφύγων 
από το Χαλκερό 
Καβάλας στην Ξάνθη

ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης: 
Όχι στις συμφωνίες ελεύθερου
εμπορίου και βολές 
για Δήμο Ξάνθης

Δίκτυο Λόγου και Πράξης: 
Aνθολόγιο Ημερίδας 
Χατζιδάκι

Βρέθηκε η φόρμουλα για τη νέα Αναπτυξιακή
Συστήνεται και υποβάλλει φάκελο στο Leader 

σελ.12,13



28ης Οκτωβρίου 292 67100 Ξάνθη
Τηλ.+302541077919 – Φαξ +302541078085
e-mail:tolmi@otenet.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Παύλος Σιδηρόπουλος 

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Μαρία Κώστογλου,
Αλκμήνη Μουδανίδου
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Γιώργος Kουτσουρλής
Σοφία Ιωαννίδου
www.all4mama.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών: 30 ΕΥΡΩ
Σωματείων-Συλλόγων: 36 ΕΥΡΩ
Δήμων-Κοινοτήτων: 60 ΕΥΡΩ
Ενώσεων & Οργανισμών: 60 ΕΥΡΩ
Ε.Π.Ε. & Α.Ε.: 60 ΕΥΡΩ
Τραπεζών-Ιδρυμάτων:   75 ΕΥΡΩ

Χειρόγραφα δημοσιεύματα
ή μη δεν επιστρέφονται .
Τα ενυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν προσωπικές

απόψεις
και δεν δεσμεύουν

κατ’ ανάγκη τη Δ/νση
της εφημερίδας.

Η «Τόλμη της Θράκης» δικαιούται
κρατικών δημοσιεύσεων δυνάμει

του ΦΕΚ Β/1222 – 20/5/13

Ρεπορτάζ

του Θάνου Πασχάλη
Τι να πρωτοδιαβάσεις ή να
δεις; Το συνάφι των εκδοτών
και των δημοσιογράφων που
από το 1980 μέχρι το 2010
έγραφε και παρακινούσε τον
κάθε ένα της συντεχνίας να
ζητάει περισσότερα;

Ποιος ξεχνάει τον χρήσιμο οδηγό
που διακινούσαν ορισμένες εφη-
μερίδες για το πώς να γλιτώσουν
φόρους οι αυτοαπασχολούμενοι;
Ο απέραντος και εξωφρενικός λαϊ-
κισμός.

Μέχρι το 2010 μετρημένοι στα
δάχτυλα των δύο χεριών ήταν οι
δημοσιογράφοι που έκρουαν τον
κώδωνα του κινδύνου. Αλήθεια
πόσοι "δημοσιογράφοι" γνώριζαν
η παρατηρούσαν το δημόσιο χρέ-
ος(που εκτινασσόταν σαν το Έβε-
ρεστ) ή το έλλειμμα; Σχεδόν όλοι
μας σιγοντάραμε την απαίτηση
του καθενός. Δίκαιη η άδικη.

Ποιός καταδίκαζε τις πρόωρες
συντάξεις που, ακόμη κι εν μέσω

κρίσης, δίνονταν με τη σέσουλα;
Δώστε κι άλλες έγραφαν ορισμέ-
νες κιτρινοφυλλάδες. Και τώρα
που έφτασε ο κόμπος στο χτένι
συνεχίζουν το ίδιο τροπάρι. Λαϊ-
κισμός. Θίγονται λέει οι συντάξεις
λες και η πτωχευμένη και υπερ-
δανεισμένη Ελλάς μπορεί να πλη-
ρώνει όπως παλιά (χάρις στα ανε-
ξόφλητα τότε δανεικά). Από κοντά
και ο κιτρινισμός. Αντί να καταδι-
κάζουν τη σπατάλη ζητούν να μην

κοπεί τίποτε λες και οι Κυβερνή-
σεις είναι ανάλγητες και όχι δεμέ-
νες χειροπόδαρα από τους δανει-
στές εξ εξαιτίας της κραιπάλης 30
χρόνων. Οι ίδιοι οι εκδότες που
ζητούν τα πάντα για τους άλλους
σταμάτησαν να πληρώνουν τους
εργαζόμενους τους. Απόλυτη υπο-
κρισία.

Η χώρα αυτή καταστράφηκε από
τις πελατειακές σχέσεις κομμάτων,
δήμων κλπ, τους κρατικοδίαιτους

επιχειρηματίες και τον λαϊκισμό
των Μέσων Ενημέρωσης. Και συ-
νεχίζει το ίδιο τροπάρι. Το 2001
συντεχνίες και ορισμένα μέσα ενη-
μέρωσης, μαζί με τον αδύναμο
Σημίτη, έβαλαν ταφόπλακα στο
ασφαλιστικό του Γιαννίτση. Τώρα
κόπτονται να μην πειραχτεί κανείς.
Για τους εργαζόμενους που απα-
σχολούνται στα περισσότερα
Μέσα Ενημέρωσης οι οποίοι και
απλήρωτοι είναι και κακοπληρω-

μένοι μούγκα .Ο κόσμος τους μυ-
ρίστηκε πλέον. Πουλάνε ελάχιστα
και αυτά χάρις στις προσφορές.
Σπέκουλα λαϊκισμού.

Υ.Σ Ο "Οικονομικός Ταχυδρόμος"
και η "Καθημερινή" ήταν οι εξαι-
ρέσεις (ίσως και κάποιοι άλλοι
που δεν ενθυμούμαι) που από το
1980 έκρουαν την πένθιμη καμ-
πάνα. Οι υπόλοιποι χτυπούσαν,
όπως και σήμερα, την καμπάνα
του λαϊκισμού

Η κιτρινίλα των μέσων ενημέρωσης
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Η ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΜΥΑΛΑ

Η απόφαση για τη δημιουργία του νέου σχήματος που θα αποτελέσει τη
νέα Αναπτυξιακή της Ξάνθης, είναι πλέον ειλημμένη. Εφόσον η μορφή
της ΑΜΚ που προωθείται είναι αποδεκτή μορφή, τότε οι Δήμοι «τρέ-
χουν» προς  το επόμενο Leader. Το κρίσιμο είναι να μην χαθούν και άλλα
κεφάλαια για την περιοχή όπως χάθηκαν εξαιτίας των τραγικών χειρι-
σμών ανεύθυνων πολιτικά προσώπων που κατέστρεψαν την περιοχή
στην προηγούμενη φάση της παλιάς ΑΝΞΑ. (χωρίς περιστροφές) Και για
να έχει μέλλον το εγχείρημα είναι βασική προϋπόθεση είναι όλοι οι εμ-
πλεκόμενοι να βγάλουν από το μυαλό τους ότι μπορούν να συνεχίσουν
να εφαρμόζουν τις μικροπολιτικές και απαρχαιωμένες πρακτικές που κα-
τέστρεψαν την Αναπτυξιακή, στο νέο σχήμα. Τότε είναι δεδομένο ότι θα
έχουμε νέα δράματα. Ο δρόμος πίσω, έχει όλες τις απαντήσεις για το
δρόμο μπροστά. Ακόμη και για όσους αποδεδειγμένα υπολείπονται σε
ποσοστό εγκεφαλικών κυττάρων που είναι ενεργά…

Η ψΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΕΞω ΑΠΌ ΑΥΤΗ

Με 153 ψήφους πέρασε από τη Βουλή το ασφαλιστικό και διαπιστώνου-
με πως κάποιοι περίμεναν ότι μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Ίσως να εί-
ναι ευσεβείς πόθοι όσων αντιπολιτεύονται (και θεμιτοί) αλλά μάλλον δεν
έχουν καταλάβει ότι η παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει προ-
αποφασίσει ότι θα ψηφίζει μέχρι να σταθεροποιήσει την κυβέρνηση, ότι
ενσυνείδητα έχει βάλει «τα χέρια στη λάσπη» (αλλά άγνωστο αν θα κα-
ταφέρει να βγάλει το κάρο…) γιατί δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής πια.
Άλλωστε είναι πολύ μικρό πια το κομμάτι του πολιτικού συστήματος που
μπορεί να κριτικάρει με «καθαρά χέρια» και βρίσκεται για την ώρα εκτός
πολιτικού προσκηνίου.

Η υπόθεση της χρήσης χημικών από τα ΜΑΤ, ή
της επίδειξης μη αποδεκτών συμπεριφορών
από την ΕΛΑΣ και οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, μάλ-
λον πρέπει να σταματήσουν γιατί δοκιμάζουν
τη λογική. Είναι οι ίδιοι που κυβερνούν και
οφείλουν μετά από 1,5 χρόνο να ελέγχουν αυ-

τούς που ελέγχουν την τάξη. Από την άλλη, όσο αντιπολίτευση θα κά-
νουν κάποιοι με πλαστές φωτογραφίες του Συντάγματος που είχαν τρα-
βηχτεί στη διάρκεια ψηφοφοριών της περιόδου Σαμαρά, τότε μάλλον
έχει εύκολο έργο ο Τσίπρας…

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡωΠΗΣ ή ΗΜΕΡΑ ΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ;
Η ημέρα λήξης του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου γιορτάστηκε τη Δευτέρα.
Είτε από αφέλεια είτε από πρόθεση πολλοί προτάσσουν ως εορτασμό
της 9ης Μαίου την Ημέρα της Ευρώπης, ενός εορτασμού κάπως ανέξο-
δου και χαλαρού με επίκληση συνθημάτων και  ξεχασμένων οραμάτων
που καταποντίστηκαν τα τελευταία χρόνια μέσα στο σκληρό ρεαλισμό
των ισχυρών της Ευρώπης. Οπότε είναι κάπως γραφικό να επαναλαμβά-
νουμε τα συνθήματα του 1992 ή του 2002  μετά από όσα έγιναν…

Λάθος και γιατί Ενωμένη Ευρώπη υπάρχει γιατί χτίστηκε πάνω σε ερεί-
πια που προκάλεσε ο φασισμός και ο ναζισμός, τη νίκη εναντίον των
οποίων γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Αυτός δεν είναι εορτασμός μόνο για
σχολικές γιορτές αλλά ουσιαστικός όταν γύρω μας νομιμοποιείται όλο
και περισσότερο ο φασιστικός και ναζιστικός λόγος ακόμη και από κά-
ποιους που αυτοπροσδιορίζονται εντός του συνταγματικού τόξου αλλά
μεταχειρίζονται με ευχαρίστηση τη λαϊκίστικη ρητορική . Είναι μια τάξη
ανθρώπων που εθελοτυφλεί προσπαθώντας να διαγράψει ποιες ήταν οι
δυνάμεις  - στη χώρα και στην Ευρώπη- που είχαν επαμφοτερίζουσα
στάση με τους ναζί και το φασισμό, ποιες δυνάμεις εξαφανίστηκαν και
κρύφτηκαν τα δύσκολα χρόνια και ποιες δυνάμεις απελευθέρωσαν τελι-
κά την Ευρώπη. Αυτά είναι απλώς ιστορικά δεδομένα και δεν υπόκεινται
σε καμία βολική εκδοχή παρότι όσοι είχαν τον πλέον ύποπτο ρόλο, είναι
οι σημερινές ελίτ σε κάθε επίπεδο. Αλλά έτσι ήταν πάντα…

Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ

Σε πλήρη συμφωνία μεταξύ
Δήμων και Περιφέρειας
κατέληξε η νέα συνάντηση

που είχαν τη Δευτέρα οι Δήμαρ-
χοι των 4 Δήμων της Ξάνθης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζα-
γναφέρης και άλλοι παράγον-
τες.

Στη σύμβαση επαναβεβαιώθη-
κε τόσο η πρόθεση των εμπλε-
κομένων να μην υποβληθούν
προτάσεις μέσω άλλης εταιρίας
εκτός Ξάνθης, όσο και η άποψη

στην οποία συγκλίνουν ότι η δη-
μιουργία μιας Αστικής Μη Κερ-
δοσκοπικής Εταιρίας, ως ενδιά-
μεσου φορέα, είναι η ενδεδειγ-
μένη λύση στο αδιέξοδο που
υπάρχει.
ΑΜΚ 
και όχι Ειδικού Σκοπού

Οι επαφές όλο το τελευταίο
διάστημα είναι συχνές και σε αυ-
τές κατέστη σαφές ότι για αρκε-
τούς λόγους  δεν ήταν δυνατό

να προχωρήσει η λύση της δι-
εύρυνσης της υπάρχουσας εται-
ρίας ειδικού σκοπού του Δήμου
Αβδήρων αλλά μπορεί να ξεπε-
ραστεί το αδιέξοδο με τη δημι-
ουργία μιας Αστικής εταιρίας.

Η σύσταση της νέας εταιρίας
προχωρά με τη σύμφωνη γνώμη
όλων και παρά τα ασφυκτικά
χρονοδιαγράμματα ο στόχος εί-
ναι το νέο σχήμα να καταθέσει
φάκελο στο επόμενο leader 

Την εξομοίωση των Ολυμπιονικών της
Ρομποτικής με τις Ολυμπιάδες Μαθημα-
τικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας

και Βιολογίας προβλέπει τροπολογία που ψη-
φίστηκε στη Βουλή, στο Νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας για την έρευνα.

Σύμφωνα με αυτή, οι Ολυμπιονίκες της Ρομ-
ποτικής αποκτούν τις δυνατότητες που έχουν

οι μαθητές- υποψήφιοι που έχουν διακριθεί
στις υπόλοιπες Ολυμπιάδες σε μία από τρεις
πρώτες θέσεις, και οι οποίοι εγγράφονται καθ’
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές,
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις Πανεπι-
στημίων, για μαθήματα που περιλαμβάνονται
στην ομάδα προσανατολισμού που έχουν επι-
λέξει στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

Για τους Ολυμπιονίκες της Ρομποτικής προ-
βλέπεται η εισαγωγή τους στις σχολές Πληρο-
φορικής καθώς η ρομποτική είναι κλάδος της
και αποκαθίσταται η Ολυμπιάδα της Ρομποτικής
εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει αυτο-
τελές εξεταζόμενο μάθημα ρομποτικής.
Συνεργασία εκπαιδευτικών και βουλευ-
τών για την κατάθεση

Η τροπολογία κατατέθηκε  μετά από συνερ-
γασία που είχαν εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές
με τους τοπικούς βουλευτές στην Ξάνθη καθώς
στο ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είχε προβλεφθεί
η Ολυμπιάδα της Ρομποτικής, στην οποία δια-
κρίθηκε η ομάδα του 1ου ΓΕΛ Ξάνθης και έτσι
αποκαταστάθηκε αυτή η παράλειψη σε βάρος
των μαθητών από την Ξάνθη 

Βρέθηκε η φόρμουλα για τη νέα Αναπτυξιακή
Συστήνεται και υποβάλλει φάκελο στο Leader 

Τροπολογία για τους Ολυμπιονίκες της Ρομποτικής.
Εξομοίωση για την εισαγωγή σε ΑΕΙ.
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Σε ανακοίνωσή της, την Πα-
ρασκευή, η παράταξη ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ, ανέφε-

ρε:
Σήμερα, 6 ΜαΪου 2016, στις 14.00

ορκίζεται στο Δημαρχείο ο νέος
σύμβουλος της παράταξής μας
ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ, σε αντικατά-
σταση του ήδη παραιτηθέντα συμ-
βούλου μας ΙΣΜΕΤ ΤΟΠ.

Ευχόμαστε στον Τζενάν, ένα νέο
αξιόλογο εκπαιδευτικό από τα Κιμ-
μέρια, να έχει μία καλή πορεία στα
αυτοδιοικητικά του Δήμου Ξάνθης,
με ουσιαστικές και δημιουργικές
παρεμβάσεις για τη λειτουργία του
Δήμου Ξάνθης και τη ποιότητα
ζωής των συνδημοτών μας.

Ευχαριστούμε τον Ισμέτ για όσα
προσέφερε στο Δήμο και τη Πα-
ράταξή μας. Το ήθος του, η ιδεο-
λογία του και η αποτελεσματικό-
τητα του σε ότι ανέλαβε μας δίδαξε

πολλά. Είμαστε σίγουροι ότι θα συ-
νεχίσει να είναι δίπλα μας, όπως
και οι υπόλοιποι παραιτηθέντες ή
μη εκλεγέντες  συνδημότες μας
της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ.

Με την ευκαιρία ευχόμαστε και
στη νεοορκισθείσα δημοτική Ει-
ρήνη Πυρνάρη καλή και δημιουρ-
γική θητεία 

Εγκρίθηκε με 153 ψήφους από την Ολομέλεια
της Βουλής το ασφαλιστικό και φορολογικό
νομοσχέδιο.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν επί
της αρχής και επί άρθρων του νομοσχεδίου η ΝΔ,
το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το Ποτάμι, συμμετείχαν 296
βουλευτές ενώ οι τρεις βουλευτές της Ξάνθης ψή-
φισαν ΝΑΙ.

Υπέρ ψήφισαν οι 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ενώ καταψήφισαν 143
βουλευτές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης.

Υπογραμμίζεται ότι στην ψηφοφορία για το άρθρο
38 του νομοσχεδίου, με το οποίο παρατείνεται για
ακόμη τρεις μήνες η διάρκεια του αγγελιόσημου,
η ΝΔ ψήφισε παρών.

Από την ψηφοφορία απουσίασαν από το ΠΑΣΟΚ
η πρόεδρος του κόμματος Φώφη Γεννηματά, από
τη ΝΔ ο Κώστας Βλάσσης και από την Χρυσή Αυγή
ο Νίκος Μίχος. Οι βουλευτές  έστειλαν επιστολή με
την οποία δήλωναν την πρόθεσή τους να ψηφίσουν,
αλλά η ψήφος τους δεν προσμετράται.
Έκπληξη από Ντόρα;

Σημειώνεται ότι η Ντόρα Μπακογιάννη επίσης
δεν ήταν παρούσα στην ψηφοφορία,  αλλά δεν
απέστειλε κι επιστολική ψήφο. Τηλεγράφημα του
ΑΠΕ μετά τη ήξη της διαδικασίας ανέφερε ότι η κα
Μπακογιάννη παρέμεινε  μέχρι αργά στη συζήτηση
και παρακολούθησε την ομιλία του προέδρου του
κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αποχώρησε
λόγω αδιαθεσίας 

Oρκίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος 
ο Κενάν Τσαρεκτσή της «Κοινωνίας Δημοτών»

Mε 153 «Nαι» ψηφίστηκαν ασφαλιστικό και φορολογικό 

3 «Ναι» από τους βουλευτές Ξάνθης
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Του Τάκη Χατζηγεωργίου

Αρθρογράφησα σε διάφορες
στιγμές για τη σοβούσα κρί-
ση μεταξύ Ερτογάν και Ντα-

βούτογλου (06/04/2015, “Η Τουρκία
του Ερτογάν”, ΦΙ-
ΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) και
υποστήριζα πως οι
δύο τους είχαν δια-
φορετικά οράματα
και στόχους. Ο πρό-
εδρος ήθελε και θέ-

λει εκτελεστικες εξουσίες, πράγμα
που θα αφαιρούσε απο τον πρω-
θυπουργό καθε ουσιαστική εξουσία
και θα τον μετέτρεπε εν μια νυκτί
σε καρικατούρα. Αυτό και μόνο κα-
θιστούσε τον ένα καχύποπτο απέ-
ναντι στον άλλο. Και η καχυποψία
όταν διαρκεί δεν μπορεί παρά να
οδηγεί στη σύγκρουση.

Όμως αυτό που έχει σημασία σή-
μερα είναι η περαιτέρω ανάλυση
του ερωτήματος που έθετα σε πιό
πρόσφατο άρθρο μου με τίτλό “Εί-
ναι ο Ερντογάν σε κίνδυνο ή η
Τουρκία;”

Οι εξελίξεις με την παραίτηση του
πρωθυπουργού της Τουρκίας, επι-
βεβαιώνουν όλο και περισσότερο
πως ο Τούρκος Πρόεδρος έχει ήδη
βάλει σε μπελάδες τη χώρα του,
από τους οποίους δεν θα ξεμπλέξει
εύκολα. Νομίζω μάλιστα πως και
αυτή η διαδικασία της ελεύθερης
διακίνησης τούρκων πολιτών στην
Ευρώπη, μπορεί να βρει εμπόδιο
το Κοινοβούλιο. Ίσως σκοντάψει
και στην υποχρέωση της Τουρκίας
να αλλάξει τη νομοθεσία της για
το τι εστί τρομοκρατία και οργα-
νωμένο έγκλημα. Η νομοθεσία αυτή
επιτρέπει στον Ερτογάν να διώκει
είτε το κίνημα Φετουλάχ Γκιουλέν
είτε πολύ περισσότερο τους Κούρ-
δους. Είναι όμως σωστή η ανάλυση
που λέει πως η απόλυση (γιατί περί
αυτού πρόκειται) του πρωθυπουρ-
γού δείχνει την έντονη διαφωνία
και δυσαρέσκεια του προέδρου
της χώρας απέναντι στις ενέργειες,
διαβουλεύσεις και συμφωνίες στις
οποίες κατέληξε ο κος. Νταβούτο-
γλου με την ΕΕ;

Δεν ειμαι βέβαιος!  Ο κος Ερτογάν
αυτό που θέλει είναι να διοικεί μό-
νος, και κάθε επιτυχία να την καρ-
πώνεται ο ίδιος. Τόν ενόχλησε ακό-
μα και η επιτυχία του πρωθυπουρ-
γού του, στο θέμα της βίζας. Θα
επιχειρήσει λοιπόν να προχωρήσει
η υπόθεση αυτή και θα καταγράψει
την επιτυχία ως επίτευγμα του.

Όσον αφορά τους Κούρδους και
τον Φετουλάχ Γκιουλέν, όλο και κά-
ποιος κρυμμένος νόμος θα του βρί-
σκεται εύκαιρος.

Αυτή που κάθεται τώρα σε αναμ-
μένα κάρβουνα είναι η κα. Μέρκελ
η οποία επένδυσε πάρα πολλά στη
συμφωνία με την Τουρκία. Σύντομα
θα την δούμε να τρέχει ξανά στην
Άγκυρα.

Τα ερωτήματα για το μέλλον της
χώρας και της περιοχής είναι πολλά
και σίγουρα δεν είναι εύκολη η
πρόβλεψη. Είμαι βέβαιος όμως πως
αν μέχρι προχτές το ερώτημα ήταν
αν κινδυνεύει ο Ερτογάν ή η Τουρ-
κία, είναι πλέον φανερό πως τα
δύο, δεν διαχωρίζονται.

Για μένα είναι δεδομένο πως πολ-

λοί ξένοι ηγέτες έστω και αν δε το
μολογούν, έστω και αν δεν κάνουν
κάτι γι’ αυτό, νοιάζονται να δουν
τον Ερτογάν να τους αδειάζει τη
γωνιά, και μερικοί εξ αυτών (λίγη
αμφιβολία έχω) σκέφτονται πως
καθόλου δεν θα τους έβλαφτε και
μια νέα περιοχή κουρδικής αυτο-

νομίας μέσα στη Τουρκία.
Επιπρόσθετα η απίστευτη πόλω-

ση που επικρατεί στη Τουρκία, η
φοβερή ένταση στις κουρδικές
περιοχές, δεν θα αφήσουν πολλά
περιθώρια ελιγμών στον Τούρκο
πρόεδρο. Είμαι βέβαιος πως η
Τουρκία μπαίνει σε περιπέτειες.

Και το θέμα είναι πως εμείς θα κα-
ταφέρουμε να μείνουμε μακριά
από την περιπέτεια της.

Όλα αυτα ίσως κάνουν κάποιους
να τρίβουν τα χέρια, άλλους δε
να τους βυθίζουν σε προβληματι-
σμούς γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα
φέρει το αύριο σε μας, σε αντι-
στοιχία με τις εξελίξεις στη Χώρα
που κατέχει τον τόπο μας.
Πως μπαίνει στο κάδρο 
το κυπριακό;

Αν πολλά εξαρτώνται από τον
πρόεδρο της Τουρκίας, (πάρα πολ-
λά) εμείς πρέπει να δούμε όσα
εξαρτώνται από μας. Όλα θα κρι-
θούν από την ταχύτητα των εξε-
λίξεων τον Ιούνιο. Ελπίζω οι ηγέτες
της Κύπρου να δουν αυτά που έρ-
χονται και να πράξουν με επάρκεια
αυτό που πρέπει.
Χωρίς λύση που να λειτουρ-
γεί, η Κύπρος θα βρεθεί στη
δίνη της τουρκικής αστάθει-
ας.

Μια λύση όμως που να οχυρώνει
την Κύπρο μακριά από τις εξελίξεις
στη Τουρκία. Είναι αυτό εύκολο;
Η απάντηση είναι καταφατική
μόνο στη περίπτωση που η λύση
φέρνει ελληνοκύπριους και τουρ-
κοκύπριους σε κοινή πλεύση προς
το μέλλον 

Η Τουρκία μετά την παραίτηση Νταβούτογλου
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Ηκοινοπραξία του αγωγού
φυσικού αερίου TAP ανέθε-
σε στην αποτελούμενη, από

την ιταλική Renco S.p.A και την ελ-
ληνική ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κοινοπραξία τη
σύμβαση για τη Μελέτη, Προμήθεια
και Κατασκευή των σταθμών συμ-
πίεσης του έργου.

Στην Ελλάδα, η σύμβαση προ-
βλέπει τη μελέτη, προμήθεια, κα-
τασκευή και ανάθεση ενός σταθμού
συμπίεσης στους Κήπους, κοντά
στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Στην Αλβανία, η σύμβαση προ-
βλέπει τη μελέτη, προμήθεια, κα-
τασκευή και ανάθεση ενός σταθμού
συμπίεσης στο Φιέρι, και ενός σταθ-
μού μέτρησης ροής στη Βίγλιστα.
Ο σταθμός μέτρησης ροής έχει
σχεδιαστεί για να υπολογίζει την
ποσότητα του φυσικού αερίου που
διέρχεται από το ελληνικό τμήμα
του αγωγού.

Η έναρξη της κατασκευής των
σταθμών συμπίεσης έχει προγραμ-
ματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο
του 2016 και η ολοκλήρωσή της
αναμένεται να διαρκέσει περίπου
2 χρόνια. Οι σταθμοί συμπίεσης
πρόκειται να κατασκευαστούν με
βάση τα υψηλότερα διεθνή βιο-
μηχανικά πρότυπα για την υγεία

και την ασφάλεια, μακριά από πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές, και με
τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο
στο περιβάλλον και τις τοπικές κοι-
νότητες.

Η σύμβαση για την προμήθεια
έξι μονάδων υπερ-συμπιεστών αε-

ριοστροβίλων, πρόκειται να ενσω-
ματωθεί στη σύμβαση για τους
σταθμούς συμπίεσης που ανατέ-
θηκε στη Siemens το Σεπτέμβριο
του 2015.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ΤΑΡ Ian Bradshaw

ανέφερε, «θα ήθελα να συγχαρώ
τους αναδόχους Μελέτης, Προμή-
θειας και Κατασκευής –Renco S.p.A
και ΤΕΡΝΑ Α.Ε.– για την επιτυχημένη
υποβολή προσφοράς από πλευράς
τους, και να ευχαριστήσω όλες τις
εταιρείες που συμμετείχαν στο δια-
γωνισμό. Οι Renco S.p.A και ΤΕΡΝΑ
Α.Ε. θα έχουν την ευθύνη να εξα-
σφαλίσουν την περαιτέρω συνερ-
γασία υπεργολάβων για την υλο-
ποίηση συγκεκριμένων τμημάτων
της σύμβασης ανάθεσης. Αναμέ-
νεται ότι η διαδικασία αυτή θα δη-
μιουργήσει πρόσθετη απασχόληση
και οικονομικές διεξόδους στις πε-
ριοχές που βρίσκονται κατά μήκος
της όδευσης του TAP».

Τα προφίλ των δύο εταιρειών
Η Renco S.p.A. είναι ιταλική εται-

ρεία που ιδρύθηκε το 1979 και πα-
ρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της μελέτης
και κατασκευής έργων στους τομείς
της ενέργειας, του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου, αλλά και των
αστικών υποδομών.

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972
και αποτελεί την κατασκευαστική
εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ενός από τους μεγαλύτερους επι-
χειρηματικούς ομίλους στην Ελλά-
δα, με περισσότερους από 6.000
εργαζόμενους σε 16 χώρες. Το κα-
τασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομί-
λου ανέρχεται στα €3 δισ 

Στην κοινοπραξία Renco – ΤΕΡΝΑ οι σταθμοί συμπίεσης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ
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Σ ε ανακοίνωσή της η
Νομαρχιακή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ξάνθης, ανα-

φέρει:
Εδώ και καιρό μαζί με

ομάδες ενεργών πολιτών
απ΄ όλη την Ευρώπη και
Β. Αμερική,  έχουμε εκ-
φράσει την διαφωνία μας
ενάντια στις συμφωνίες
«ελεύθερου εμπορίου»
TTIP, TTP, CETA και TISA,
που απειλούν τα δημοκρα-
τικά δικαιώματα, την επι-
σιτιστική μας δυνατότητα,
τις θέσεις εργασίας και το
περιβάλλον.

Οι μυστικές διαπραγμα-
τεύσεις για τις 4 εμπορικές
συμφωνίες, συνεχίζονται,
ενώ οι πρόσφατες διαρ-
ροές εγγράφων επιβεβαί-

ωσαν τους χειρότερους
φόβους μας.  Δεν πρόκει-
ται  απλά, να μειώσουν
τους εμπορικούς φραγ-
μούς μεταξύ ΕΕ και τρίτων
χωρών, που σε πολλές πε-
ριπτώσεις, όπως π.χ.  με-
ταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, που είναι
ούτως ή άλλως εξαιρετικά
χαμηλοί, αλλά για απάλει-
ψη των λεγόμενων ρυθμι-
στικών φραγμών. Οι ρυθ-
μιστικοί αυτοί φραγμοί
δεν είναι άλλοι από τους
κανόνες και τις ρυθμίσεις
που διέπουν την προστα-

σία του περιβάλλοντος, τα
εργασιακά δικαιώματα,
την διατροφική ασφάλεια,
την χρήση μεταλλαγμέ-
νων, την χρήση τοξικών
χημικών, την προστασία
προσωπικών δεδομένων,
τον χρηματοπιστωτικό το-
μέα, κ.α. Στην ουσία, πρό-
κειται για ένα σαρωτικό
πρόγραμμα απορρύθμι-
σης των κανόνων εργατι-
κής, κοινωνικής, περιβαλ-
λοντικής και καταναλωτι-
κής προστασίας που πε-
ριορίζουν την δυνητική
κερδοφορία των πολυε-
θνικών στις αγορές των
ΗΠΑ και της ΕΕ,  μεθο-
δεύοντας την παράκαμψη
ή την κατάργηση, στην
πράξη, της ευρωπαϊκής

νομοθεσίας που κατοχυ-
ρώνει τον νομικό, εργα-
σιακό και περιβαλλοντικό
πολιτισμό, που οικοδομή-
θηκε στην Ευρώπη τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Πρώτο
θύμα των συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου είναι
η Δημοκρατία και τα δι-
καιώματα των λαών, σε
όφελος των επενδυτών και
του ιδιωτικού κέρδους.

Ένα πλατύ κίνημα με
ποικίλες δράσεις, έχει ανα-
πτυχθεί σε όλη την Ευρώ-
πη (και στην Ελλάδα), κι-

νήματα πολιτών, περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις και
κόμματα, έχουν σαφώς εκ-
φραστεί εναντίον της συμ-
φωνίας. Στο πλατύ αυτό
κίνημα που εδώ και χρόνια
έχει αναπτυχθεί, προστί-
θενται σιγά – σιγά και αρ-
χηγοί κρατών και μετά τις
τελευταίες διαρροές εγ-
γράφων την πρωτοκαθε-
δρία των αντιδράσεων τί-
θεται πλέον ο πρόεδρος
Ολάντ της Γαλλίας, ο οποί-
ος ζητά περιορισμό της
ασυδοσίας των πολυεθνι-
κών.

To μήνυμα πρέπει να κα-
θαρό και δυνατό, ώστε να
υπάρξει ουσιαστική προ-
στασία των εργασιακών
δικαιωμάτων και περιβαλ-

λοντικών ρυθμίσεων, δια-
σφάλιση της διατροφικής
ασφάλειας,  προσ τασία
προσωπικών δεδομένων
και πνευματικής ιδιοκτη-
σίας, καθώς και σταθερο-
ποίηση του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος.

ΥΓ:  Περιβαλλοντική
Πρωτοβουλία Κέρκυρας &
EcoCorfu Κέρκυρα: «Ιστο-
ρικής σημασίας απόφαση
ΔΣ κηρύττει το νησί Ελεύ-
θερη Ζώνη από την TTIP!»

Το Δημοτικό Συμβούλιο
της Ξάνθης 

Ερώτηση σχετικά με το πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
κατατέθηκε από 51 βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και
οι τρεις βουλευτές Ξάνθης. Εστιάζει
σε ζητήματα που αφορούν τους
όρους συνέχισης, καθώς και σε ερ-
γασιακά ζητήματα, του προγράμμα-
τος γενικότερα. Ως προς τη φετινή
χρονιά από τα αρμόδια Υπουργείο
έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για
τη συνέχιση της λειτουργίας μέχρι
το τέλος του 2016.

Στην ερώτηση αναγνωρίζεται κα-
ταρχάς το σημαντικό και αναγκαίο
έργο που επιτελεί το πρόγραμμα,
ενώ υπογραμμίζεται η στήριξή του
από την κυβέρνηση, όπως αυτή υλο-
ποιήθηκε με την παράταση της λει-
τουργίας του προγράμματος, την
εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδό-
τησης για την κάλυψη οφειλών που
είχαν συσσωρευθεί με ευθύνη των
προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς
και την τροπολογία που νομοθετή-

θηκε εντός του Απριλίου και η οποία
αναμένεται να συμβάλει στην εξά-
λειψη των μεγάλων καθυστερήσεων
που ως σήμερα παρατηρούνταν στην
καταβολή των δεδουλευμένων των
εργαζομένων. Επιπλέον, επισημαίνε-
ται και η εκπεφρασμένη βούληση
της κυβέρνησης για δημιουργία νέου
δικτύου πρωτοβάθμιας κοινωνικής
φροντίδας συνολικά για τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, η ερώ-
τηση ζητά από τους αρμόδιους
Υπουργούς να ενημερώσουν, πρώ-
τον, για το στάδιο στο οποίο βρί-
σκεται ο σχεδιασμός ενός νέου δι-
κτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας και,
δεύτερον, για το πώς προτίθενται να
εντάξουν σε αυτόν το σχεδιασμό το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με
τρόπο που να μην πλήττεται η λει-
τουργία του και να εξασφαλίζεται η
συνέχιση της εργασίας των άνω των
τριών χιλιάδων απασχολούμενων σε
αυτό 

ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης: 
Όχι στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου
και βολές για Δήμο Ξάνθης

Ερώτηση για το «Βοήθεια στο Σπίτι» 
συνυπογράφουν οι τρεις βουλευτές Ξάνθης

7
Τετάρτη 11 Μαίου 2016

Ρεπορτάζ
tolmi@otenet.gr



Νέα εστία διαμάχης στο Δήμο
Τοπείρου αποτέλεσε η εγ-
κατάσταση πριν 1,5 και πλέ-

ον μήνα,  καμερών παρακολούθη-
σης, οι οποίες είναι σε λειτουργία
από τις 15 Μαρτίου, σύμφωνα με
τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης
Α. Κηλικιώτη και όπως έχει παρα-
δεχθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο και όπως έχει
γραφτεί σχετικά και στον Τύπο.

Οι κάμερες βιντεοσκοπούν τον
περιβάλλοντα χώρο του Δημαρ-
χείου και άλλων δημοτικών κτιρίων
χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη
άδεια από την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-
κτήρα όπως καταγγέλλουν πολίτες,
αναφέρει η αντιπολίτευση.

Παράλληλα όμως,  θεωρούν ότι
είναι  παράνομη και η ανάθεση
της προμήθειας, αφού οι κάμερες
εγκαταστάθηκαν το Μάρτιο και

στις 25 Απριλίου ήρθε προς συ-
ζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο που αποφάσισε την ανά-
θεση, κατά πλειοψηφία, ενώ η προ-
μήθεια είχε γίνει μήνες πριν.

«Πρόκειται για ξεκάθαρα παρά-
νομη λειτουργία του Δημάρχου»
αναφέρει στο Κανάλι 6 ο επικε-
φαλής της αντιπολίτευσης που ση-
μειώνει ότι θα έπρεπε να προηγη-
θεί σχετική έκθεση των υπηρεσιών,
να υπάρξει άδεια από την Ανε-

ξάρτητη Αρχή, να γίνει νόμιμα η
προμήθεια και κατόπιν να εγκατα-
σταθούν οι κάμερες, ενώ επιφυ-
λάσσεται για περαιτέρω νομικές
ενέργειες.

Πάντως στο πρακτικό που αναρ-
τήθηκε στη Διαύγεια για τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, δεν αναφέρεται με σαφήνεια
ο λόγος που η αντιπολίτευση ψη-
φίζει αρνητικά στο συγκεκριμένο
θέμα 

Καταγγελίες για τις κάμερες στο Δήμο Τοπείρου. 
Σε λειτουργία χωρίς άδεια και ανάθεση λέει η Αντιπολίτευση
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50πρόσφυγες από τη Δομή Φιλοξε-
νίας του Χαλκερού βρέθηκαν
στην Ξάνθη με πρωτοβουλία της

ΚΕΕΡΦΑ και συμμετείχαν στην πορεία της Ερ-
γατική Πρωτομαγιάς ζητώντας καλύτερες
συνθήκες φιλοξενίας και ανοιχτά σύνορα.

Όπως ανέφερε το μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Ξάν-
θης Παντελής Αποστολίδης, η πρωτοβουλία
έγινε με στόχο την ανάδειξη των προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και
των κοινών αιτημάτων που έχουν για την αν-
τιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος,
ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία.

«Αγαπάμε την Ελλάδα αλλά δεν
θέλουμε να μείνουμε»

Στις δηλώσεις του εκπρόσωπος των Σύρων
Προσφύγων σημείωσε ότι οι συνθήκες που
αντιμετωπίζουν στο χώρο φιλοξενίας είναι
ιδιαίτερα δύσκολες, δίπλα σε φίδια και μέσα
σε λάσπες. Όπως ανέφερε αγαπούν την Ελ-
λάδα και την ευχαριστούν αλλά δεν θέλουν
να παραμείνουν καθώς επιθυμούν απλώς μια
ασφαλή δίοδο προς τη Βόρεια Ευρώπη.

«Φεύγουμε από μια εμπόλεμη ζώνη αλλά η
συμφωνία της ΕΕ για το προσφυγικό δεν μας
αντιμετωπίζει όπως μας αξίζει», σημειώνουν
ενώ αναφέρουν ότι είναι αναστατωμένοι
αλλά και χωρίς ελπίδα πλέον, ενώ την ίδια
στιγμή τα χρήματά τους έχουν τελειώσει και
οι συγγενείς τους δεν μπορούν να τους στη-
ρίξουν πλέον οικονομικά 

Με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή
οι αγώνες RODOPI NESTOS ΟPEN BIKE FESTIVAL που διοργανώνονται από την
Περιφέρεια, το Δήμο Ξάνθης και το τοπικό αθλητικό Σύλλογο στην περιοχή

της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης.
Οι αθλητές όλων των κατηγοριών ξεκίνησαν και τερμάτισαν στον οικισμό της Σταυ-

ρούπολης, σε μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί και συμβάλλει στην τουριστική
αξιοποίηση της περιοχής. Στην τελετή λήξης βρέθηκε ο Δήμαρχος Χ. Δημαρχόπουλος,
ο οποίος βράβευσε και τους νικητές της γενικής κατάταξης 

Παρά την ψήφιση των μέτρων για το φορολογικό και ασφαλι-
στικό, οι Δικηγόροι με απόφαση που ελήφθη στις 6 Μαΐου από
την Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων, συνεχίζουν την

αποχή τους.
«Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας,

κατά την σημερινή (6/5/2016) συνεδρίασή της στα γραφεία του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αθηνών, επεσήμανε ότι:

– Η εσπευσμένη ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού νομοσχε-
δίου μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν αρμόζει σε μια δημοκρατική και
ευνομούμενη Πολιτεία που σέβεται τους πολίτες και τις αρχές του
κράτους δικαίου.

– Οι ρυθμίσεις του παραβιάζουν ευθέως το Σύνταγμα και την ευρω-
παϊκή δημόσια τάξη, όπως έχει γνωμοδοτήσει και το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο.

– Ελλείπουν αναλογιστικές μελέτες για το ΕΤΑΑ που να τεκμηριώ-
νουν το ύψος των επιβαλλόμενων εισφορών και των παροχών.

– Επιβάλλονται δημευτικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις για τους Δικη-
γόρους, των οποίων η αξιοπρεπή διαβίωση και επαγγελματική υπό-
σταση τίθενται πλέον σε κίνδυνο. Οι εισφορές υπερδιπλασιάζονται
και οι παροχές υποδιπλασιάζονται. Οι φερόμενες «εκπτώσεις» δεν επι-
λύουν τα προβλήματα που συνεπάγεται το προτεινόμενο σύστημα.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφάσισε την παράταση της πανελλα-
δικής αποχής των Δικηγόρων έως και το ερχόμενο Σάββατο, 14 Μαΐου
2016» 

Πορεία των Προσφύγων 
από το Χαλκερό Καβάλας στην Ξάνθη

Συνεχίζουν μέχρι το Σάββατο 
14-5 την αποχή τους οι δικηγόροι

Με επιτυχία οι αγώνες Οpen Bike
Festival στη ΔΕ Σταυρούπολης !
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Το GreenYourMove (GYM) είναι
ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρό-
γραμμα, το οποίο συγχρηματο-

δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπό τον άξονα για το περιβάλλον –
LIFE14 ENV/GR/000611. Πρόκειται
για μια συνεργασία συνολικά 6
εταίρων από την Ελλάδα (Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας, AVMAP-
GISA.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙ-
ΣΙΑ Α.Ε), την Τσεχία (CHAPS-
spol. s.r.o.) και την Ολλανδία
(StichtingPlannerstack) υπό
το συντονισμό του Πανεπι-
στημίου της Θεσσαλίας. Το
πρόγραμμα έχει ξεκινήσει
από τον Σεπτέμβριο του
2015 και θα διαρκέσει μέχρι
τον Αύγουστο του 2018.

Στόχος του έργου Gree-
nYourMove είναι η ανάπτυξη
μίας εφαρμογής σχεδιασμού
διαδρομής με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς η οποία θα ελαχιστοποιεί
τις εκπομπές των αερίων του θερμο-
κηπίου. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει
όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικά
και υπεραστικά λεωφορεία, μετρό, τραμ,
τρόλεϊ και τρένα) στα οποία οι χρήστες
θα μπορούν να βρουν βελτιστοποι-
ημένες διαδρομές συνδυάζοντας πολλά
μέσα όπου αυτό απαιτείται. Ο πλοηγός
θα έχει χαρτογραφημένο όλο το δίκτυο
των δημοσίων μέσων μεταφοράς για
τις 16 μεγαλύτερες Ελληνικές πόλεις
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπο-
λη, Χαλκίδα, Φλώρινα, Ιωάννινα, Κατε-
ρίνη, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα,
Σέρρες, Θήβα, Τρίκαλα, Βόλος, Ξάνθη).
Ο υπολογισμός των εναλλακτικών δια-
δρομών γίνεται με χρήση πρότυπων
μεθόδων βελτιστοποίησης διαδρομών
ενώ ο υπολογισμός των αερίων του
θερμοκηπίου ανά διαδρομή γίνεται με
χρήση αλγορίθμων.

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποι-
ήθηκαν τρείς συναντήσεις εργασιών στον

Βόλο (18/4), στην Αθήνα (20/4) και στη
Θεσσαλονίκη (22/4). Στόχος των συναν-
τήσεων ήταν η παρουσίαση της πλατ-
φόρμας σε φορείς μέσων μαζικής μετα-
φοράς, ερευνητικά ινστιτούτα και πανε-
πιστήμια. Στις συναντήσεις έγινε ανα-
λυτική παρουσίαση των δράσεων του
έργου και των φορέων που συμμετέχουν
σε αυτό. Αρκετοί από τους φορείς των
μέσων μαζικής μεταφοράς παρουσίασαν
τα συστήματα τηλεματικής που χρησι-
μοποιούν και τα οφέλη που έχουν από
τη χρήση τους. Στις συναντήσεις πα-
ρουσιάστηκε δοκιμαστική πλατφόρμα
και αναλύθηκε η βάση δεδομένων που
απαρτίζει την πλατφόρμα. Ιδιαίτερη ση-
μασία δόθηκε στην μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό
των ρύπων και για την εύρεση βέλτιστης

διαδρομής που χρησιμοποιείται στην
πλατφόρμα. Επίσης παρουσιάστηκαν
και δευτερογενή οφέλη της πλατφόρμας
που θα ωφελήσουν τους ίδιους τους με-

ταφορείς όπως για παράδειγμα η
δυνατότητα βελτιστοποί-

ησης των δρομολο-
γίων που εκτε-

λεί μία 

μεταφορική εταιρεία.Τέλος έγινε
διεξοδική συζήτηση με τους φορείς για
τα οφέλη που θα έχει η χρήση αυτής
της πλατφόρμας από τους χρήστες των
μέσων μαζικής μεταφοράς τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν ότι θα
συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο GYM
και στο κομμάτι της επικαιροποίησης
των δεδομένων αλλά και στο κομμάτι
διάχυσης της εφαρμογής. Τέλος συμ-
πλήρωσαν τα ερωτηματολόγια που αφο-
ρούσαν τους φορείς και τα  συστήματα
τηλεματικής που αυτοί χρησιμοποιούν.

Τις συναντήσεις αυτές στήριξαν με
την παρουσία τους 25 φορείς: Οργανι-
σμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(Ο.Α.Σ.Α.), Οργανισμός Αστικών Συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), το υπε-
ραστικό ΚΤΕΛ Αχαίας, το υπεραστικό
ΚΤΕΛ Αργολίδας, το υπεραστικό ΚΤΕΛ
Τρικάλων, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Καρδί-
τσας, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας,
το υπεραστικό ΚΤΕΛ Φωκίδος, το υπε-
ραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης, το υπεραστικό
ΚΤΕΛ Θήβας, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αττι-
κής, το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας, το Αστικό
ΚΤΕΛ Τρικάλων, το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας,
το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, το Αστικό ΚΤΕΛ
Λάρισας, το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου, το Αστι-
κό ΚΤΕΛ Κομοτηνής, το Αστικό ΚΤΕΛ
Καστοριάς, το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, η εταιρεία AVMAP,
η εταιρεία EMISIA και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

Στον Κ. Ζαγναφέρη και στους προ-
ϊστάμενους Εκπαίδευσης βρέθηκε
την Πέμπτη η νέα ΝΟΔΕ Ξάνθης.

Στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται:
Σε συνέχεια των επισκέψεων της ΝΟΔΕ

Ξάνθης σε πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς
και παραγωγικούς φορείς του τόπου μας,
σήμερα μέλη της συνοδευόμενα από τους
Προέδρους των ΔΗΜ.ΤΟ Ξάνθης κο Οικο-
νόμου Ηλία και ΔΗΜ.ΤΟ. Μύκης κο. Αχμε-
τσίκ  Ριτβάν, επισκέφθηκαν τον επί πολλά
έτη μέλος της παρατάξεως μας και Αντι-
περιφέρειαρχη Ξάνθης κο. Ζαγναφέρη
Κωνσταντίνο, με τον οποίο συνομίλησαν
για τα τρέχοντα αυτοδιοικητικά ζητήματα
που απασχολούν τον Νομό μας. Από τη
συνομιλία με τον κο. Αντιπεριφερειάρχη,
έγινε κατανοητό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση
στην Ξάνθη παρά την διαρκώς κλιμακού-
μενη κυβερνητική απραξία, καταφέρνει
να δίδει έναν επιτυχημένο αγώνα για τη
βελτίωση της καθημερινότητας του Ξαν-
θιώτη.

Έπειτα, η ίδια αντιπροσωπία επισκέφθη-
κε τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης  Μάρκου Αναστάσιο και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης   Γεώργιο Παπαθα-
νασίου, με τους οποίους συνομίλησαν για
τα εκπαιδευτικά ζητήματα του τόπου μας,
αναφερόμενοι μεταξύ άλλων στα ζητήματα
των υποδομών και της στελέχωσης των
τοπικών σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη ανα-
φορά έγινε στις αποφάσεις της κυβέρνησης
σχετικά με τις αλλαγές στα Δημοτικά Σχο-
λεία και τις επιπτώσεις αυτών, καθώς και
για την τροποποίηση του θεσμού του
ολοήμερου σχολείου, ο οποίος παρότι καθ’
όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του απο-
τέλεσε δημιουργικό βοήθημα για γονείς
και  μαθητές, πλέον απαξιώνεται στερώντας
μια ακόμα δυνατότητα γνώσης στη νεολαία
μας 

Παρουσιάστηκε ο πλοηγός του Green Your Move. 

Συμμετέχει η πόλη της Ξάνθης

Τα στελέχη της ΝΟΔΕ και 
οι Πρόεδροι Τοπικών 
σε Ζαγναφέρη και Προϊστά-
μενους Εκπαίδευσης.
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Στην Ημερίδα που οργάνωσε
την 21η Απριλίου 2016 το
Δίκτυο Λόγου και Πράξης σε

συνεργασία με το Ίδρυμα Θρακικής
Τέχνης και Παράδοσης υπό την αι-
γίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, με τίτλο «Ο πολίτης
Μάνος Χατζιδάκις» παρουσιάστη-
καν εκτός των άλλων τέσσερες ει-
σηγήσεις από ισάριθμους επιστή-
μονες.

Ανθολογώντας τις εισηγήσεις θα
επιχειρήσουμε να μεταφέρουμε τα
βασικά σημεία των θέσεων των ει-
σηγητών.

ΘωΜΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
«Μια (επι)στροφή του Μάνου
στην Ξάνθη»

Το να μιλήσει κάποιος για τον
μεγάλο Μάνο Χατζιδάκι, όταν μά-
λιστα αυτός είναι αδαής στα περί
της μουσικής, είναι ιεροσυλία. Βέ-
βαια αυτού του είδους η ιεροσυλία
είναι γνώριμο, σύνηθες σπορ του
νεοέλληνα! Γιαυτό θα ήθελα να
κάνω μια μικρή ‘αυτοκριτική’ στο
θέμα «επιστροφή» του Μάνου στην
Ξάνθη.

Το 1974-75 ήταν η πρώτη χρονιά
της μεταπολίτευσης και πρώτη Ακα-
δημαϊκή Χρονιά της λειτουργίας
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν
την μεταπολίτευση, λοιπόν, γίνον-
ταν πολλές συναυλίες κυρίως από
‘αριστερούς’ καλλιτέχνες, Θεοδω-
ράκη, Λοΐζο κλπ. Είπε λοιπόν και η
ΔΑΠ να φέρει ένα δικό της καλλι-
τέχνη και αυτός προφανώς ήταν ο
Μάνος. Ήρθε για μια συναυλία στο
κατάμεστο αμφιθέατρο της Πολυ-
τεχνικής Σχολής, τώρα Στέγης Γραμ-
μάτων, ο Μάνος Χατζιδάκις με τον
Σπύρο Σακκά. Δηλαδή Πιάνο-Φωνή.
Ξεκινά ο Μάνος να παίζει πιάνο
αλλά ακουγόταν μια βουή από την
αίθουσα, απροσδιόριστη. Σταματάει
γίνεται μια ησυχία και ξανά ξεκινά.
Κάτι σαν να είχαν πρόβλημα τα
ηχητικά! Κάνει ο ίδιος ο Μάνος συ-
στάσεις:

«Σας παρακαλώ λίγη ησυχία!».
Ξανά τα ίδια! Σηκώνεται συνά-

δελφός μας της ΝΔ και φωνάζει:
«Σκάστε ρε, να παίξει ο άνθρω-

πος !!!»
Το ακροατήριο ανταποκρίθηκε

πλήρως αλλά μόνο στο χρονικό
διάστημα που διαρκούσε το «Σκά-
στε ρε!!!».

Ματαιώθηκε λοιπόν!

Μια εξήγηση δική μου: Οι «σκά-
στε ρε» άνθρωποι ήταν μαθημένοι
στα σκυλάδικα της εποχής, με το
αντίστοιχο ρεπερτόριο και ποιότητα
μουσικής και ήχου. Έτσι λοιπόν
που παρόλη τη φιλότιμη προσπά-
θεια που κατέβαλαν όλοι, δεν του
έβγαινε … ησυχία! Ήταν σαν παι-
δάκια που τα κρατάς σφιχτά αγκα-
λιά για να μη κάνουν φασαρία,
αλλά αυτά ξύνονται, σέρνουν τα
πόδια τους, ανασαίνουν λαχανια-
σμένα από το ζόρι και βγαίνει ένας
θόρυβος!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΛΙΔΟΥ
«Φτιάχνοντας ξύλινα άλογα 
ή αλλιώς … της εσύ δεν
παραδέχτηκες την ήττα»
Αγαπημένε μου Μάνο

Ποτέ δεν ήσουν, απλώς, άτομο∙
αντιθέτως με όσα διατείνονται οι
άσπονδοι φίλοι σου, είναι ακριβώς
σ’ αυτή σου την εποχή που λει-
τουργείς πιο στοχευμένα από ποτέ
ως Συνείδηση του καιρού σου και
Καθρέφτης. Καταρχάς, το έργο σου
το μουσικό λαμβάνει πλέον δια-
στάσεις συνταρακτικής πνευματι-
κής παρακαταθήκης. «Τα Παράλο-
γα». «Η Μελισσάνθη». Αθέατη,
Μάνο, και βαθιά πολιτική η μάχη
της πνευματικής αντίστασης. Και
έπειτα, τώρα, στην ώριμή σου νε-
ότητα, ξεκινάς μια κοσμογονία θε-
σμών με το Τρίτο, το Τέταρτο, την
Ορχήστρα των Χρωμάτων σου, το
Σείριο, της μεγάλες μουσικές εκ-
δηλώσεις στην επαρχία, τα βιβλία
σου…

Πότε ως δάσκαλος σωκρατικού
ήθους και πότε ως παιγνιώδης Διο-
γένης που ζητά από τον εν γένει
εξουσιαστή να κάνει πέρα για να
μην του σκιάζει τον ήλιο, μπαίνεις
ολόφωτος στο Τρίτο και το αλώνεις,
πολύτροπε. Μεταμορφώνεις την
αποστέωση σε δίαυλο επανάστα-
σης με απευθείας  μεταδόσεις, μα-
ζικές παραγγελίες έργων, δισκοθήκη
και αρχειακό υλικό, χορωδία, με-
γάλες εκδηλώσεις στην επαρχία…
Νέα έργα, νέοι δημιουργοί, νέα ήθη
στον Πολιτισμό, γεννήματα της
αστείρευτης γενναιοδωρίας και του
σθένους σου, του ουμανισμού σου.
Η αληθινή Τέχνη δε θα γίνει ποτέ
όσο ζεις και αναπνέεις, υπόθεση
των λίγων, των εκλεκτών, των μυη-
μένων, των ελίτ. Κι της μην είπες
ποτέ: «Τέχνη για το λαό». Κι της
μην κολάκευσες. Κι της έθετες πάν-

τα τον δάκτυλον – προφητικά –
επί τον τύπον των ήλων. Μιλώντας
για τα κουσούρια της.

Κι αν σου μιλώ, Πέτρο Γρανίτη,
είναι γιατί δεν έχουμε άλλον σ’ αυτό
το ζόφο που ζούμε, πέρα από σένα
που περιέχουμε, για να της τυραννά
με την απαίτησή του να σηκωθούμε
όρθιοι, να πρασινίσουμε το μαύρο
τόπο της, να πολεμήσουμε το Τέρας,
να δώσουμε σάρκα στα όνειρα, να
ερωτευθούμε, να πετάξουμε…

Σ’ αγαπώ και Σε φιλώ
Νίκος Σεργκενλίδης 
« Όταν ο Μάνος σχολιάζει…»

Ο Μάνος Χατζιδάκις θα λέγαμε
πως ήταν της «ενοχλητικός πολίτης».
Και αυτό διότι, πέρα από την πο-
λυεπίπεδη δραστηριοποίηση του
στο χώρο της τέχνης, συχνά, πολύ
συχνά, πραγματοποιούσε και δη-
μόσιες παρεμβάσεις στα κοινά. Οι
παρεμβάσεις αυτές κορυφώνονται
και αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη
διάσταση όταν, μετά την πτώση
της δικτατορίας, διορίζεται ανα-
πληρωτής γενικός διευθυντής της
Λυρικής Σκηνής από το 1975 –
1977, αλλά και από τα έτη 1975 –
1982, όταν δηλαδή αναλαμβάνει

τα καθήκοντα του Διευθυντή της
Κρατικής Ορχήστρας, καθώς και
του Διευθυντή του Κρατικού ρα-
διοσταθμού Τρίτο Πρόγραμμα. Η
παρουσία του Μάνου Χατζιδάκι
στο Τρίτο Πρόγραμμα αποτελεί μέ-
χρι σήμερα σημείο αναφοράς για
την ποιότητα και της ιδέες στην
ελληνική ραδιοφωνία.

Πολλοί σύγχρονοι μελετητές του
Χατζιδάκι έχουν αναρωτηθεί για
την πραγματική πολιτική ταυτότητά
του, καθώς, λόγω της εξαιρετικής
του σχέσης με τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή, άλλοι τον θεωρούν ως

‘’δεξιό’’, άποψη, η οποία θεωρήθηκε
ως βάσιμη και η επικρατούσα, από
τη στιγμή που και ο της ο συνθέτης
έχει δηλώσει ανοικτά την πολιτική
του υποστήριξη της την παράταξη
της Της Δημοκρατίας, ενώ άλλοι
πάλι τον αντιμετωπίζουν ως έναν
ιδιότυπο αναρχικό, λόγω ορισμένων
λεγομένων του κατά καιρούς, αλλά
και για τη στήριξή του της αναρχι-
κούς στο τέλος της ζωής του, με
της οποίους βγήκε της δρόμους.
Προσωπικά, έχω την εντύπωση ότι
η πολιτική σκέψη του Μάνου Χα-
τζιδάκι επεκτείνεται στην ουσία
των κοινωνικών ζητημάτων, ενώ
βρίσκεται πανταχού παρούσα στο
έργο του, έργο που σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
στρατευμένο. Έτσι ο Μάνος Χατζι-
δάκις κινούταν πέρα και έξω από
το χώρο που ορίζουν τα κόμματα

και οι ιδεολογίες, έχοντας ως γνώ-
μονα την αίσθηση ότι ο καλλιτέχνης,
ο κάθε καλλιτέχνης με την πραγ-
ματική σημασία του όρου,  είναι
άνθρωπος που μπορεί να προσφέ-
ρει στην ανύψωση του πνευματικού
επιπέδου του λαού, στηρίζοντας
και προβάλλοντας οτιδήποτε είναι
όμορφο και καυτηριάζοντας ό,τι
προσέβαλλε την αισθητική του πο-
ρεία.

Μια πορεία που είχε μία και μόνη
κατεύθυνση: την Οδό Ονείρων, τον
ουρανό και τα άστρα.

ΘΑΝΑΣΗΣ  ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ «Ο

Μάνος ποιητής στην αυλή της νε-
οελληνικής ποίησης»

O Μάνος Χατζιδάκις σε πολλά
γραπτά του αναφέρει την εκ Ξάνθης
αφετηρία του: “Τι σχέση μπορώ να
έχω εγώ της Ξανθιώτης κρητικής
καταγωγής που μεγάλωσε στην
Αθήνα;”.

Ο Μάνος έχει βαθύτατη σχέση
με την ποίηση. Δεν χωράει απορία
γι’ αυτό.

Η έννοια της ποίησης και η έννοια
της τέχνης κλείνουν τη γέννα και
τη δημιουργία εν γένει. Θα μπο-
ρούσαμε να θεωρήσουμε ότι όλα
τούτα είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Τόκος και γένεση που σε κάθε πε-
ρίπτωση χρησιμοποιεί διαφορετικά
μέσα έκφρασης – ήχους, λέξεις,
χρώματα, όγκους, τοποθετημένα
με την αρμόζουσα σειρά και την
αναγκαία ποσότητα.

Σε της αυτές της μείξεις θέλουμε
να αναμείξουμε τον Μάνο Χατζι-
δάκι, τον ξανθιώτη που συναιρεί
Δύση και Ανατολή, Θράκη και Κρή-
τη, τον οικουμενικό δηλονότι.

Ο Μάνος Χατζιδάκις στην ποίησή
του είναι επηρεασμένος από την
εποχή του, της τόπους και της αν-
θρώπους που γνώρισε. Ώρες ώρες
έχει απηχήσεις του Λόρκα, με έν-
τονη εικονιστική διάθεση, με ρο-
μαντική μελαγχολία και αγάπη των
ξένων, όντας και ο της ξένος και
μετανάστης. Οι τρόποι της Αμερι-
κής, ο έρωτας και ο θάνατος είναι
άξονες της οποίους επανέρχεται
με συντομία συχνά, συμπύκνωση
και χιούμορ.  Το κυρίαρχο θέμα
της ποίησης του Μάνου είναι οι
ανθρώπινες σχέσεις και ως ζητού-
μενο και ως κατάσταση. Το φευ-
γαλέο της ευτυχίας και το εύθραυ-
στο της ύπαρξης. Αμφίθυμη κίνηση
μεταξύ κόλασης και παράδεισου.

Από τα παραπάνω αποσπάσματα
των εισηγήσεων γίνεται κατανοητός
ο πλούτος των προσεγγίσεων των
εισηγητών της Ημερίδας, κυρίως
όμως το πλούσιο και πολυεπίπεδο
έργο του Μάνου Χατζιδάκι.

Ξάνθη, 6 Μαΐου 2016

Δίκτυο Λόγου και Πράξης: 

Aνθολόγιο Ημερίδας Χατζιδάκι
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Ζ Τον απολογισμό των 60

πρώτων ημερών της δια-
δικτυακής εφαρμογής

«Βελτιώνω το Δήμο μου» κάνει
με ανακοίνωσή του ο Δήμος
Ξάνθης.

Με Δελτίο Τύπου δίνει τα πλή-
ρη στοιχεία με τα 260 αιτήματα
που υποβλήθηκαν μέσω της ει-
δικής πλατφόρμας στην ιστο-
σελίδα του Δήμου και τον τρόπο
που αυτά διεκπεραιώθηκαν, δί-
νοντας την εικόνα της αποτε-
λεσματικότητας που είχε αυτή
η καινοτομία. Με λίγα λογια,
οι πολίτες ανεβάζουν τις φω-
τογραφίες ή τα κείμενα με το
πρόβλημα που εντοπίζουν στη
σχετική εφαρμογή και ο Δήμος
φροντίζει να απαντά και να
επιδιορθώνει τα τυχόν προ-
βλήματα, όταν αυτό είναι δυ-
νατό.

Αναλυτικά, στο Δελτίο Τύπου
αναφέρεται:

Στο πλαίσιο του εκσυγχρο-
νισμού των υπηρεσιών του, ο
Δήμος Ξάνθης υιοθέτησε τη
διαδικτυακή εφαρμογή «Βελ-
τιώνω το Δήμο μου», η οποία
δίνει τη δυνατότητα στους πο-
λίτες να συμμετέχουν ενεργά

στην αναμόρφωση της γειτο-
νιάς τους.

Στο χρονικό διάστημα των
δύο μηνών λειτουργίας της
εφαρμογής δεχτήκαμε περισ-
σότερα από 260 αιτήματα πο-
λιτών.

Τα περισσότερα αιτήματα
διεκπεραιώθηκαν άμεσα, για
όσα όμως χρήζουν ιδιαίτερης
μέριμνας και αντιμετώπισης,
οι πολίτες ενημερώνονται στα-

διακά για την εξέλιξη τους. Ει-
δικότερα:

172 αιτήματα έχουν διεκπε-
ραιωθεί και απαντηθεί

41 αιτήματα έχουν γνωστο-
ποιηθεί και είναι σε εξέλιξη και

6 αιτήματα, λόγω πολυπλο-
κότητας και χρονοβόρας δια-
δικασίας από την ισχύουσα νο-
μοθεσία, έχουν προγραμματι-
στεί για υλοποίηση.

Ορισμένα αιτήματα δεν εμ-
φανίζονται στο σύστημα, διότι
είτε έχει προηγηθεί η κατα-
χώρησή τους από άλλο δημό-
τη, είτε δεν αφορούν την σχε-
τική υπηρεσία.

Η βελτίωση της ποιότητας

ζωής είναι υπόθεση όλων μας.
Η άμεση συνεργασία των υπη-
ρεσιών μας με τους ενεργούς
πολίτες φέρει μόνο θετικά
αποτελέσματα.

Υπενθυμίζουμε ότι στην πε-
ρίπτωση που κάποιος πολίτης
δε δύναται να χρησιμοποιήσει
τη διαδικτυακή εφαρμογή,
μπορεί να απευθυνθεί τηλε-
φωνικά στη «Γραμμή Εξυπη-
ρέτησης του Δημότη» στο
25413-50800, κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 09:00
– 12:00.

Κοινή η  προσπάθεια στο
να κάνουμε τον τόπο μας κα-
λύτερο 

«Βελτιώνω το Δήμο μου»: 260 αιτήματα σε 2 μήνες !
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Μέσα στο μικρό θησαυρό
των φωτογραφιών και των
διηγήσεων για την Παλιά

Ξάνθη στο Facebook, ο Μανώλης
Χούμας μοιράστηκε την ιστορία
ενός μεγάλου καπνεμπόρου της
Ξάνθης, με μεγάλη δραστηριότητα
στην Ευρώπη, όπως οι περισσότε-
ρες οικογένειες που δραστηριο-
ποιήθηκαν στον κλάδο αυτό, στις
αρχές του προηγούμενου αιώνα,
στην ακμή της κοσμοπολίτικης Ξάν-
θης.

Ο Δημήτριος Πέτρου
Κουντόγλου με τη σύζυγό
του Αικατερίνη Στάλιου
γύρω στο 1910.

Πρόκειται για τον Δημήτρο Κουν-
τόγλου, ο οποίος ανέγειρε εντυπω-
σιακά βιομηχανικά κτίρια αλλά και
κατοικίες στις πόλεις που δραστη-
ριοποιήθηκε. Όπως όλες οι οικογέ-
νειες των καπνεμπόρων διέθεταν
κατοικίες στην Ξάνθη αλλά και διά-
φορες ευρωπαϊκές πόλεις ενώ συν-
δέθηκε με άλλες γνωστές οικογέ-
νειες, όπως η οικογένεια Στάλιου,
γνωστή σήμερα από το αρχοντικό
της οικογένειας που βρίσκεται στην
οδό Βενιζέλου.

Αναφέρει ο Μανώλης Χούμας:
Ο Ξανθιώτης μεγαλοκαπνέμπορος

Δημήτριος Πέτρου Κουντόγλου γεν-
νήθηκε στη Καλλιθέα – Γκάμπροβο
(ΒΑ της Σταυρούπολης) της Ξάνθης
το 1862 και πέθανε στη Φιλιππού-
πολη το 1940. Ήταν παιδί οικογένειας
καπνάδων, έτσι αποκαλούσαν τους
καπνέμπορους παλιά, και μικρό τον
έστειλαν εσώκλειστο στην Ελληνική
Σχολή της Χίου. Μετά τις εγκύκλιες
σπουδές, γράφτηκε στο Γαλλικό
Κολλέγιο “Αγιος Ιωσήφ” της Χαλκη-
δόνας – Kadikoy της Κωνσταντι-

νούπολης και εξειδικεύτηκε στις αρ-
χές του εμπορίου και της οικονο-
μίας.

Ακολούθως μπήκε δυναμικά στο
επάγγελμα του πατέρα του, όπου η
επιχειρηματική του οξυδέρκεια τον
απογείωσε οικονομικά σε επίπεδα
σπάνια για τα δεδομένα της Ξάνθης.
Η πολυμάθεια, η πολυγλωσσία (Γαλ-
λικά, Γερμανικά, Τούρκικα, Βουλγά-
ρικα, Ελληνικά) και η αξιοθαύμαστη
καπνική του δραστηριότητα τον κα-
τέταξαν στην αριστεία των Ευρω-
παίων μεγαλοκαπνάδων.

Παντρεύτηκε την Αικατερίνη, την
κόρη του Ξανθιώτη μεγαλοκαπνά
Λάζαρου Στάλιου κι απόκτησαν ένα
παιδί που δυστυχώς πέθανε λίγο
μετά τη γέννησή του. Αφού δημι-
ούργησε καπνομάγαζα στη Ξάνθη
και στη Καβάλα ,το 1903 έκανε το
μεγάλο επαγγελματικό του άλμα
στήνοντας την καπνική του έδρα
στο ευρωπαϊκό κέντρο εμπορίας
καπνού, δηλαδή τη Δρέσδη της Γερ-
μανίας. Ακολούθησε η Φιλιππού-
πολη, το Ανόβερο, η Γενεύη κ.α. Το
1923 πέθανε η γυναικα του Αικατε-
ρίνη και μετά λίγο καιρό ο Δ. Κουν-
τόγλου παντρεύτηκε την Κατερίνα,
την κόρη του Ξανθιώτη καπνέμπο-
ρου Γεώργιου Τουρνιβούκα.

Το «Σπίτι φιλανθρωπίας και δη-
μόσιας υγείας» στη Φιλιππούπολη
το 1928, του Ξανθιώτη καπνέμπορου
Δημητρίου Π. Κουντόγλου.

Ο κοσμοπολίτης Ξανθιώτης μετά
τις εντυπωσιακές καπναποθήκες
που έχτισε στη Φιλιππούπολη, αγό-
ρασε το 1926 στην ίδια πόλη το
κτήριο του ξενοδοχείου “Τσάρος
Συμεών” και το μετέτρεψε σ’ ένα
χρόνο σε νοσοκομείο με την επω-
νυμία “σπίτι φιλανθρωπίας και δη-
μόσιας υγείας”. Τ’ ονόμασε έτσι γιατί

οι φτωχοί νοσηλεύονταν δωρεάν
σ’ αυτό. Συνήθιζε να λέει, πως ο
πλούτος που προέρχεται από την
εργασία πρέπει να επιστρέφεται στο
λαό.

Το 1940, λίγο πριν πεθάνει, τα δύο
αρχοντόσπιτα που είχε στη Δρέσδη
κατασχέθηκαν λόγω χρεών. Αυτό
μας θυμίζει την αρχοντική κατοικία
του Ισαάκ Δανιέλ – Σπίτι Χατζιδάκι,
που το Ελληνικό Δημόσιο το 1932
το κατάσχεσε για συσσωρευμένα
χρέη.

Έλεγαν οι παλιοί Ξανθιώτες μεταξύ
σοβαρού και αστείου, ότι όποιος
επενδύει στο καπνό τα λεφτά του
γίνονται καπνός 

Ο Ξανθιώτης Καπνέμπορος με τα εκπληκτικά κτίρια 
σε Ξάνθη- Φιλιππούπολη και Δρέσδη!

Σε Δελτίο Τύπου του Προγράμματος για την
εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας,
αναφέρεται: Στις 25-27 Απριλίου έγινε η εκ-

παιδευτική εκδρομή των ενηλίκων από τα ΚΕΣΠΕΜ
της Θράκης στην Αθήνα. Συμμετείχαν 30 γυναίκες
και 3 άνδρες, μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων
ενηλίκων μας, τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά
από αίτημα κυρίως μαμάδων μαθητών μας στα

ΚΕΣΠΕΜ και στοχεύουν στην ενίσχυση της ελλη-
νομάθειάς τους. Η συγκεκριμένη εκδρομή, τμήμα
των ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που
προωθούν τα ΚΕΣΠΕΜ, προέκυψε από μια βαθιά
επιθυμία των ενήλικων γυναικών να επισκεφθούν
την Αθήνα, καθώς σχεδόν καμία τους δεν είχε ζήσει
την εμπειρία της επίσκεψης στην πρωτεύουσα.
Ήταν μια συγκινητική εμπειρία για όλους όσους
συμμετείχαν, καθώς οι συμμετέχουσες εξέφραζαν
συνεχώς τη μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη τους,
σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Επισκεφθήκαμε τη Βουλή των Ελλήνων, όπου
έγινε επίσημη ξενάγηση στο κτήριο της Βουλής
αλλά και στην έκθεση: «Σκοτεινή επταετία, 1967-
1074: η δικτατορία των συνταγματαρχών». Μας
υποδέχθηκαν δύο από τους βουλευτές της μει-
ονότητας οι κύριοι: Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, βουλευτής
Ξάνθης, και Μουσταφά Μουσταφά, βουλευτής Ρο-
δόπης, οι οποίοι συζήτησαν εκτενώς με τους εκ-
παιδευόμενους για την επίσκεψη, αλλά και για την
αναγκαιότητα του προγράμματος εκπαίδευσης των
παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας.

Η συνέχεια περιελάμβανε ξενάγηση στο μουσείο
Ισλαμικής Τέχνης, στο κτηριακό συγκρότημα Κε-
ραμεικού του μουσείου Μπενάκη. Οι γυναίκες αλλά
και οι άνδρες της ομάδας εξέφρασαν ειλικρινές
ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στην ενδια-
φέρουσα ξενάγηση.

Μεγάλη ήταν επίσης η συμμετοχή και η έκφραση
θαυμασμού στην ξενάγηση του μουσείου της Ακρό-
πολης. Οι γυναίκες ενθουσίασαν τους ξεναγούς με
τη δημιουργική συμμετοχή τους και τα ερωτήματα
που τους έθεταν συνεχώς και μετέτρεψαν τις ξε-
ναγήσεις σε συναρπαστική εμπειρία.

Από τις πιο χαρούμενες στιγμές της εκδρομής
μας ήταν η περιήγηση στην πόλη με ανοιχτό λεω-
φορείο. Έμοιαζε πραγματικά με «πενθήμερη σχολική
εκδρομή»:

Για όλες σχεδόν τις γυναίκες ήταν η πρώτη φορά
που άφηναν πίσω τις υποχρεώσεις, δουλειά, παιδιά,
σύζυγο, για να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους και
το χάρηκαν αναλόγως. Η εμπειρία ήταν συγκλονι-
στική για όλους όσους συμμετείχαν και έκανε
ακόμα πιο επιτακτικό το αίτημα της συνέχισης των
μαθημάτων ενηλίκων στα ΚΕΣΠΕΜ της Θράκης 

Επίσκεψη στην Αθήνα για τα παιδιά 
και τους γονείς των ΚΕΣΠΕΜ Θράκης.
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Το 1/5 του παγκόσμιου χρυσού 
είναι θαμμένο κάτω από το Λονδίνο

Περίπου το ένα πέμπτο του
χρυσού που υπάρχει σε όλον
τον πλανήτη βρίσκεται

κρυμμένο… κάτω από το Λονδίνο
και η αξία του υπολογίζεται σε 248
δισεκατομμύρια δολάρια.

Oι υπόγειες κρύπτες δεν είναι
άλλες από τα θησαυροφυλάκια
της Τράπεζας της Αγγλίας στην
Threadneedle Street τα οποία επι-
σκέφθηκε, και παρουσίασε για
πρώτη φορά, ρεπόρτερ του BBC.

Στα υπόγεια θησαυροφυλάκια,
που καλύπτουν μια έκταση 27.871
τετραγωνικών μέτρων, φυλάσ-
σονται κατά το BBC 5.134 τόνοι
χρυσού.

Ο χρυσός είναι φυλαγμένος σε
μπάρες που ζυγίζουν ακριβώς
400 ουγγιές – δηλαδή 12 κιλά –
και η αξία της καθεμίας υπολογί-
ζεται στα 500.000 δολάρια, πε-
ρισσότερο απ’ όση είναι η μέση
αξία ενός σπιτιού ακόμη και στο
ακριβό Λονδίνο.

Οι μπάρες αυτές, που βρίσκον-
ται στα ιστορικά θησαυροφυλάκια
της Threadneedle Street – τα
οποία κατασκευάστηκαν στη δε-
καετία του 1930 και λειτούργη-
σαν και ως καταφύγια στη διάρ-
κεια του πολέμου – αντιπροσω-
πεύουν το 25% των παγκόσμιων
αποθεμάτων χρυσού.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα
αποθέματα της ίδιας της Τρά-
πεζας της Αγγλίας, χωρίς όμως

να αποτελούν και το μεγαλύτερο
ποσοστό. Η Βρετανία, σε αντί-
θεση με ό,τι πιστεύεται, δεν έχει
τόσο μεγάλα αποθέματα χρυσού
όσο άλλες χώρες, τα περισσό-
τερα κράτη του πλανήτη όμως
επιλέγουν τα θησαυροφυλάκια
της Τράπεζας της Αγγλίας για
να φυλάσσουν τα δικά τους απο-
θέματα για δύο λόγους:

Αφ’ ενός για τις υψηλές προ-
διαγραφές ασφαλείας τους και,
αφ’ ετέρου, για το ειδικό σύστη-
μα της Βρετανίας London Good
Delivery που θέτει ειδικές προ-

διαγραφές για τις μεγαλύτερες
μπάρες χρυσού και κάνει πιο εύ-
κολη την αγορά και πώλησή
τους.

Τα υπόγεια θησαυροφυλάκια
της Threadneedle Street είναι
οκτώ και οι μπάρες χρυσού είναι
αποθηκευμένες σε ειδικές κα-
τασκευές με αριθμημένα μπλε
ράφια. Σ’ αυτά τα ράφια εκτός
από τα αποθέματα χρυσού της
Τράπεζας της Αγγλίας «φιλοξε-
νείται» και ο χρυσός 30 άλλων
χωρών, καθώς και τα αποθέματα
25 μεγάλων τραπεζών.

Λόγω της ιδιομορφίας του –
μη βραχώδους και λιγότερου
σταθερού – υπεδάφους του Λον-
δίνου, υπάρχει αυστηρός περιο-
ρισμός στο πόσες μπάρες χρυ-
σού τοποθετούνται σε κάθε
ράφι. Στους υψηλότερους ορό-
φους των θησαυροφυλακίων τα
ράφια φθάνουν μόνον σε τέσ-
σερις παλέτες ύψος. Στους χα-
μηλότερους ορόφους το ύψος
ανεβαίνει στις έξι παλέτες. Εάν
τα ράφια ήταν πιο ψηλά και το
βάρος του χρυσού που σηκώ-
νουν μεγαλύτερο, τότε θα κιν-

δύνευαν να… βουλιάξουν μέσα
στο έδαφος.

Εκτός από τα 8 θησαυροφυλά-
κια της Τράπεζας της Αγγλίας, το
Λονδίνο κρύβει στο υπέδαφός
του επτά ακόμη μικρότερα θη-
σαυροφυλάκια χρυσού. Βρίσκον-
ται κάτω από τον αυτοκινητόδρο-
μο Μ25 (τον περιφερειακό αυτο-
κινητόδρομο του μητροπολιτικού
Λονδίνου) και ανήκουν σε τρά-
πεζες όπως η JP Morgan και η
HSBC.Oι τράπεζες κρατούν την
τοποθεσία των θησαυροφυλακίων
αυτών κρυφή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν,
το 2011, δημοσιογράφοι του
CNBC πήραν άδεια να επισκε-
φθούν τα θησαυροφυλάκια της
JP Morgan, χρειάστηκε προηγου-
μένως να παραδώσουν τα κινητά
τους και μπήκαν σε αυτοκίνητα
με ειδικά φιμέ τζάμια απ’ όπου
δεν μπορούσαν να δουν την εξω-
τερική διαδρομή.

Συνολικά, στα χέρια κυβερνή-
σεων, τραπεζών και επενδυτών
βρίσκεται το 32% του παγκόσμιου
χρυσού. Ένα άλλο ποσοστό περί
το 12% χρησιμοποιείται για βιο-
μηχανικούς σκοπούς, όπως είναι
τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Και,
βεβαίως, πάνω από το 50% χρη-
σιμοποιείται στην παγκόσμια βιο-
μηχανία κοσμημάτων.

Σ’ αυτή τη βιομηχανία, την κυ-
ρίαρχη θέση την έχουν η Κίνα και
η Ινδία, όπου καταγράφεται και
περίπου το 90% της παγκόσμιας
ζήτησης για χρυσό και χρυσά κο-
σμήματα 
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Διεθνής ομάδα αστρο-
νόμων από το Τεχνο-
λογικό Ινστιτούτο Μα-

σαχουσέτης και το πανεπιστή-
μιο της Λιέγης και άλλες χώρες
ανακάλυψαν τρεις πλανήτες
παρόμοιους με τη Γη, οι οποίοι
βρίσκονται σε τροχιά γύρω
από ένα μικρό αστέρι νάνο.
Στην έκθεσή τους που δημο-
σιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα,
στο περιοδικό Nature, οι επι-
στήμονες αναφέρουν πως οι
εξωπλανήτες βρίσκονται σε
απόσταση 40 ετών φωτός από
τη Γη.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται πως
η θερμοκρασία και το μέγεθός
τους είναι παρόμοια με αυτά
της Γης και της Αφροδίτης
που τους καθιστά υποψήφιους
για τη φιλοξενία ζωής.

Όπως επισημαίνουν οι ερευ-
νητές δύο από τους τρεις πλα-
νήτες θα μπορούσαν να είναι
ιδανικοί για την έρευνα στο
ερώτημα «υπάρχει ζωή εκτός
Γης;», καθώς δυνητικά θα μπο-
ρούσαν να φιλοξενούν ζωή.

«Αποτελεί μία συρρικνωμένη
εκδοχή του ηλιακού συστή-
ματός μας», δήλωσε ο Ανταμ
Μπουργκάσερ, που συνυπο-
γράφει την έκθεση.

Επισημαίνεται πως είναι οι
πρώτοι εξωπλανήτες που ανα-
καλύπτονται γύρω από ένα
τόσο αχνό άστρο. Οι υπέρ-
ψυχροι νάνοι αστέρες είναι
αχνά άστρα που εκπέμπουν
υπέρυθρη ακτινοβολία. Συ-
νήθως περνούν απαρατήρη-
τοι και δεν έχουν μελετηθεί
ιδιαίτερα. Εκτιμάται ότι περί-
που το 15% των άστρων κον-
τά στον Ήλιο ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία.

Οι επιστήμονες από το Βέλ-

γιο, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες,
με επικεφαλής τον Μισέλ Γκι-
γιόν του Ινστιτούτου Αστρο-
φυσικής και Γεωφυσικής του
Πανεπιστημίου της Λιέγης,
που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό «Natu-
re», έκαναν την ανακάλυψη
με το μικρό ρομποτικό βελ-
γικό τηλεσκόπιο TRAPPIST,
διαμέτρου μόλις 60 εκατο-
στών, στις εγκαταστάσεις του
Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστερο-
σκοπείου (ESO) στη Χιλή. Το
υπέρυθρο τηλεσκόπιο εστιά-
ζει αποκλειστικά σε κοντινά
μικρά και αχνά άστρα, που
είναι αόρατα με τα οπτικά τη-
λεσκόπια.

Το άστρο Trappist-1, γύρω
από το οποίο βρίσκονται σε
τροχιά, έχει μόλις το 0,05%
της φωτεινότητας του Ήλιου
μας και το 8% της μάζας του.
Οι τρεις εξωπλανήτες κινούν-
ται πολύ πιο κοντά (20 έως
100 φορές) στο άστρο τους
από ό,τι η Γη στον Ήλιο, όμως
το μητρικό άστρο τους είναι
πολύ πιο κρύο, με αποτέλεσμα
να δέχονται αστρική (ηλιακή)
ακτινοβολία το πολύ τετρα-
πλάσια σε σχέση με τη Γη.

Οι δύο εξωπλανήτες υπολο-
γίζεται ότι βρίσκονται οριακά
έξω από την «κατοικήσιμη»
ζώνη του άστρου τους (ούτερ
πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά
από αυτό), ενώ ο τρίτος πι-
θανώς βρίσκεται μέσα στη
ζώνη. Προς το παρόν, η μάζα
και η σύνθεση των πλανητών
παραμένουν άγνωστες, άρα
δεν μπορούν να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα κατά
πόσο όντως είναι σε θέση να
φιλοξενήσουν μορφές ζωής.

Μελλοντικές παρατηρήσεις

με μεγαλύτερα τηλεσκόπια
αναμένεται να δώσουν περισ-
σότερες πληροφορίες, όπως
π.χ. αν υπάρχει ατμόσφαιρα
και νερό στους εξωπλανήτες,
πράγμα που θα αυξήσει την
πιθανότητα να είναι κατοική-
σιμοι.

Ήδη σχεδιάζεται, με ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση, το πιο
φιλόδοξο πρόγραμμα SPECU-
LOOS, στο πλαίσιο του οποίου
θα εγκατασταθούν στην πε-
ριοχή του Ευρωπαϊκού Νοτίου
Αστεροσκοπείου (ESO) στη
Χιλή τέσσερα ρομποτικά τη-
λεσκόπια διαμέτρου ενός μέ-
τρου το καθένα, τα οποία
μέσα στην επόμενη πενταετία
θα αναζητήσουν δυνητικά φι-
λόξενους για ζωή εξωπλανή-
τες γύρω από 500 αχνά και
ψυχρά μικρά άστρα στη «γει-
τονιά» μας 

ΗΓη μπορεί να φιλοξενεί σχεδόν ένα
τρισεκατομμύριο είδη οργανισμών
και μικροοργανισμών και από αυτά

μόλις το ένα χιλιοστό του 1% έχουν ανα-
καλυφθεί, ενώ το 99,999% παραμένουν
άγνωστα, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις Αμε-
ρικανών επιστημόνων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπλη-
ρωτή καθηγητή Τζέι Λένον του Τμήματος
Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα,
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
των ΗΠΑ (PNAS).

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο,
η μελέτη βασίστηκε στη μεγαλύτερη έως
τώρα ανάλυση μικροβιακών και άλλων βά-
σεων δεδομένων, καθώς, επίσης, σε οικο-
λογικές και στατιστικές μεθόδους. Συνολικά
ελήφθησαν υπόψη πάνω από 5,6 εκατομ-
μύρια γνωστά είδη -ζώα, φυτά και μικρό-
βια- από 35.000 τοποθεσίες σε όλη τη Γη,
εκτός της Ανταρκτικής.

«Η εκτίμηση του αριθμού των ειδών στη
Γη αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προ-
κλήσεις στη βιολογία. Η μελέτη μας συν-

δυάζει τις μεγαλύτερες διαθέσιμες βάσεις
δεδομένων με οικολογικά μοντέλα και
νέους οικολογικούς κανόνες για τη βιοποι-
κιλότητα, πράγμα που μας επέτρεψε να
έχουμε μια νέα και πιο αξιόπιστη εκτίμηση
για τον αριθμό των ειδών των μικροβίων
στον πλανήτη μας» δήλωσε ο ερευνητής.

Έως πρόσφατα, η εκτίμηση του αριθμού
των μικροβιακών ειδών στη Γη ήταν ου-
σιαστικά αδύνατη. Όμως η νέα τεχνολογία
γενετικής ανάλυσης (αλληλούχισης του γε-
νετικού υλικού των μικροοργανισμών) πα-
ρέχει ένα νέο ισχυρό εργαλείο υπολογι-
σμών.

Τα μικρόβια περιλαμβάνουν τις αόρατες
με γυμνό μάτι μορφές ζωής, όπως βακτήρια,
μύκητες κ.α. Παλαιότερες εκτιμήσεις για
τον αριθμό των ειδών στη Γη αγνοούσαν
αυτόν τον πλούσιο μικρόκοσμο. Όμως είναι
πια γνωστό ότι μόνο ένα γραμμάριο χώ-
ματος περιέχει έως ένα δισεκατομμύριο
μικροοργανισμούς. Μέχρι στιγμής το διεθνές
διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μικροβιώματος
της Γης έχει ταξινομήσει λιγότερα από δέκα
εκατομμύρια είδη μικροοργανισμών 

Ανακαλύφθηκαν τρεις πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη σε απόσταση 40 ετών φωτός

Έχουμε ανακαλύψει μόλις το 0,001% των οργα-
νισμών και μικροοργανισμών του πλανήτη.
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Με αφορμή τα 75
χρόνια από την
ιστορική Μάχη της

Κρήτης, σταθμό  στην πορεία
του Β Παγκοσμίου Πολέμου,
θύματα της βαρβαρότητας
και των διώξεων που υπέ-
στησαν οι Κρητικοί από τους
Ναζί, εκπρόσωποι των μαρ-
τυρικών χωριών, ιστορικοί
και πανεπιστημιακοί παρα-
βρέθηκαν στη χθεσινή εκ-
δήλωση που διοργάνωσε ο
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και της Ευρωπαϊκής Αριστε-
ράς, Στέλιος Κούλογλου, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
Βρυξέλλες.

Ανοίγοντας τον κύκλο ει-
σηγήσεων ο Στέλιος Κούλο-
γλου επεσήμανε ότι η μάχη
της Κρήτης κατά των Ναζί
και η ηρωική αντίσταση και
νίκη των ελληνικών δυνάμε-
ων επί των φασιστικών δυ-
νάμεων του Μουσολίνι που
προηγήθηκε, άνοιξαν το δρό-
μο για την μεγάλη εποποιία
της εθνικής αντίστασης στην
Ελλάδα. «Δυστυχώς, λόγω
των εξελίξεων μετά τον πό-
λεμο και κυρίως τον εμφύλιο,
η ιστορική αυτή κληρονομιά
καταδιώχθηκε στην Ελλάδα
και δεν έγινε διεθνώς γνωστή.
Αυτό διευκόλυνε τα σχέδια
όλων εκείνων που ήθελαν
να ξεχαστούν τα όλα όσα
έγιναν στη διάρκεια της Κα-
τοχής και να μην αποδοθούν
στην Ελλάδα οι απαραίτητες
πολεμικές οφειλές» σημεί-
ωσε. Δείτεεδώ τι δήλωσε ο
ευρωβουλευτής.

Ο πρόεδρος της Ένωσης
Θυμάτων Ολοκαυτώματος
Βιάννου, Αριστομένης Αρ.

Συγγελάκης, μίλησε για «γολ-
γοθά των επιζώντων γυναι-
κών» που σήκωσαν πάνω
τους όλη την Ελλάδα και πε-
ριέγραψε προσωπικά του
βιώματα από την ναζιστική
Κατοχή, η οποία του στέρησε
τον πατέρα και πολλά μέλη
της οικογένειάς του.

Υπογραμμίζοντας τη σημα-
σία της μάχης, ο Δημήτρης
Ξενάκης, αν. καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι στις
30 Μαΐου 1941 οι Tάιμς χα-
ρακτήρισαν τη μάχη της Κρή-
της ως «το συναρπαστικότε-
ρο γεγονός του Β Παγκοσμί-
ου Πολέμου και την αποθέ-
ωση του ανθρώπινου ηρωι-
σμού.» Ήταν μια μάχη, όπως
είπε, που αντέστρεψε όλες
τις προβλέψεις και ήταν εξαι-
ρετικά αιματηρή για τους
Γερμανούς οι οποίοι πέτυχαν
μια πύρρειο νίκη.

O ιστορικός και Διδάκτωρ
Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, Γιάννης
Σκαλιδάκηςτόνισε ότι η Μάχη
της Κρήτης «έβαλε με εμφα-
τικό τρόπο στην εξίσωση του
πολέμου τον λαϊκό παράγον-
τα που έμελλε να καθορίσει
πολιτικά τόσο τον πόλεμο
όσο και την ειρήνη».

Ο Αριστομένης Ι. Συγγελά-
κης, μέλος του Εθνικού Συμ-
βουλίου Διεκδίκησης των
Οφειλών της Γερμανίας προς
την Ελλάδα, είπε ότι με τον
παλλαϊκό ξεσηκωμό τους οι
Κρήτες όχι μόνο υπερασπί-
ζονταν το δικαίωμα να ζουν
σε έναν πλανήτη ελεύθερο
από τη ναζιστική βαρβαρό-
τητα αλλά έδιναν ταυτόχρονα

και μια ψήφο εμπιστοσύνης
στην ενωμένη Ευρώπη των
ανθρώπων και των λαών.

Αναφορά έγινε και στην πο-
λύκροτη υπόθεση του Γερ-
μανού Καθηγητή Χάιντς Ρί-
χτερ, και στην προσπάθεια
παραχάραξης της ιστορικής
σημασίας της Μάχης της
Κρήτης, η οποία όπως τόνισε
ο κ. Συγγελάκης,  «έγινε για
να καμφθεί και να αποδυνα-
μωθεί το κίνημα διεκδίκησης
των γερμανικών οφειλών».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε
από την παρουσίαση σπάνι-
ου και έως τώρα ακυκλοφό-
ρητου φωτογραφικού υλικού
από το προσωπικό αρχείο

του φωτογράφου Κώστα
Κουτουλάκη, ο οποίος συ-
νόδευσε το καλοκαίρι του
1945 την Επιτροπή Διαπι-
στώσεως Ωμοτήτων εν Κρή-
τη και αποτύπωσε τις ναζι-
στικές θηριωδίες στο νησί

Στις παρεμβάσεις που πραγ-
ματοποίησαν  οι δήμαρχοι
Ανωγείων, Κανδάνου, Βιάν-
νου, μέλη του δικτύου μαρ-
τυρικών δήμων, καθώς και
οι πρόεδροι πολιτιστικών
συλλόγων Δαμάστας και Κα-
λής Συκιάς, μίλησαν για τα
ολοκαυτώματα που υπέστη-
σαν οι περιοχές αυτές και

την αγριότητα των αντιποί-
νων ενάντια στον τοπικό πλη-
θυσμό και τόνισαν τη σημα-
σία της διεκδίκησης των γερ-
μανικών οφειλών όχι ως μέσο
για την αποπληρωμή του
χρέους της χώρας αλλά για
την απονομή δικαιοσύνης
και για την ανάδειξη και δια-
φύλαξη της ιστορικής μνή-
μης.

Πραγματοποιήθηκε τέλος
η προβολή αποσπάσματος
της εκπομπής Ρεπορτάζ Χω-
ρίς Σύνορα Η Ελλάδα του
Χίτλερ με προσωπικές μαρ-
τυρίες από τη Μάχη της Κρή-

της και της ταινίας μικρού
μήκους του Πολεμικού Μου-
σείου Αθηνών με θέμα το
υποχρεωτικό κατοχικό δά-
νειο.

Εμφανώς συγκινημένη, η
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Κωνσταντίνα Κούνεβα, χαι-
ρέτησε την εκδήλωση στέλ-
νοντας ένα αντιπολεμικό μή-
νυμα.

Το παρόν έδωσαν και ο ευ-
ρωβουλευτής  της ΝΔ, Μι-
χάλης Κεφαλογιάννης και ο
ευρωβουλευτής με την ΕΛΙΑ,
Νίκος Ανδρουλάκης 

H Mάχη της Κρήτης και οι γερμανικές οφειλές στο Ευρωκοινοβούλιο.
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Περισσότερα από 13
εκατομμύρια ζώα βα-
σανίζονται και σκο-

τώνονται κάθε χρόνο στα ευ-
ρωπαϊκά εργαστήρια. Η Παγ-
κόσμια Ημέρα Κατάργησης
των Πειραμάτων σε Ζώα, που
εορτάζεται στις 24 Απριλίου
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, απο-
τελεί ημέρα αφύπνισής μας.
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούν-
ται πειραματόζωα σχεδόν
αποκλειστικά για ερευνητι-
κούς σκοπούς, αφού η χημι-
κή βιομηχανία και η βιομη-
χανία καλλυντικών είναι σχε-
δόν αποκλειστικά μεταπρα-
τικές. 

Εκατομμύρια ζώα γίνονται
κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο
«μοντέλα» έρευνας και ανά-
λυσης ασθενειών κάθε εί-
δους. Χρησιμοποιούνται σε
επιστημονικά εργαστήρια
προκειμένου να ελεγχθούν
η τοξικότητα νέων φαρμά-
κων, η επίδραση τοξικών και
χημικών ουσιών στην αν-
θρώπινη αναπαραγωγή, η
πρόκληση αλλεργιών, δερ-
ματικών προβλημάτων, καρ-
κίνου κ.ά. Περισσότερα από
25 εκατομμύρια σπονδυλωτά
ζώα χρησιμοποιούνται σε
πειράματα στις Ηνωμένες
Πολιτείες, συμπεριλαμβανο-
μένων των πιθήκων, χιμπαν-
τζήδων, ενώ χρησιμοποιούν-
ται σκύλοι, γάτες, κουνέλια,
ποντίκια, πουλιά, ζώα αγρο-
κτήματος και άλλα.

«Τα πειράματα για καλλυν-
τικά και προϊόντα οικιακής
χρήσης είναι λάθος και άσκο-
πα, καθώς υπάρχουν πολλές
εναλλακτικές λύσεις»Όπως
υποστηρίζουν οργανώσεις
υπέρ των δικαιωμάτων των
ζώων, τα πειράματα για καλ-
λυντικά και προϊόντα οικια-
κής χρήσης είναι λάθος και
άσκοπα, καθώς υπάρχουν
πολλές εναλλακτικές λύσεις.
Αν και οι δοκιμές σε ζώα
φαρμακευτικών και ορισμέ-
νων χημικών ουσιών απαι-
τούνται από τον νόμο, οι αν-
τιρρήσεις κατά της χρησιμο-
ποίησης ζώων σε δοκιμές
καλλυντικών εξακολουθούν
να ισχύουν, όταν εφαρμόζε-
ται σε χημικές και φαρμα-

κευτικές βιομηχανίες οι οποί-
ες ούτως ή άλλως ελέγχονται
από τον Οργανισμό Τροφί-
μων και Φαρμάκων και τις
υπηρεσίες προστασίας του
Περιβάλλοντος που λειτουρ-
γούν στα κράτη.

Κάθε οκτώ δευτερόλεπτα,
ένα ζώο πεθαίνει σε κάποιο
εργαστήριο, όπως αποκαλύ-
πτει η οργάνωση Animal Aid
για την ζοφερή πραγματικό-
τητα που βιώνουν τα πειρα-
ματόζωα. «Όχι μόνο η έρευνα
πάνω σε ζώα βλάπτει τα ίδια,
αλλά πιθανώς και τους ίδιους
τους ανθρώπους. Διαφορε-
τικά είδη αντιδρούν με δια-
φορετικό τρόπο στα διάφορα
είδη φαρμάκων και μεθό-
δων», αναφέρει η οργάνωση
Animal Aid. Ουσίες που μπο-
ρεί να φανούν ασφαλείς για

τα ζώα, ίσως τελικά αποδειχ-
θούν επικίνδυνες για τον άν-
θρωπο, ενώ παράλληλα,
πολλές θεραπείες για τον
άνθρωπο μπορούν να χα-
θούν, απλώς επειδή δεν πέ-
τυχαν στα ζώα, υποστηρίζει
η αναγνωρισμένη φιλοζωική
οργάνωση.
Καλλυντικά που 
δεν χρησιμοποιούνται
σε πειράματα με ζώα

Θα ξαναχρησιμοποιού-
σατε ποτέ τη μάσκαρα της
επιλογής σας αν γνωρίζατε
ότι προτού βάψει τις βλε-
φαρίδες σας, έχει πρώτα πε-
ράσει από τα μάτια κάποιων
ταλαίπωρων πιθήκων; Ή θα
ξαναγοράζατε το αγαπημέ-
νο σας σαμπουάν αν γνω-
ρίζατε ότι για να το χρησι-
μοποιήσετε εσείς έχει πρώτα
τυφλώσει αρκετά κουνέλια
μέχρι να θεωρηθεί το προ-

ϊόν ασφαλές; Πιστεύω πως
όχι. Γι αυτό, αρχίστε στο
εξής να διαβάζετε καλά τις
συσκευασίες των καλλυντι-
κών που αγοράζετε για να
διαπιστώνετε ότι δεν έχει
χρησιμοποιηθεί πειραματικά
σε ζώα. Για να τα εντοπίζετε
τα καλλυντικά που δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί σε
πειράματα με ζώα, αρχίστε
να ψάχνετε το σύμβολο
«Cruelty free» (το σήμα με

τον λαγό που χοροπηδά).
Τεστ ευαισθησίας των μα-

τιών
Αυτό το πείραμα περι-

λαμβάνει τον ερεθισμό των
ματιών τους με τοξικές ου-
σίες. Συνήθως αυτά τα ζωα
κρατιούνται με ανοιχτά μά-
τια, ειδικά τα κουνέλια που
δεν μπορούν να κλείσουν
τα βλέφαρα τους, για να μην
αποβάλουν μέσω δακρύων
τις ουσίες, και φυσικά στο

τέλος, τυφλώνονται. Υπο-
φέρουν από φρικτούς πό-
νους στα μάτια τους για του-
λάχιστον 21 ημέρες. Όταν το
πείραμα ολοκληρωθεί, τα
ζώα θανατώνονται ή χρησι-
μοποιούνται σε άλλα τεστ.
Δερματολογικά τεστ

Τα ζώα ακινητοποιούν-
ται, τους ξυρίζουν το τρί-
χωμα σε διάφορα σημεία
του σώματός τους και τους
ρίχνουν για περίπου εννέα
μήνες καυστικές ουσίες
ώστε να διαπιστώσουν σε
πόσο χρονικό διάστημα θα
διαβρωθεί το δέρμα τους.
Τεστ θανατηφόρας
δόσης

Το πείραμα αυτό περι-
λαμβάνει την μετά βίας χο-
ρήγηση από το στόμα, ή
την χορήγηση με ενέσεις
και εισπνοή, ουσιών που
σκοτώνουν προκειμένου να
διαπιστώσουν οι επιστήμο-
νες ποια είναι τα επιτρεπό-
μενα όρια κατανάλωσης
μίας χημικής ουσίας προτού
ο οργανισμός καταλήξει.
Αυτά τα πειράματα προκα-
λούν στα ζώα διάρροια,
εμετό, παράλυση, αιμορ-
ραγία από τα μάτια, τη
μύτη, το στόμα και το δέρ-
μα. Η διάρκεια αυτών μπο-
ρεί να διαρκεί μήνες έως
και χρόνια 

Πάνω από 13 εκατ. πειραματόζωα βασανίζονται 
και σκοτώνονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη.
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Οισχυρός άνδρας του ελλη-
νικού και ευρωπαϊκού μπά-
σκετ, ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Γιώργος Βασιλακόπουλος, έρχεται
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
στα τέλη της εβδομάδας στην Θρά-
κη προκειμένου να παραβρεθεί
στον τελικό του Κυπέλλου ΕΚΑΣΑ-
ΜΑΘ στην Κομοτηνή ανάμεσα στην
Φιλία Ορεστιάδας και τον Αστέρα
Καβάλας.

Όπως είναι γνωστό, η Ένωση
Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει
επιχειρήσει φέτος να αναβαθμίσει
τον θεσμό του κυπέλλου, που έχει
πάρει και το όνομα του εκλιπόντος
επί σειρά ετών μέλους του ΔΣ της
ΕΟΚ Τάσου Χαραλαμπίδη και στο
πλαίσιο αυτό, έχει προσκληθεί και
ο Βασιλακόπουλος.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Βασι-
λακόπουλος έχει καταρχήν απο-
δεχθεί την πρόσκληση και το Σάβ-
βατο που μας έρχεται να βρίσκεται
στην Κομοτηνή, μαζί με τον γενικό
γραμματέα της Ομοσπονδίας Τάκη
Τσαγκρώνη, που βρίσκεται σε ανοι-
χτή γραμμή με τους ανθρώπους
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τσαγκρώ-
νης ήταν εκείνος που ηγήθηκε
από διοικητικής πλευράς της απο-
στολής της Εθνικής Ομάδας στην
Ξάνθη τον περασμένο Αύγουστο
και μετέφερε στον Βασιλακόπου-
λο τις καλύτερες εντυπώσεις από
την θέρμη και την δίψα του θρα-
κιώτικου κοινού για το μπάσκετ.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, ο
Γιώργος Βασιλακόπουλος έχει δε-
σμευθεί για ανάθεση σημαντικών
διοργανώσεων το επόμενο διά-
στημα στην Θράκη. Έπαιξε μάλι-
στα σοβαρά η πιθανότητα διεξα-
γωγής του τελικού του κυπέλλου
Ελλάδος στην Ξάνθη, αλλά η σκέ-
ψη αποσύρθηκε μετά την πρό-
κριση δύο αθηναϊκών ομάδων σε
αυτόν.

Ο τελικός του κυπέλλου ΕΚΑ-
ΣΑΜΑΘ «Τάσος Χαραλαμπίδης»
θα διεξαχθεί στις 7.00 το βράδυ
του προσεχούς Σαββάτου στο
Κλειστό Γυμναστήριο Κομοτηνής.
Η γιορτή του μπάσκετ θα συμπέ-
σει με την γιορτή της πόλης της
Κομοτηνής και της επετείου από
την ενσωμάτωσή της στον εθνικό
κορμό 

Έρχεται στην Θράκη για τον τελικό 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γ. Βασιλακόπουλος

Σπουδαίας σημασίας νίκη πέτυχε η
ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Ξάνθης που κέρδισε

με 1-0 την ομάδα του Δικηγορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης «Αριστοτέλη», νίκη που
διατηρεί την ομάδα της Ξάνθης κοντά στις
δύο πρώτες θέσεις που δίνουν πρόκριση
για τα τελικά.

Το παιχνίδι που διεξήχθη στο γήπεδο
του Πετεινού ήταν αρκετά δυνατό με λίγες
καλές στιγμές στις δύο εστίες, ενώ και στα
δεύτερο ημίχρονο ο βαρύς αγωνιστικός
χώρος απο τις βροχοπτώσεις των τελευ-
ταίων ημερών δεν βοηθούσε ώστε να παι-
χτεί καλύτερο ποδόσφαιρο με το ματς να
έχει μπόλικο «ξύλο», που είχε ως αποτέλε-
σμα οι δύο ομάδες να μείνουν με παίκτη
λιγότερο, με τον επιθετικό  του Αριστοτέλη
Χριστιά να αποβάλετε για αντιαθλητικό
μαρκάρισμα στον Μπρατίδη, ενώ για πα-

ρόμοιο λόγο αποβλήθηκε στην συνέχεια
και ο Τσουβαλίδης για την ομάδα της Ξάν-
θης.

Το «χρυσό’ γκολ για τους Ξανθιώτες ση-
μείωσε στο 85� ο Γιάννης Μπρατίδης με
σουτ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια
σπουδαία νίκη απέναντι στη μια εκ των
διεκδικητών της πρόκρισης στην τελική
φάση. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Δ.Σ. Ξάν-
θης έφτασε τους 12 βαθμούς και την τρίτη
θέση, έναν λιγότερο απο τον Αριστοτέλη
που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ενώ
στην κορυφή βρίσκονται τα Γιάννινα με
15 βαθμούς. Το σημαντικό για την ομάδα
της Ξάνθης που έχει μπροστά της εκτός
έδρας παιχνίδι με την Κατερίνη, είναι το
γεγονός πως έχει να παίξει εντός έδρας με
τα Γιάννινα ενώ οι Γιαννιώτες έχουν παιχνίδι
με την ομάδα του Αριστοτέλη.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Γιάννης
Δρακίδης με βοηθούς τους Δανδανίδη και
Καραγιάννη.

Για την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου
Ξάνθης αγωνίστηκαν οι: Εφραιμίδης, Μπρα-
τίδης, Κεχαγιάς, Τσαρδακλής, Ρούφος,
Ντουμπάν, Τσουβαλίδης, Αργυρίου, Καπζά,
Καραμανάβης, Κιουτσούκ. Ενώ ως αλλαγή
πέρασαν στο παιχνίδι οι Πατεράκης, Για-
λάογλου και Ναθαναηλίδης 

Νίκησαν και έμειναν στο κόλπο 
της πρόκρισης οι Δικηγόροι της Ξάνθης!
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Γράφει ο Παύλος Νεράντζης

Στην Ελλάδα της φτώχειας
και του κοινωνικού απο-
κλεισμού, μετά από έξι χρό-

νια ύφεσης, οι
κάτοικοί της
παραμένουν
παχύσαρκοι. Η
χώρα μας, με-
ταξύ των «28»,
σύμφωνα με
την Eurostat,

βρίσκεται στις πρώτες θέσεις
στον πίνακα της παχυσαρκίας.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει
επιδημιολογική μελέτη του Χαρο-
κόπειου Πανεπιστημίου (Αύγου-
στος 2015), που δημοσιεύτηκε
στο Europaean Journal of Nutri-
tion: η Ελλάδα έχει παγκοσμίως
το υψηλότερο ποσοστό παιδικής
παχυσαρκίας (33,4%), μεγαλύ-
τερο ακόμη και από τις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Η ποιότητα της διατροφής μας
μάλιστα αναμένεται να χειροτε-
ρέψει, αν τελικά υπογραφεί η
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμ-
πορίου και Επενδύσεων Ηνωμέ-
νων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, (TTIP). Τα βιομηχανικά λόμπυ
τροφίμων θα υπερισχύσουν της
κοινωνίας των πολιτών και τα θέ-
ματα υγείας θα παραμεριστούν
προς χάριν του κέρδους.
Κι αυτό τη στιγμή που παιδιά υπο-
σιτίζονται κι άλλα μέχρι πρό-

σφατα λιποθυμούσαν λόγω αδυ-
ναμίας των γονιών να τα θρέψουν
ή έλλειψης φαγητού σε παιδικούς
σταθμούς.
Φθηνά και ανθ-υγιεινά
Το παράδοξο έχει την ερμηνεία
του. Οι περισσότεροι εξακολου-
θούν ν΄ αγοράζουν και να γεμί-
ζουν το πιάτο τους με κριτήρια το
κόστος και την εμφάνιση της τρο-
φής. Δηλαδή την τιμή, την όψη
και το περιτύλιγμα. Φθηνά στην
αγορά, γρήγορα και εύκολα στο
μαγείρεμα, λόγω έλλειψης χρό-
νου στην καθημερινότητα. Οι κα-
ταναλωτές προτιμούν ό,τι η δια-
φήμιση και οι προσφορές, τούς
υπαγορεύουν, χωρίς να ενδιαφέ-
ρονται ιδιαίτερα  για την ποιότητα,
δηλαδή τη θρεπτική αξία του
προϊόντος.
Αυτή ήταν η συμπεριφορά της
πλειοψηφίας προ κρίσης. Η ίδια
και μάλιστα με μεγαλύτερη έν-
ταση εκδηλώνεται σήμερα σε μία
χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος
των οικογενειακών δαπανών
(20,5%, ΕΛΣΤΑΤ) αφορά στη δια-
τροφή.
Διατροφικά σκάνδαλα κάθε τόσο

«σκάνε», παρτίδες τροφίμων κατά-
σχονται πού και πού, αλλά «τι να
κάνεις όταν η τσέπη είναι άδεια.
Υποχρεωτικά παίρνεις το φθηνό-
τερο» λένε πολλοί. Η οικονομική
κρίση, κοντολογίς, σε συνδυασμό

με την έλλειψη διατροφικής παι-
δείας είχε ως συνέπεια να χειρο-
τερέψει το πιάτο μας. In extremis,
τρώμε εύγευστα… σκουπίδια.
Το (φθηνό) κρέας, για παράδειγμα,
εξακολουθεί ν΄ αποτελεί ένα από
τα βασικά συστατικά του ελληνι-
κού διαιτολογίου. Δείγμα δήθεν
ευμάρειας και καλοφαγίας, αλλά
και σύμβολο του fast food, το
κρέας μέσα σε δύο δεκαετίες, από
τις αρχές του ΄70, αντικατέστησε
όσπρια, ζυμαρικά  και λαχανικά,
που θεωρούνται δήθεν φτωχά σε
θρεπτικές αξίες τρόφιμα.

Τα οπωροκηπευτικά, εξάλλου, συ-
νήθως «τιγκαρισμένα» σε φυτο-
φάρμακα, πωλούνται χωρίς
έλεγχο, όπως και προϊόντα no
name, που διατίθενται σε σούπερ
μάρκετ, δίχως να τηρούν τους κα-
νόνες ασφαλείας τροφίμων.
Το χρηματιστήριο 
τροφίμων
Η βιομηχανοποιημένη τροφή,
που στηρίχθηκε στην αποκαλού-
μενη «πράσινη επανάσταση»
αποδείχθηκε εξαιρετικά επικίν-
δυνη για την ανθρώπινη υγεία και

το περιβάλλον. Να υπενθυμίσω
τη νόσο των τρελών αγελάδων
και μετέπειτα των πτηνών, την
ανίχνευση διοξινών και σαλμονέ-
λας σε κοτόπουλα, τον αφθώδη
πυρετό σε χοιρινά, τα υπολείμ-
ματα φυτοφαρμάκων και νιτρι-
κών σε λαχανικά;
Όλα αυτά είναι συμπτώματα ενός
στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης
στους τομείς της αγρο-κτηνοτρο-
φίας και της τυποποίησης τροφί-
μων. Το επιχείρημα ότι η εντατι-
κοποίηση της γεωργίας είναι
αναγκαία, διότι πρέπει να θρα-

Τα... εύγευστα σκουπίδια που τρώμε, η TTIP και εναλλακτικές λύσεις.
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φούν εκατομμύρια άνθρωποι
ανατρέπεται από το γεγονός ότι
στην ανεπτυγμένη Δύση το 30%
των τροφίμων πετιέται στα απορ-
ρίμματα τη στιγμή που στην
Αφρική ο κόσμος λιμοκτονεί.
Ουδέποτε θα είναι αρκετά τα μέ-
τρα ασφαλείας της ΕΕ και διεθνών
οργανισμών για ν΄ αποτρέψουν
μικρά και μεγάλα διατροφικά εγ-
κλήματα.
Τα αποτελέσματα της κακής ποι-
οτικά διατροφής είναι οφθαλμο-
φανή και δεν περιορίζονται μο-
νάχα στην παχυσαρκία και στους
καρκίνους του πεπτικού συστή-
ματος που θερίζουν. Σε μια παγ-
κοσμιοποιημένη αγορά, η απε-
λευθέρωση των τιμών στον
κλάδο των τροφίμων είχε ως συ-
νέπεια να «παραδώσουμε» την
καθημερινή μας διατροφή σε με-
γάλα οικονομικά συμφέροντα, τα
οποία, κερδοσκοπούν, χωρίς,
όπως φαίνεται, να εγγυώνται τη
δημόσια υγεία.
Το σύγχρονο πρότυπο διατροφής,
που επέφερε ήδη τεράστια κέρδη
σε πολυεθνικές εταιρίες και βιο-
μηχανίες τροφίμων είχε ως συνέ-
πεια να εξαφανίσει από την
αγορά, από το πιάτο μας, παρα-
δοσιακά προϊόντα και είδη, που
συνδέονται με την ιστορία και τον
πολιτισμό κάθε τόπου.
Στην Ελλάδα ιδιαίτερα όπου οι
κλιματικές συνθήκες ευνοούν την
καλλιέργεια οπωροκηπευτικών
και θα μπορούσε να γίνει ο παρά-
δεισος της βιολογικής καλλιέρ-
γειας με εξαγωγές σ΄ όλον τον κό-
σμο, το κράτος δεν δίνει κίνητρα
και οι έλεγχοι από την παραγωγή
έως την κατανάλωση είναι πλημ-
μελείς.
Εκατοντάδες είδη της χλωρίδας
και πανίδας, που για δεκαετίες και
σε πολλές περιπτώσεις για αιώνες,
όπως προκύπτει από ιστορικά έγ-
γραφα, συνδέονταν με την τοπική
οικονομία και την κουζίνα, - ως
στοιχείο, που συνδέεται αναπό-
σπαστα με τον πολιτισμό-, δεν
υπάρχουν πια. Εξαφανίστηκαν ή
παραμερίστηκαν από τη βιομη-
χανοποίηση, την ομογενοποίηση,
την εμπορευματοποίηση της δια-
τροφής.
Η TTIP στο πιάτο μας
Η κατάσταση θα γίνει ακόμη χει-
ρότερη αν υπογραφεί η TTIP, δη-
λαδή η συμφωνία ελεύθερου εμ-
πορίου και επενδύσεων  μεταξύ
ΗΠΑ και ΕΕ.
Εάν η Γηραιά Ήπειρος υποκύψει
τελικά στις πιέσεις της άλλης
πλευράς του Ατλαντικού, το σκη-
νικό θα αλλάξει στον τομέα της
παραγωγής και διακίνησης ειδών
διατροφής. Θα περιοριστεί ο
έλεγχος στη χημική επεξεργασία
τροφίμων, δεν θα απαγορεύεται
πλέον η πώληση γενετικά τροπο-
ποιημένων προϊόντων στην Ευ-
ρώπη, δεν θα είναι αναγκαίο να

αναγράφεται στις ετικέτες των ει-
δών διατροφής η προέλευση των
πρώτων υλών, όπως συμβαίνει
σήμερα, δεν θα προστατεύονται
τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευ-
σης, κλπ.
Κοντολογίς η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα υποβιβάσει τα πρότυπα ασφα-
λείας για τα τρόφιμα σ΄ εκείνα των
Ηνωμένων Πολιτειών. Πράγμα
που αν συμβεί θα σημαίνει χειρό-
τερη ποιοτικά διατροφή και
ακόμη μεγαλύτερη κυριαρχία των
πολυεθνικών βιομηχανιών τροφί-
μων σε βάρος της τοπικής παρα-
γωγής και οικονομίας.
Οι εναλλακτικές λύσεις
Το ερώτημα που τίθεται συνεπώς
είναι αν υπάρχει εναλλακτική
λύση. Αν στην Ελλάδα, όσοι δεν
είναι σε θέση να ξοδέψουν κι ένα
ευρώ επιπλέον στη διατροφή

τους, ζώντας κάτω από τα όρια
της φτώχειας, μπορούν να διεκ-
δικήσουν μια ποιοτικά καλή δια-
τροφή.
Η οικονομική κρίση ήταν πράγ-
ματι μια ευκαιρία για χιλιάδες αν-
θρώπους να εκφράσουν την αλ-
ληλεγγύη τους, για ν΄ αλλάξουν
αντιλήψεις, για να αναζητήσουν
διαφορετικούς τρόπους κάλυψης
των διατροφικών τους αναγκών.
Η παροχή εκτάσεων γης από δή-
μους σε ιδιώτες για να καλλιερ-
γήσουν, η δημιουργία λαχανόκη-
πων σε προαύλια σχολείων και
παιδικών σταθμών, το κίνημα χω-
ρίς μεσάζοντες, συνεταιριστικές
πρωτοβουλίες στη βάση των αρ-
χών της κοινωνικής οικονομίας
για τη διάθεση προϊόντων δια-
τροφής (bio-coop), η ανάπτυξη
δικτύων διανομής απευθείας από

επιλεγμένους αγρότες και συλλο-
γικότητες παραγωγών σε ομάδες
καταναλωτών, οι κουζίνες κοινω-
νικής αλληλεγγύης  είναι η απάν-
τηση στη λαίλαπα της οικονομι-
κής κρίσης. Και ήρθαν να
προστεθούν σε ήδη υπάρχουσες
κινήσεις, ελληνικές και διεθνείς,
που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της διατροφής και της βιο-
ποικιλότητας στη χώρα μας, όπως
η Slow Food, η Fair Trade, η εναλ-
λακτική κοινότητα «Πελίτι», οι
ομάδες βιοκαλλιεργητών, κ.ά.
Κοινός παρανομαστής και ταυτό-
χρονα στόχος όλων αυτών των κι-
νήσεων, που με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο αμφισβητούν το σύγ-
χρονο πρότυπο διατροφής, είναι
ο εξής: σε μία περίοδο ανέχειας η
αναζήτηση μιας ποιοτικά καλής
διατροφής δεν είναι πολυτέλεια,

ούτε προνόμιο των εύπορων,
αλλά βασική συνιστώσα ενός δια-
φορετικού τρόπου ζωής που σέ-
βεται το περιβάλλον, που δίνει έμ-
φαση στην ισόρροπη αειφόρο
ανάπτυξη και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας, που δίνει προ-
τεραιότητα στην προβολή των
τοπικών προϊόντων και την ενί-
σχυση της τοπικής οικονομίας.
Αντί να λέμε ότι η οικονομική
κρίση είχε ως συνέπεια να χειρο-
τερέψει η διατροφή μας, μπο-
ρούμε να πούμε ότι η οικονομική
κρίση είναι μία καλή ευκαιρία για
να καλυτερέψουμε την ποιότητα
της διατροφής μας.
Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα
της Ομάδας Αστικών και Περια-
στικών Καλλιεργειών (ΠΕΡΚΑ) στη
Θεσσαλονίκη, που εδώ και πέντε
χρόνια καλλιεργεί λαχανόκηπους
στο στρατόπεδο Καρατάσου.

Αποκτείστε αυτάρκεια στην
τροφή σας, ελέγξτε μόνοι σας την
ποιότητα των τροφίμων, ζήστε
την εμπειρία της συνεργατικής
καλλιέργειας.
Μ΄ άλλα λόγια, είναι σημαντικό
για τη σωματική υγεία και την ψυ-
χική μας διάθεση να γνωρίζουμε
τη διαδικασία από τη σπορά μέ-
χρι τη συγκομιδή και τον καρπό
που φτάνει στο πιάτο μας.
Το κράτος πού είναι;
Το εγχείρημα προφανώς δεν είναι
εύκολο, αλλά όποιος τόλμησε
βγήκε κερδισμένος. Η διεθνής εμ-
πειρία έχει δείξει ότι ανάλογες
πρωτοβουλίες βασίζονται στην
αυτοοργάνωση και διαχειρίζονται
από την κοινωνία των πολιτών,
αλλά η ανάπτυξή τους εξαρτάται
–και συνεπώς προϋποθέτει- τη

στήριξή τους από κυβερνήσεις
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε
σε νομοθετικό επίπεδο, είτε στην
παροχή κινήτρων.
Χαρακτηριστικό είναι το παρά-
δειγμα στη γειτονική Ιταλία, όπου
δεκάδες οργανώσεις, που δρα-
στηριοποιούνται εδώ και δεκαε-
τίες στον τομέα της ποιότητας της
διατροφής, της διατήρησης της
βιοποικιλότητας, της ενίσχυσης
αγροτών σε χώρες του Τρίτου Κό-
σμου και του ηθικού εμπορίου,

«εισακούονται» από κυβερνητι-
κούς παράγοντες. Το σύγχρονο
μοντέλο διατροφής δεν ανατρέ-
πεται, αλλά δημιουργούνται
ισχυρά ρήγματα, καθώς καλλιερ-
γείται μια διατροφική παιδεία.
Το 2014 υπεγράφη το Πρωτό-
κολλο του Μιλάνου για μια παγ-
κόσμια συμφωνία για τα τρόφιμα

και τη διατροφή, αντίστοιχη του
Κιότο για το κλίμα, με στόχο τη
βελτίωση της υγείας και τη μεί-
ωση της σπατάλης τροφίμων στις
πόλεις, την οποία ένα χρόνο αρ-
γότερα υπέγραψε ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης.
Η Fair Trade Hellas αναζητά συμ-
μάχους στο χώρο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης ώστε σε κάθε δήμο
να δημιουργηθούν Συμβούλια
Διατροφικής Πολιτικής που θα
αποφασίζουν και θα καταρτίζουν
την τοπική διατροφική πολιτική,
αλλά προς το παρόν απευθύνον-
ται σε «ώτα μη ακουόντων».
Ακόμη και το κυβερνών κόμμα
που είχε υποστηρίξει το κίνημα
χωρίς μεσάζοντες την περίοδο
που ήταν στην αντιπολίτευση, σή-
μερα, ενδεχομένως δέσμια συμ-
φερόντων,  αρνείται να αναγνω-

ρίσει αυτές τις αγορές,
επικαλούμενη ασάφεια του νόμου,
τη στιγμή που θα μπορούσε χω-
ρίς κόστος, πολιτικό ή οικονομικό,
να νομοθετήσει και να συμβάλει
στην ανάπτυξη κινήσεων κοινω-
νικής ευθύνης στον τομέα της
διατροφής και εν τέλει ενός δια-
φορετικού πρότυπου διατροφής.
Το αποτέλεσμα αυτής της θεσμι-
κής ολιγωρίας είναι οφθαλμοφα-
νές: οι όποιες προσπάθειες της
κοινωνίας των πολιτών, των δι-
κτύων να κινήσουν τα νήματα
ώστε να αλλάξουν διατροφικές
συνήθειες οι Έλληνες ακροβα-
τούν ανάμεσα στην αδιαφορία
και σε ανυπέρβλητα γραφειοκρα-
τικά εμπόδια.
Οι αποκαλύψεις για το περιεχό-
μενο της TTIP ας είναι ένα σήμα
κινδύνου για όλους 
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Μην ξεχάσω να πάω...
��ΒΒιβλιοπροτάσειςιβλιοπροτάσεις

Tην Τετάρτη στο Ίδρυμα ο Αύγουστος Κορτώ
Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, στις 20.00, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, το

βιβλιοπωλείο «Σπανίδης» και οι εκδόσεις «Πατάκη», φιλοξενούν στην Ξάνθη τον
συγγραφέα Αύγουστο Κορτώ και παρουσιάζουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Νεοελληνική
Μυθολογία»:

«Καλώς το παλικάρι μου» λέει ο Ουρανός στον Κρόνο που ζύγωνε απ’ την άκρη της
παραλίας κρατώντας κάτι περίεργο στο χέρι, κρυμμένο απ’ την αντηλιά.

«Γεια σου, φάδερ» απαντά εκείνος. «Ήρθα να παίξουμε ρακέτες».
«Μπαλάκια δε βλέπω».
«Κι ούτε θα ξαναδείς».
Πόσα ξώγαμα είχε τέλος πάντων ο Δίας; Τι έπινε η Πυθία κι έβγαζε τέτοιους

αλλοπρόσαλλους χρησμούς; Ήταν όντως δώδεκα οι άθλοι της Ηρακλάρας ή μήπως ο
Ευρυσθέας του ‘παιξε μπινιά στο ενενήντα; Κι η κοπελιά η Ειλείθυια ήταν στ’ αλήθεια
τόσο στόκος όσο αφήνει να
εννοηθεί τ’ όνομά της ή
πρόκειται για παρεξήγηση και
την κακολογούνε τζάμπα;

Σ’ αυτά και σ’ άλλα φλέγοντα
ερωτήματα έρχεται ν’
απαντήσει η Νεοελληνική
μυθολογία. Παρωδώντας τους
μύθους του Ησίοδου με τρόπο
παραληρηματικό και σ’ έναν
διαρκή διάλογο με την
αξεπέραστη Ελληνική
μυθολογία του Τσιφόρου, το
βιβλίο που κρατάτε στα χέρια
σας αναπλάθει όλες τις
αγαπημένες ιστορίες των
παιδικών μας χρόνων,
φωτίζοντας την ιλαρή πλευρά
της συναρπαστικής περιπέτειας
που οι αρχαίοι Έλληνες σκαρφίστηκαν για να ερμηνεύσουν τον κόσμο. Γιατί χωρίς τους
θεούς, τους ημίθεους και τα ατέλειωτα καμώματά τους η αλήθεια που γύρευαν και
γυρεύουν ακόμα οι φιλόσοφοι ίσως και να ‘ναι λίγο βαρετή. (Από την παρουσίαση στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Σοφία Κωνσταντινίδου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού

Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης «Η Γέφυρα».
Μουσική Εισαγωγή:  Χάρης Ξυλάς, σαξόφωνο   Δήμος Σταθούλης, κιθάρα.
Ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ γεννήθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη και ζει στα

Εξάρχεια.
Η «Τέλεια γυναίκα» του Ιάκωβου Μυλωνά στο Θέατρο «Ανατολικά του Νέστου» στις 21

Μαΐου
‘’Η Τέλεια γυναίκα’’ του Ιάκωβου Μυλωνά έρχεται στο θέατρο Ανατολικά Του Νέστου

στις 21  Μαίου στις 9.00 . Ένα από τα έργα που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε! . Ο Ιάκωβος
Μυλωνάς  επιστρέφει σε έναν μοναδικό ρόλο, με μία ερμηνεία καθηλωτική.

Όταν τα όνειρα δε γίνονται πραγματικότητα την κατάλληλη στιγμή, τότε μπορεί να
γίνουν εφιάλτες. Ο Ιάκωβος Μυλωνάς τα έκανε κωμωδία!

Τα παιδικά χρόνια, ο πρώτος έρωτας, η ζωή που ζούμε για να είναι ευχαριστημένοι οι
άλλοι, οι άπληστες
σχέσεις, η μοναξιά, η
αναζήτηση του
ιδανικού, του
τέλειου,  η λύτρωση,
κυριαρχούν στην
σκηνή. Όλα αυτά
δοσμένα με πάρα
πολύ χιούμορ, γιατί
έτσι κι αλλιώς τα
σοβαρότερα
πράγματα λέγονται
στα αστεία. Μια
συγκινητική
κωμωδία που θα σας

κάνει να γελάτε και να δακρύζετε συγχρόνως.
Ένα εξαιρετικό ανέβασμα με υπέροχη σκηνοθεσία και μουσική. Μία δυνατή παράσταση

που θέτει και απαντά σε πολλά ερωτήματα.
Τηλ. Για κρατήσεις θέσεων 6973498913 

 άντρες και μια γυναίκα ταξιδεύουν με το φορτηγό πλοίο Μήδεια, με προορισμό την
Αϊτή. Ο κύριος Μπράουν, χωρίς ρίζες, χωρίς οικογένεια, χωρίς πίστη. Ιδιοκτήτης
ξενοδοχείου στο Πορτ-ω-Πρενς, που το κληρονόμησε από μια σχεδόν άγνωστή του
γυναίκα: τη μητέρα του. Ο κύριος και η κυρία Σμιθ, Αμερικανοί, ιδεολόγοι, σταυροφόροι
της χορτοφαγίας, που πιστεύουν με πάθος και αθωότητα ότι μπορεί να εξαλείψει τη βι-
αιότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και ο αξιαγάπητος κύριος Τζόουνς: Είναι
πράγματι ταγματάρχης; Έχει πολεμήσει στη Βιρμανία; Ή μήπως είναι ένας ψεύτης, ένας
επιτήδειος απατεώνας με σκοτεινό παρελθόν και ανεξιχνίαστες προθέσεις; Αϊτή: η λεη-
λατημένη χώρα της δικτατορίας του Πάπα Ντοκ και της παραστρατιωτικής οργάνωσης
των Τοντόν Μακούτ, τόπος διαφθοράς, βίας και βαρβαρότητας, όπου
όλα είναι ρευστά και αβέβαια, όπως τα ορίζουν οι
κυνικοί της κάθε εξουσίας, μέσα κι έξω από τη
χώρα. Εδώ οι ήρωες, άλλοι στρατευμένοι κι
άλλοι παθητικοί θεατές, θα παίξουν ο καθένας
τον ρόλο του, μέχρι να έρθει η ώρα του θανάτου
ή η ώρα της αλήθειας. Θεατρίνοι που υποδύονται
τον έρωτα δίχως να τον βιώνουν πραγματικά,
παίζουν με τον κίνδυνο δίχως να πιστεύουν
σε έναν ανώτερο σκοπό, κοντοστέκονται στις
παρυφές της ζωής κρυμμένοι πίσω από μάσκες.
Ατμόσφαιρα έντασης, στοιχεία αστυνομικού,
ερωτικού και πολιτικού μυθιστορήματος, πλο-
κή που ξαφνιάζει, αγωνία που κορυφώ-
νεται. Ο Γκράχαμ Γκρην στο βιβλίο του
«Θεατρίνοι», εκδόσεις Πόλις, καταγράφει την
περιπέτεια της Αϊτής αλλά και κάθε ατομικής
ύπαρξης, αποδίδοντας άλλοτε με βρετανικό φλέγ-
μα και άλλοτε με ειρωνεία το κωμικό στοιχείο
που συνοδεύει την τραγική εμπειρία, τα πολιτικά
παιχνίδια, την ηθική αμφιθυμία και την αναζή-
τηση νοήματος μέσα στο χάος.

«Παλιά, όταν περνούσε το τρένο, χαιρετούσα.
Τώρα όχι. Το ’κοψα. Μου λείπει ο ενθουσιασμός
και μου περισσεύει η θλίψη» παραδέχεται η
δεκαεξάχρονη Νεφέλη. Και πηγαινοέρχεται «σαν
υβρίδιο προγραμματισμένο» σχολείο-σπίτι-φρον-
τιστήριο γυρεύοντας να αυτοπροσδιοριστεί. Ζωή
σαν σκόρπια κομμάτια παζλ ή σαν σημειώσεις σε σκόρπιες
σελίδες. Αδερφικές κόντρες, φιλία, προδοσία, έρωτας, η ανάγκη
να οραματιστείς ένα μέλλον που «δεν το θεωρείς ακριβώς προσωπική σου υπόθεση». Τι
κι αν είναι άνοιξη; Όλα γύρω και μέσα της καταρρέουν∙ κι αυτή η ανάγκη της να
οραματιστεί κάτι καλύτερο πρέπει να μείνει ζωντανή, παρόλο που «έτσι ξαφνικά σαν να
συνειδητοποιώ ότι η λέξη “μέλλον” δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει για μένα». Αλλά, που
να πάρει, όσο κι αν ο κόσμος είναι σκατά, η ζωή είναι όμορφη. Δεν μπορεί, κάτι πρέπει
να υπάρχει που να μπορεί να εμπνεύσει…Και να που έρχονται αναπάντεχα η μουσική
και η ποίηση για να φωτίσουν ακόμη και την πιο άχαρη ή σκληρή ζωή. Για να αντέξεις…
για να ελπίζεις... για να φτιάξεις το δικό σου παραμύθι και να πιστέψεις σ’ αυτό… για να
ταξιδέψεις σαν σύννεφο… για να ονειρευτείς και να έχεις δικαίωμα σε μια ζωή καταδικιά
σου «με αξιοπρέπεια και λίγη ομορφιά». Η Αγγελική Δαρλάση στο βιβλίο της «Με
λένε…σύννεφο», εκδόσεις Πατάκης, δεν προσπαθεί καθόλου να περιγράψει με ροζ
χρώμα τη ζωή των εφήβων. Επιτίθεται, μάλιστα, άγρια στο ροζ που η κοινωνία επιβάλλει
προκλητικά στο γυναικείο φύλο. Μόνο προς το τέλος του βιβλίου γαληνεύει λίγο και, με
περισσή μελαγχολία όμως, φωτίζει τη ζωή της ηρωίδας της με λίγη γονεϊκή τρυφερότητα
και μεταμέλεια, με την ανατολή ενός εφηβικού έρωτα και με μια παλιά φιλία που επανα-
προσδιορίζεται. Η Νεφέλη της Δαρλάση είναι χειμαρρώδης και απόλυτα αληθινή. Δε
μασάει τα λόγια της και κοιτάζει τον κόσμο των ενηλίκων με καθαρό κριτικό μάτι και
τους τα λέει με την εφηβική ορμή της, χωρίς να κολώνει σε τίποτε 
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μικρές ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Γυναίκα 28 χρονών, 
έμπειρη νοικοκυρά,

αναλαμβάνει τον καθαρισμό
σπιτιών ή καταστημάτων,

τη φύλαξη παιδιών
και τη φροντίδα

ηλικιωμένων.
Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 6957353132
e-mail:

noyrie@hotmail.com

Καθηγητής μαθηματικών με φροντιστηριακή
πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Τιμές
προσιτές. Τηλ: 25410 65025, 6972086912

Αναζήτηση εργασίας,
απογευματινές ώρες. 

Τηλ: 6978144655

Κυρία Ελληνίδα
με εμπειρία αναλαμβά-
νει τη φύλαξη μικρού

παιδιού ή ηλικιωμένης.
Τηλ: 6934571341

Φιλόλογος με 8ετή φροντιστηριακή πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, σε μαθητές 

γυμνασίου – λυκείου.Τιμές: Γυμνάσιο 10 ευρώ,
Λύκειο 15 ευρώ, 
Τηλ. 6936816272 

Παράδοση μαθημάτων
γιόγκα,χαλαρωτικές

ασκήσεις
και υγιεινή.

Τηλ: 6976096857

Πωλείται οικόπεδο 4,3 στρέμματα στη
Διομήδεια Ξάνθης, πίσω από το Alexan-

der. Πληροφορίες  6947127219

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
διαμέρισμα 70 τμ,

με σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια,
κουζίνα, WC, στην περιοχή

Δεξαμενή Καβάλας 
(οδός Θεσ/νίκης 24). 

Βρίσκεται κοντά σε στάση
Αστικών. 

Πληροφορίες 
κ. Εύη τηλ. 6909796736

Πωλείται παραθαλάσσια διώροφη 
οικία 45 τμ/όροφο στον Αϊ Γιάννη Αβδήρων, 150 μ. από τη θάλασσα 

σε ένα στρέμμα οικόπεδο και δυνατότητα 100 τ.μ. επιπλέον 
δόμησης, με αυτόνομη θέρμανση, ηλεκτρικές συσκευές, 

μπάρμπεκιου κ.ά. πλήρως νόμιμο. Πληροφορίες 6947127219

ENOIKIAZETAI τριάρι
Σολωμού 7 στον πέμπτο
όροφο και το τηλέφωνο

ειναι 6978802530

Δίκτυο κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 

Ζητούνται 
άτομα ικανά, δυναμικά 

από κοινωνική συνεταιριστική 
επιχείρηση για συνεργασία. 

Πληροφορίες http://successplan.website-
aboutme.com/

6948336610 (Vodafone) 

Πωλείται παντοπωλείο
με σταθερή πελατεία

λόγω συνταξιοδότησης
τηλέφωνο επικοινω-

νίας: 6989656642 

Δαβιτίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Msc στην
Υδραυλική Μηχανική Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον Μόνι-

μος Ενεργειακός Επιθεωρητής Μέλος Αντιπροσωπίας ΤΕΕ
Θράκης Θυατείρων 28,Ξάνθη, T.K. 67100 

Τηλ.: +30 2541065473 & 6976908097 
Εmail: pdavitidis@windowslive.com

ΠωΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 700 τ.μ. 
εντός σχεδίου στο κέντρο 

της Διομήδειας 
Ποσοστό κάλυψης 70%

Μέγιστη δόμηση 400 τ.μ.
Πληροφορίες - Γιώργος .

6973002234  

Ενοικιάζεται στούντιο επιπλωμένο με διπλό κρεβάτι, κου-
ζινάκι, πλυντήριο, κλιματιστικό, ψυγείο, δωρεάν θέρ-

μανση, τέντα και λίγα κοινόχρηστα. 
Τυρολόης 5 Γ’ όροφος, 

τηλ: 6983794047

Νοσηλεύτρια με εμπειρία και προϋπηρεσία 
3 ετών στο Νοσοκομείο Ξάνθης, ζητά ανάλογη 

εργασία (Φροντίδα ηλικιωμένων, 
φύλαξη παιδιών ή εργασία σε ιατρείο) 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2541064844 & 6947655646.

Αναγγελία Γάμου
Ο Αρίκας Σταμάτιος του Πασχάλη, γεννημένος 

το 1965 στην Τασκένδη, κάτοικος Ξάνθης, ιδιωτικός
υπάλληλος, θα παντρευτεί στο Δημαρχείο Σουφλίου,

την Ελευθεράκη Δήμητρα του Ελευθερίου, 
γεννημένη το 1962 στο Εράσμιο Ξάνθης, 

κάτοικο Ξάνθης, ιδιωτική υπάλληλο.

Αναγγελία Γάμου
Ο Παπαδημητρίου Παναγιώτης του Δημητρίου 

γεννημένος το 1989 στην Αθήνα, κάτοικος Ξάνθης 
και επαγγέλματος στρατιωτικός, θα παντρευτεί 
στο Δημαρχείο Λαυρίου την Διβάρη Κατερίνα 

του Χαράλαμπου, γεννημένη στην Αθήνα το 1989, 
κάτοικος Ξάνθης κι επαγγέλματος νηπιαγωγός.

23
Τετάρτη 11 Μαίου 2016

Αγγελίες
tolmi@otenet.gr



Στη συζήτηση που
έγινε στην ολομέλεια

της Βουλής για το
Νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας για
την Έρευνα μίλησε ο
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Στάθης Γιαννακίδης.
Μεταξύ άλλων αφέρθηκε
στην εξομοίωση των
Ολυμπιονικών της
Ρομποτικής με τους
νικητές των υπολοίπων
επιστημονικών
ολυμπιάδων για την
εισαγωγή σε μεμονωμένα
τμήμα των ΑΕ, την
ποσόστωση για την
εισαγωγή μειονοτικών
στην Πυροσβεστική
καθώς και στο θέμα της
επίσκεψης του Γυμνασίου
του Δροσερού στον
Πρωθυπουργό. Στο
σημείο αυτό εξαπέλυσε
επίθεση σε μερίδα των
τοπικών ΜΜΕ
κατηγορώντας για
διαστρέβλωση
γεγονότων,
μικροκομματική
εκμετάλλευση και
συστηματική επίθεση
στο ΣΥΡΙΖΑ
σημειώνοντας  «Το
καθεστώς ιδιότυπης
ασυλίας μηχανισμών του
παρελθόντος έχει
παρέλθει προ πολλού. Η
πολιτεία έχει νόμους και
κανόνες, που ισχύουν για
όλους κι αυτή η
κυβέρνηση δε θα παρέχει
σε ορισμένους την
ασυλία, που είχαν
συνηθίσει τα τελευταία
χρόνια»

Σε συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε

στις αρχές αυτής της
εβδομάδας επικυρώθηκε
πλέον η συμφωνία
μεταξύ των ΟΤΑ της
περιφερειακής ενότητας
Ξάνθης και ειδικότερα
εκείνων που θα είναι
μέτοχοι της νέας
Αναπτυξιακής Εταιρείας,
για την υποβολή

φακέλου στα πλαίσια της
προκήρυξης για το νέο
LEADER. Η εταιρεία που
θα έχει την μορφή
Αστικής ΜΚΕ υπό
σύσταση θα είναι ο νέος
φορέας διαχείρισης του
εν λόγω προγράμματος
και φυσικά ο λόγος της
δημιουργίας του είναι να
μην χαθεί από την
περιοχή μας ένα τόσο
σημαντικό πρόγραμμα
επιδότησης αλλά και να
μην το διαχειριστεί για
λογαριασμό της δικής
μας περιοχής  καμία άλλη
Αναπτυξιακή όμορου
Νομού, με ό,τι αυτό θα
συνεπαγόταν. 

Δεν θα αναφερθούμε
τώρα στην

Αναπτυξιακή Νομού
Ξάνθης ΟΤΑ ΑΕ που
ακόμη βρίσκεται σε
διαδικασία εκκαθάρισης
και με τεράστια  χρέη
προς υπαλλήλους,
προμηθευτές, εφορία και
ΙΚΑ από το 2009. Το θέμα
πλέον έχει πάρει το
δρόμο της δικαιοσύνης
και θα τα πούμε εν καιρώ
τα νεότερα! 

Συνεχίζει
απροκάλυπτα να

κραυγάζει και να
ωρύεται ο γνωστός
άγνωστος καβαλάρης
της ψυχής του και των
ονείρων του προς πάσα
κατεύθυνση και ειδικά
προς το Δήμο Ξάνθης για
τις απευθείας αναθέσεις
που κάνει. Δεν ξέρουμε
με τι ποσά θα ήταν
ευχαριστημένος  ο
ευαίσθητος και άδολος
καβαλάρης ψυχών. Ποιο
είναι το δικό του budget
με το οποίο επιτέλους

ίσως θα άλλαζε το
τροπάριο , κανακεύοντας
τους υπευθύνους του
Δήμου Ξάνθης και τον
Δήμαρχο;;; Αλλά  προς
ενημέρωση ημών και
υμών σας παραθέτουμε
τα εξής στοιχεία :
Απευθείας αναθέσεις,
δημοσιεύσεις,
παραγωγές και τα
συναφή  που δόθηκαν
από φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης και όχι
μόνο,  τον τελευταίο
χρόνο στην εταιρεία
ΘΡΑΚΙΚΗ ΙΚΕ που
εθίζεται μάλλον στο να
εκδίδει τα εικονικά
τιμολόγια για
δημοσιεύσεις σε
εφημερίδες κ.λ.π.
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
:36924€ - ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ :8739€  -
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
: 8253€ -
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΞΑΝΘΗΣ :4700€ -
ΣΥΝΟΛΟ: 58656€

Δηλαδή αγαπητέ
καβαλάρη ψυχών

(και όχι μόνο της δικής
σου) τα 36.924€ (ναι
κάναμε τον κόπο και τα
αθροίσαμε με ακρίβεια)
που σου έδωσε ο Δήμος
Ξάνθης τον τελευταίο
χρόνο, σου φαίνονται
λίγα για τις υπηρεσίες
σου; Και ξέρεις εσύ
καλύτερα απ’ όλους για
τις φοβερές και τρομερές
υπηρεσίες! Αλλά ξέρουμε
ποιες εποχές ονειρεύεσαι
με την ψυχή σου! Εκείνες
που μπορούσες να
καβαλάς τα όνειρά σου
και να κινείς τα νήματα
και όλοι να σκύβουν σας
πάνινες μαριονέτες.
Αυτές οι εποχές λοιπόν
έχουν περάσει
ανεπιστρεπτί!

Συνεχίζουμε να
θαυμάζουμε τον

τρόπο λειτουργίας του
Δήμου Τοπείρου, γιατί
μόνο με θαύμα θα
μπορούσαν να
εγκατασταθούν οι
κάμερες ασφαλείας ένα
μήνα  πριν (ίσως και
περισσότερο) από την
ημέρα που τελικά
εισήχθη το θέμα προς
έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο (25 Απριλίου
2016).  Είναι απορίας
άξιον πως πρώτα
ολοκληρώνεται ένα έργο
και μετά εγκρίνεται ο
προϋπολογισμός του
από το αρμόδιο όργανο
για να υλοποιηθεί. Αλλά
τα θαύματα στο Δήμο
Τοπείρου είναι μάλλον
καθημερινά και έχουν
και πολλά επεισόδια. θα
ασχοληθούν οι
εποπτεύουσες Αρχές με
το συγκεκριμένο θέμα;

Όπως το θαύμα να
υπάρχουν

υπάλληλοι που δεν
γνωρίζουν τους
επικεφαλείς αλλά ούτε
και τους συνάδελφους
τους. ΘΑΥΜΑ. Σύμφωνα
με έγκυρες
δημοσιογραφικές
πληροφορίες
συνεχίζεται με γοργούς
ρυθμούς η έρευνα που
έχει ξεκινήσει από την
Υπηρεσία Εσωτερικών
Ελέγχων για την
επιβεβαίωση της
παρουσίας ή ίσως της
απουσίας υπαλλήλου
του Οργανισμού
Άθλησης του Δήμου
Τοπείρου, ο οποίος
σύμφωνα με την
καταγγελία της
αντιπολίτευσης του
Δήμου  αν και είναι
αποσπασμένος στον

Δήμο Τοπείρου δεν
γνωρίζει στην υπηρεσία
του γιατί πολύ απλά δεν
είχε γίνει ποτέ
αντιληπτή η φυσική του
παρουσία στον χώρο
εργασίας του. Λέτε να
συμβαίνουν και τέτοια
θαύματα στην εποχή
μας;; Ο αόρατος
υπάλληλος!

Αντιπολίτευση κάνουν
μερικοί «βολεμένοι»

που νομίζουν ότι
μπορούν να κρίνουν
τους άλλους αλλά ποτέ
να κρίνονται οι ίδιοι. Και
ενώ ανανεώνονται οι
συμβάσεις
«αντιπαροχής» τους από
τοπικούς φορείς αυτοί
δεν παύουν να κρίνουν
και να καταγγέλλουν
ενέργειες που ίδιου
φορέα ως ανάρμοστες
και μη ηθικές. Αν δεν
εμπεριέχονται στις
ενέργειες κοινού
συμφέροντος, οι δράσεις
κρίνονται ανάρμοστες
αλλά όταν τους δίνονται
απλόχερα δράσεις
«αντιπαροχής» δεν
βγάζουν άχνα. Τους
δίνουμε λοιπόν το
βραβείο της πιο υγιούς
αντιπολίτευσης.
Συγχαρητήρια και εις
ανώτερα.

Οι κατά φαντασία
νταβατζήδες

ψάχνονται όλη μέρα
αλλά λύση δεν βρίσκουν
στα αδιέξοδα. Όσο ο
κλοιός στενεύει αρχίζουν
να επιστρατεύουν τις
παλιές τέχνες,
κατασκευάζονται
ψέματα, πλαστές
ειδήσεις και ότι τους
έρθει στο κεφάλι. Δεν
πειράζει, το μόνο που
καταφέρνουν είναι να
ξεφτιλίζονται παραπάνω
και να δείχνουν σε όλους
ότι καταρρέουν.

Τώρα η ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ και στο διαδίκτυο
στο www.tolminews.gr


