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Σας ευχαριστούμε!

Έντυπη και ηλεκτρονική

«Μένουμε Ευρώπη 
όχι… Θεσσαλονίκη»

Το 40% των νέων μεταναστεύει

ΕΞΑΓΩΓΕΣ   

Ο κόσμος άρχισε 
τα… τσίπουρα   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Δεν έχουν ούτε έναν 
αξονικό τομογράφο!  

«Οι γραβάτες ανεβαίνουν» στα τρακτέρ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Ο αγρότης που «τα χώνει» στους
κυβερνώντες και τα... ΜΜΕ 



Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης, και
ιδιαίτερα του πρωθυπουργού, είναι οι πρόσκαιρες μάχες
με φανταστικούς κατά βάση εχθρούς. Ο στόχος; Καθαρά
επικοινωνιακός, καθώς οι συμβουλάτορες του Αλέξη Τσί-
πρα εκτιμούν πως οι πολίτες θα μένουν εσαεί στις εντυπώ-
σεις και όχι στη σκληρή πραγματικότητα. Μία τέτοια (μά-
χη) ετοιμάζεται να δώσει και τώρα, καθώς γνωρίζει πως το
πακέτο μέτρων που έχει υπογράψει –ως απότοκο της απο-
τυχημένης διαπραγμάτευσης του α’ εξαμήνου του 2015–
δεν περνάει. Ούτε από τους πολίτες, ούτε καν από την κοι-
νοβουλευτική του ομάδα.

Είναι μαθηματικά βέβαιο πως τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε και θα ζή-
σουμε και πάλι δραματικές στιγμές, με τον πρωθυπουργό να... ξιφουλκεί
εναντίον των δανειστών και εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε για το
οικονομικό πρόγραμμα και πότε για το προσφυγικό ζήτημα, χωρίς, φυσικά,
να αναγνωρίζει ότι την ευθύνη φέρει ακέραια η κυβέρνηση, αλλά ούτε και
ψήγμα λάθους στα πεπραγμένα της. Όσοι παρακολουθούν τα περιβόητα non
paper του Μεγάρου Μαξίμου και τα δημοσιεύματα στον φιλικά προσκείμενο
Τύπο αντιλαμβάνονται πως βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε ένα σχέδιο
σκόπιμης δραματοποίησης της κατάστασης. Τι και αν η οικονομία και η κοι-
νωνία δεν αντέχουν ένα τέτοιο «παιχνίδι», ο κ. Τσίπρας έχει αποδείξει πως εί-
ναι πρόθυμος να ρισκάρει τα πάντα για να επιτύχει την πολιτική του επιβίω-
ση. 

Ειλικρινά, δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορεί ο πρωθυπουργός να πείσει τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν το συγκεκριμένο ανάλγητο πακέτο μέτρων, ακόμα
και αν επανέλθει στο τραπέζι το δίλημμα του «grexit». Η πόλωση που επιχείρησε στην
προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Ασφαλιστικό –χωρίς να υπάρχει
ούτε αναλογιστική μελέτη, ούτε οικονομικά στοιχεία, ούτε σχέδιο νόμου στο τραπέζι–
έδωσε μία γεύση για το τι έρχεται μέσα στον Φεβρουάριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρεί-
ται η λογική του «εμείς είμαστε με τους πτωχούς και τους αδικημένους, οι άλλοι είναι
με το κεφάλαιο και τους πλούσιους», επιχειρώντας να... αγγίξει το αριστερό DNA των
βουλευτών, που αυτήν τη στιγμή δεν εμφανίζονται καθόλου πρόθυμοι να υπερψηφί-
σουν Ασφαλιστικό, αγροτικό, φορολογικό και ό,τι άλλο απαιτηθεί για να κλείσει η
πρώτη αξιολόγηση. 

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει την εικόνα των «κακών»
εταίρων που απειλούν την Ελλάδα με έξοδο από τη Συνθήκη Σένγκεν. Ο στό-
χος, από τη μία να αποποιηθεί τις τεράστιες ευθύνες της για το γεγονός ότι δε-
καπλασιάστηκαν οι ροές προσφύγων και μεταναστών επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ στην εξουσία και από την άλλη η δαιμονοποίηση της Ευρώπης. 

Φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας ή πολύ γρήγορα ξέχασε τα όσα ζήσαμε το περα-
σμένο καλοκαίρι (με τις γνωστές συνέπειες για την πατρίδα μας) ή διακατέχεται από
άγνοια κινδύνου. Μόνο που τώρα δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια... σκληρής και υπε-
ρήφανης διαπραγμάτευσης, καθώς όλοι δείχνουν να έχουν κουραστεί με το περιβόη-
το «ελληνικό πρόβλημα», αλλά και το ατύχημα είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί.

Karfitsa_Άποψη

2 | 30 Ιανουαρίου 2016

Του 
Νικολάου Καραμανλή
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«Από αγρότες μας έκανε… 
απελπισμένους»! #agrotica 
#agrotes #mploka
Aν οι διαδηλωτές της ΔΕΘ ήταν κυ-
ρίως δεξιοί τότε κάτι πήγε λάθος στις
τελευταίες εκλογές ε; #ND
Οι νέοι στα χωράφια ή στις πόλεις
είναι πιο παραγωγικοί;;; #piasefre-
do #koinonikosautomatismos
Πολύ ΜΑΤ  και… δάκρυ, βρε 
παιδάκι μου, με κοτζάμ αριστερή 
κυβέρνηση… #agrotica
Απορία: «Οι αγανακτισμένοι που εί-
ναι; Έγιναν κιόλας… διορισμένοι;»
Όλοι στους δρόμους, κι αυτός στον…
εορτασμό του 1 χρόνου στην 
εξουσία! Τι να λέμε τώρα… 
#TSIPRAS #aristerOI
Μια χαρά ο νόμος περί ευθύνης
υπουργών ε; #1_xronos_syriza
H διαδήλωση (και) της γόβας στη
Θεσσαλονίκη…
(Ακούς εκεί – μόνο – της 
γραβάτας;;;) 
Το έργο του Σάββα Ξηρού στο 
Εθνικό Θέατρο. Λογικό…
#1_xronos_syriza 
#TOYPOYRGEIODENEIDE
Α, οι συγκυβερνήτες ετοίμαζαν 
νομοσχέδιο για μεταρρύθμιση στο
στρατό, γι αυτό δεν… ακούγονταν!
Οι αρμοδιότητες των μεταθέσεων
αποσπάσεων κλπ από τα χαμηλά
κλιμάκια στο γραφείο του… 
υπουργού! Αμ πως; #ΑΝΕΛ
«Oι γυναίκες στο στρατό μπορούν να
αναλάβουν την… καθαριότητα!» Τι
άλλο θα ακούσουμε στην ελληνική
βουλή!  (Το κατήγγειλε η Λ. Κανέλη
και καλά έκανε) Εκτός κι αν υπάρχει
σχέδιο για προσλήψεις νέων… 

καθαριστριών #ΤSIPRAS 
#DIORISMOI
Υποχρεωτικοί οι πρώτοι 5 μήνες σε
νησιά και σύνορα (βλ προσφυγικό)
#ΑΝΕΛ #kammenos
#BAZEIPLATHSEMOYZALA
#AKAKIETAEMBOLIA
Ο χρόνος (τους) είναι χρήμα (μας)…
#1_xronos_syriza
Ούτε μέρα, ούτε νύχτα μας αφήνει να
κοιμηθούμε!
#1_xronos_syriza Που θα πάει, θα
μεγαλώσει…
Οκ, έκανε το αγροτικό του…
#1_Χρονος_Συριζα
Άλλο θέλουν να πουν κι άλλο λένε!
Άλλο είπαν ότι θα κάνουν κι άλλο
κάνουν! Άλλο ψηφίζουν κι άλλο 
πιστεύουν #1_xronos_syriza
Μπαλαούρας… 17η Νοέμβρη 
Mε άλλα λόγια ένας χρόνος χωρίς
(ικανή)
κυβέρνηση;�#1_xronos_syriza�
YΓ: Ο Ναστραντίν μια μέρα έπεσε
στη λίμνη. Ένας γνωστός τον… 
έσωσε και κάθε φορά που συναντιό-
ταν του υπενθύμιζε την υπηρεσία
που του είχε προσφέρει. Όταν αυτό
είχε συμβεί αρκετές φορές, ο 
Ναστραντίν πήγε στη λίμνη πήδηξε
μέσα και φώναξε «Τώρα είμαι όπως
θα ήμουν αν δεν με είχες… σώσει!
Αφήστε με ήσυχο» #KYBERNHSH
YΓ2 Κακόκεφοι και… 
προβληματισμένοι!
(Bάσανα που έχουν και οι αριστεροί
μέρες – εορταστικές – που είναι…)
#SOCIALismata� �#agrotica� 
#malgara� �#�vouli�
#1_xronos_syriza�

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#agrotica)

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Άρης Κουτσιούκης, 

Γεωργία Σκονδράνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ
Χρύσα Κυριακού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Οδ. Κωνσταντινόπουλος, Ν. Ταμουρίδης, 

Γ. Κωνσταντίνου, Β. Νάκου, Λ. Αμμανατίδου, 

Κ. Γκιουλέκας, Δ. Δεμουρτζίδης, Μ. Λαμτζίδης,  

Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:
Σά́ββας Αυγητίδης 

e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφί́α Σεΐτανίδου

Επικίνδυνο «παιχνίδι»
πολιτικής επιβίωσης 
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#Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ συμπολίτευσης και
αντιπολίτευσης για τον τρόπο διεξαγωγής του

διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες διεξάγεται στην
Βουλή με αφορμή τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση
για τον τρόπο ορισμού του αριθμού των καναλιών. Η
κατάσταση ξέφυγε κατά την διάρκεια ομιλίας του Ανδρέα
Λοβέρδου όταν απευθυνόμενος προς τον υπουργό
Επικρατείας Νίκο Παππά του είπε: «Δεν είστε υπουργός
Β. Κορέας και δεν θα επιτρέψουμε σε υπουργό να
μετατρέψει το κοινοβούλιο σε χουντικό κοινοβούλιο να
μετατρέψει την χώρα σε χώρα που δεν έχει σχέση με τα
δικαιώματα». Αμέσως, ο υπουργός σηκώθηκε και
διαμαρτυρήθηκε έντονα με αποτέλεσμα ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ να του απαντήσει σκληρά: «Είσαι άσχετος. Να
καθίσεις κάτω. Ντροπή σου. Είσαι άσχετος. Να μιλάς
καλά σε εμένα. Εδώ δεν θα τραμπουκίζεις. Πέντε χρόνια
σας έχουμε υποστεί δεν μας φοβίζετε».

#Στη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα είναι συνεπής
στις υποχρεώσεις της σε σχέση με το προσφυγικό

και θα παλέψει ώστε να φύγουν από το τραπέζι των
συζητήσεων στην Ευρώπη προτάσεις περί εξόδου της από
τη Σένγκεν προχώρησε ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Γ. Μουζάλας παραδεχόμενος ωστόσο την
ύπαρξη ανησυχητικών απόψεων τις οποίες η Αθήνα
προσπαθεί να αποκρούσει. «Έχετε δίκιο να ανησυχείτε
και εγώ ανησυχώ, υπάρχει μια Ευρώπη που ένα κομμάτι
της είναι πολύ τρομαγμένο, είναι σε πανικό, έχουμε ένα
φαινόμενο τραυματικό δηλαδή μέσα στα ίδια τα κόμματα

διαφορετικές απόψεις», είπε.

#Νέα... επεισόδια είχαμε στην κόντρα κυβέρνησης -
ΝΔ για τον αριθμό των μετακλητών. Μετά τη

σύγκρουση Τσίπρα - Μητσοτάκη στη Βουλή, ο
αντιπρόεδρος της ΝΔ Αδ. Γεωργιάδης επανήλθε, μέσω
Twitter, αναρτώντας έναν πίνακα που δείχνει ότι στα τέλη
Νοεμβρίου 2015 οι μετακλητοί ανέρχονταν σε 1.814. Η
ανάρτηση συνοδευόταν από το ακόλουθο σχόλιο: «Εχθές
στη δευτερολογία του ο Τσίπρας είπε ότι εμείς είχαμε
1.200, ενώ αυτοί 600 μετακλητούς. Ιδού ο επίσημος
πίνακας».

#Στον αντιπρόεδρο της ΝΔ απάντησε το υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όχι μέσω... Twitter,

αλλά με πολυσέλιδη ανακοίνωση, με τον χαρακτηριστικό
τίτλο «Οι συνιστώσες του γκεμπελισμού». Στην
ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι σε «ένα
ακόμη ρεσιτάλ υποκρισίας, φθηνού λαϊκισμού και
απροκάλυπτης στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων
της ''μετριοπαθούς, φιλελεύθερης και κεντρώας ΝΔ'',
προχώρησε ο Αδωνις Γεωργιάδης, αποκαλύπτοντας ως
αντιπρόεδρος του κόμματος πλέον, το πραγματικό
πρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης». 

#Για «νέες, πολύ σκληρές παρεμβάσεις» στο
Ασφαλιστικό, εάν περάσει το σχέδιο της

κυβέρνησης, προειδοποίησε χθες η Φ. Γεννηματά. «Αυτή
η πρόταση δεν οδηγεί πουθενά, δεν είναι μεταρρύθμιση.
Οδηγεί σε φτωχοποίηση τον ελληνικό λαό, δημιουργεί
κίνητρα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Αρα οδηγεί

σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην ανάγκη για νέες,
πολύ σκληρές παρεμβάσεις», τόνισε η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Mega, καλώντας εκ νέου την
κυβέρνηση να «πετάξει στο καλάθι των αχρήστων» το
σχέδιό της για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού.
Αναφερόμενη στην προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή για
το Ασφαλιστικό, η Φ. Γεννηματά ανέφερε ότι «ήμασταν οι
μόνοι που καταθέσαμε προτάσεις», ενώ κατηγόρησε τον
πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα ότι, αντί να πάρει θέση για τις
προτάσεις αυτές, αναλώθηκε σε «μια κοκορομαχία με τον
κ. Μητσοτάκη άνευ περιεχομένου, την ώρα που ο
ελληνικός λαός είναι στους δρόμους».

#Απαντήσεις από τον πρωθυπουργό σχετικά με τα
όσα ανέφερε στην πρόσφατη συνέντευξή του (στον

Σκάι) ο Γ. Βαρουφάκης ζητούν με ερώτησή τους 40
βουλευτές της ΝΔ. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές αναφέρουν
πως ο πρώην υπουργός Οικονομικών «προέβη σε
πρόθυμες αποκαλύψεις, αναδεικνύοντας την τραγική
διάσταση των έξι μηνών που προηγήθηκαν της
συμφωνίας της 12ης Ιουλίου και τους κινδύνους που
διέτρεξε η χώρα λόγω του τυχοδιωκτισμού, της απειρίας
και των ιδεοληψιών της κυβέρνησης». Επίσης, ζητούν να
μάθουν ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει ο πρωθυπουργός
για «τη διερεύνηση όλων των ευθυνών που προκύπτουν
από τις ενέργειες του κ. Βαρουφάκη και οι οποίες ώθησαν
σε άμεσο και απτό κίνδυνο εξόδου της χώρας από το
ευρώ, ασύντακτης χρεοκοπίας και καθολικής οικονομικής
καταστροφής».
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Δάκρυα και συγκίνηση στην εκδήλωση Μνήμης «Ποντιακός Ανθρωπισμός και Εβραίοι»
Σπάνιες στιγμές ανθρωπιάς και βαθιάς συγκίνησης

έζησαν οι θεατές στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Σταύρος
Κουγιουμτζής», στο Πανόραμα στη διάρκεια της εκδήλω-
σης «Ποντιακός Ανθρωπισμός και Εβραίοι» που διοργά-
νωσε  ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε συνεργασία με την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε κορυφαία στιγμή στο πλαί-
σιο του διήμερου επετειακού αφιερώματος που διοργά-
νωσε ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη  στις 26 και 27 Ια-
νουαρίου 2016 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνή-
μης του Ολοκαυτώματος και την «Ημέρα Μνήμης των
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυ-
τώματος» (Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016).

Τη συγκινητική εισαγωγή στη σπουδαιότητα της
βραδιάς έκανε η γνωστή δικηγόρος και μέλος της Ένω-
σης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, Ιφιγένεια Παραστα-
τίδου η οποία είχε και τον συντονισμό της εκδήλωσης.
Ακολούθησε χαιρετισμός του προέδρου της Περιφερει-
ακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δημάρχου

Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου ο
οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η μνήμη του Ολοκαυ-
τώματος έχει αξία όχι μόνο ως ένδειξη σεβασμού στα θύ-
ματα, αλλά και ως κινητήρια δύναμη στην καταπολέμη-
ση κάθε είδους ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

Στην κοινή μοίρα Ποντίων και Εβραίων, λαούς με
μακραίωνο πολιτισμό και ιστορία, που υπήρξαν θύματα
ανηλεών διώξεων και αποτρόπαιων εγκλημάτων ανα-
φέρθηκαν στη διάρκεια των χαιρετισμών τους ο Αντι-
πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ποντιακού Ελ-
ληνισμού, δικηγόρος, Χαράλαμπος Αποστολίδης -ο
οποίος μάλιστα πρότεινε να αναγνωριστεί η Γενοκτονία
των Ποντίων από το κοινοβούλιο του Ισραήλ- και ο
Πρόεδρος της Κοινοτικής Συνέλευσης Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας Θεσσαλονίκης Σολομών Παρέντε.

Από τη μεριά του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης  τόνισε: «Εβραίοι και Πόντιοι
έχουν μάθει να συγχωρούν ακόμη και τα πιο φρι-
κτά εγκλήματα, αλλά παράλληλα να μην ξεχνούν τη

Γενοκτονία των προγόνων τους και τα διδάγματα
της ιστορίας. Οι Πόντιοι, θύματα κι αυτοί ενός δια-
φορετικού ολοκαυτώματος, μιας άλλης Γενοκτο-
νίας γνώρισαν  τη βαρβαρότητα των Τούρκων και
έχουν αναπτύξει συλλογικά αντανακλαστικά αλλη-
λεγγύης προς τον συνάνθρωπο και αποστροφής
απέναντι στον φασισμό και στα εγκλήματα εθνοκά-
θαρσης». Σημείωσε ότι αυτού του είδους ο ρατσισμός
έχει και σήμερα πολλά τερατώδη πρόσωπα και αναφε-
ρόμενος στην προσωπική ιστορία της ομιλήτριας της
βραδιάς κ. Στερίνα Ταμπώχ που διαδραματίστηκε σε μία
εποχή που ο κόσμος στέναζε κάτω από την μπότα του
γερμανικού ναζισμού επισήμανε: «Είναι μια ιστορία
που εξακολουθεί και σήμερα να είναι επίκαιρη,
που αναπτερώνει την πίστη μας στον άνθρωπο και
επιπλέον μας δίνει ελπίδα για το μέλλον. Μας δι-
δάσκει ότι ο κόσμος δεν αλλάζει με τον πόλεμο και
τη βία! Αρκούν η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η
αγάπη.»



Η χώρα μας βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Τα ψέ-
ματα τελειώνουν. Η δήθεν «αριστερά» του κ. Τσί-
πρα που συγκυβερνά φανερά με την υπερσυντηρη-
τική ακροδεξιά του κ. Καμμένου και συγκεκαλυμμέ-
να με τη νεοδεξιά των συμφερόντων φίλων του κ.
Καραμανλή, παραδέχεται ήδη την ήττα της: είτε με
την υιοθέτηση μέτρων τα οποία απέρριπτε μετά βδε-
λυγμίας μέχρι πρόσφατα, είτε με τη διαρροή σενα-
ρίων οικουμενικής κυβέρνησης, νέου εκλογικού
νόμου, νέων συνεργασιών κλπ, είτε με ανοίκειες
επιθέσεις στην ελευθεροτυπία, τους δημοσιογρά-
φους, τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και κάθε πολίτη
που τολμά να αρθρώσει δημόσιο λόγο έξω από τις
κυβερνητικές ντιρεκτίβες. 

Η ώρα για τις (επόμενες) μεγάλες αποφάσεις πλη-
σιάζει. Χάσαμε ένα χρόνο, με τα φθηνά κόλπα και
τις κενοδοξίες. Χάσαμε ένα χρόνο χωρίς Κυβέρνη-
ση, και, δυστυχώς, ουσιαστικά χωρίς αξιωματική
αντιπολίτευση. 

Έστω και με τεράστια καθυστέρηση, η Νέα Δημο-
κρατία έκανε το επόμενο βήμα της. Η πορεία της τον
τελευταίο χρόνο δεν ήταν αξιοζήλευτη – κάθε άλλο.
Και τώρα ακόμη, δεν έχει απαλλαγεί από πολλές
από τις παθογένειές της. Για το καλό της χώρας, μα-
κάρι να τα καταφέρει. 

Την ίδια στιγμή, ο δικός μας πολιτικός χώρος, ο
χώρος της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαρι-
στεράς, παραμένει κατακερματισμένος, αδύναμος,
με μειωμένη αξιοπιστία και μηδενική αξιομαχία. Η
πολιτική παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια στα
δύσκολα, δεν δείχνει τη δύναμη και το θάρρος να
αντιμετωπίσει τις δικές της εσωτερικές προκλήσεις. 

Είναι λογικό. Από πού να αντλήσει τη δύναμη αυ-
τή; Η νεότερη γενιά – αυτή που είναι «πιο ΠΑΣΟΚ»
από πολλούς που κρύφτηκαν στα δύσκολα – απω-
θείται στα παρασκήνια και απογοητεύεται από το
συγκεντρωτισμό των «φεουδαρχών» και τον απο-
κρυφισμό των «κονκλαβίων». Κουρασμένοι για με-
ταρρυθμίσεις και κουραστικά εσωστρεφείς, ηγέτες,
ηγεμόνες, τοπάρχες και αρχηγίσκοι δεν αφήνουν
να ανοίξει ο δρόμος για το μέλλον της κεντροαρι-
στεράς. 

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να προχωρήσουμε
μπροστά: ο ουσιαστικός, από μηδενική βάση, μετα-
σχηματισμός της Παράταξης. Να κριθούν και να

αξιολογηθούν – να αξιολογηθούμε – όλα και όλοι
από την αρχή: προτάσεις, ιδέες, πρόσωπα και σύμ-
βολα, αντιλήψεις και πρακτικές. Να προχωρήσουμε
σε ένα Ιδρυτικό Συνέδριο στο οποίο όλοι οι αντι-
πρόσωποι θα έχουν εκλεγεί από τη βάση, από τους
φίλους και τα μέλη της Παράταξης – από το τμήμα
της κοινωνίας που εκπροσωπούμε και που θέλει να
εκπροσωπηθεί από εμάς σε ένα συνέδριο που θα μι-
λήσουμε για πολιτικές. Οι αρχές και οι αξίες μας εί-
ναι εκεί, υπάρχουν. Η ιστορία μας είναι δεδομένη –
και μας διδάσκει καθημερινά, με τις νίκες και τις
αδυναμίες μας, τις επιτυχίες και τα λάθη μας. Επιτέ-
λους όμως, ας σταματήσουμε να θυσιάζουμε το μέλ-
λον στο βωμό των «κεκτημένων» μίας ομάδας νο-
σταλγών του παρελθόντος. 

Ο πολιτικός χώρος μεταξύ της ψευδεπίγραφης
«Αριστεράς» του νέο-λαϊκισμού και της συντηρητι-
κής δεξιάς είναι υπαρκτός και στην Ελλάδα. Είναι
δική μας ευθύνη να τον αναστήσουμε και να του δώ-
σουμε τη δυναμική που του αξίζει. Αν τον αφήσουμε
να συνθλιβεί ανάμεσα στις συμπληγάδες ενός τε-
χνητού διπολισμού, οι επιπτώσεις θα πλήξουν όχι
απλώς μία Παράταξη, αλλά ολόκληρη την κοινωνία
και τη χώρα μας.  

*Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι βουλευτής 
Αρκαδίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
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Ένας χρόνος χωρίς… κυβέρνηση!

του Οδυσσέα 

Κωνσταντινόπουλου*  



n
Γλέντια, «μνημόσυνα» και… κατάρες! Από τη μια ο
ΣΥΡΙΖΑ κάνει πάρτι για να γιορτάσει τον πρώτο

χρόνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς
Αριστεράς, από την άλλη στη ΝΔ κάνουν…  μνημόσυνα!
Όπως αυτό που πραγματοποίησε την περασμένη Δευτέρα
ο πρώην υπουργός Μακεδονίας Θράκης και νυν
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ. Ο Θεόδωρος
Καράογλου με αφορμή τα «γενέθλια» ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
συγκέντρωσε υποστηρικτές και φίλους της «γαλάζιας»
παράταξης σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης προκειμένου
να τους απαριθμήσει τα… δεινά του τόπου λόγω της
διακυβέρνησης των πρώτων. Μεταξύ άλλων,
αναφέρθηκε στις επιπτώσεις από τα capital control και
τις κλειστές τράπεζες, ενώ έκανε λόγο και για τα… 13
όπως είπε ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, τους ευχήθηκε:
«Nα μην στεριώσουν δεύτερο χρόνο». Από ό,τι
μαθαίνουμε, ο υπεύθυνος τομεάρχης της ΝΔ για
ζητήματα Μακεδονίας-Θράκης σκοπεύει να μοιράσει κι
άλλες… ελίτσες που θα συνοδεύονται από πικρό καφέ
στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. 

n
Η ίδια στήριξε με σθένος την υποψηφιότητα του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας

Δημοκρατίας χωρίς ωστόσο να το… διατυμπανίζει όπως
κάποιοι άλλοι. Γι’ αυτό και οι Μητσοτακικοί της Αθήνας
την αποκαλούν… «ήρεμη δύναμη της Θεσσαλονίκης». Ο
λόγος για τη γνωστή δικηγόρο, Μελίνα
Δερμεντζοπούλου η οποία μπορεί στον πρώτο γύρο των
εσωκομματικών εκλογών να στήριξε τον Απόστολο
Τζιτζικώστα (λόγω της χρόνιας φιλίας τους) στον δεύτερο
ήταν δαγκωτό #metonkyriako. Η Μελίνα η οποία
πολιτεύτηκε στο δήμο Θεσσαλονίκης με τον Κώστα
Γκιουλέκα είναι κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ,
Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
στις… στηρίξεις των εσωκομματικών εκλογών. 

n
Μπορεί κατά καιρούς «να τους… σέρνει» παραμένει
ωστόσο ένας… bon viveur. Ο λόγος για τον πρώην

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη
Ψωμιάδη ο οποίος αμέσως μετά την ανακοίνωση της
«σκιώδους» κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
έστειλε σε καθέναν τομεάρχη ξεχωριστά συγχαρητήρια

επιστολή για την ανάληψη των καθηκόντων του. Μεταξύ
άλλων, επεσήμανε προβλήματα που σχετίζονται με κάθε
τομέα και δήλωνε… πρόθεση να βοηθήσει όπου μπορεί!
Ζέστη κρύο, συνήθισαν πια…

SMS: Ακούγεται ότι οι εσωκομματικές διαδι-
κασίες στη ΝΔ και η εκλογή του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην αρχηγία του κόμματος επι-
σπεύδει τις διαδικασίες έκδοσης εβδομαδι-
αίας εφημερίδας από… εκπρόσωπο του λα-
ού στη Βουλή! 

n
Τι κοινό έχει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος και η
Πάμελα Άντερσον; Εκ πρώτης όψεως καμία. Εάν

όμως κανείς διαβάσει για τους… περιβαλλοντικούς
προβληματισμούς της γνωστής ηθοποιού θα διαπιστώσει
πως έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Την… κρυφή αυτή
πτυχή της Χολυγουντιανής ηθοποιού αποκάλυψε
πρόσφατα ο πρώην ευρωβουλευτής στο facebook.
Συγκεκριμένα ο Μιχάλης Τρεμόπουλος αναφέρθηκε
στην παρουσία της Πάμελα σε εκδήλωση των Γάλλων
Πράσινων και του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό όπου
μίλησε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο προκειμένου να
ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και τους πολιτικούς
ενάντια στο φουά γκρα, που απαιτεί την καταναγκαστική
σίτιση των ζώων.

n
Η στήλη εδώ και καιρό σας είχε ενημερώσει για το
μέλλον του πρώην πρύτανη και πρώην προέδρου

της ΕΡΤ3, Γιάννη Μυλόπουλου. Με απόφαση του
αρμόδιου υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, ο κ. Μυλόπουλος
τοποθετήθηκε πρόεδρος της εταιρίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.
Ο καθηγητής του ΑΠΘ «πέρασε» από… εξετάσεις της
Βουλής την περασμένη Πέμπτη, αφού η διαδικασία
προέβλεπε ακρόαση από την αρμόδια επιτροπή. Τώρα
μένει να μας ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα
ολοκληρωθεί το έργο που έχει ταλαιπωρήσει για πάνω
από τριάντα χρόνια τους Θεσσαλονικείς!

n
Εθιμοτυπική χαρακτηρίζουν τη συνάντηση που είχε
πριν λίγες ημέρες σε κεντρικό εστιατόριο των

Αθηνών ο Βαγγέλης Βενιζέλος με την βουλευτή της ΝΔ,
Όλγα Κεφαλογιάννη, οι συνεργάτες του πρώτου. Όπως

μαθαίνουμε Βενιζέλος και Κεφαλογιάννη (η οποία
υπήρξε υπουργός στην συγκυβέρνησή του με τον
Αντώνη Σαμαρά) συζήτησαν για… κοινοβουλευτικές
δραστηριότητες και όχι τις εσωκομματικές εξελίξεις της
ΝΔ αλλά και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τη Φώφη
Γεννηματά. Ο Αντώνης Σαμαράς έτυχε να βρίσκεται στο
ίδιο μαγαζί και πέρασε να πει απλώς ένα… γεια.
Σύμφωνα με τους συνεργάτες του πρώην προέδρου του
ΠΑΣΟΚ «ο Βενιζέλος συνηθίζει να συζητά και με
βουλευτές άλλων κομμάτων». Όλες οι άλλες ερμηνείες
που δόθηκαν εκλαμβάνονται ως… εκ του πονηρού! 

n
Σαν να μην κατάλαβε κανείς ότι από εκεί πέρασε
ο… ΣΥΡΙΖΑ! Ο λόγος για την εκδήλωση που

διοργανώθηκε από την Κουμουνδούρου στη
Θεσσαλονίκη για να γιορταστεί ο… #1_χρόνος_Σύριζα.
Η εκδήλωση είχε κεντρικούς ομιλητές τον
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Σωκράτη
Φάμελλο και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο
Παρασκευόπουλο. Παρά τον φόβο των διοργανωτών οι
αγρότες και οι επιστημονικοί φορείς δεν
συγκεντρώθηκαν έξω από το Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο
Πυλαίας για να διαδηλώσουν κατά του νομοσχεδίου της
κυβέρνησης για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Η αλήθεια
είναι πως και οι… ΣΥΡΙΖΑίοι που συγκεντρώθηκαν δεν
ήταν πολλοί αλλά μετρημένοι στα δάχτυλα… 

n
Τζάμπα καίει η λάμπα… Ένα βήμα πριν βάλουν
ταμπέλα «ΚΛΕΙΣΤΟΝ» μέχρι νεοτέρας είναι τα

γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Όπως μαθαίνουμε
τα Σαββατοκύριακα οπότε και οι βουλευτές συνηθίζουν
να κάνουν ραντεβού με τους ψηφοφόρους τους στις
εκλογικές τους περιφέρειες, ελάχιστοι από τους
εκλεγμένους της Α’ και Β’ Περιφέρειας πατάνε στην
Εγνατία Οδό! Και όταν πατούν οι πόρτες είναι…
κλειστές! 

n
Το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να
κάνουν… ντεμπούτο οι ΣΥΡΙΖΑίοι που έφυγαν από

το ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν θέλουν να κατευθυνθούν προς
Λαϊκή Ενότητα μεριά. Ο λόγος για τα στελέχη εκείνα της
κίνησης των 53 στο ΣΥΡΙΖΑ (σε αυτή ανήκει ο Γαβριήλ
Σακελλαρίδης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος) οι οποίοι
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«Χρυσές… δουλειές» στα
μπλόκα των αγροτών φαί-
νεται πως κάνουν οι υπαί-
θριοι πωλητές. Καντινιέ-
ρηδες και σαλεπτσήδες
την έχουν στήσει και στα
διόδια των Μαλγάρων
(βλ. φωτο Σάββα Αυγητί-
δη). Όπως δηλώνουν, γι’
αυτούς το κλείσιμο των
δρόμων… ανοίγει δουλει-
ές. Είναι χαρακτηριστική η
δήλωση ενός εξ αυτών
που έχει αναλάβει εδώ και
μέρες να… ζεστάνει με σα-
λέπι τους αγρότες που ξε-
παγιάζουν. «Προσπαθού-
με να βγάλουμε... μεροκά-
ματο. Χρωστάω στο ΤΕΒΕ
και ήρθα εδώ για να δου-
λέψω κι ευτυχώς οι αγρό-
τες με στηρίζουν!» μας εί-
πε. Μόνο την τύχη του κα-
στανά της Αριστοτέλους
να μην έχει, μέρες που εί-
ναι…
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αποχώρησαν από την Κουμουνδούρου διατυπώνοντας την αντίθεσή
τους με την κυβερνητική πολιτική και συγκρότησαν την κίνηση
«Δικτύωση». Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη
πανελλαδική συνδιάσκεψη στο κτίριο της ΕΔΟΘ στην Πρ. Κορομηλά.
«Πρώτο όνομα» αναμένεται να είναι το μέχρι πρότινος νούμερο δυο του
ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος για τον πρώην γραμματέα της Κουμουνδούρου, Τάσο
Κορωνάκη ο οποίος και παραιτήθηκε από τη θέση του και έκλεισε την
πόρτα στο κόμμα του Τσίπρα. Μεταξύ των τοπικών στελεχών που
στηρίζουν την «Δικτύωση» συγκαταλέγονται ο Νίκος Σαμανίδης (πρώην
γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης), ο υποψήφιος
βουλευτής Αλέξης Μπένος, και ο στενός συνεργάτης του Ευκλείδη
Τσακαλώτου και υποψήφιος βουλευτής, Χρήστος Λάσκος. 

n
Στον Σπύρο Πέγκα φαίνεται πως επενδύει ο επικεφαλής του
«Ποταμιού», Σταύρος Θεοδωράκης. Έτσι… καταλαβαίνουμε το

δείπνο που είχαν πρόσφατα οι δυο άνδρες σε εστιατόριο του κέντρου
της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες αφού ο «Ποταμίσιος» αρχηγός δέχτηκε τα
βέλη των υπόλοιπων εθελοντών και στελεχών του κόμματός του για την
εκλογική και… δημοσκοπική κατρακύλα. Το «μενού» Πέγκα-
Θεοδωράκη, εκτός από ριζότο παντζάρι που αρέσει ιδιαίτερα στον
δεύτερο περιελάμβανε και… γνωστά στελέχη του κόμματος στη Βόρεια
Ελλάδα. Τους φάγατε τους… ανθρώπους! 

n
Έτοιμοι να… καταθέσουν τις γραβάτες τους είναι οι περιφερειακοί
σύμβουλοι Κεντρικής Μακεδονίας. Με ψήφισμά του το Συμβούλιο

καταδικάζει τις επιλογές της κυβέρνησης και αντιδρά στις
προωθούμενες αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος. «Καλούμε την
κυβέρνηση να επωμιστεί το βάρος της πολιτικής ευθύνης και να φέρει
άμεσα στο τραπέζι του διαλόγου με τα κόμματα, τους φορείς και την
κοινωνία, μία σοβαρή, βιώσιμη και κοστολογημένη με αναλογιστική
μελέτη πρόταση» αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση.
Βέβαια, εάν μετρήσουμε τους περιφερειακούς συμβούλους θα δούμε
πως δεν υπάρχουν… ΣΥΡΙΖΑίοι. Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου που είναι
επικεφαλής παράταξης τυγχάνει σημαίνον στέλεχος της Λαϊκής
Ενότητας του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ενώ η Χρυσούλα Παλιαδέλη που
αντικατέστησε τον Μάρκο Μπόλαρη υπήρξε ευρωβουλευτής του
ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου. 

Στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης μπορεί να πετύχεις
από πασίγνωστο λαϊκό τραγουδιστή μέχρι και… βουλευ-
τή! Πριν λίγες ημέρες ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων
στη Β’ Θεσσαλονίκης, Αριστείδης Φωκάς πήγε στο παζάρι
προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τη μεγάλη
εκδήλωση που θα πραγματοποιούσε ο πρόεδρος Λεβέν-
της. Εκεί, ο εκπρόσωπος του λαού πέτυχε και τον τραγου-
διστή Ζαφείρη Μελά. Δεν ξέρουμε εάν ο Φωκάς έπεισε τον
Μελά να συναντήσει αργότερα και τον κ. Λεβέντη, το σί-
γουρο είναι ότι μια αναμνηστική φωτογραφία την έβγα-
λαν με φόντο τις… ντομάτες.

_______

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

“Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της
και το Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό
Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας

για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2015.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης

2015.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρή-

σης 2015 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο

συνολικό ποσό των ευρώ 1.162.849.203.-, ως εξής:
- Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή 

σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 1.149.500.000.-

5. Ανακοίνωση διορισμού μέλους της Διοίκησης.
6. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
7. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
8. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμέ-

να και τη Διαχείριση του έτους 2015.
9. Εκλογή Συμβούλων.
10. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
11. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμέ-
νων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετο-
χών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελλη-
νικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας
πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω του Σαββάτου 20 Φεβρουαρίου 2016
(ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέ-
χουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετο-
χές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγ-
κεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συν-
δυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε
εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την
1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ
Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την
από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο
165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί επο-
πτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των
διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει
στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετο-
χικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 από-
φαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’
του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών
του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Τετάρ-
τη 24 Φεβρουαρίου 2016.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω
Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν
στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν
από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Φε-
βρουαρίου 2016, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι
διαθέσιμο και στον ιστοχώρο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα
εντός ορισμένου χρόνου.
Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νό-
μο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρε-
σιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην
περίπτωση που μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου βάσει σχετικών
οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτο-
χο.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθεν-
ται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρω-
ση Μετόχων». Τα κείμενα των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπη-
ρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064,
210-320 3288 και 210-320 3341, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ



Απορία: Αληθεύει πως οι
βουλευτές της ΝΔ από την Α’
και Β’ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
στο σύνολό τους στήριξαν την
υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μεϊμαρά-
κη για την ηγεσία της ΝΔ, ψάχνουν τώρα δι-
αύλους… επικοινωνίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη; 

n
Ανανεωμένη κατά 70% είναι η νέα Νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Θεσσαλονίκης. Λίγους μήνες μετά τις παραιτήσεις λόγω κωλύματος, πολλών

στελεχών που εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ανακοινώθηκαν τα
άτομα που θα τους αντικαταστήσουν. Η νέα νομαρχιακή επιτροπή θα απαρτίζεται από
24 μέλη εκ των οποίων «παλιοί» είναι μόλις οκτώ. Το… παλιό και νέο ΠΑΣΟΚ
Θεσσαλονίκης συνεδρίασε άτυπα για πρώτη φορά την περασμένη Δευτέρα υπό την
προεδρία του υπεύθυνου Οργανωτικού της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστα Ασκούνη.
Υπενθυμίζεται πως νέος επικεφαλής της Β. Ηρακλείου είναι ο δικηγόρος, Χρίστος
Βάρδας, ο οποίος αντικατέστησε τον πρώην γραμματέα, Χρόνη Μακρίδη. 

n
Η έξοδός του από το γραφείο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
Απόστολου Τζιτζικώστα μαρτύρησε πως… κάτι ετοιμάζει. Ο λόγος για τον

Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, ο οποίος όπως μαθαίνουμε ηγείται
προσπάθειας του δήμου, της Περιφέρειας και του Εμπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης να πραγματοποιηθεί στην πόλη διοργάνωση που θα σχετίζεται με τη…
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Από όσο μαθαίνουμε οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
μετά το ΠΑΣΧΑ και ενεργό ρόλο στη διοργάνωση θα έχει… σύζυγος κορυφαίου
υπουργού της κυβέρνησης Τσίπρα -Καμμένου. 

n
Αλλαγές και ανακατατάξεις στο γραφείο της Φώφης. Στη θέση διευθυντή του
πολιτικού γραφείου της προέδρου του ΠΑΣΟΚ τοποθετείται το μέλος του

πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην υφυπουργός και βουλευτής, Μανώλης
Όθωνας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Όθωνας
τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση με απόφαση της Φώφης Γεννηματά.

n
Ο κύβος ερρίφθη… Η Νέα Δημοκρατία θα αφήσει πίσω της τη Συγγρού και ήδη
βρίσκεται σε αναζήτηση γραφείων που θα στεγάσουν το κόμμα. Τα μεσιτικά

γραφεία που έχουν αναλάβει να βρουν κτιριακές εγκαταστάσεις για τη ΝΔ ήδη έχουν
κάνει πέντε προτάσεις. Πρόκειται για δύο κτίρια στην λεωφόρο Κηφισιάς, ένα κτίριο
επί της οδού Πατησίων, ένα επί της Αχαρνών και ένα στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος
της Νέας Δημοκρατίας είναι να βρεθεί ένα κτίριο που θα στεγάσει το σύνολο των
διοικητικών υπηρεσιών του κόμματος και θα είναι οικονομικό. Στελέχη της ΝΔ
θέλουν να έχει μεγάλη αίθουσα για τις συνεδριάσεις της κεντρικής επιτροπής και των
υπολοίπων οργάνων αλλά και μια αίθουσα για τις ανάγκες των  πολιτικών
συντακτών και των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των τηλεοπτικών καναλιών.

Karfitsa_ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥΣ…
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SMS:
Τι το ήθελε και

πήγε το προηγούμενο
Σάββατο στο «Συνεδριακό

Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης» ο
Γιάννης Μπουτάρης; Δεν πρό-
λαβε ούτε ένα τσιγαράκι να κά-
νει αφού οι Βλάχοι που έκοβαν
την πίτα τους, τον έσερναν

από… selfie σε selfie!

Η πολυσυζητημένη και, κατά το μάλλον ή ήττον, έντεχνα σχεδιασμένη ''σύγ-
κρουση των πολιτισμών'' του Χάντιγκτον, φαίνεται πλέον ότι δομείται και κα-
τατίθεται στην ευρασιατική γεωπολιτική παλαίστρα. Μεγάλο θύμα η Ελλάδα, η
οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος του σφοδρότερου πολιτικοκοινωνι-
κού κυκλώνα της νεότερης ιστορίας της. Το πρόβλημα της υπερσυγκέντρωσης
προσφύγων και  μεταναστών έχει καταστεί τόσο δυσεπίλυτο, που απειλεί πλέ-
ον άμεσα την κρατική και εθνική υπόσταση της χώρας μας. 

Οι Ευρωπαίοι ''σύμμαχοί'' μας κοιτάζουν τα του οίκου τους. Άλλοι αναστέλ-
λουν Συνθήκες, κατά το δοκούν, και κλείνουν τα σύνορά τους, άλλοι δέχονται
επιλεκτικά μόνο τους μορφωμένους, άλλοι μας κατηγορούν για αδυναμία
φρούρησης των συνόρων και μας απειλούν με έξοδο από τη Συνθήκη Σένγ-
κεν. Κινήσεις δήθεν επίλυσης μέσω Τουρκίας αποτυγχάνουν! Και οι ροές συ-
νεχίζουν αμείωτες! 

Οι ντόπιοι κυβερνώντες, σε πλήρη αμηχανία, αιχμάλωτοι των ιδεοληψιών
και του ερασιτεχνισμού τους, καθώς και οι λοιποί πολιτικοί σχηματισμοί, δού-
λοι της ανικανότητάς των, αδυνατούν να αντιδράσουν.

Κανείς εκ μέρους της πολιτείας δεν μας λέει πόσοι αλλοεθνείς μουσουλμάνοι
έχουν μαζευτεί στη ήδη χρεωκοπημένη χώρα μας. Μάλλον φοβούνται ότι, αν
μας το πουν, θα τρομάξουμε όλοι μας τόσο, που δεν θα μπορούν να ελέγξουν
τον τρόπο αντίδρασής μας! Πάντως το σίγουρο είναι ότι ήδη ''τρίζουν τα κόκ-
καλα'' των αγωνιστών και ηρώων της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 και
των Βαλκανικών Αγώνων 1912-13!

Η Κυβέρνηση, σύμφωνα με αυτά που έχει υπογράψει (δεν ξέρουμε και τι άλ-
λο έχει συμφωνήσει), προσπαθεί να εγκαταστήσει ένα μέρος των ξένων με τη
μέθοδο της διασποράς, είτε τοπικά εντός των Αθηνών, είτε σε διάφορα μέρη
ανά την επικράτεια. Το τι θα επακολουθήσει αυτής της πολιτικής, χωρίς κανέ-
να σχεδιασμό, ουδείς γνωρίζει. Οι τυχόν αντιστάσεις των ελλήνων πολιτών
έχουν πλέον καμφθεί, αφού τα σύγχρονα πλυντήρια εγκεφάλων έχουν φροντί-
σει να μας καθηλώσουν, εκμεταλλευόμενα τα ευαίσθητα ελληνορθόδοξα αι-
σθήματά μας (τα οποία βέβαια αμφιβάλλω εάν υπάρχουν στις χώρες προέλευ-
σης των αλλοεθνών που πλημμυρίζουν τη χώρα μας). Επιπλέον, ο πρόσφατα
ψηφισθείς ''αντιρατσιστικός νόμος'' αποτρέπει δια του φόβου κάθε εθνική
κραυγή αγωνίας!

Τα μεγάλα, γνωστά σε όλους, ερωτήματα που προκύπτουν είναι: Έναντι
ποιας διεθνούς ή εθνικής υποχρέωσης εγκαθίστανται εκατοντάδες χιλιάδες
(ίσως και παραπάνω) ξένοι, αλλοεθνείς και αλλόθρησκοι στην Ελλάδα μας;
Γιατί όλοι αυτοί δεν προτιμούν τις πλούσιες ομόθρησκες και ομότροπες χώρες
της Μ. Ανατολής; Τι θα γίνει σε λίγο καιρό, όταν στη μητροπολιτική Ελλάδα θα
έχουμε περισσότερους Μουσουλμάνους από όσους είχαμε κατά τη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας; Με ποιο δικαίωμα οι κυβερνώντες, οι οποίοι ψηφίστηκαν
από το 22% των εχόντων δικαίωμα ψήφου Ελλήνων κατά τις τελευταίες εκλο-
γές, αλλάζουν την εθνική και θρησκευτική σύνθεση της χώρας μας; Ποιον ρώ-
τησαν;

Το θέμα πλέον έχει καταστεί Υψίστης Εθνικής Ασφαλείας, κι όποιος δεν το
βλέπει μακαρίως καθεύδει! Καθεύδει ή στρουθοκαμηλίζει, ως πιστός ακόλου-
θος είτε της ιδίας αυτού ιδεοληψίας είτε του δήθεν ευρωπαϊκού ανθρωπισμού.
Του ψευδεπίγραφου αυτού ανθρωπισμού, ο οποίος ενώ δήθεν νοιάζεται για
τους δυστυχείς πρόσφυγες και μετανάστες που γέμισαν τη χώρα μας, δεν τους
δέχεται πλέον στη βόρεια Ευρώπη, και επιπλέον δεν δίνει δεκάρα για τους έλ-
ληνες που φτωχοποιήθηκαν και ψάχνουν στα σκουπίδια για το καθημερινό
τους φαγητό, για τα εκατομμύρια ανέργους, για τους άστεγους, για τους συμπα-
τριώτες μας που αυτοκτονούν καθημερινά, για την συνεχιζόμενη παράνομη
κατοχή της βόρειας Κύπρου και τις καθημερινές προκλητικές ενέργειες από
την Τουρκία.

Η Ελλάδα απειλείται άμεσα! Πολιτικά λόγω της ανυπαρξίας εθνικού σχεδια-
σμού, εθνικά λόγω της απεθνικοποίησης, θρησκευτικά λόγω της αποχριστια-
νοποίησης, κοινωνικά λόγω της διάλυσης της κοινωνικής συνοχής, οικονομι-
κά λόγω της χρεωκοπίας και της ήδη υπάρχουσας υψηλής ανεργίας. 

Τάλαινα πατρίδα! Αιωνίως Ελληνίς, σήμερα κινδυνεύεις από αφελληνισμό!
Οι ταγοί σου λύγισαν! Η εθνική μας κυριαρχία -και όχι μόνον- διακυβεύεται!
Σύγχρονοι βάρβαροι μας ζητούν και πάλι γη και ύδωρ! Εμείς ενωμένοι διατρα-
νώνουμε: ''Θέλουμε την πατρίδα μας Ελληνική κι Ορθόδοξη''!

*Ο κ. Ταμουρίδης είναι αντιστράτηγος (ε.α), επίτιμος Α’ υπαρχηγός ΓΕΣ  

Τάλαινα Πατρίδα!

Του Νίκου 
Ταμουρίδη*
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Toυ Άρη Κουτσιούκη

«Κλείνουν 32 μήνες από τότε που αυτή η διοίκη-
ση ξεκίνησε έναν αγώνα ταχύτητας και αντοχής, για
την αποτελεσματική απορρόφηση και αξιοποίηση
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τον Ιανουά-
ριο του 2013 είχαμε δεσμευτεί ότι όποιες κι αν είναι
οι δυσκολίες θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις, για
να φέρουμε τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία,
στην οικονομία και την αγορά της Κεντρικής Μακε-
δονίας. Ο στόχος ήταν να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ,
που θα μπορούσε να απορροφηθεί για την αναβάθ-
μιση του δικτύου υποδομών μας, την επέκταση των
μεγάλων οδικών αξόνων, την ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας,
τη βελτίωση του εισοδήματος, τη στήριξη και την
ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων» ανέφε-
ρε ο κ. Τζιτζικώστας. 

Και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος γιατί πετύχαμε
ως διοίκηση τον μεγάλο στόχο, να μη χαθεί ούτε
ένα ευρώ για το ΕΣΠΑ. Στο σύνολο της προγραμμα-
τικής περιόδου 2007-2013 η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας απορρόφησε το 100% των κονδυλίων
του ΕΣΠΑ και μάλιστα υπερκαλύψαμε το ποσοστό,
φτάνοντας το 114,2%. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια
σε απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ουσιαστικά
μόλις σε 32 μήνες τη διπλασιάσαμε, με αύξηση 50
μονάδων. Οι συνολικές πληρωμές που πραγματο-
ποιήθηκαν ξεπέρασαν τα 775 εκατ. ευρώ και αυτό
σημαίνει ότι είμαστε η πρωταθλήτρια Περιφέρεια
της χώρας και στις πληρωμές έργων, για ολόκληρο
το πρόγραμμα του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Η ραγδαία αύ-
ξηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων
και η επίτευξη του 100% σημαίνει ότι ήρθαν περισ-
σότερα χρήματα και οι εκταμιεύσεις 775 εκατ. ευρώ
σημαίνουν ότι τα χρήματα αυτά μπαίνουν στην αγο-
ρά».

«Το 2015 πληρώθηκαν έργα και προγράμματα
ύψους 181 εκατ. ευρώ, 46 εκατ. ευρώ για το περι-
βάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, 41 εκατ. ευρώ
για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, 40 εκατ. ευρώ
για την ενίσχυση της προσπελασιμότητας, 20 εκατ.
ευρώ για την υγεία και την κοινωνική μέριμνα, 16
εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση και τη δια βίου μά-
θηση και 12 εκατ. ευρώ για την αστική και αγροτική
αναγέννηση. Οι πληρωμές σημαίνουν ότι τα έργα
τρέχουν και ολοκληρώνονται. Τα 523 έργα και προ-
γράμματα που εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και
υλοποιούμε σε όλη την Κ. Μακεδονία σήμερα, ση-
μαίνουν πρακτικά θέσεις εργασίας, εισόδημα, έσο-
δα για τον τόπο μας. Αγωνιζόμαστε να διαχυθούν τα
οφέλη στην κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και
την πραγματική οικονομία και όχι για να σπάσουμε
ένα προηγούμενο ρεκόρ. Σε μια τόσο ταραγμένη πε-
ρίοδο για τη χώρα μας που συμπαρασύρει ασφαλώς
και την Περιφέρειά μας, με απρόβλεπτα γεγονότα,
που μας υπερβαίνουν, όπως για παράδειγμα το
πρόσφατο κλείσιμο των τραπεζών και η επιβολή
των capital controls, κάθε διαθέσιμος πόρος είναι
σημαντικός», τόνισε.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε και στη
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 που ξεκί-
νησε, έστω και με καθυστέρηση. «Το προηγούμενο
διάστημα πιέσαμε προς κάθε κατεύθυνση και ειδικά
προς το αρμόδιο υπουργείο για τη γρήγορη εκκίνηση
του συμφώνου εταιρικής σχέσης, δηλαδή του νέου
ΕΣΠΑ. Άλλωστε η ΠΚΜ είχε ολοκληρώσει από νω-
ρίς όλα τα βήματα που απαιτούνταν και βρισκόμα-
σταν στη γραμμή εκκίνησης εντός όλων των προθε-
σμιών. Από το σύνολο των 13 Περιφερειών της χώ-
ρες, μόλις τρεις δήλωσαν ήδη πληρωμές για τα έργα
του νέου ΕΣΠΑ, με την ΠΚΜ να καταχωρεί και πάλι
το υψηλότερο ποσό δαπανών, συνολικά 23 εκατ. ευ-
ρώ. Άρα και στο νέο ΕΣΠΑ ξεκινήσαμε πρώτοι και
μέσω της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχει-
ρησιακού προγράμματος, έχουμε ήδη εξειδικεύσει
έργα και δράσεις ύψους 301 εκατ. ευρώ ενώ και το
άμεσο διάστημα που μας έρχεται θα εξειδικεύσουμε
έργα και δράσεις 276 εκατ. ευρώ που ανεβάζουν το
συνολικό ποσοστό εξειδίκευσης του σχεδιασμού στο
60%».

«Έχουν εκδοθεί τρεις προσκλήσεις και έχουν εν-
ταχθεί οι αντίστοιχες πράξεις για παιδικούς σταθ-
μούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παι-
διών, καθώς και για κέντρα δημιουργικής απασχό-
λησης παιδιών ΑμεΑ και εξειδικευμένη εκπαιδευτι-
κή υποστήριξη για ΑμεΑ, συνολικού προϋπολογι-
σμού 14 εκατ. ευρώ. Δύο προσκλήσεις για την ολο-
κλήρωση των οδικών συνδέσεων διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφορών, για την κατασκευή, βελτίωση
και αναβάθμιση των περιφερειακών συνδέσεων με
τα διευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και τη βελτίωση και
επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορών συ-
νολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ», είπε.

«Ακόμα, στο άμεσο προσεχές διάστημα ανοί-
γουν οι προσκλήσεις για έργα και δράσεις που αφο-
ρούν στην πολιτιστική κληρονομιά, με προϋπολο-
γισμό 15 εκατ. ευρώ, στην επέκταση και αναβάθμι-
ση δομών και υποδομών υγείας με 25,6 εκατ. ευρώ,
προσχολική και σχολική εκπαίδευση με 25,5 εκατ.
ευρώ, ολοκληρωμένες επενδύσεις για βιώσιμη
αστική ανάπτυξη με προϋπολογισμό 99,5 εκατ. ευ-
ρώ, υποδομές μεταφορών με 196 εκατ. ευρώ, κέν-
τρα κοινότητας και αντιμετώπισης της φτώχειας,
καθώς και λειτουργία εξειδικευμένων κέντρων για

ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού με 3 εκατ. ευρώ,
δομές παροχής βασικών αναγκών με 4,4 εκατ. ευ-
ρώ, δομές για τους αστέγους με 2,5 εκατ. ευρώ, κέν-
τρα ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία με
10,7 εκατ. ευρώ, συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες
φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών με 2,8 εκατ.
ευρώ, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με προ-
ϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο κ. Τζιτζικώστας έδωσε συγχαρητήρια
στους συνεργάτες του, για το υψηλότατο επίπεδο και τον
όγκο δουλειάς και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ειδική
υπηρεσία διαχείρισης και στην προϊσταμένη της, την Δι-
ευθύντρια της  Ενδιάμεσης   Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Λίλα Ωραιοπούλου.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
αναφέρθηκε και σε κάποια από τα μεγάλα έργα που ανα-
βαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως είναι ο
Κ16, η δυτική περιφερειακή, ο δρόμος Ποτίδαιας-Κασ-
σανδρείας, που φιλοδοξούν να τον παραδώσουν στους
πολίτες πριν τη θερινή περίοδο του 2016, την περιφερει-
ακή της Κατερίνης, τα εξωτερικά ιατρεία του ΑΧΕΠΑ, το
νοσοκομείο της Βέροιας, παρεμβάσεις σε 65 Κέντρα
Υγείας και Νοσοκομεία, ενώ παραδόθηκαν σε Παπαγε-
ωργίου και Θεαγένειο τα Pet Scan, που διευκολύνουν
τους ασθενείς, καθώς για αντίστοιχη εξέταση ως τώρα
έπρεπε να πάνε στην Αθήνα, ή σε γειτονικές χώρες! Ακό-
μη, ένα από τα πρώτα έργα που θα εντάξουν είναι η σύν-
δεση λιμανιού με τον σιδηρόδρομο. «Προκειμένου να
το αξιοποιήσουν οι κυβερνώντες, αν δεήσουν» όπως
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας.

Σε απολογισμό της υλοποίησης του ΕΣΠΑ της
περιόδου 2007-2013, αλλά και… προαναγγε-
λία του νέου ΕΣΠΑ προχώρησε ο Περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχτηκε πρωτα-
θλήτρια απορρόφησης κονδυλίων.

«Πρωταθλήτρια η Kεντρική Μακεδονία
στην απορρόφηση κονδυλίων»

Ξεκινήσαμε
πρώτοι το 
νέο ΕΣΠΑ



Της Έλενας Καραβασίλη  

Ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος είναι ο άνθρωπος πίσω
από το «Κτήμα Μπαμπατζιμόπουλου». Έχει πάθος με την
αμπελουργία, του αρέσει η οινοποιία αλλά οπωσδήποτε
δε θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από την αποσταγ-
ματοποιία, που είναι οικογενειακή παράδοση. «Η επι-
χείρηση ξεκίνησε να λειτουργεί το 1875 στην Κων-
σταντινούπολη, υπήρξε μία διακοπή και ξανάρχισε
να λειτουργεί στη νέα πατρίδα, την Ελλάδα, το
1932», τονίζει. Όπως λέει ο ίδιος, οι εξαγωγές αποτε-
λούν το 17% της παραγωγής τους. «Υπάρχει μία μεγά-
λη προοπτική ιδιαίτερα στα οινοπνευματώδη, όπως
το ούζο, το τσίπουρο και τα αποστάγματα. Το ούζο
είναι ο πρώτος ελληνικός πρεσβευτής. Είχε ξεκινή-
σει να διαδίδεται αρχικώς από τους Έλληνες μετα-
νάστες», λέει. «Ο τουρισμός βοηθάει πάρα πολύ στο
να γίνει ευρέως γνωστό. Όλοι οι ξένοι που έρχονται
στην Ελλάδα, ταυτίζουν πλέον τη χώρα με τον έρωτα
και το ούζο. Κοντά στο ούζο λοιπόν, μπαίνει και το
τσίπουρο ένα καινούριο προϊόν για τους ξένους, το
οποίο όμως κατακτά συνεχώς έδαφος», προσθέτει. 

Ο ελληνικός τρόπος ζωής ανοίγει δουλειές! 
Ο κ. Μπαμπατζιμόπουλος περιγράφει χαρακτηριστι-

κά πως ιδιαίτερα το τσίπουρο που δεν έχει γλυκάνισο,
ταιριάζει στους ξένους περισσότερο, ανεξάρτητα από τη
χώρα στην οποία βρίσκονται και τις γαστρονομικές συ-
νήθειες που έχουν. «Είναι το προϊόν που δένει την
παρέα αλλά και τις γεύσεις, γι αυτό και θα έχει τερά-
στια επιτυχία στο άμεσο μέλλον. Αυτή τη στιγμή με
γοργούς ρυθμούς, το τσίπουρο κατακτά τον Κανα-
δά, τη Γερμανία και την Αυστραλία όπου εκεί έχου-
με το ελληνικό στοιχείο που διεκδικεί τη δική του

θέση. Ο τρόπος με τον οποίο κερδίζουμε την αγορά,
είναι οι Έλληνες του εξωτερικού που λαχταρούν να
πιούν ένα ελληνικό ποτό με ένα μεζέ. Δείχνουν
προς τα έξω μία διαφορετική εικόνα γαστρονομικής
απόλαυσης. Είναι εύκολο λοιπόν να πουλήσουμε τα
ελληνικά προϊόντα, εάν έχει προηγηθεί ο ελληνικός
τρόπος ζωής, αυτό είναι καθοριστικής σημασίας»,
τονίζει χαρακτηριστικά. 
Λαιμητόμος ο νέος φόρος 

Στον αντίποδα, τα ελληνικά κρασιά που οι οινοποιοί
κατάφεραν με μεγάλο κόπο και μετά από χρόνιες προ-

Karfitsa_#tsipourokatastash

Έτοιμο να κατακτήσει την αγορά του Καναδά,
της Γερμανίας και της Αυστραλίας είναι το ελ-
ληνικό τσίπουρο, που ξεκίνησε την πορεία
του πριν από επτά περίπου αιώνες στα μονα-
στήρια του Αγίου Όρους. Όπως αποκαλύπτει
στην Karfitsa ο οινοποιός, Ανέστης Μπαμπα-
τζιμόπουλος, το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο
έχει ήδη γοητεύσει τους… μερακλήδες κατοί-
κους αυτών των χωρών και είναι έτοιμο να
πάρει τη δική του θέση στα τραπέζια και στις
κουζίνες τους.

*«Les acclamations», «Zum Wohl»
και «Cheers» με… τσίπουρο!
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«Το τσίπουρο 
είναι ένα καινούριο

προϊόν για τους 
ξένους, το οποίο

όμως κατακτά 
συνεχώς έδαφος»

Δεξαμενές στο κτήμα Πόρτο Καρράς 

*Στην υγειά μας στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά



#tsipourokatastash_Karfitsa
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σπάθειες να τα εδραιώσουν στις ξένες αγορές, κινδυ-
νεύουν να παραγκωνιστούν και να… βγουν από το «παι-
χνίδι», όπως λένε χαρακτηριστικά. Ο λόγος, σύμφωνα με
τους ίδιους, είναι η επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης στο κρασί που αναμένεται να επιφέρει δραματικές
συνέπειες. Ο οινοποιός, Ευάγγελος Γεροβασιλείου εξη-
γεί πως ζητούν από την κυβέρνηση να ξανασκεφτεί το
φόρο που έχει βάλει στο κρασί, ώστε να βρεθεί μία λύση
που να στέκει χωρίς να είναι παράλογη. «Ο οινοποιός
είναι καταδικασμένος να μείνει στην πατρίδα του
διότι το αμπέλι δε μεταφέρεται. Το ζήτημα είναι ότι
ένας κλάδος που ήταν παραγωγικός, αναπτυξιακός
και πήγαινε πάρα πολύ καλά, αυτή τη στιγμή μπαί-
νει σε μία μεγάλη περιπέτεια που πραγματικά δε
μπορώ να καταλάβω αν θα επιφέρει κέρδος στο
κράτος ή αν θα κάνει ζημία», αναφέρει. Το 30% της
επιχείρησής του είναι εξαγωγική σε 32 χώρες σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Ιαπωνία, Κίνα, Καναδά, Βραζιλία, Αμερι-
κή, Σιγκαπούρη, αλλά και όλες οι Ευρωπαϊκές, έχουν
γοητευτεί από τις γεύσεις του ελληνικού κρασιού. «Εδώ
και κάποια χρόνια τα ελληνικά κρασιά έχουν αρχί-
σει να αναγνωρίζονται διεθνώς. Ως προς τις εξαγω-
γές αυτός ο νόμος δεν αποτελεί εμπόδιο, όμως το
πρόβλημα θα δημιουργηθεί στις επενδύσεις εντός
Ελλάδος, ιδιαίτερα για τους μικρούς και νέους πα-
ραγωγούς που δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις το νέου αυτού φόρου. Απαιτείτε φο-
ρολογική αποθήκη, κάτι που σημαίνει ειδικούς χώ-
ρους, ειδικούς υπαλλήλους, ειδικό κράτημα των βι-
βλίων, που μία μικρή επιχείρηση δεν έχει τα φόντα
και τα μέσα για να ανταπεξέλθει», εξηγεί ο κ. Γεροβα-
σιλείου. 
«Στενεύουν τα περιθώρια» 

Το οινοποιείο «Κτήμα Πόρτο Καρράς», μετράει περισ-
σότερα από 30 χρόνια και είναι ένα από τα ιστορικά κτή-
ματα της Ελλάδας. Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της
εταιρίας, Ηλιάνα Στέγγου, «αυτή τη στιγμή κάνουμε τε-
ράστιες προσπάθειες για να έχουμε εξαγωγές, όπου
σημειώνουμε μεγάλη επιτυχία. Δίνουμε κρασιά
στην Αμερική, στον Καναδά, στην Κίνα, στην αγορά
της Ιαπωνίας και προσπαθούμε να κατακτήσουμε
και την Ρωσία, εκτός από τις Ευρωπαϊκές χώρες».
«Η ποιότητα του κρασιού μας είναι το μεγαλύτερο
όπλο που έχουμε σα χώρα. Συνολικά υπάρχουν 700
οινοποιία, για να βγάλουν αυτή την ποιότητα ση-
μαίνει ότι αυξάνεται και το κόστος παραγωγής», το-
νίζει. Και εξηγεί: «Όταν το κράτος βάζει φόρο 0,25 λε-
πτά στο λίτρο, σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον, καταλαβαίνεται ότι δε μπορεί ο Έλληνας
οινοποιός να επεκταθεί. Από τον αμπελώνα, το
προϊόν μεταποιείται και πωλείται. Αυτά τα 0,25 λε-
πτά λοιπόν, σε επίπεδο πρωτογενής παραγωγής,
φτάνει στα 0,40 λεπτά. Δηλαδή το κόστος του στα-
φυλιού αυξάνεται κατά 0,40 λεπτά. Ήδη το κόστος,

κυρίως σε ποιοτικές μονάδες, ανέρχεται σε 0,50 και
0,60 το κιλό του σταφυλιού άρα φαντάζεστε σε τι πο-
σοστό αυξάνεται το κόστος του κρασιού. Τα περιθώ-
ρια είναι πολύ στενά».
«Καλά… κρασιά»

Ο γεωπόνος- οινοποιός, Θανάσης Αρβανιτίδης, δια-
τηρεί το «Κτήμα Αρβανιτίδη» εδώ και 15 χρόνια εκ των
οποίων τα τελευταία 10, ασχολείται με εξαγωγές σε Αμε-
ρική, Καναδά και σε ενδοκοινοτικές χώρες. «Κατακτή-
σαμε την ξένη αγορά με πολύ κόπο. Η ποιότητα και
η διαφορετικότητα των ελληνικών προϊόντων ως
προς τις γεύσεις και τις ποικιλίες είναι τα στοιχεία
που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Αν μπει ο Ε.Φ.Κ.
στο κρασί το πρόβλημα που θα έχουμε στις συναλ-
λαγές μας θα είναι τεράστιο. Αρκετοί οινοποιοί
έχουμε υπογράψει συμβόλαια με μεγάλες εταιρίες,
οι οποίες ξέρουν ήδη από πέρυσι σε τι τιμές θα αγο-
ράσουν. Και ξαφνικά καλούμαστε να πουλήσουμε
το προϊόν μας ακριβότερα. Αν συμβεί αυτό, όλος ο
κόπος μας θα πάει στράφι, θα μας βγάλουν από την
αγορά και θα αμαυρωθεί η εικόνα του ελληνικού
κρασιού. Θα πάψουμε να είμαστε σοβαροί προμη-
θευτές», καταλήγει. 

Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος

Ευάγγελος Γεροβασιλείου

Θανάσης Αρβανιτίδης

Κτήμα Αρβανιτίδη

Οινοποιείο Γεροβασιλείου



Του Άρη Κουτσιούκη
«Αντιλαμβάνεστε ότι όταν τα 12.500 από τα

15.000 θα πρέπει να τα δώσουμε στην πολιτεία, με
εκείνα που μένουν σπόρο θα πάρουμε για την επό-
μενη χρονιά, λιπάσματα θα πάρουμε, την οικογέ-
νεια μας θα δούμε; Στο κάτω-κάτω ας έρθουν, ας
ανταλλάξουν μαζί μας, να κάνουμε εμείς τη δουλειά
τους και το μισθό τους και ας έρθουν να κάνουν αυ-
τοί την πρωτογενή παραγωγή» λέει στην Karfitsa ο Βα-
σίλης Κανάκας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του
πανελλαδικού των αγροτών.

Επιδίωξαν και είχαν συναντήσεις με υπουργούς στην
Αθήνα, όπως για παράδειγμα με τον υπουργό Εργασίας,
Γιώργο Κατρούγκαλο, αλλά, όπως λένε, δεν έβγαλαν
άκρη και αποφάσισαν να ενισχύσουν την παρουσία τους
στα μπλόκα, σε όλη τη χώρα. Εκτός από τις εθνικές
οδούς, οι αγρότες προχώρησαν σε ολιγόωρους αποκλει-
σμούς τελωνείων, αλλά όπως λένε, στόχος τους δεν είναι
να έρθουν σε αντιπαράθεση με άλλες κοινωνικές ομάδες.
«Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί στο δρόμο, ανεξάρ-
τητα από ταξική και κομματική προέλευση» έλεγε
στην Karfitsa αγρότης που συμμετέχει στις κινητοποι-
ήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε, αφού
ιδιαίτερα στην περιφέρεια και άλλοι κλάδοι διοργάνω-
σαν μαζικές κινητοποιήσεις συμπαράστασης προς τους
αγρότες. Με αυτό τον τρόπο θέλησαν, όπως λένε, να δεί-
ξουν ότι ο αγώνας τους δεν είναι προσωπικό ζήτημα, αλ-
λά κάτι που αφορά κάθε πολίτη, από όπου κι αν προέρχε-
ται, αφού στις κινητοποιήσεις πήραν μέρος συνδικαλι-
στές και εργαζόμενοι από τον δημόσιο και ιδιωτικό το-

μέα, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, ακόμη και οι έν-
στολοι. Χαρακτηριστικό είναι πως στο μπλόκο που έχει
δημιουργηθεί στα διόδια των Μαλγάρων έσπευσαν με
πανό ακόμη και αστυνομικοί, μέλη της Ένωσης Αστυνο-
μικών Θεσσαλονίκης, για να ενώσουν τη φωνή τους και
να συμπαρασταθούν στον αγώνα των αγροτών. Συγκε-
κριμένα, το προεδρείο της Ένωσης έδωσε μήνυμα συμ-
παράστασης στους αγρότες, καλώντας παράλληλα τους

κυβερνώντες να μην συνεχίσουν την τακτική των προκα-
τόχων τους που σε κάθε κοινωνική αντίδραση χρησιμο-
ποιούν την Αστυνομία στο ρόλο του κακού.
Και αστυνομικοί μαζί τους στα μπλόκα

«Οι αστυνομικοί είναι δίπλα σε κάθε Έλληνα πο-
λίτη και δεν αποτελούν εξαίρεση από τις βάναυσες
πολιτικές της λιτότητας» αναφέρουν στο μήνυμα συμ-
παράστασης «στους μαχόμενους αγρότες στα μπλόκα
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Με δυναμικές κινητοποιήσεις, μπλόκα, συγκεντρώσεις και μαζική παρουσία στους δρόμους, τις πόλεις και τα χωριά απάντησαν οι αγρότες
σε όλη τη χώρα για να εκφράσουν την αντίθεσή τους με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, αλλά και τις προ-
εκτάσεις που θα έχει αυτό στο φορολογικό, με συνέπεια, όπως λένε, να οδηγείται ο αγροτικός κλάδος σε αφανισμό. «Είναι θέμα επιβίωσης
για τον αγροτικό τομέα, αν περάσουν τα μέτρα, είτε για το ασφαλιστικό, είτε για το φορολογικό. Αρκεί να σας πω ότι στις 15.000 ευρώ φο-
ρολογητέο εισόδημα οι 8.450 πηγαίνουν για ασφαλιστικό και οι περίπου 4.000 για φορολογικούς λόγους».

Ξαναμπήκαν στην πόλη τα τρακτέρ!



της χώρας» προσθέτοντας πως «το νέο προωθούμενο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο καταδικάζει όλους τους Έλλη-
νες και τις Ελληνίδες στην φτωχοποίηση και την αναξιο-
πρέπεια. Οι κυβερνώντες έναν χρόνο ακριβώς μετά την
ανάληψη της εξουσίας απέδειξαν ότι συνεχίζουν σε συνέ-
πεια το έργο των προκατόχων τους με μοναδικό στόχο
την προάσπιση του τραπεζικού συστήματος εις βάρος των
πολιτών και των νέων της χώρας μας. Η συντονισμένη
προσπάθεια κάποιων να στρέψουν την μια κοινωνική τά-
ξη έναντι της άλλης πρέπει να μας βρει ψύχραιμους και
νηφάλιους. Από την επερχόμενη λαίλαπα του ασφαλιστι-
κού κανείς επαγγελματικός κλάδος δε θα μείνει ανεπηρέ-
αστος» σημειώνουν μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί από τη
Θεσσαλονίκη, ενώ στο μπλόκο των Μαλγάρων βρέθηκαν
κατά διαστήματα νταλίκες, φορτηγά, ταξί και τουριστικά
λεωφορεία, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρό-
τες.
Είπαν «ΟΧΙ» στον Τσίπρα, αλλά...

Από την περασμένη Τρίτη προχώρησαν σε ακόμη με-

γαλύτερους αποκλεισμούς, ενώ όπως αποφάσισαν στη
σύσκεψη που είχαν οι εκπρόσωποι περισσότερων από
60 μπλόκων στη Σίνδο ο αγώνας τους συνεχίζεται, ενωτι-
κά και με μεγαλύτερο σθένος, με διάθεση κλιμάκωσης
των κινητοποιήσεων. Απέρριψαν το ενδεχόμενο να συ-
ναντηθούν με τον Πρωθυπουργό μέχρι να αποσύρει το
σύνολο των ασφαλιστικών και φορολογικών μέτρων και
ζήτησαν σαφή δέσμευση των υπολοίπων πολιτικών αρ-
χηγών σχετικά με το ποια στάση θα κρατήσουν και έδω-
σαν ραντεβού στο συλλαλητήριο που οργάνωσαν για τις
28 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα εγ-
καίνια της Agrotica.

Δεν έλειψαν, πάντως και οι διαφωνίες και οι αιχμές,
καθώς παρότι η σύσκεψη κατέληξε σε ένα κοινό δελτίο
τύπου, βρέθηκαν και εκείνοι που αποχώρησαν, εκφρά-
ζοντας την αντίθεσή τους σε διαδικαστικά ζητήματα, ενώ
άλλοι έλεγαν πως επρόκειτο για… εσωτερική μάχη εντυ-
πώσεων. «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ο αγώ-
νας είναι κοινός. Όλοι οι αγρότες είμαστε μαζί και
ενωμένοι. Δεν πηγαίνουμε σε διάλογο αν ο πρωθυ-
πουργός δε πάρει πίσω τα μέτρα, με υπουργούς που
τορπιλίζουν τη διαδικασία. Μας κατηγόρησαν για
αγροτοπατέρες. Αυτούς που θέλουν να το παίξουν
αγροτοπατέρες τους χαρίζουμε τη διαδικασία», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Καλογιάννης, εκ-
πρόσωπος του μπλόκου των Τεμπών.

Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που εκφράζουν διαφο-
ρετικές απόψεις. «Εμείς σαν Πρωτοβουλία Αγροτών
έχουμε βγει από τον Οκτώβριο έξω, γιατί αυτά τα μέ-
τρα θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για τους αγρό-
τες», λέει χαρακτηριστικά ο Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, που παραμένει στο
μπλόκο της Κουλουρας και προσθέτει πως θα συνομιλή-
σουν με τον πρωθυπουργό, εφόσον τους καλέσει, σε αν-
τίθεση με το κοινό ψήφισμα που εκδόθηκε μετά τη σύσκε-
ψη της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Όμως, δηλώνουν και εκεί-
νοι αποφασισμένοι να κρατήσουν ακόμα πιο σκληρή
στάση, σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτά
τα μέτρα. «Αν χρειαστεί, θα κλείσουμε τον κόμβο της
Κουλούρας οριστικά και έχουμε τη στήριξη όλου
του κόσμου στον αγώνα μας» προσθέτει ο κ. Χαλκί-
δης.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε με αυ-
τά τα μέτρα, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ ήμουν
οδηγός φορτηγών, απολύθηκα από τη δουλειά μου,
πήγα στη γεωργία και αποδείχθηκε ότι πάμε στον
ίδιο δρόμο με τον προηγούμενο. Καλλιεργούμε ρύ-
ζι, βαμβάκι και καλαμπόκι σε 80 στρέμματα. Προ-
σωπικά, αν ισχύσουν αυτά που θέλουν να εφαρμό-
σουν δεν θα μπορέσουμε αυτά τα λεφτά που ζητάνε
να τα πληρώσουμε ποτέ. Εδώ δεν μένει για να θρέ-
ψουμε την οικογένειά μας. Θέλουν να μας φέρουν
στο τελείως μηδέν, δεν έχω λόγια, δεν το περιμένα-
με με τίποτα» ανέφερε στην Karfitsa ο Δημήτρης Λαμ-
πρατσιώτης.

#agrotes_Karfitsa
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Πίσω
από τα...
μπλόκα

Ακύρωσαν τα εγκαίνια
Την Πέμπτη τα τρακτέρ μπήκαν και πάλι στη Θεσ-

σαλονίκη, σε μία μαζική συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας, στην οποία συμμετείχαν αγρότες από κάθε πε-
ριοχή της Ελλάδας, αλλά στο πλευρό τους είχαν και
άλλους φορείς από τον τομέα της παραγωγής, όπως
τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοτρόφους και άλ-
λους. Αυτή τη φορά δεν έμειναν στην παραλία, αλλά
έφτασαν ως τη ΧΑΝΘ, αφού στο συνεδριακό κέντρο
«Ι. Βελλίδης» ήταν προγραμματισμένο να διεξαχ-
θούν τα εγκαίνια της Agrotica από τον αρμόδιο
υπουργό, Βαγγέλη Αποστόλου. Στη συγκέντρωση
πήραν μέρος χιλιάδες αγρότες και στη συνέχεια απο-
φάσισαν να κάνουν πορεία μέσα στην Έκθεση, κρα-
τώντας μαύρες και ελληνικές σημαίες. Παρέμειναν
για ώρα στο σημείο, μπροστά από διμοιρίες των
ΜΑΤ που δεν τους επέτρεπαν να προσεγγίσουν τον
χώρο όπου επρόκειτο να μιλήσει ο υπουργός,
ώσπου τελικά ενημερώθηκαν ότι ο κ. Αποστόλου δεν
θα παραστεί στα εγκαίνια. Εκπρόσωποί τους, μίλη-
σαν για… νίκη, αλλά μόλις αποχώρησαν από τη
ΔΕΘ, επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό
κλοιό στη Λεωφόρο Στρατού, δημιουργήθηκε έντα-
ση, άγνωστοι έριξαν μολότοφ, κροτίδες και φωτοβο-
λίδες, με τους αστυνομικούς να απαντούν με χρήση
χημικών και το κέντρο της Θεσσαλονίκης για ώρες
να είναι απροσπέλαστο.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι παρα-
γωγοί λαϊκών αγορών, οι οποίοι με ανακοίνωσή
τους τονίζουν ότι έκαναν απεργία και μοίρασαν δω-
ρεάν τα προϊόντα τους, γιατί «δεν μας μένει άλλος
δρόμος εκτός από τον κοινό αγώνα», όπως χαρα-
κτηριστικά τονίζουν και δηλώνουν πως στηρίζουν τις
κινητοποιήσεις και τα μπλόκα όλης της χώρας.

Οι αγρότες συζητούν το ενδεχόμενο να καλέσουν
για σήμερα Σάββατο εκ νέου τους εκπροσώπους των
μπλόκων από όλη την Ελλάδα στα Τέμπη, προκειμέ-
νου να υπάρξει νέος συντονισμός για κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων. Από την πλευρά τους, οι αγρό-
τες του μπλόκου της Νίκαιας οι οποίοι συνεδρίασαν
επίσης, αποφάσισαν την Παρασκευή το απόγευμα να
διοργανώσουν μεγάλη συγκέντρωση, με την συμμε-
τοχή κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, στην
Κεντρική Πλατεία της Λάρισας.
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Της Έλενας Καραβασίλη 

Ο 60χρονος Κώστας Ανεστίδης είναι πρόεδρος
του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Θεσσαλονίκης και
δουλεύει στα χωράφια από τότε που ήταν 20 χρονών.
Παρότι πέρασε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
επέλεξε να αφήσει τις σπουδές του στη μέση και να αρ-
χίσει να καλλιεργεί ρύζι και καλαμπόκι. Έχει δύο αγό-
ρια ηλικίας 6 και 8 ετών από τη δεύτερη σύζυγό του, η
οποία είναι εκπαιδευτικός στη Χαλάστρα όπου ζουν
και εργάζονται.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, αν η κυβέρνηση δεν
πάρει πίσω τα φορολογικά μέτρα που αναμένεται να
τους εξοντώσουν… θα παραμείνει στο μπλόκο για
πάντα. «Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να λειτουργή-
σει μία επιχείρηση με 85% φορολογικό και εισπρακτι-
κό μέτρο; Συν το ΦΠΑ που έχουμε να πληρώνουμε
εμείς οι αγρότες φτάνουμε στο 107%. Όταν αγοράζου-
με τα εφόδια για να σπείρουμε, πληρώνουμε ΦΠΑ
23%. Εγώ διατηρώ βιβλία εσόδων- εξόδων εδώ και
30 χρόνια. Αυτό το ΦΠΑ πρέπει να το εισπράξω πίσω.
Όταν τα προϊόντα στη δική μας περιοχής, στα Κύμινα-
Μάλγαρα, είναι εξαγώγιμα σημαίνει ότι εμάς μας δί-
νουν απαλλακτικό. Δηλαδή, δε μας ανταποδίδουν το
ΦΠΑ. Αν πάλι κάποιοι έχουν ανταποδοτικό ΦΠΑ, θα
μας δώσουν το 13%. Άρα το υπόλοιπο 10% είναι πι-
στωτικό και δεν το παίρνουμε ποτέ.  Όπως καταλαβαί-
νεται λοιπόν, δεν αντέχουμε άλλο», τονίζει ο κ. Ανε-
στίδης. Και εξηγεί πως: «Κεφάλαια δεν έχουμε πια, οι
κάνουλες από τις τράπεζες έκλεισαν, έμειναν μόνο τα
χρέη. Και σπίτι μου να πάω δεν έχει νόημα αφού δε θα
μπορώ να καλλιεργήσω». 
Νέοι αγρότες… χρεωμένοι

Ο κ. Ανεστίδης μιλά επίσης για το κατά πόσο είναι
εύκολο ένας νέος άνθρωπος να δουλέψει στα χωρά-
φια, τονίζοντας πως οι περισσότεροι νέοι αγρότες που
έχουν επιστρέψει στα χωράφια προέρχονται από
αγροτικές οικογένειες. «Τα παιδιά τελείωσαν τις
σπουδές τους και ανέλαβαν τις οικογενειακές
επιχειρήσεις. Μπήκαν στα προγράμματα νέων
αγροτών που ξεκίνησαν το 2008, 2009, 2012,
prim πρώτης εγκατάστασης. Για να κάνουν τις
μελέτες, ξόδεψαν περίπου 3.000 ευρώ. Έπρεπε
να πάρουν 15.000 και αυτή τη στιγμή έχουν ει-
σπράξει περίπου 6.000 με 7.000 ευρώ. Χρεώθη-
καν δηλαδή, γιατί η συμμετοχή της επιδότησης
είναι 45%. Τα υπόλοιπα είναι συμμετοχή από
την Αγροτική Τράπεζα ή τα βάζει η εταιρία για να
φανεί ότι έχει εξοφληθεί το τιμολόγια. Ειδάλλως
δεν παίρνεις την επιδότηση. Αυτά τα λεφτά τα
χρωστάνε όλα τα παιδιά», τονίζει. Αναφερόμενος
στο φορολογικό μέτρο της κυβέρνησης, ο ίδιος λέει:

«Έρχεται η κυβέρνηση και λέει, στις 20.000 ευρώ
εισόδημα θα σου πάρει τα 16.000. Μένουν λοι-
πόν 4.000 ευρώ για να ζήσεις, να βάλεις πετρέ-
λαιο στο σπίτι, να συντηρήσεις την οικογένειά
σου, να πληρώσεις τα μηχανήματα, τα τέλη κυ-
κλοφορίας του αγροτικού αυτοκινήτου. Αυτό ση-
μαίνει ότι αυτοί που μας κυβερνάνε δε ξέρουν τι
λένε».  
«Δε ξέρουν τι τους γίνεται!»

Σύμφωνα με τον κ. Ανεστίδη, οι ενεργοί αγρότες
καλούνται να πληρώσουν για όλους τους ασφαλισμέ-
νους στον ΟΓΑ, τονίζοντας ότι «στην κυβέρνηση δε
ξέρουν τι τους γίνεται. Στον ΟΓΑ  είναι ασφαλι-
σμένοι συνολικά 1.350.000, από αυτούς
100.000 είναι ενεργοί συνταξιούχοι από τους
οποίους δε μπορεί να πάρει εισφορές. 250.000
είναι ενεργοί αγρότες κάτω  των 67 ετών. Καλού-
μαστε λοιπόν εμείς να πληρώσουμε το μάρμαρο
για τους 1.350.000 ασφαλισμένους που μέσα σε
αυτούς είναι ενταγμένοι ο κουρέας, ο λουλουδάς,
ο παντοπώλης σε περιοχές που έχουν λιγότερους
από 800 κατοίκους διότι αυτοί είναι ασφαλισμέ-
νοι στον ΟΓΑ και όχι στο ΤΕΒΕ. Να ξεκαθαρίσουν
τι θέλουν να κάνουν και να ξεμπερδέψουν τι τους
γίνεται. Γιατί ακόμη και δύο υπάλληλοι του ΙΚΑ
που κάνουν παιδί το επίδομα από τον ΟΓΑ το
παίρνουν». 
«Όχι» στον Τσίπρα

Ένα μεγάλο και βροντερό «όχι» λένε οι αγρότες της
Β. Ελλάδας στο κάλεσμα του Τσίπρα, προκειμένου να
συναντηθεί μαζί τους και να βρεθεί μία λύση. «Ο
αγροτικός κόσμος δε θέλει να κατέβει στην Αθή-
να στις προσκλήσεις που γίνονται, γιατί φοβάται
τα κλειστά ντουβάρια. Εκεί γίνονται συζητήσεις
όπου θα καλεστούν αυτοί που οι ίδιοι θέλουν και
μετά θα φύγει ο ένας από τη μία πόρτα και ο άλ-
λος από την άλλη, εκεί μέσα γίνονται συμφωνίες.
Γι’ αυτό λοιπόν κι εμείς αποφασίσαμε να μην κα-
τεβούμε στην Αθήνα όπου θα μας εκπροσωπή-
σουν άνθρωποι που δεν ηγούνται πουθενά», λέει
ο κ. Ανεστίδης. Υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια, εκφράζει τη δική του πρόταση. «Να
γίνει μία ανοιχτή συζήτηση στη Βουλή, ώστε να
ακούει όλος ο κόσμος. Πρώην υποψήφιοι βου-
λευτές θα υποσχεθούν θέσεις σε κάποιους, θα
πουλήσουν το αγροτικό κίνημα και ο κόσμος θα
γυρίσει με κατεβασμένο το κεφάλι. Ας στύψουν τα
κεφάλια τους όλοι οι πολιτικοί μαζί στη Βουλή με
μία διακομματική επιτροπή και εμείς θα έρθουμε
όλοι οι αγρότες να τους ακούσουμε. Είμαστε απο-
φασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας.
Αυτό είναι το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό και
προς όλες τις κοινωνικές τάξεις», καταλήγει. 

Από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ και μία βδομάδα παραμένει στο αγροτικό μπλόκο των
Μαλγάρων, του οποίου και ηγείται. Μόλις άρχισαν να κλιμακώνονται οι αγροτικές κινη-
τοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ο ίδιος ξεκίνησε να «αλωνίζει» στα τηλεοπτικά παρά-
θυρα προκειμένου να μπορέσει να μεταφέρει με ευθύτητα και με τον δικό του ξεχωριστό
τρόπο, για ποιο λόγο οι αγρότες βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους.  Δε διστάζει να
τα πει σταράτα σε οποιονδήποτε, είτε απευθύνεται σε πολιτικό πρόσωπο είτε σε κάποιον
δημοσιογράφο. Πρόσφατα μάλιστα, έγινε ο αγαπημένος αγρότης του διαδικτύου αφού
έδειξε έντονα και… περιγραφικά τη δυσαρέσκεια του όταν χρειάστηκε να περιμένει για
τουλάχιστον μία ώρα στο κρύο, προκειμένου να βγει σε ζωντανή σύνδεση για την εκπομ-
πή «Mega Σαββατοκύριακο» που παρουσιάζουν ο Δημήτρης Τάκης και ο Ιορδάνης Χα-
σαπόπουλος. «Εκεί στο στούντιο έχει 30°C κι εδώ έχει -5°C! Αν πειράξω τη μύτη μου θα
πέσει κάτω! Πάγωσαν τα κωλ@...μάγουλα», είπε.

Ο αγρότης που τα χώνει στα ΜΜΕ 
και τους… κυβερνώντες

«Οι κάνουλες
από τις τράπεζες

έκλεισαν, έμειναν
μόνο τα χρέη»
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Πολλοί κατηγορούν τον κ. Μητσοτάκη πως ανα-
κάτεψε απλώς (και προσχηματικά) την τράπουλα,
αφού στη στελέχωση της «σκιώδους» κυβέρνησης
της ΝΔ αξιοποιήθηκαν… παλιοί. Ποια είναι η άπο-
ψή σας;

Διαφωνώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει έμ-
πρακτα ότι επιδιώκει την ανανέωση, κυρίως με νέες ιδέ-
ες, αλλά και με καινούργια στελέχη, που θέλουν και μπο-
ρούν να προσφέρουν. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, ότι
και οι 5 αναπληρωτές του γραμματέα της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας είναι νεοεκλεγέντες (του 2015) βουλευτές,
όπως άλλωστε και εγώ, που είχα την τιμή να διοριστώ
κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας συνδύασε την πείρα σημαντικών στελεχών με
την δημιουργική ανανέωση, με σεβασμό στην ιστορία
και τις παραδοσιακές αξίες της παράταξης. Η ανανέωση
δεν σηματοδοτεί την μείωση του ηλικιακού μέσου όρου
των στελεχών, αλλά κυρίως την εισροή νέων ιδεών και
αντιλήψεων, υπέρ της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Η ΝΔ μυρίζει… ναφθαλίνη; Ποιες είναι οι προσ-
δοκίες σας από τον νέο πρόεδρο ώστε η ΝΔ να μετα-
τραπεί σε ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό κόμμα; 

Η Νέα Δημοκρατία είναι μία παράταξη που αφουγ-
κράζεται την κοινωνία, προσαρμόζεται στις σύγχρονες
επιταγές της, συμπεριλαμβάνει νέα πρόσωπα και αντιλή-
ψεις και ακολουθεί ιδιαιτέρως δημοκρατικές διαδικα-
σίες. Η ανάδειξη του νέου Προέδρου από την ευρύτερη
δυνατή βάση, αυτή όλων των πολιτών που ήθελαν να
συμμετάσχουν στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δη-
μοκρατίας, αποδεικνύει ότι θέλουμε να ακούσουμε τη
φωνή όλων, θέλουμε να ανοιχτούμε στην κοινωνία και
να την υπηρετήσουμε εκπροσωπώντας την. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ήδη έχει αναγγείλει λεπτομερώς τις τροπο-
ποιήσεις του Καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας που θα
προτείνει, ώστε η Νέα Δημοκρατία να καταστεί ακόμη πιο
σύγχρονο, ευρωπαϊκό κόμμα. Μεταξύ αυτών: μικρότερα,
ευέλικτα όργανα, με θητεία, που διαμορφώνουν πολιτι-
κή, με συνεχή αξιολόγηση ακόμα και των βουλευτών, με
διαφάνεια και λογοδοσία σε όλες τις λειτουργίες της, με
ανοιχτή χρηματοδότηση, με ξεκάθαρη στήριξη από πρό-
σωπα και οργανισμούς.

Η εκλογή Μητσοτάκη έφερε… τριγμούς σε Ποτά-
μι και ΠΑΣΟΚ. Η πόρτα του κόμματος είναι ανοικτή
σε όσους ψήφισαν «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα (κυ-
ρίως πολιτικούς) ή θα υπάρχει και… face control;

Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτά-
κη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε σα-
φώς αναταραχές στον ευρύτερο κεντρώο χώρο, διότι
προσέλκυσε και συσπείρωσε τους υποστηρικτές του ΝΑΙ
του δημοψηφίσματος, τους φιλελεύθερους, κεντρώους,
υπέρμαχους της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, του ευέ-
λικτου και αποτελεσματικού κράτους, της αξιολόγησης,
της αξιοκρατίας, της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και
της ανταγωνιστικότητας. Κατάφερε σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα να αλλάξει το πολιτικό τοπίο εν γένει,
και να δημιουργήσει μία αξιόπιστη πρόταση εξουσίας,
στην οποία κάλεσε όλες τις δυνάμεις της χώρας που στη-
ρίζουν τις ίδιες αξίες. Είμαστε επομένως ανοιχτοί να συ-
ζητήσουμε με κάθε στέλεχος, όπως και με κάθε ψηφοφό-
ρο, άλλης παράταξης που θέλει να συμπορευτεί στη μεγά-
λη προσπάθεια να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα.

Η ΝΔ λέει όχι στο ασφαλιστικό. Να υποθέσουμε
ότι από εδώ και στο εξής θα είστε μόνο απέναντι

στην κυβέρνηση ή υπάρχει περίπτωση να συναινέ-
σετε. Κι αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποια
ζητήματα;

Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ασκεί υπεύθυ-
νη, σοβαρή και εποικοδομητική αντιπολίτευση, αντίθετα
με την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ του «όχι σε όλα» όταν ήταν αν-
τιπολίτευση. Έχουμε στηρίξει τα όποια θετικά, αναπτυ-
ξιακά, προοδευτικά μέτρα έχουν κατατεθεί προς ψήφιση
στη Βουλή, όπως την αυστηροποίηση του πλαισίου για
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη θωράκιση των
εισπρακτικών μηχανισμών της δημόσιας διοίκησης και
των ΝΠΔΔ, την απελευθέρωση του φυσικού αερίου, την
αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ. Το κυριότερο: υπερψηφί-
σαμε το καλοκαίρι του 2015 το επαχθέστατο τρίτο Μνη-
μόνιο, διαπραγματευτικό «επίτευγμα» του Πρωθυπουρ-
γού, προκειμένου να διαφυλάξουμε την παραμονή της
χώρας μας στο ευρώ, αψηφώντας το πολιτικό κόστος για
την παράταξή μας. Αρνούμαστε όμως κατηγορηματικά να
συμπράξουμε σε υφεσιακές πολιτικές, που στοχεύουν
στην κάλυψη του σημαντικού ελλείμματος που δημιουρ-
γήθηκε τον τελευταίο χρόνο από τις καταστροφικές ενέρ-
γειες της κυβέρνησης. 

Γιατί αντιδράτε τόσο στον διορισμό μετακλητών
υπαλλήλων και συνεργατών στελεχών και βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ; Και η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ τόσα χρό-
νια τα ίδια δεν έκαναν;

Η ΝΔ δεν αρνήθηκε ποτέ ούτε την ανάγκη ύπαρξης
μετακλητών συμβούλων, ούτε τη συμβολή τους στην εύ-
ρυθμη λειτουργία των πολιτικών γραφείων. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο με το Ν. 4079/2012, η ΝΔ θωράκι-
σε την επιλογή των μετακλητών συμβούλων απαγο-
ρεύοντας τη στελέχωση συγγενών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την
άλλη μεριά, ενώ με δηλώσεις του προεκλογικά απειλού-
σε ότι «θα καταργήσει τις στρατιές συμβούλων στα
υπουργεία, τους αργόμισθους και χρυσοκάνθαρους της

εξουσίας», εδώ και ένα χρόνο προχωρά σε αθρόες
«οικογενειακές» προσλήψεις και για άλλη μια φορά

η κυβέρνηση βρίσκεται εκτεθειμένη στην συνηθι-
σμένη της ασυνέπεια λόγων και πράξεων. Περαι-
τέρω, με το νέο μισθολόγιο φάνηκε ιδιαίτερα
γενναιόδωρη προς τους εν λόγω υπαλλήλους δι-
ευρύνοντας τις ανισότητες για τις οποίες τάχα
μάχεται. 

Τι δώρο θα κάνατε στον Αλέξη Τσίπρα
για τον #1_χρόνο_Σύριζα;  Ποιος είναι ο δι-

κός σας απολογισμός από τον ένα χρόνο πα-
ρουσίας σας στα κοινοβουλευτικά έδρανα; 

Θα του έκανα δώρο «επετειακή» έκδοση του πρώ-
του «αριστερού» Προϋπολογισμού του 2016, με παράρ-
τημα τον προηγούμενο Προϋπολογισμό του 2015. Να το
μελετήσει, να συγκρίνει, να δει τι έκανε τη χρονιά που
πέρασε, τι έλαβε και τι παρέδωσε, τι καταστροφή επέφερε
σε μόλις έναν χρόνο. Σημειωτέον ότι επετείους από την
ανάληψη της εξουσίας εορτάζουν κατά παράδοση και μό-
νον τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, προπαγανδίζοντας
υπέρ των θετικών αποτελεσμάτων των πολιτικών τους.
Προσωπικά, κατά τη χρονιά που πέρασε, αποκόμισα
πολλές και πλούσιες εμπειρίες μέσα στη Βουλή. Ένιωσα
δέος και ευθύνη καθήμενη στα βουλευτικά έδρανα, θαύ-
μασα και απομυθοποίησα ανθρώπους και ιδεολογίες,
δοκιμάστηκα μαζί με τους συναδέλφους μου όταν χρει-
άστηκε να υπερψηφίσουμε το τρίτο, επαχθέστερο όλων,
Μνημόνιο προκειμένου να διασωθεί η χώρα από την
έξοδο από την ευρωζώνη. Κυρίως, όμως, συνειδητοποι-
ώντας τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει οδηγήσει τη
χώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, απέκτησα ισχυρό κί-
νητρο να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προ-
σπάθεια να ανακτήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει.

«ΟΧΙ» στις υφεσιακές πολιτικές της κυβέρνη-
σης λέει η Νίκη Κεραμέως. Η βουλευτής Επι-
κρατείας και Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στην Karfit-
sa εξηγεί γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
κάνει πράξη την ανανέωση στο κόμμα και
αναφέρεται στις προσδοκίες της από τον νέο
Πρόεδρο. Δηλώνει πως οι πόρτες του κόμμα-
τος είναι ανοικτές στους πολιτικούς και τους
ψηφοφόρους των κομμάτων του κέντρου,
κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του «Ποταμιού» και
εκτιμά πως τον Αντώνη Σαμαρά και την πολι-
τική του θα τους δικαιώσει η ιστορία. Επίσης,
κάνει τον προσωπικό της απολογισμό από
την μέχρι τώρα παρουσία της στην Βουλή και
αποκαλύπτει το δώρο που θα έκανε στον
Αλέξη Τσίπρα για τον #1_χρόνο_Σύριζα! 

Η κοινοβουλευ-
τική εκπρόσωπος
της ΝΔ, Νίκη Κε-

ραμέως μιλά
στην Karfitsa

«Επετείους και γιορτές κάνουν μόνο 
τα... ολοκληρωτικά καθεστώτα» 



Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης
Οι επαγγελματικοί σύλλογοι και τα συνδικαλιστικά

σωματεία σβήνουν και… σβήνουν την τελευταία τριετία
μέλη τους, αφού δικηγόροι, γιατροί, οδοντίατροι, φαρ-
μακοποιοί και μηχανικοί είτε επιλέγουν την εργασία στο
εξωτερικό είτε αλλάζουν τελείως αντικείμενο. Η εικόνα
είναι ζοφερή, ενώ τα πράγματα αναμένεται να χειροτε-
ρεύσουν εάν «περάσουν» από τη Βουλή οι προωθούμενες
αλλαγές του ασφαλιστικού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γιατροί της Θεσσαλο-
νίκης, οι οποίοι όχι μόνο εγκαταλείπουν την πόλη, αλλά
και την ίδια τη χώρα προκειμένου να εξακολουθούν να
εργάζονται ως γιατροί. Με τον έναν φόρο να διαδέχεται
τον άλλον, τις υπερωρίες που δεν πληρώνονται και τις μη
ικανοποιητικές απολαβές οι γιατροί που στο παρελθόν
θεωρούντο… πλούσιοι είναι για λύπηση. Σύμφωνα με
τους ίδιους ένας γιατρός με τζίρο 6.000 ευρώ το μήνα
αναγκάζεται να ζήσει μόλις με 1.000, καθώς τα υπόλοιπα
δαπανώνται για τις ασφαλιστικές του εισφορές, το ενοί-
κιο του ιατρείου του, τις λειτουργικές ανάγκες κ.α.
Γιατροί χωρίς σύνορα

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος το 30% των ια-

τρών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο εξω-
τερικό. «Έχουμε αύξηση των μεγάλων ηλικιών που
φεύγουν. Οι γιατροί που παραδοσιακά μετακινούν-
ταν στο εξωτερικό για σπουδές, πλέον δεν επιστρέ-
φουν πίσω» λέει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ.
Εξαδάκτυλο, ένας γιατρός που στην Ελλάδα αμείβεται για
την εργασία του με 900 ευρώ για την ίδια δουλειά (ειδι-
κευόμενου) στη Γερμανία λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες ευ-
ρώ. Οι Έλληνες γιατροί επιλέγουν για να εργαστούν και να
ζήσουν σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο μάλιστα, η Κεντρική Ευ-
ρώπη χρυσοπληρώνει το ιατρικό προσωπικό της χώρας
μας επειδή σε πολλές χώρες υπάρχουν ελλείψεις. 

Για την απόφασή του να εγκαταλείψει την χώρα μιλά
στην Karfitsa o σαραντάρης ορθοπαιδικός χειρούργος
τραυματολόγος, Νίκος Ξυλούρης. «Ετοιμάζομαι να φύ-
γω για εξειδίκευση αλλά μάλλον θα παραμείνω εκεί
για να εργαστώ» λέει. Μεταξύ των χωρών υποδοχής Ελ-
λήνων συγκαταλέγονται η Αγγλία όπου ο μισθός ενός για-
τρού ξεπερνά τις 3.000 λίρες, η Γερμανία και η Σουηδία. Ο
κ. Ξυλούρης ζητά από την Πολιτεία να δοθούν κίνητρα
στους νέους επιστήμονες, διαφορετικά η ζημιά από την…
εξαγωγή «εγκεφάλων» δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί. 
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«Μένουμε Ευρώπη, αλλά όχι… Ελλάδα»

Χωρίς… επιστήμονες κινδυνεύει να μείνει η Θεσσαλονίκη, αφού κάθε χρόνο αυξάνεται ο
αριθμός των αποφοίτων Πανεπιστημίων που επιλέγει να εργαστεί εκτός… πόλης και εκτός
χώρας. Το επιστημονικό προσωπικό της περιοχής… «μένει Ευρώπη» όχι όμως Ελλάδα, αφού
βλέπει πως τα πολλά χρόνια στα θρανία, οι μελέτες, οι έρευνες και η επιμονή στην εκπαίδευ-
ση όχι μόνο δεν αναγνωρίζονται αλλά είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το 40% του 
επιστημονικού

προσωπικού της
Θεσσαλονίκης
αναζητά την 
τύχη του στο 

εξωτερικό
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Οδοντίατροι 
Όμως και ο κλάδος των οδοντιάτρων αντιμετωπίζει

παρόμοια προβλήματα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Δε-
βλιώτης οι νέοι οδοντίατροι που την τελευταία τετραετία
ζήτησαν πιστοποιητικό για να μεταβούν στο εξωτερικό
ανέρχονται περίπου στους 250 σε σύνολο 1580 οδοντιά-
τρων που υπάρχουν στην πόλη. «Στο εξωτερικό δίνον-
ται υψηλοί μισθοί. Όπως υψηλές είναι και οι παρο-
χές από το κράτος, κάτι που δεν έχουμε στην Ελλά-
δα» αναφέρει ο κ. Δεβλιώτης. «Σας διαβεβαιώνω ότι
στο μέλλον οι επιστήμονες που θα παραμείνουν
στην πόλη θα είναι ελάχιστοι» καταλήγει ο πρόεδρος. 
Σε ένα χρόνο έφυγαν 2500 μηχανικοί

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στον χώρο των μη-
χανικών. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης/ τμήμα Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Πάρις Μπίλλιας ο ένας στους δυο μηχανικούς που
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο δεν εγ-
γράφονται στο ΤΕΕ, για να αποφύγουν τα έξοδα ασφάλι-
σης. «Από αυτούς που εγγράφονται, δηλαδή τους μι-
σούς απόφοιτους των Εκπαιδευτικών μας Ιδρυμά-
των μετά από τρία χρόνια, το 30% ζητά να διαγραφεί
από τα μητρώα του ΤΕΕ και να αναζητήσει την τύχη
του εκτός Ελλάδας» αναφέρει ο κ. Μπίλιας. 

Από την πλευρά του ο Άνθιμος Αμμανατίδης, γενικός
γραμματέας του ΤΕΕ/ ΤΚΜ αναφέρει πως οι μηχανικοί
αναγκάζονται να ζουν με 1000 ευρώ το χρόνο. «Μιλάμε
για γενοκτονία μηχανικών» λέει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο η πλειοψηφία των νέων μηχανικών
εγκαταλείπουν την Ελλάδα και επιλέγουν να ζήσουν και
να εργαστούν στην Ολλανδία και τη Γερμανία (ηλεκτρο-
λόγοι μηχανικοί), στην Αγγλία (πολιτικοί μηχανικοί) και
την Γαλλία (αρχιτέκτονες). Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι
τους και είναι ενδεικτικοί της κατάστασης. Τον τελευταίο
χρόνο, όπως λέει ο κ. Αμμανατίδης, περίπου 2500 μηχα-
νικοί εγκατέλειψαν την Κεντρική Μακεδονία και αναζή-
τησαν εργασία στο εξωτερικό. 
Δικηγόροι

Όμως και οι δικηγόροι αναγκάζονται είτε να εγκατα-
λείψουν τη χώρα τους, είτε να αλλάξουν επάγγελμα.
Όπως εκτιμά μάλιστα το μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Πα-
παντωνόπουλος μετά την ψήφιση του προτεινόμενου νέ-
ου ασφαλιστικού νομοσχεδίου το φαινόμενο θα ακολου-
θήσει ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. 

«Ο νέος σίγουρα δεν βγάζει χρήματα και καλείται

να πληρώσει ποσά που ξεπερνούν κάθε παρανοϊκή
σκέψη» αναφέρει ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλό-
γου Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Βαλεργάκης μάλιστα, σχο-
λιάζει πως οι νέοι δικηγόροι, πριν αποφασίσουν να εγ-
καταλείψουν τη χώρα προσπαθούν να «το παλέψουν»
μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα. Ένας τρόπος για
να συμβεί αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΣΘ είναι
να δηλώνουν ως γραφείο το… σπίτι τους. 

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι δικηγόροι
καλούνται να πληρώσουν το 96% των εισοδημάτων
τους στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφανί-
ζονται» λέει από την πλευρά της η δικηγόρος και μέλος
του δ.σ. του ΔΣΘ, Γιάννα Παναγοπούλου. Αναφέρει ότι
σύμφωνα με τα στοιχεία του δικηγορικού συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης την τελευταία τριετία 681 μέλη του εγκατέλει-

ψαν το επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους
οι περισσότεροι που σπουδάζουν στο εξωτερικό, δεν επι-
στρέφουν ποτέ. 

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, Γιώργο Βήττα οι νέοι δι-
κηγόροι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην καθη-
μερινότητά τους. «Εάν ένας πελάτης καταβάλλει
7.500 ευρώ για μια συκοφαντική δυσφήμηση, στο
δικηγόρο θα φτάσουν μόλις 314 ευρώ προ φόρων.
Δεν διαμαρτυρόμαστε γιατί μας χτύπησε η κρίση,
αλλά δεν αντέχουμε ακόμα μεγαλύτερη φορολογία»
σχολιάζει. Όπως λέει ο κ. Βήττας ένας νέος δικηγόρος το
χρόνο πραγματοποιεί από μηδέν έως πέντε παραστάσεις
στο δικαστήριο. «Αυτό σημαίνει ότι βγάζουν μόνο τα
έξοδα του γραφείου τους» αναφέρει. 

Από την πλευρά του ο δικηγόρος, Στέφανος Πούλιος
εξηγεί ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλ-
ληνες δικηγόροι εγκαταλείπουν τη χώρα για να εργα-
στούν στο εξωτερικό. «Η εκροή των νέων επιστημό-
νων δεν θα έχει τέλος» αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο
ίδιος σχολιάζει ότι οι νέοι δικηγόροι με εισόδημα περί-
που 1000 ευρώ το μήνα θα πρέπει να αποδώσουν στο
κράτος και το ασφαλιστικό ταμείο ποσό που ξεπερνά τα
800 ευρώ, και θα πρέπει με τα υπόλοιπα 200 να πληρώ-
σουν ενοίκιο γραφείου και λοιπές επαγγελματικές και
προσωπικές υποχρεώσεις. 

«Ο κλάδος μας έχει υποστεί μια τεράστια εξα-
θλίωση. Ειδικότερα οι νέοι δικηγόροι έχουν κατα-
φύγει στο εξωτερικό στην προσπάθειά τους να
βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτοί που
έμειναν στην Ελλάδα δουλεύουν πολλές ώρες χωρίς
να υπάρχουν οι αντίστοιχες οικονομικές απολαβές»
σημειώνει η δικηγόρος Αγγελική Χαραλαμπίδου. 
Λουκέτα σε φαρμακεία

Και οι νέοι φαρμακοποιοί μη μπορώντας να ανταπε-
ξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινότητας κλείνουν τα
φαρμακεία τους και εργάζονται σε άλλες άσχετες δουλει-
ές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του φαρμακευτικού συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, Κυριάκο Θεοδοσιάδη. Όπως λέει ο
ίδιος τα τελευταία τρία χρόνια έχουν βάλει «λουκέτο» στη
Θεσσαλονίκη φαρμακεία που αντιπροσωπεύουν το 12%
του κλάδου. «Αν θεσμοθετηθεί το νέο ασφαλιστικό ο
αριθμός αυτός θα εκτοξευτεί στα ύψη» καταλήγει ο κ.
Θεοδοσιάδης. 
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Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση
αποτελούν σήμερα τα βασικά προβλήματα
των νοσοκομείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Μιλώντας στην Karfitsa οι πρό-
εδροι των εργαζομένων  σε αυτά κατήγγει-
λαν πως το προσωπικό… μεγαλώνει και
βγαίνει στη σύνταξη και οι θέσεις δεν ανα-
πληρώνονται. Τα προβλήματα όμως δεν
έχουν τελειωμό καθώς και στα υλικά πρώτης
ανάγκης οι ελλείψεις αγγίζουν τα όρια της
παράνοιας! 

Της Γεωργίας Σκονδράνη

«Αντί να στρώσουν τα πράγματα χειροτερεύουν»
δήλωσε στην Karfitsa ο πρόεδρος του σωματείου των ερ-
γαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας
Γουμένισσας, Ξενοφών Παπαλέξης. «Σύριγγες, βελό-
νες και γάζες δεν υπάρχουν. Αναγκαζόμαστε και δα-
νειζόμαστε από τα τριγύρω νοσοκομεία. Αντιβιώ-
σεις κάθε εβδομάδα μας φέρνουν και διαφορετικές,
με αποτέλεσμα άλλες να δίνουμε τη μια εβδομάδα
στους ασθενείς και άλλες την επόμενη! Έχουμε σο-
βαρό πρόβλημα και με τις προμήθειες. Και ένας βα-
σικός λόγος είναι πως δεν μπορούμε να κάνουμε
απευθείας αναθέσεις. Το νοσοκομείο μας διασυν-

δέεται με το νοσοκομείο στο Κιλκίς και όταν προκη-
ρύσσει διαγωνισμούς εκείνο συμπεριλαμβάνει και
εμάς. Μόνοι μας δεν μπορούμε να προκηρύξουμε
διαγωνισμό. Έχουμε ένα κονδύλι 180 χιλιάδων ευ-
ρώ και δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε» πρόσθε-
σε. Επιπλέον τόνισε πως στο αιματολογικό δεν υπάρχουν
υλικά για τα μηχανήματα του με αποτέλεσμα τα αίματα
που έρχονται στο νοσοκομείο να μην μπορούν να ελεγχ-
θούν και να ακυρώνονται χειρουργεία που πρέπει να γί-
νουν.  

Για τις ελλείψεις προσωπικού ο κ. Παπαλέξης τόνισε
πως το νοσοκομείο σήμερα δεν έχει φαρμακοποιό. «Πή-
ρε σύνταξη ο παλιός και δεν μας ήρθε νέος. Οι νο-
σηλεύτριες αναγκάζονται να κάνουν τη δουλειά αυ-
τή», είπε και συμπλήρωσε πως από 107 εργαζόμενους
απέμειναν 77 άτομα. «Δεν μπορούμε να λειτουργή-
σουμε. Το βράδυ στις εφημερίες είμαστε για όλο το
νοσοκομείο 3 άτομα. Συνέχεια εφημερεύει το νοσο-
κομείο μας. Δυστυχώς, όλα είναι στον αυτόματο πι-
λότο. Παιδίατρο δεν έχουμε εδώ και τέσσερα χρό-
νια. Και τα παιδιά στη Γουμένισσα είναι χιλιάδες.
Αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει στο Κιλκίς. Γυ-
ναικολόγο έχουμε μια φορά το μήνα», είπε.

Ο κ. Παπαλέξης είπε επίσης πως έχουν απευθυνθεί
στο αρμόδιο υπουργείο στην Αθήνα αλλά δεν έγινε τίπο-
τα. «Δεν τους ενδιαφέρει. Είκοσι χρόνια είμαι στο

νοσοκομείο και η κατάσταση όσο πάει και χειροτε-
ρεύει», τόνισε. Το προσωπικό δήλωσε πως είναι πια με-
γάλης ηλικίας. «Δεν προκηρύσσουν νέες θέσεις εργα-
σίας. Κάτω από τη Λάρισα μόνο διορίζουν γιατρούς.
Καθαρίστριες έχουμε μόνο μια στην πρωινή βάρδια
για όλο το νοσοκομείο και στην απογευματινή και
βραδινή βάρδια καθαρίζουν οι νοσοκόμες. Όπως
και σεκιούριτι μεταξύ άλλων, το βράδυ το νοσοκο-
μείο δεν έχει», συμπλήρωσε. 

Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και το Γ.Ν. Κιλκίς.
«Οι γιατροί μας βγαίνουν στη σύνταξη και δεν ανα-
νεώνονται. Μας στέλνουν επικουρικούς αλλά και
αυτοί καλύπτονται από τους πόρους του νοσοκο-
μείου και δεν επαρκούν κιόλας» δήλωσε ο πρόεδρος
του σωματείου των εργαζομένων, Βασίλης Τριανταφυλ-
λίδης. Κάθε μέρα το νοσοκομείο έχει εφημερία πρόσθεσε
ο κ. Τριανταφυλλίδης, αναφέροντας πως η πληρότητα
του νοσοκομείου έχει ανέβει λόγω της οικονομικής κρί-
σης αλλά και των προσφύγων και οι γιατροί προβαίνουν
σε εφημερίες όπου τις περισσότερες δεν τις πληρώνον-
ται. «Μας λένε το γνωστό θα έχετε να παίρνετε …»
πρόσθεσε. Επιπλέον είπε πως στο νοσοκομείο διαθέτουν
έναν σύγχρονο αξονικό τομογράφο αλλά λειτουργεί μό-
νο δυο με τρεις φορές την εβδομάδα λόγω έλλειψης προ-
σωπικού και αναγκάζονται οι ασθενείς να μεταβαίνουν
στη Θεσσαλονίκη.

«Γερασμένα» τα νοσοκομεία της
Κεντρικής Μακεδονίας



Όσον αφορά το υλικά πρώτης ανάγκης του νοσοκο-
μείου λόγω της αυξημένης πληρότητας έχουν ξεμείνει
πολλές φορές με αποτέλεσμα να παίρνουν από τα γειτονι-
κά νοσοκομεία. Ο κ. Τριανταφυλλίδης πρόσθεσε πως το
νοσοκομείο εξοικονόμησε ένα 40% κέρδος από το άνοιγ-
μα των μαγειρείων του ιδρύματος καθώς «εδώ και μια δε-
καετία παλεύαμε να τα ανοίξουμε γιατί εξυπηρετούσε το
νοσοκομείο κέτερινγκ τόσο καιρό με αποτέλεσμα να πλη-
ρώνουμε πολλά χρήματα».
«Βγαίνουν στη σύνταξη και δεν 
έρχονται νέοι»

Στο Γ.Ν. Σερρών η χρηματοδότηση όλο και μειώνε-
ται με τα χρόνια σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου
των εργαζομένων, Γιάννη Αγοραστό. «Για το 2015 πή-

ραμε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ
ενώ παλιότερα ο προϋπολογισμός μας ήταν είκοσι
τέσσερα εκατομμύρια», είπε. Από αυτά τα χρήματα ο κ.
Αγοραστός δήλωσε πως αν υπάρχουν έσοδα έρχονται
επικουρικοί γιατροί για να συμπληρωθούν οι θέσεις. «Οι
γιατροί βγαίνουν στη σύνταξη και δεν έρχονται νέ-
οι. Έχουμε σοβαρές ελλείψεις γιατρών. Ο γαστρεντε-
ρολόγος έχει τρία χρόνια που πήρε σύνταξη και δεν
μας ήρθε άλλος. Δερματολόγος έχει τρία χρόνια επί-
σης που έφυγε και δεν αντικαταστάθηκε. Στα πλυν-
τήρια δεν έχουμε προσωπικό με αποτέλεσμα να μην
προλαβαίνουν τα λινά να πλυθούν. Όπως πηγαίνει
η κατάσταση θα δοθούν σε ιδιώτη και αυτά. Ιδιωτι-
κό συνεργείο καθαρισμού έχουμε ήδη και σεκιούρι-
τι. Αν εξαιρέσεις τους γιατρούς και τους νοσηλευτές
όλα θα ιδιωτικοποιηθούν στο τέλος» δήλωσε. 

Για τα φάρμακα ο κ. Αγοραστός δήλωσε πως κατά και-
ρούς έχουν ελλείψεις λόγω του χαμηλού προϋπολογι-
σμού. «Μόνο τα αναγκαία αγοράζουμε και στις κα-
λύτερες τιμές. Γενόσημα είναι ένας μεγάλος αριθμός
των φαρμάκων. Τα αυθεντικά δεν μας συμφέρουν
καθώς είναι 1 προς 10. Για ένα αυθεντικό φάρμακο
περνούμε δέκα γενόσημα», είπε. Στο νοσοκομείο τα τε-
λευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξη-
θεί η προσβασιμότητα αλλά το προσωπικό μειώνεται κα-
θώς δεν γίνονται προσλήψεις. Ο κ. Αγοραστός ανέφερε
πως συναντήθηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο με τον υπουρ-
γό Υγείας αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο των εργαζομένων αν συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση, το νοσοκομείο θα αναγκαστεί να συρρικνω-
θεί και να κλείσει τμήματα του. 

«Μας στέλνουν νοσηλευτές με πεντάμηνα προ-
γράμματα. Αλλά καλύπτονται έτσι οι θέσεις; Θέλουν
τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν εμπειρία με αποτέλε-
σμα να μην αποτελούν ουσιαστική βοήθεια για
εμάς. Πρώτη φορά γίνετε κάτι τέτοιο. Ακόμη οι
τραυματιοφορείς του νοσοκομείου είναι μόνο δυο
στην πρωινή βάρδια και δυο στην βραδινή. Φοβερή
έλλειψη. Όλη την δουλειά την κάνουν αυτοί. Τι να
πρωτοπρολάβουν;», τόνισε. 

Στο Γ.Ν. Έδεσσας οι βάρδιες βγαίνουν δύσκολα.
«Δεν παίρνουμε άδειες, κάποιοι έχουν να πάρουν
από το 2014 και η έλλειψη προσωπικού αποτελεί το
βασικό θέμα για το νοσοκομείο» ανέφερε ο αντιπρό-
εδρος των εργαζομένων, Χρήστος Βούγιας. «Οι κλινικές
μας λειτουργούν αλλά με ελλείψεις γιατρών όπως
στο παιδιατρικό που λειτουργεί με εφημερίες. Ειδι-
κευόμενους δεν έχουμε με αποτέλεσμα να δυσκο-
λευόμαστε στις βάρδιες, να μην μπορούν να βγουν»,
είπε. Όσον αφορά τα τεχνικά προβλήματα του νοσοκο-
μείου, ο αξονικός τομογράφος δεν λειτουργεί, είναι χα-
λασμένος όπως και στο Ν. Γιαννιτσών με αποτέλεσμα οι
ασθενείς να στέλνονται σε άλλο νομό. «Στη Μονάδα Τε-
χνητού Νεφρού που αποτελεί τη μεγαλύτερη μονά-
δα της Β. Ελλάδας είναι σε άθλια κατάσταση, λει-

τουργεί στο ημιυπόγειο και είναι όλοι ο ένας επάνω
στον άλλο. Εξυπηρετούμε πολύ κόσμο. Αλλά ευτυ-
χώς υπογράφηκε η σύμβαση και περιμένουμε την
αναβάθμιση της» κατέληξε ο αντιπρόεδρος. 
«Φεύγουν σε άλλο νομό για να 
εξυπηρετηθούν»

Στο Γ.Ν. Γιαννιτσών το βασικό πρόβλημα υπάρχει
στην Ορθοπεδική κλινική όπου 10 με 12 ημέρες το μήνα
δεν εφημερεύει λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού με
τους ασθενείς να αναγκάζονται να φύγουν σε άλλο νομό
για να εξυπηρετηθούν όπως δήλωσε ο πρόεδρος του σω-
ματείου των εργαζομένων, Αλέξανδρος Καραισκάκης. 

Επιπροσθέτως οι εργαζόμενοι προσέφυγαν και στα
δικαστήρια για τα δεδουλευμένα τους καθώς το νοσοκο-
μείο τους χρωστούσε χρήματα από το 2012. Σύμφωνα με
τον κ. Καραισκάκη το προσωπικό αργεί να πληρωθεί.
Επιπλέον και εδώ ο αξονικός τομογράφος δεν λειτουργεί
με αποτέλεσμα οι ασθενείς να φεύγουν σε άλλο νομό.
«Ζητήσαμε πολλές φορές να γίνει κάτι σχετικά και
από τοπικούς βουλευτές και από τον αντιπεριφερει-
άρχη αλλά τίποτα δεν έγινε».  Όσον αφορά τα αναλώ-
σιμα υλικά ο πρόεδρος δήλωσε πως «τα καταφέρνουμε».

Στο Γ.Ν. Χαλκιδικής το πρόβλημα της έλλειψης
προσωπικού μαστίζει το νοσοκομείο. Ο πρόεδρος του
σωματείου εργαζομένων, Ηλίας Λαζάρου είπε πως οι θέ-
σεις των γιατρών που βγήκαν στη σύνταξη δεν αναπλη-
ρώθηκαν με αποτέλεσμα οι κλινικές να αντιμετωπίζουν
πρόβλημα. «Στην ορθοπεδική έχουν μείνει δυο, συν
ένας ακόμη από το ΠΕΔΥ. Στη γενική χειρουργική
έχουμε τρεις γιατρούς ενώ θα έπρεπε να έχουμε έξι.
Και με απλήρωτες εφημερίες εννοείται. Σε διοικητι-
κό, παραϊατρικό προσωπικό και νοσηλευτές δεν
έχουν γίνει προσλήψεις επίσης» δήλωσε ο κ. Λαζά-
ρου. «Ήρθε η αριστερή κυβέρνηση να μας διαλύσει.
Προεκλογικά έλεγαν πως η υγεία θα αναβαθμιστεί.
Τι έγινε;» πρόσθεσε ο πρόεδρος και αναφέρθηκε πως η
απουσία διοικητή συμβάλει στα προβλήματα. «Που να
απευθυνθούμε; Που να πούμε τα προβλήματα μας;»
διερωτήθηκε ο κ. Λαζάρου. «Χρειαζόμαστε μόνιμο
προσωπικό. Όχι επικουρικούς για πέντε και δώδε-
κα μήνες» συμπλήρωσε.

Και στο Ν. Χαλκιδικής ο αξονικός τομογράφος αντι-
μετωπίζει πρόβλημα καθώς ελάχιστες μέρες του μήνα
λειτουργεί. Λόγω έλλειψης προσωπικού. «Χρειαζόμα-
στε περισσότερους ακτινολόγους και χειριστές. Δεν
γίνετε να παίζουμε κορόνα -γράμματα τους ασθε-
νείς. Ποιος είναι ο τυχερός ασθενής της ημέρας να
περάσει από τον τομογράφο; Για μένα καλύτερα
κλείστε το! Κοροϊδευόμαστε; Έχουμε στείλει εξώδι-
κο στο υπουργείο και για το μηχάνημα και για το
προσωπικό. Απάντηση δεν πήραμε από κανέναν.
Τα έχω καταγγείλει όλα σε όλα τα Μέσα. Δεν ενδια-
φέρθηκε κανένας. Δεν τους καίγεται καρφί», κατέλη-
ξε.

#YGEIA_Karfitsa
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Ούτε ένας 
αξονικός τομογρά-
φος δε λειτουργεί 
σε ολόκληρη την

Περιφέρεια



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Τα δύο μεγάλα έργα που βρίσκονται σε φάσεις υλο-
ποίησης στον ελλαδικό χώρο, ο αγωγός TAP που θα κα-
ταστήσει την Ελλάδα πύλη εισόδου του φυσικού αερίου
στην Ευρώπη, φέροντας φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊ-
τζάν, αλλά και ο διασυνδετήριος αγωγός IGB που θα
συνδέσει τη χώρα μας με τη Βουλγαρία, είναι ικανά να
αλλάξουν κυριολεκτικά τα δεδομένα στην ελληνική οι-
κονομία.  

Αυτήν την προοπτική μοιράστηκαν οι εκπρόσωποι
φορέων που έδωσαν το παρών στη συνάντηση, ενώ

όπως επισήμαναν στο karfitsa.gr, η ολοκλήρωση των
ενεργειακών επενδύσεων αποτελεί το πρώτο μεγάλο
τεστ για την Ελλάδα, ώστε να αποδείξει ότι διαθέτει
ασφαλές περιβάλλον για περαιτέρω επενδύσεις, ενώ να
καταστεί παράλληλα ένας ενεργειακός κόμβος στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη.
Ευκαιρία για τη χώρα

Για τον Λεωνίδα Ραπτάκη, γερουσιαστή στην πολι-
τεία του Rhode  Island στις ΗΠΑ και έναν από τους ελλη-
νικής καταγωγής Αμερικανούς πολιτικούς που πι-
στεύουν στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας,  οι
ενεργειακές επενδύσεις στη χώρα σίγουρα θα τη βοηθή-
σουν να ξεπεράσει την οικονομική κρίση. «Θα δώσει
τη δυνατότητα, ξένες εταιρείες να δουν το project
του TAP κάτι που σημαίνει ότι είναι μια καλή εικό-
να της χώρας στο εξωτερικό. Οι ξένοι επενδυτές
μπορούν να δουν ότι το έργο ολοκληρώθηκε, είναι
επιτυχία και δείχνει ένα αξιόπιστο περιβάλλον
στην Ελλάδα. Οι ξένοι επενδυτές βλέπουν το pro-
ject του TAP στενά σαν ένα τεστ αξιοπιστίας. Εάν
επιτύχει θα ενθαρρύνει περισσότερες επενδύσεις
στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά στο karfit-
sa.gr ο κ. Ραπτάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόδειξη ύπαρξης  σταθερό-
τητας, σημαίνει ότι γίνεται μια καινούργια αρχή στη χώ-
ρα και υπονοεί ότι πρέπει δοθεί μια ευκαιρία ανάκαμ-
ψης στην Ελλάδα και τους Έλληνες ώστε να ξεπεράσουν
την κρίση. 

Όσο για το εάν η παρούσα ελληνική κυβέρνηση εί-
ναι ικανή να υποστηρίξει ένα τέτοιο φιλόδοξο project
όπως ο TAP, ο κ. Ραπτάκης  εξηγεί ότι δεν είναι μόνο ζή-
τημα της ελληνικής κυβέρνησης. «Είναι και το ελληνι-
κό κοινοβούλιο που αποτελείται από 300 βουλευ-
τές. Όλοι πρέπει να δουλέψουν μαζί για μια μεγάλη
ευκαιρία όπως ο TAP. Πρέπει να προχωρήσει η ελ-
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«Η κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η
Ελλάδα δεν είναι πρωτοφανής, είναι θα
έλεγα μια επανάληψη της περιόδου 1945-
50. Η Ελλάδα τότε έβγαινε κατεστραμμένη
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε λά-
βει την βοήθεια από τις ΗΠΑ, με αποτέλε-
σμα να ενισχύσει τη ναυτιλία της και να
αναδειχθεί σε ναυτιλιακή υπερδύναμη τις
επόμενες δεκαετίες. Ο TAP θα είναι για την
Ελλάδα ότι ήταν τα πλοία της τη δεκαετία
του ’50. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχει
αυτό για να προχωρήσει μπροστά η ελλη-
νική οικονομία». Με αυτή τη φράση ο Ελ-
ληνικής καταγωγής γερουσιαστής, Λεωνί-
δας Ραπτάκης περιέγραψε το πόσο σημαν-
τικό είναι να γίνουν επενδύσεις στον ενερ-
γειακό τομέα στην Ελλάδα μιλώντας στο
karfitsa.gr στο περιθώριο του συνεδρίου
για το φυσικό αέριο που διοργανώθηκε
στη Θεσσαλονίκη από το φόρουμ «Ενερ-
γειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Το «χρυσωρυχείο» του
φυσικού αερίου

Στα μέτωπα του ασφαλιστικού και του αγροτι-
κού η κυβέρνηση δεν δυσκολεύεται στην αντιπα-
ράθεσή της με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το
ζόρι της είναι η απλή κι αποτελεσματική στρατη-
γική ΣΥΡΙΖΑ. Το «καμιά αύξηση εισφορών και
ορίων, καμιά μείωση συντάξεων» και το «όλα τα
κιλά όλα τα λεφτά», που με σθένος ο ΣΥΡΙΖΑ
επαγγελλόταν, είναι για άλλη μια φορά η γραμμή
Μαζινό των επιστημονικών συνδικαλιστικών
φορέων και των αγροτικών μπλόκων. Στον παρα-
λογισμό αυτών των συνθημάτων, η κυβέρνηση
δεν μπορεί να απαντήσει με το θρυλικό κουτσο-
γιωργικό «εσείς δεν δικαιούσθε δια να ομιλείτε»
γιατί «εσείς μας φέρατε σε αυτήν την κατάσταση».
Αν και είναι προφανές ότι «έτσι μας κατάντησαν»
μαζί με «τα μνημόνια και τις τρόικες» και η απου-
σία συνδικαλιστικών επεξεργασιών στα θέματα
της κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση δεν
μπορεί να το εκστομίσει στον εαυτό της. Μοιάζει
με ζωγράφο που δεν τολμά να ζωγραφίσει το διά-
βολο γιατί ο πίνακας θα αποδειχθεί η αυτοπρο-
σωπογραφία του.

Από την άλλη, η έλλειψη προτάσεων από τα επι-
στημονικά συνδικάτα είναι εξοργιστική. Παίρνω
παράδειγμα τους δικηγόρους (εικάζω ότι παρό-
μοια ισχύουν για μηχανικούς και γιατρούς). Άρα-
γε οι δικηγορικοί σύλλογοι υπερασπίζονται το
«δικαίωμα» των ασφαλισμένων προ του 1993 να
πληρώνουν γύρω στο 20% λιγότερες εισφορές
από τους νεότερους συναδέλφους τους; Άραγε
υπερασπίζονται το «δικαίωμα» των ίδιων παλιών
ασφαλισμένων και συνταξιούχων να μην αγγίζε-
ται από τους νεότερους ο κουμπαράς που δίνει
την επικουρική σύνταξη; Αν ναι, να μας το πουν.
Αν όχι, να μας πουν (πρώτοι οι ώριμοι κι όψιμοι
ΣΥΡΙΖΑίοι συνδικαλιστές) με νούμερα τι διορ-
θωτικό προτείνουν. Κι όταν λέω με νούμερα, το
εννοώ: Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ξοδέψει
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των μελών τους σε
αναλογιστικές μελέτες που δεν δημοσιοποιούν-
ται. ̀ Αρα γνωρίζουν πολύ καλά ποια ποσά συν-
τάξεων δεν αντιστοιχούν σε εισφορές και ποιες
εισφορές πάνε σε συντάξεις άλλων.

Εξίσου εξοργιστική είναι η κατάσταση στα αγρο-
τικά. Οι παράνομες επιδοτήσεις που επιστράφη-
καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω κρίσης από
τον πενιχρό κρατικό προϋπολογισμό (δηλαδή
από όλους μας), έχουν συγκεκριμένα ΑΦΜ και
ΑΜΚΑ, που ανήκουν και σε ΣΥΡΙΖΑίους αγροτο-
συνδικαλιστές. Είναι έτοιμος κανείς (ΣΥΡΙΖΑίος)
να προτείνει την καθιέρωση ασφαλιστικού πό-
ρου υπέρ των νέων αγροτών που θα αποτελείται
από την εξατομικευμένη επιστροφή κάθε παρά-
νομης είσπραξης κοινοτικού χρήματος;

Κλείνω: το ασφαλιστικό είναι πολύ σοβαρή δου-
λειά για να την εμπιστευτούμε σε οποιονδήποτε
αντιτάχθηκε στη μεταρρύθμιση Γιαννίτση. Αυτός
είναι ο ένας και μοναδικός όρος της οικουμενι-
κής και συναινετικής αντιμετώπισης του προβλή-
ματος της βιωσιμότητάς του.     

*Ο κ. Κωνσταντίνου είναι δικηγόρος

Η ασφαλιστική μας 
αυτοπροσωπογραφία 

Του Γιάννη 
Κωνσταντίνου*



ληνική οικονομία και αυτό είναι κάτι που υπο-
στηρίζουμε οι πολιτικοί ελληνικής καταγωγής
που βρισκόμαστε στις ΗΠΑ. Ενθαρρύνουμε τους
Έλληνες συναδέλφους μας να προχωρήσουν σε
αυτήν την κατεύθυνση και για αυτό το λόγο να
βάλουν στην άκρη τις διαφορές του παρελθόν-
τος», επισημαίνει ο κ. Ραπτάκης.

Όπως ξεκαθαρίζει βέβαια ο ίδιος ένα ακόμα και
ίσως μεγαλύτερο εμπόδιο που θεωρεί ότι πρέπει να
ξεπεράσουν τα πολιτικά στελέχη στην Ελλάδα είναι η
γραφειοκρατία. «Πρέπει οπωσδήποτε να περιορι-
στεί ώστε να επέλθει σταθερότητα στον κρατικό
μηχανισμό και κατ΄ επέκταση στην οικονομία»,
σημειώνει ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός γε-
ρουσιαστής.
Το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Το γεγονός ότι ο TAP και το φυσικό αέριο θα δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση των
οικονομικών πλεονεκτημάτων που εμφανίζει η Ελ-
λάδα στο εξωτερικό στάθηκε ο διευθυντής του TAP
Ελλάδας Ρίκαρντ Σκουφιάς, μιλώντας στο
karfitsa.gr. «Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στον
ενεργειακό τομέα για την Ελλάδα αλλά και γενι-
κότερα. Βλέπω ότι και οι κυβερνήσεις έχουν
εστιάσει στην υλοποίηση αυτών των ευκαιριών.
Το ζήτημα είναι να δοθεί η εντύπωση ότι προ-
χωρά η υλοποίηση και μάλιστα γρήγορα, κάτι
που προσπαθούμε να κάνουμε με το ζήτημα του
TAP ώστε να δοθεί το σήμα διεθνώς ότι η Ελλά-
δα είναι ασφαλές πεδίο επενδύσεων», επισήμανε
ο κ. Σκουφιάς. 

Όσο για το εάν θα υπάρξουν προβλήματα κατά τη
διάρκεια κατασκευής του αγωγού, ο διευθυντής του
TAP Ελλάδος θεωρεί ότι η κατασκευή και διέλευση
του TAP δεν μπορεί να είναι πρόβλημα. «Αυτό που
πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη
περιβαλλοντολογική μελέτη ώστε το έργο να κα-
τασκευαστεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελ-
ληνική νομοθεσία. Υιοθετήσαμε επίσης διεθνή
standards. Ακόμα αποφασίσαμε εθελοντικά να
κάνουμε μια μελέτη αξιολόγησης του κοινωνι-
κού αντίκτυπου, έτσι ώστε όταν προχωρήσουμε
στην υλοποίηση του έργου θα έχουμε δει όλες
τις παραμέτρους. Είτε αυτές είναι περιβαλλοντι-

κές, οικονομικές ή κοινωνικές», επισήμανε ο Ρί-
καρντ Σκουφιάς 
Βιώσιμες οικονομικά επενδύσεις

Το πετρέλαιο είναι πλέον ο ρυθμιστής για το εάν
οι ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα μπορούν να
επιβιώσουν οικονομικά και νε ολοκληρώσουν τα
project τους, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβου-
λο του ΔΕΣΦΑ Κώστα Ξιφάρα. «Τα προηγούμενα
χρόνια ήταν εάν θα παρθεί η πολιτική απόφαση
να προχωρήσουν και εάν θα ανέβουμε και άλλα
επίπεδα στην ενεργειακή πολιτική. Τώρα το ζή-
τημα είναι εάν οι επενδύσεις αυτές είναι βιώσι-
μες οικονομικά με τις τιμές του πετρελαίου να
είναι τόσο χαμηλά», αναφέρει ο δ.σ. του ΔΕΣΦΑ
στο karfitsa.gr. Όπως υποστηρίζει, επειδή ο ενεργει-
ακός σχεδιασμός έχει ορίζοντα δεκαετίας πρέπει να
συνεχίσει ως έχει. «Η ταχύτητα με την οποία θα
πραγματοποιηθούν είναι κάτι που θα πρέπει να
μας προβληματίζει περισσότερο», λέει ο κ. Ξιφά-
ρας.

Σχολιάζοντας παράλληλα την προοπτική του έρ-
γου του TAP, επισήμανε ότι είναι ένα έργο που βοηθά
στη διασύνδεση δύο χωρών όπως η Ελλάδα και η
Βουλγαρία «και μπορεί να λύσει προβλήματα και
όχι να δημιουργήσει νέα». Σύμφωνα με τον ίδιο
πρόκειται για ένα έργο που υποστηρίζεται σθεναρά
από ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς ισορροπεί την
κατάσταση στην αγορά φυσικού αερίου. «Το ρωσικό
αέριο σίγουρα θα συνεχίσει να αποτελεί την κύ-
ρια πηγή αερίου για τις χώρες της Βαλκανικής,
επομένως η αγορά θα ισορροπήσει και θα υπάρ-
χουν καλύτερες τιμές», εξηγεί στο karfitsa.gr ο δ.σ.
του ΔΕΣΦΑ.

Παράλληλα μιλώντας για τους χειρισμούς της κυ-
βέρνησης στο ζήτημα της ενεργειακή πολιτικής και
δη του φυσικού αερίου, ο κ. Ξιφάρας σημείωσε ότι οι
φορείς αναμένουν από την πολιτειακή ηγεσία του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ακο-
λουθηθεί η πολιτική γρήγορης περάτωσης των έρ-
γων. «Περιμένουμε το 2020 να έχουν ολοκλη-
ρωθεί τα περισσότερα έργα ώστε η Ελλάδα να
πατήσει γερά στο ζήτημα των αγωγών και των
διασυνδέσεων με άλλες χώρες και όχι μόνο με
τη Βουλγαρία. Θέλω να ελπίζω ότι θα καταφέ-
ρουμε να είμαστε στο μέλλον η ανατολική πύλη
του αερίου», ξεκαθαρίζει ο κ. Ξιφάρας.
Ενεργειακός κόμβος

Το 2016 σύμφωνα με τον διευθύνοντας σύμβου-
λο του ΔΕΣΦΑ αναμένεται να είναι ο καταλύτης όσον
αφορά τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα  στη χώρα
μας. «Ο TAP από ό,τι φαίνεται έχει πάρει την πο-
ρεία για την κατασκευή του, έχουν προχωρήσει
η αδειοδοτήσεις του και τρέχουν πάρα πολλά
έργα. Είμαστε στη δεύτερη φάση αναβάθμισης
της Ρεβυθούσας και ετοιμαζόμαστε να προχω-
ρήσουμε σε νέες υπηρεσίες. Πρέπει να πούμε ότι
και το φυσικό αέριο αλλά και η χρήση του
LNG(Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο), θα είναι πιο
έντονες στην αγορά». Όπως λέει χαρακτηριστικά,
κάτι τέτοιο  θα βοηθήσει στο να υπάρξει και διαφορο-
ποίηση των πηγών του φυσικού αερίου, ενεργειακή
ασφάλεια, αλλά και καλύτερες τιμές για τον Έλληνα
καταναλωτή και τη βιομηχανία. «Νομίζω ότι εάν
συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό θα μπορέσου-
με να μιλήσουμε για έναν ενεργειακό κόμβο
στην Ελλάδα, κάτι που ζητούν γειτονικές χώρες
όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία. Νομίζω όμως
ότι με την παρουσία του TAP που θα φέρει το
αζερικό αέριο στην Ελλάδα και φυσικά στην Ευ-
ρώπη, η χώρα μας θα γίνει η ανατολική είσοδος
νέου αερίου προς την “Γηραιά Ήπειρο”».  Σύμ-
φωνα με τον κ. Ξιφάρα την παρούσα χρονική στιγμή
δίνεται μια χρυσή ευκαιρία στην Ελλάδα και σε όλες
τις εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησης
το αέριο, να πραγματώσουν όλες τις επιδιώξεις τους
για μια νέα αγορά αερίου. 
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Μια αξέχαστη Επέτειος:
Ένας Χρόνος Αριστερά

Της Βίκυς
Νάκου*

Είμαι σίγουρη πως οι ιστορικοί του μέλλοντος δεν θα
παραλείψουν να χαρακτηρίσουν το έτος 2015, ως κομβι-
κό για την ιστορία του τόπου. Ένα απ’ αυτά που δικαιούν-
ται τουλάχιστον ένα κεφάλαιο στα σχολικά δοκίμια.

Κι αυτό διότι το 2015 έληξε η θητεία του αιώνα που ξεκί-
νησε το 1915, έτος κατά το οποίο, ως γνωστόν, εγκαινιά-
σθηκε ο χρόνος των διχασμών που κατάφεραν στην ψυ-
χή αυτής της χώρας τραγικές πληγές.

Βασιλεύς Κωνσταντίνος εναντίον Βενιζέλου, Εμφύλιος
1946-1949, αριστερά - δεξιά στα ένδοξα χρόνια της με-
ταπολίτευσης και, τέλος, ο διχασμός σε μνημονιακούς
και αντιμνημονιακούς.

Ο διχασμός, τελευταίας κοπής, υπήρξε αντάξιος της ελα-
φρότητας που κατέκτησε η πολιτική σκηνή και το κοινό
της, η κοινωνία, στα χρόνια της ευμάρειας που οδήγησαν
στην κατάρρευση. Οι τραγωδίες της σύγχρονης Ιστορίας
μας, Μικρασιατική Καταστροφή, Εμφύλιος, αναπαρήχ-
θησαν με όρους εθνικής λυρικής παρωδίας. Η συλλογι-
κή μας ψυχή χόρτασε από μεγαλόστομες αράδες και πομ-
φόλυγες επικοινωνίες. Ένας πλεονασμός από μεγάλες
κουβέντες, μαγκιά και λοιπές εθνικές αρετές, ο οποίος
απέδιδε καλύτερα όσο απομακρυνόταν από την πραγμα-
τικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μην γνωρίζοντας Ιστορία,
δεν μπορούσε να υποψιασθεί πως η Ιστορία θα του ανέ-
θετε να εκφωνήσει αυτός τον επικήδειο του αιώνα των
διχασμών.

Έτσι την Κυριακή 24.01.2015, δόθηκε η παράσταση της
αυτογελοιοποίησης.

Άλλωστε από την πρώτη κιόλας περίοδο ο κ. Τσίπρας
έδειξε ότι έχει την ικανότητα να αναδεικνύει την  «μπα-
ρούφα» σε υψηλή πολιτική, είτε συμπράττοντας με τον κ.
Καμμένο είτε εκπροσωπούμενος από τον Γιάν(Ν)η Βα-
ρουφάκη. Εφαρμόζοντας το μνημόνιο που υπέγραψε το
καλοκαίρι, συνεχίζοντας όμως να επικαλείται τον πόνο
του, τον " έρπητα " και τις διαφωνίες του για ό,τι ο ίδιος
υπέγραψε και καλείται να εφαρμόσει, απλώς καταφέρνει
να εξουδετερώσει την αντιμνημονιακή ρητορεία γελοι-
οποιώντας την.

Και τώρα; Τώρα που έκλεισε ο κύκλος τι θα γίνει; Πως
θ’ ανατροφοδοτηθεί το πάθος του λαού; Που θ’ ακουμπή-
σει το δίκιο του που μόνο η Αριστερά το αντιλαμβάνεται
και το εκπροσωπεί; Πως θα κυβερνά την ψυχή και το
μυαλό μας; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνά έως το 1929 μπορεί και περισσότε-
ρο. Άλλωστε το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και φυσι-
κά δεν αμφισβητείται από κανέναν. Πως θα μπορούσε
άλλωστε;

Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα «το κόμμα είμαι ΕΓΩ» είπε.
Όπως έκαναν όλοι οι ηγέτες του διαμετρήματός του. 

Από το 2016, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε στο συλ-
λογικό μας μετερίζι. Ανασκουμπωθείτε για το «νέο»  δι-
χασμό. Αυτόν που ο γραμματέας της Νεολαίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ μας υπέδειξε με μοντέρνο τρόπο και παλιάς κοπής
φρασεολογία.

«Εμείς οι Αριστεροί δικαιούμαστε τα πάντα για τους
αγώνες μας». 

Εγώ, Εσύ, Αυτός, Εμείς και οι Άλλοι. Μια κοινωνία σε τε-
μαχισμό. Από αυτούς που το 2015 υπέδειξε και το 2016
θα θερίσουμε. 

* Η κ. Νάκου είναι μέλος της Πολιτικής 
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας - Πολιτεύτρια 
Α' Θεσσαλονίκης.
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Του Άρη Κουτσιούκη

Πόσο έπεσε η 
τιμή της βενζίνης

Κατά 13,16% μειώθηκε το δεύτερο εξάμη-
νο του 2015 η λιανική τιμή της αμόλυβδης
βενζίνης στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία
της γενικής γραμματείας εμπορίου και προ-
στασίας του καταναλωτή, η οποία επικαλείται
στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων. Όπως αναφέρει η γενική γραμμα-
τεία, οι τιμές των τελικών προϊόντων πετρε-
λαιοειδών επιβαρύνονται με διαφόρων ειδών
φόρους και τέλη, το μεγαλύτερο μέρος των
οποίων είναι ανελαστικοί, δηλαδή δεν υπολο-
γίζονται με βάση την τιμή, αλλά με βάση την
πωλούμενη ποσότητα.

Αστυνομικοί κατά… ασφαλιστικού
Στον αγώνα για τη διεκδίκηση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους, που, όπως λένε, μόλις

ξεκίνησε και θα είναι συνεχής, καλούν και οι Αστυνομικοί και συγκεκριμένα, η Ένωση
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, η οποία προχώρησε στην αποστολή επιστολής προς τους
βουλευτές του νομού Θεσσαλονίκης. Στην επιστολή αναφέρουν ότι ο νέος τρόπος υπολογι-
σμού των κύριων και επικουρικών συντάξεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους υπηρετούν-
τες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς, όπως σημειώνουν, οι ένστο-
λοι πάντα διέπονταν από συγκεκριμένο στρατιωτικό συνταξιοδοτικό δίκαιο και στον υπο-
λογισμό της σύνταξής τους, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος, της επικινδυνότη-
τας, κλπ. Μάλιστα, καλούν τους Βουλευτές να διαχωρίσουν τη θέση τους και να δηλώσουν
έγκαιρα ότι θα καταψηφίσουν τις αρνητικές αντιασφαλιστικές διατάξεις, «καθότι ο μόνος
δρόμος για να υπάρξει εργασιακή ειρήνη, είναι ο δρόμος του ουσιαστικού διαλόγου και όχι
η εσπευσμένη και εκβιαστική ψήφιση ανεδαφικών και παράλογων διατάξεων» και προετοι-
μάζουν κινητοποιήσεις.

«Κλείνουμε πριν μας κλείσουν»
Να κλείσουν τα καταστήματά τους ενάντια στην εφαρμογή του προτεινόμενου ασφαλι-

στικού σχεδίου της Κυβέρνησης αποφάσισαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμ-
πορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πέμπτης 4 Φε-
βρουαρίου 2016. Όπως λένε, εκπροσωπούν έναν κλάδο εξαντλημένο, που έχει πληγεί βά-
ναυσα από την οικονομική κρίση και εκφράζουν ξεκάθαρα την αντίδρασή τους και την δια-
φωνία τους στις αυθαίρετες και κοινωνικά άδικες προτάσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες,
όπως λένε, θα επιφέρουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αποσκοπούν.
«Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο εξοντώνει τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, πλήττοντας ευθέως
την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την προσπάθεια για ανάκαμψη της ελληνικής οι-
κονομίας και επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο τον φαύλο κύκλο που ανοίγει. Θεωρών-
τας ότι το πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δεν είναι αυτό καθ’ αυτό το ύψος
των εισφορών, αλλά η συνεχιζόμενη και αυξανόμενη αδυναμία καταβολής τους, ο κεντρι-
κός στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Κάθε σύστημα συντάξεων τροφοδοτείται από την
παραγωγή και την αύξηση του ΑΕΠ. Για να υπάρχουν συντάξεις και παροχές  πρέπει να
έχουν δουλειά όλοι. Πρέπει η οικονομία να παράγει και να δημιουργεί βιώσιμες θέσεις ερ-
γασίας. Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, με κα-
θολικό κλείσιμο των καταστημάτων μας. Διεκδικούμε ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο,
δίκαιο και ανταποδοτικό, που θα πρέπει να στηρίζεται σε μια οικονομία που ανθεί και ανα-
πτύσσεται» καταλήγει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

ΠΝΕΕΙ ΑΝΕΜΟΣ ΝΙΚΗΣ σε όλη την επικράτεια από τη σθεναρή
απόφαση των αγροτών που απαιτούν να αποσυρθεί άμεσα το
απαράδεκτο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό και το φορολογι-
κό και να προσέλθει η κυβέρνηση στη συνέχεια σε ειλικρινή
διάλογο για τη δίκαιη αντιμετώπιση του ζητήματος που απειλεί
με καταστροφή όλους τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών. Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αυτοαπασχολούμενους, που ζητούν οι δανειστές να
ισχύσουν από 01/01/2017, καθιστούν αδύνατη την παραμονή
στο επάγγελμα για χιλιάδες επιστήμονες αυτών των κλάδων. Οι
γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι οδοντίατροι, οι φαρμα-
κοποιοί, οι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι οι επαγ-
γελματίες που στηρίζουν ακόμα την οικονομία της χώρας τους.
Η καινούργια επίθεση που επιχειρεί η κυβέρνηση εναντίον
όσων ακόμα ασκούν το επάγγελμά τους, ωθεί ακόμα περισσότε-
ρους σε έξοδο από το επάγγελμα και τη χώρα, απειλεί ακόμα πε-
ρισσότερο τα ταμεία με κατάρρευση λόγω μη είσπραξης των ει-
σφορών, ενισχύει ακόμα περισσότερο τις γκρίζες ζώνες της οι-
κονομίας». Η αγανάκτηση με τη συνεχιζόμενη φοροεισπρακτι-
κή πολιτική ξεπέρασε πλέον τις αντοχές όλων και πρέπει να
σταματήσει. Τις ελπίδες τους όλοι οι επαγγελματίες και οι επι-
στήμονες εναποθέτουν στον αγώνα των αγροτών με τον οποίο
και συμπαρατάσσονται...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Αλλά στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν! Την
ώρα που οι υπερωρίες είναι "είδος υπό εξαφάνιση" στην εργα-
σία της Ελλάδας της εξαετούς κρίσης, για κάποιους εργαζόμε-
νους σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών, κομμά-
των, γενικών γραμματέων και ειδικών γραμματέων, που όλοι
αυτοί είναι κάτι σαν "προστατευόμενο είδος" και μάλιστα πολύ
καλά αμειβόμενο, οι υπερωρίες πάνε... σύννεφο! Σε έλεγχο που
διενεργήθηκε ανακαλύφθηκε ότι όλοι αυτοί οι προστατευόμε-
νοι υπάλληλοι όχι μόνον αμείβονται αδρά για εκατοντάδες

ώρες υπερωριών, αλλά - άκουσον- άκουσον - πληρώνονται
προκαταβολικά κάθε μήνα τις υπερωρίες που θα κάνουν (αν θα
χρειασθεί να τις κάνουν). Απίστευτο; Κι όμως αληθινό! Ας είναι
καλά ο κρατικός προϋπολογισμός και τα μεγάλα λόγια των κυ-
βερνώντων για περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και άλλα τέ-
τοια...

ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ... Ο λόγος για το ξεπούλημα των περι-
φερειακών αεροδρομίων της χώρας. Διαβάστε ορισμένους από
τους όρους της συμφωνίας: Η γερμανική εταιρία FRAPORT έχει
δικαίωμα να μειώσει το μίσθωμα της συμφωνίας αν χρει-
ασθούν βελτιωτικά έργα στα αεροδρόμια που αποκτά και δύνα-
ται να αγοράζει για λογαριασμό του "Ελληνικού Δημοσίου" ανα-
βαθμισμένους εξοπλισμούς τους οποίους στη συνέχεια θα χρε-
ώνει στους Έλληνες (!) αφαιρώντας το κόστος τους από τα οφει-
λόμενα μισθώματα και εισφορές προς το Δημόσιο! Η γερμανι-
κή εταιρία FRAPORT απαλλάσσεται από ΕΝΦΙΑ και Δημοτικά
Τέλη και το κόστος οποιασδήποτε περιβαλλοντολογικής μελέ-
της απαιτηθεί βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Η εταιρία επίσης,
δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει το υπάρχον προσωπικό
των αεροδρομίων και η όποια αποζημίωση για την απόλυσή
του, βαρύνει και πάλι το Ελληνικό Δημόσιο! Δεν δεσμεύεται να
διατηρήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες υπηρεσιών εστίασης,
parking κλπ σε κανένα αεροδρόμιο και ότι συμβεί που είναι αν-
τίθετο με την κρίση τους ή που μειώνει τα κέρδη τους... βαρύνει
κι αυτό και πάλι το Ελληνικό Δημόσιο! Ίσως ο όρος "ξεπούλη-
μα" να μην είναι αρκετός, γιατί εδώ μιλάμε για παράδοση που
"χαρίζει" στους Γερμανούς για τα επόμενα 30 - 40 χρόνια όλα τα
περιφερειακά μας αεροδρόμια, θα εισπράττουν εισφορές και
κέρδη, θα μας πουλάνε εξοπλισμούς και νέα τεχνολογία (κι άλ-
λα κέρδη γι' αυτούς) και στο τέλος - τέλος, όχι μόνον δεν θα ει-
σπράξει τίποτε το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά θα τους πληρώνου-
με κι από πάνω! Κρίμα!

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Οι γιατροί, 
οι δικηγόροι, οι 

μηχανικοί, οι οδοντία-
τροι, οι φαρμακοποιοί,

οι χιλιάδες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, είναι οι
επαγγελματίες που 

στηρίζουν ακόμα την 
οικονομία της χώρας

τους.

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



«Εμπόδια από την υπερφορολόγηση»
Την εκτίμηση ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών

για τα ξενοδοχεία που δέχθηκαν μεγάλες πιέσεις κατά την περσινή χρονιά εξαι-
τίας της αβεβαιότητας και των capital controls, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλης Θωμόπουλος, κατά τη διάρκεια της κα-
θιερωμένης εκδήλωσης για την κοπή της πίτας της ΕΞΘ. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι
πολλά θα εξαρτηθούν από την τάση που θα διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουρι-
στική αγορά και το μερίδιο που θα κατορθώσει να απορροφήσει η Θεσσαλονίκη
ως ένας ελκυστικός και ασφαλής προορισμός, αλλά και από τη θωράκισή μας ως
χώρα απέναντι στους ανταγωνιστές μας, όπου δυστυχώς η υπερφορολόγηση και
οι ασφυκτικές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η επιχειρηματικότητα βά-
ζουν εμπόδια στην πραγματοποίηση στόχων. «Εμείς θα συνεχίσουμε και το 2016
με εντατική προσπάθεια την προσέλκυση τουριστών από τις αγορές – στόχους για
την ΕΞΘ. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής και παρότι οι προβλέψεις για την
εξέλιξη της τουριστικής κίνησης είναι αυτή τη στιγμή παρακινδυνευμένες, αντ-
λούμε συγκρατημένη αισιοδοξία από τη μικρή αύξηση που είχαμε στον αριθμό
των διανυκτερεύσεων την περασμένη χρονιά και από τη μικρή επίσης αύξηση στα
έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΞΘ απευθυνόμενος
στους ξενοδόχους και τα διευθυντικά στελέχη των μονάδων που είχαν γεμίσει
ασφυκτικά την αίθουσα του Electra Palace, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλω-
ση.

Αλλαγή διοίκησης στη ΜΕΒΓΑΛ
Την αλλαγή διοίκησης αποφάσισε η γενική συνέλευση της ΜΕΒΓΑΛ, μετά

από αίτημα των Δημήτρη και Δόμνας Συμεωνίδη, Μαίρης Χατζάκου και ΔΕΛΤΑ
Tρόφιμα Α.Β.Ε.Ε. Το 57% των μετόχων ψήφισε υπέρ της αλλαγής του διοικητι-
κού συμβουλίου, καθώς τα τελευταία χρόνια οι οικονομικοί δείκτες της εταιρείας
κρίνονται μη ικανοποιητικοί, γεγονός που οδήγησε τους μετόχους να προβούν σε
αυτήν την ενέργεια. Τη διοίκηση αναλαμβάνει πενταμελές διοικητικό συμβούλιο
με πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Συμεωνίδη,  αντιπρόεδρο την κυρία Μαίρη Χατζά-
κου, κόρη του ιδρυτή της ΜΕΒΓΑΛ, και μέλη τους κ.κ. Δόμνα Συμεωνίδη, Γεώρ-
γιο Γουλιέλμο και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο-Χατζάκο. Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, η προσπάθεια της νέας διοίκησης επικεντρώνεται στην
ομαλοποίηση και στη βελτίωση της ρευστότητας, με στόχο η ΜΕΒΓΑΛ να επανέλ-
θει σε ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ παράλληλα οι συνομιλίες με το επενδυτικό fund
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η νέα διοίκηση θα επιδιώξει τη συνεργα-
σία προς όφελος της ΜΕΒΓΑΛ.
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«Βούληση οι
αποκρατικοποιήσεις»
Τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης για την ολο-

κλήρωση των αποκρατικοποιήσεων, υπογράμμισε για
άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος Πιτσιόρ-
λας, σε συνέντευξή του  και ως παράδειγμα επικαλέστηκε τις

αποκρατικοποιήσεις του ΟΛΠ και των περιφερειακών αεροδρο-
μίων, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα μπορούσαν να είχαν
ολοκληρωθεί μόνο με τη θέληση του ΤΑΙΠΕΔ. Ο κ. Πιτσιόρλας
αναφέρθηκε και στο Ελληνικό, σημειώνοντας ότι υπάρχει κοινή
θέληση για βελτιώσεις στους όρους της σύμβασης, ενώ όπως δή-
λωσε πρόσφατα στο karfitsa.gr, σε προσεχή συνεδρίαση του δι-

οικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ θα υπάρξει απόφαση για
την έναρξη της διαδικασίας και της διαβούλευσης για την
αξιοποίηση της αγοράς «Μοδιάνο» στο κέντρο της Θεσσα-

λονίκης και θα ακολουθήσει μελέτη, προκειμένου να
πειστούν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εντός της
αγοράς, καθώς όπως ανέφερε το συγκεκριμέ-

νο θέμα το έχει πάρει… προσωπικά.
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Αντιμέτωποι ακόμα και με τη… διαγρα-
φή από τους επαγγελματικούς τους συλ-
λόγους, τα σωματεία και τις ενώσεις τους
είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές οι οποί-
οι προτίθενται να ψηφίσουν το νέο
ασφαλιστικό σύστημα που φέρει την
υπογραφή του Γιώργου Κατρούγκαλου. 
του Βαγγέλη Στολάκη

Υπουργοί και βουλευτές με ή χωρίς… γραβάτα
αναμένεται το προσεχές διάστημα εάν ψηφίσουν
«ναι» στις προωθούμενες αλλαγές να βρεθούν απέ-
ναντι στους επιστημονικούς φορείς στους οποίους
υπάγονται, εκπρόσωποι των οποίων διαδηλώνουν
στο κίνημα της γραβάτας.  Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα δυο υφυπουργοί που προέρχονται από την
Κεντρική Μακεδονία. Ο λόγος για την υφυπουργό
Μακεδονίας-Θράκης, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά και
τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη. 

Και οι δυο τους είναι δικηγόροι. Και οι δυο τους
είναι επίσης μέλη του δικηγορικού συλλόγου Σερ-
ρών.  Όπως έκανε γνωστό, μιλώντας στο karfitsa.gr
ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του δι-
κηγορικού συλλόγου Σερρών, Παναγιώτης Σπυρό-
πουλος το όργανο έχει λάβει ήδη απόφαση πως
όσοι πολιτικοί μέλη του υπερψηφίσουν το νομο-
σχέδιο θα τεθούν εκτός συλλόγου. «Όλοι οι επι-
στήμονες είναι ενωμένοι. Το πρόβλημα είναι
κοινό και οδηγεί στον πλήρη αφανισμό του
απλού δικηγόρου και όχι του βολεμένου ή αυ-
τού που έχει μεγάλα εισοδήματα» αναφέρει ο κ.
Σπυρόπουλος.  Ο ίδιος συνεχίζει: «υπάρχει από-
φαση του διοικητικού συμβουλίου με την

οποία καλούμε τα μέλη μας που συμμετέχουν
στην κυβέρνηση να δώσουν την ανάλογη
απάντηση, δηλαδή να καταψηφίσουν το νομο-
σχέδιο εάν έρθει στη Βουλή. Αν δεν γίνει αυτό
θα υπάρξουν διαγραφές. Έχει ληφθεί απόφα-
ση» αναφέρει ο κ. Σπυρόπουλος.

«Έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις.
Κοινοποιήσαμε τις αποφάσεις μας και θα
εφαρμοστούν. Δεν κρούουμε τον κώδωνα σε
κανέναν. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να λά-
βουν αποφάσεις που θα διαλύουν το δικηγορι-
κό σώμα. Εάν το πράξουν τότε θα υπάρξουν
και οι συνέπειες από τα συνδικαλιστικά τους
όργανα» συμπληρώνει άλλο μέλος του δ.σ. του
συλλόγου. 

Αντίστοιχες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν
και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς στη Θεσσαλονί-
κη. Για παράδειγμα ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλο-
νίκης αναμένεται να συνεδριάσει τις προσεχείς
ημέρες με σκοπό να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση.
Μέλος του συλλόγου είναι ο αντιπρόεδρος της Βου-
λής και πρώην υπουργός Τάσος Κουράκης. 

Σε ό,τι αφορά τον δικηγορικό σύλλογο Θεσσα-
λονίκης, δεν εκπροσωπείται από κάποιον κυβερνη-
τικό βουλευτή. Στο παρελθόν μέλος του υπήρξε ο
υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος,
ο οποίος ωστόσο έχει συνταξιοδοτηθεί. «και σε
περίπτωση που είχαμε βουλευτή- μέλος μας
δεν θα τον διαγράφαμε εάν ψήφιζε» αναφέρει ο
πρόεδρος του συλλόγου Νίκος Βαλεργάκης. «Τι εί-
μαστε, Βόρεια Κορέα; Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι
βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση» καταλή-
γει ο κ. Βαλεργάκης. 

Οι υπουργοί που «φλερτάρουν»
με τη… διαγραφή!

Οι ενώσεις 
και τα σωματεία

τους έχουν πάρει
ήδη σχετική 

απόφαση
Είμαστε ακριβώς ένα χρόνο μετά την διακυβέρνηση της χώ-

ρας από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και από το καλοκαίρι, μετά και την
ψήφιση των προαπαιτούμενων της 5ης αξιολόγησης του
2ου μνημονίου του Σαμαρά, αλλά και  του 3ου πιο κατα-
στροφικού μνημονίου, βλέπουμε τη ραγδαία εξέλιξη του
ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα της Αριστεράς να γίνεται ο πιο φανατι-
κός υποστηρικτής του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και να
εξαφανίζει ακόμα και την τελευταία ελπίδα πολιτών που τον
ψήφισαν στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Και σήμερα
έχουμε σε όλη τη χώρα τις εναπομείναντες παραγωγικές τά-
ξεις της χώρας να παρατάσσουν τα τρακτέρ σε κόμβους
επαρχιακών ή εθνικών οδών, τους αλιείς της Βόρειας Ελ-
λάδας να δένουν τα καΐκια τους  στο Θερμαϊκό κόλπο και
τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους αλλά και τους
άνεργους με πρωτοπόρα τη νέα γενιά και ειδικά τους επι-
στήμονες να είναι στους δρόμους απέναντι στο επικείμενο
αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο ξηλώνει δικαιώμα-
τα χρόνων και ότι θετικό κατάφερε στην προηγούμενη κυ-
βέρνηση να επαναφέρει ο τότε υπουργός Δημήτρης Στρα-
τούλης. Και φυσικά με το ασφαλιστικό έρχεται και το νέο
φορολογικό λαιμητόμος για τους αγρότες, τους οποίους
προσπαθεί η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης να παραπλανήσει. Το λέω αυτό διότι
από την Κομοτηνή ο κ. Αποστόλου ευρισκόμενος σε «ομη-
ρία» από τους παραγωγούς της Θράκης εξήγγειλε «ηπιότε-
ρα» μέτρα και «κλιμακωτά» όπως τα ονόμασε, τα οποία είναι
χάνδρες για τους ιθαγενείς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
συνολικά επέλεξε την «ομηρία» του κουαρτέτου στις 14 Αυ-
γούστου με την ψήφιση του 3ου μνημονίου στην οποία
συνθηκολόγηση έβαλαν πλάτη και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και
το ΠΟΤΑΜΙ οι οποίοι σήμερα κάνουν «αντιπολίτευση» στις
κοινές τους με την κυβέρνηση πολιτικές. 

Είναι επίσης γνωστό πως είναι υποχρέωση της κυβέρνη-
σης να στέλνει προς έγκριση στους δανειστές τα όποια νο-
μοθετήματα θέλει να φέρει προς ψήφιση στη βουλή ή ακό-
μη και Υπουργικές Αποφάσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο
μετά από συνεννόηση και όχι αυτοβούλως. Οπότε όλα είναι
στον αέρα ενώ η χώρα ξεπουλιέται. Μετά τη σκανδαλώδη
εκχώρηση των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων στη Γερ-
μανική FRAPORT μέσω του ΤΑΙΠΕΔ –που θα καταργούσε
ο ΣΥΡΙΖΑ- σειρά είχε  το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αυτό
του Πειραιά στην Κινεζική COSCO και μάλιστα με μεγάλη
ζέση από την πλευρά του πρωθυπουργού ο οποίος επικοι-
νώνησε και με τον Κινέζο ομόλογό του, μάλλον για να τον
«ευχαριστήσει» που μας διασώζει με την «γενναία» προ-
σφορά του! Σταματώ εδώ την περιγραφή των καταστροφι-
κών επιλογών της κυβέρνησης που ακολουθεί πιστά τα βή-
ματα των προηγούμενων, ενώ η ιστορία θα γράψει για τη
δεύτερη Βάρκιζα με τα πιο μελανά χρώματα ως μια ανάσα
στο σκληρό καπιταλιστικό κατεστημένο, που ήταν σε απο-
σάθρωση. 

Η Λαϊκή Ενότητα μπορεί, δυστυχώς, να είναι σήμερα εκτός
βουλής, είναι όμως παρούσα σε όλους τους κοινωνικούς
και εργατικούς αγώνες. Η ΛΑΕ καλεί σε Παλλαϊκό Ξεσηκω-
μό που είναι ο μόνος που θα φέρει θετικές εξελίξεις, για να
μην περάσουν τα καταστροφικά μέτρα, να καταργηθούν τα
μνημόνια και η χώρα να επανακτήσει την εθνική της κυ-
ριαρχία και οι πολίτες την χαμένη τους αξιοπρέπεια, διότι
είναι η μόνη διέξοδος απέναντι στις πολιτικές της ευρωζώ-
νης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

*Η κ. Αμμανατίδου είναι πρώην βουλευτής της Λαϊκής
Ενότητας στη Β’ Θεσσαλονίκης

Να δημιουργηθεί ένα 
μέτωπο πάλης!

Της Λίτσας
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου*
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Η περίοδος των εσωκομματικών διαδικασιών στη
ΝΔ τελείωσε – μία περίοδος αναγκαίας εσωστρέφειας
– και πλέον η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη είναι
έτοιμη για πλήρη ανασύνταξη. Στις πρώτες ημέρες
που ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τα μηνύματα που έρχονται είναι πολύ θετικά.
Μηνύματα από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, τα
οποία εισπράττουμε καθημερινά, αλλά και από δημο-
σκοπήσεις που δείχνουν αναστροφή του κλίματος
στην κοινωνία υπέρ της κεντροδεξιάς παράταξης. 

Για εμάς, όμως, το μήνυμα είναι - και πρέπει να είναι
– ένα: Πολύ σκληρή δουλειά προκειμένου να ανασυν-
τάξουμε την παράταξή μας και να ασκήσουμε εποικο-
δομητική αντιπολίτευση σε μία κυβέρνηση που απο-
γοητεύει καθημερινά την κοινωνία και διαψεύδει τους
πολίτες που την ψήφισαν. Δυστυχώς, αποδεικνύεται
ολοένα και περισσότερο ότι κορόιδευαν ασύστολα
προκειμένου να υφαρπάξουν την ψήφο των πολιτών
και να πάρουν την εξουσία. Τώρα πέφτει το προσω-
πείο μιας καταστροφικής κυβέρνησης και η αντίδραση
η οποία έρχεται από τους συμπολίτες μας θα είναι πο-
λύ μεγάλη. 

Φυσικά, στη Νέα Δημοκρατία δεν προσβλέπουμε σε
πολιτική αποσταθεροποίησης, με απεργίες και κινητο-
ποιήσεις προκειμένου να αποκομίσουμε μικροκομμα-
τικά οφέλη. Θα επιθυμούσαμε μια κυβέρνηση που να
εξασφαλίζει τουλάχιστον μία οριακή πολιτική σταθε-
ρότητα για την χώρα, με μία ΝΔ που θα δυναμώνει συ-
νεχώς και θα αποτελεί την αξιόπιστη εναλλακτική
πρόταση για τον Έλληνα πολίτη. Για αυτό μας ενδιαφέ-
ρει να κάνουμε μια εποικοδομητική αντιπολίτευση με
προτάσεις. Να φανούμε χρήσιμοι στον τόπο διατυπώ-
νοντας τις δικές μας προτάσεις και όχι, ασκώντας
απλώς, με όρους λαϊκισμού, μια στείρα αντιπολίτευ-
ση, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Αυτό το στίγμα έδωσε και ο νέος Πρόεδρος της ΝΔ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Νέα Δημοκρατία ξαναγίνε-
ται ελκυστική και θα είναι πιο ελκυστική όσο πιο σα-
φές κάνει το πολιτικό στίγμα της και απαντώντας με
προτάσεις και αξιόπιστες εναλλακτικές που να ικανο-
ποιούν, μέσα στο πλαίσιο της κρίσης, πολλές επιτακτι-
κές ανάγκες της κοινωνίας.

Αυτό σημαίνει για εμάς έναν πλήρη ανασχεδιασμό,
όπως οφείλει να κάνει ένας ζωντανός πολιτικός οργα-
νισμός. Από τις πολιτικές αποφάσεις και το οργανό-
γραμμα έως τα οικονομικά και τη συμμετοχή ικανών
στελεχών στη διαμόρφωση της πολιτικής μας. 

Είμαστε πλέον στην εποχή των κομμάτων αρχών και
όχι των κομμάτων των αρχηγών. Και η Νέα Δημοκρα-
τία είναι χτισμένη πάνω σε γερές βάσεις, σε αρχές αξε-
πέραστες. Τις αρχές τις οποίες υιοθέτησε ο ιδρυτής
της, ο μεγάλος Μακεδόνας πολιτικός Κωνσταντίνος
Καραμανλής και τις οποίες υπηρέτησαν όλοι οι επόμε-
νοι πρόεδροι της παράταξης. Πάνω σε αυτές τις αρχές
προχωρούμε. Με συγκροτημένη δουλειά σε βάθος,
ώστε η Νέα Δημοκρατία να ξαναγίνει ελκυστική ως
ένα μοντέρνο, λειτουργικό, ευρωπαϊκό κόμμα. Μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, η οποία
θα εκφράζει όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολί-
τες μας. 

*Ο κ. Γκιουλέκας είναι βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
με τη ΝΔ

Νέα Δημοκρατία: 
Ολική επαναφορά

του Κώστα 
Γκιουλέκα*

του Βαγγέλη Στολάκη
Θεωρεί ότι η επίθεση που της έγινε και μπροστά

στις κάμερες ήταν… προαποφασισμένη και δηλώνει
ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα βρεθεί σε νέο
μπλόκο. 

Η βουλευτής Ημαθίας μάλιστα προαναγγέλλει…
σύγκρουση της κυβέρνησης με τους δανειστές σε πε-
ρίπτωση που δεν γίνουν δεκτές από τους δεύτερους οι
αλλαγές που επιθυμούν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στο ασφα-
λιστικό. «Η κυβέρνηση έχει βάλει τις κόκκινες γραμ-
μές της. Εάν δεν γίνουν δεκτές θεωρώ ότι θα πάμε σε
μια μεγάλη σύγκρουση με τους θεσμούς. Δεν μπορώ
να σας πω κάτι παραπάνω» λέει. Αποφεύγει να προσ-
διορίσει το είδος της… σύγκρουσης. «Δεν υποχω-
ρούμε. Θεωρούμε ότι χωρίς κοινωνική συναίνε-
ση δεν προχωρά αυτή η χώρα» αναφέρει. 

Για τον προπηλακισμό της στο μπλόκο της Ημα-
θίας αναφέρει: «Πήγα στο μπλόκο την περασμένη
Κυριακή. Αποφασίσαμε με τα υπόλοιπα μέλη της
αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ να επισκεφτούμε
ένα μπλόκο. Μάλιστα είχαμε συνεννοηθεί με
τους συντονιστές του. Επρόκειτο για το πιο δη-
μοκρατικό μπλόκο από τα τρία που έχει ο νομός»
λέει η βουλευτής της συμπολίτευσης. «Ήθελα να
κουβεντιάσω από κοντά με τους αγρότες. Με το
που πήγα εκεί με εγκάλεσαν. Με ρώτησαν εάν ξέ-
ρω να λέω το «πάτερ ημών»; Με ρωτούσαν εάν θα
ψηφίσω το νομοσχέδιο. Τα βίντεο δεν δείχνουν
την προσπάθειά μου να κάνω διάλογο. Έχουν
πετσοκοφτεί» σχολιάζει η κ. Καρασαρλίδου. 

Η ίδια εκτιμά ότι η επίθεση που δέχτηκε έγινε
για… τις κάμερες. «Θεωρώ ότι όταν ένας βουλευ-
τής πηγαίνει να συζητήσει για το ασφαλιστικό
των αγροτών και τον ρωτούν εάν ξέρει το «πάτερ
ημών» τότε πρόκειται για στημένη επίθεση».
«Μου φαίνεται παράξενο να επισκέπτονται τα
μπλόκα βουλευτές άλλων κομμάτων που φταίνε
για την σημερινή κατάσταση της χώρας και να
τους καλοδέχονται οι αγρότες και να μην καλο-

δέχονται εμένα που είμαι τώρα στη Βουλή. Αι-
σθάνομαι μια από τους αγρότες. Καταλαβαίνω το
δίκιο και τις αγωνίες τους» αναφέρει. 

Σύμφωνα με την βουλευτή της Ημαθίας η ίδια θα
ξαναπάει σε μπλόκο. «Δεν φοβάμαι! Δεν τρομο-
κρατήθηκα» σχολιάζει  χαρακτηριστικά και συμπλη-
ρώνει πως: «πρέπει να συζητήσουμε. Αλλιώς δεν
θα βγει λύση. Θέλω να τους ρωτήσω για ποιο λό-
γο δεν προσέρχονται στο διάλογο στον οποίο
τους έχει καλέσει ο πρωθυπουργός».

«Το κάθε νομοσχέδιο περιλαμβάνει πράγμα-
τα που ο καθένας θεωρεί ότι τον αγγίζουν. Η δια-
δικασία για το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού
που θα κατατεθεί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ήδη
προχτές ο κ. Αποστόλου προανήγγειλε αλλαγές.
Για τους μικρούς και τους μεσαίους αγρότες γί-
νονται βελτιωτικές ενέργειες. Αν γίνει και η συ-
νάντηση με τον πρωθυπουργό εκτιμώ ότι θα γί-
νουν κι άλλες αλλαγές. Είναι πολύ πρόωρο να
σας πω εάν θα ψηφίσω το νομοσχέδιο ή όχι»
συμπληρώνει η κ. Καρασαρλίδου. 

Στην ερώτηση εάν ως ελεύθερη επαγγελματίας θα
«κατέβαινε» στις πορείες του Κινήματος της γραβάτας
απαντά πως: «Δεν θα πήγαινα στις πορείες. Πι-
στεύω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη που
μπορεί με την δεδομένη κατάσταση να κάνει τα
καλύτερα για τη χώρα μας». 

Σε ό,τι αφορά τέλος, τις υποσχέσεις που έδωσε ο
ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά εκτιμά ότι πριν τον Ιανουάριο ο
λόγος του κόμματος ήταν μαξιμαλιστικός. «Μετά τη
συμφωνία πήγαμε σε εκλογές ακριβώς για να ξέ-
ρει η κοινωνία ότι με βάση μια συμφωνία η κυ-
βέρνηση θα δράσει. Πριν τις εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μαξιμαλιστι-
κός. Τον Ιανουάριο ο λόγος μας ήταν μαξιμαλι-
στικός γιατί πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να
πείσουμε τους δανειστές πως το να παίρνει κα-
νείς 750 ευρώ φτάνουν μόνο για ένα πιάτο φαί»
καταλήγει. 

Προπηλακισμοί στα μπλόκα,
σύγκρουση στις… Βρυξέλλες!

Η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω
Καρασαρλίδου

μιλά στην «Κ» για
την επίθεση που

δέχτηκε από
αγρότες

Όχι μόνο δεν πτοή-
θηκε από το… «πέ-
σιμο» που της έκα-
ναν οι αγρότες στο
μπλόκο της Ημα-
θίας αλλά σκο-
πεύει να τους επι-
σκεφτεί εκ νέου.
Αυτό τουλάχιστον
δηλώνει στην
Karfitsa η βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ
Ημαθίας, Φρόσω
Καρασαρλίδου η
οποία τις περασμέ-
νες ημέρες βρέθη-
κε στο… μέτωπο
των αγροτών και
σε ένα εκ των τριών
μπλόκων που
έχουν στηθεί στην
περιοχή και έγινε
αποδέκτης παρα-
πόνων εκπροσώ-
πων του κλάδου. 



Στις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό συναντιέται το σχέδιο για ανατροπή
της σημερινής κυβέρνησης και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, που επε-
ξεργάζονται ορισμένοι κύκλοι με τις απόλυτα δικαιολογημένες και εύλογες
(λόγω οικονομικής δυσπραγίας)  αντιδράσεις πολλών- σχεδόν όλων – των
κοινωνικών στρωμάτων,  σχετικά με το ύψος των εισφορών και τη δυνατότητα
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης  να εξασφαλίζει στο μέλλον  αξιοπρε-
πείς συντάξεις.

Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη τακτική της κυβέρνησης δεν αποφέρει καρ-
πούς. Ειδικότερα, δεν μπορεί να δώσει καμία λύση η «κατά μόνας» διαπραγ-
μάτευση της κυβέρνησης με κάθε κλάδο ή κατηγορία ασφαλισμένων χωριστά.
Με τον τρόπο αυτό συντηρείται η εγωιστική και «κορπορατίστικη» συμπεριφο-
ρά κάθε κλάδου ή κατηγορίας ασφαλισμένων, που εύλογα αντιδρούν και υπε-
ρασπίζονται τα «κεκτημένα» τους  ή αποκρούουν τυχόν επιβαρύνσεις στους
ασφαλισμένους «τους». 

Το «ασφαλιστικό», στη διάσταση που έχει σήμερα – και όχι αυτή που είχε
χθες ή προχθές- έχει πανεθνικό χαρακτήρα και συνδέεται με την πορεία της
χώρας. Σε αντίθετη κατεύθυνση, κατηγορίες ασφαλισμένων παραγνωρίζοντας
την οξύτητα, την ένταση και το δραματικό χαρακτήρα που παίρνει η ανάγκη
επαναρρύθμισης σε νέες βάσεις του ασφαλιστικού , μιλούν μόνο για τα «Τα-
μεία τους», τις «συντάξεις τους», τις «εισφορές τους» και όχι για το σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης γενικά, που αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας , σε
μία οικονομία σε ύφεση με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

Επομένως, για την κυβέρνηση τίθεται ένα σοβαρό πρόβλημα, πως θα αντι-
μετωπίσει αυτού του είδους την «αυτιστική» συμπεριφορά, που δεν οδηγεί
πουθενά.

Είναι ώρα για «ανακωχή»: Η κυβέρνηση να δηλώσει ότι «παγώνει» - δεν «παίρ-
νει πίσω»- τη νομοθετική πρωτοβουλία ζητώντας παράλληλα από όλες τις συν-
δικαλιστικές ηγεσίες να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους. Υπό την αιγίδα
του Προέδρου της Δημοκρατίας ή , του Προέδρου της Βουλής, συγκαλείται πα-
νεθνική διάσκεψη για το ασφαλιστικό , στην οποία θα κληθούν να συμμετά-
σχουν οι πάντες. 

Μόνες προϋποθέσεις:
Α. Η κυβέρνηση να θέσει στη διάθεση όλων τα οικονομικά δεδομένα και τα στοι-

χεία που στηρίζουν τις προτάσεις της και τις αντίστοιχες αναλογιστικές μελέ-
τες.

Β. Η διάσκεψη να έχει ορισμένο χρονικό ορίζοντα (πχ. δεκαπέντε ημέρες) 
Γ. Οι φορείς να κληθούν να εκθέσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους , όχι με-

μονωμένα, αλλά παράλληλα και σε «επήκοον» των υπόλοιπων φορέων, κα-
λούμενοι να τοποθετηθούν και για τη συνολική τύχη και πορεία του ασφαλι-
στικού, ώστε να αναλάβουν και το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί.

Δ. Στη διάσκεψη να κληθούν να παρευρεθούν και επιστήμονες που ασχολούνται
με τα ζητήματα αυτά,  αδιάφορα ποια είναι η πολιτική ή κομματική τους τοπο-
θέτηση  (πχ. ενδεικτικά  Σάββας Ρομπόλης, Γιώργος Ρωμανιάς , Αλ. Μητρό-
πουλος κ.α.). Με τη διαδικασία αυτή θα ξεχωρίσουν οι υποκριτές, αυτοί δηλα-
δή που δήθεν ενδιαφέρονται για έναν επιμέρους κλάδο, αρνούνται το διάλο-
γο, ή πεισματικά προβάλλουν τις θέσεις τους,  αλλά στην πραγματικότητα τους
ενδιαφέρει μόνο η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, η πτώση της κυβέρνη-
σης ή να καταφέρουν πλήγματα στο κύρος της, από όσους πραγματικά, ως γνή-
σιοι εκπρόσωποι του κλάδου τους, αγωνιούν για το ασφαλιστικό, αποκρούουν
τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις στις εισφορές και στοχεύουν σε αξιοπρεπείς συν-
τάξεις.  

Ε. Το τελικό πόρισμα με τις διαφωνίες  και συμφωνίες,  παρατηρήσεις και ενστά-
σεις να παραδοθεί στην κυβέρνηση, η οποία θα έχει και την τελική ευθύνη για
την ψήφιση του ασφαλιστικού, αφού θα έχει λάβει σοβαρά τις προτάσεις με
αμετακίνητα όρια της βιωσιμότητα του συστήματος και τις διεθνείς υποχρεώ-
σεις της χώρας.

Εκ των πραγμάτων, από τη διάσκεψη αυτή αυτό-αποκλείονται όσοι υποστηρί-
ζουν ότι «εδώ και τώρα» πρέπει να βγούμε από το «Ευρώ» ή την «Ευρωπαϊκή
Ένωση» για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση ή οποιαδήποτε ρύθμιση.  Αλλά,
αυτό, ας αφήσουμε να το πουν οι ίδιοι, αφού λάβουν τη σχετική πρόσκληση.

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Καλαμαριάς και δικηγόρος

«Ανακωχή» με ταυτόχρονη διεξαγωγή
πανεθνικής διάσκεψης 

του Μανώλη 
Λαμτζίδη*
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Είναι κοινός τόπος ότι η προηγούμενη χρονική περίοδος, που εν πολλοίς συμ-
πίπτει με την ανάληψη της διοίκησης από μέρους μας, έχει δύο βασικά χαρακτηρι-
στικά: τη βαθιά πολιτική ύφεση και την πολιτική αστάθεια, λόγω των αλλεπάλλη-
λων εκλογικών αναμετρήσεων. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση επλήγη ανεπανόρθωτα και περιορίστηκαν με πρωτοφανή τρόπο
ζωτικές της λειτουργίες. Ωστόσο, ως Διοίκηση γνωρίζαμε που ερχόμαστε και δεν
κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλο μας, αλλά προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγ-
μή να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που είχαμε πάρει κατά την κατάρτιση των βα-
σικών μας προτεραιοτήτων.

Έτσι, κοιτάξαμε πρωτίστως ότι γίνει, να γίνει βασισμένο σε μια σχέση ειλικρίνειας
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον πολίτη και πάντα με στόχο το δημόσιο συμφέ-
ρον. 

Η εσωτερική χωροταξική αναδιάρθρωση των δημοτικών κτιρίων σε αυτό ακρι-
βώς σκόπευε, όπως και η λειτουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών ανά δημοτική
ενότητα (Μηχανισμός διαχείρισης αιτημάτων, Δημοτική Αστυνομία κτλ).

Παράλληλα, το σύνολο των κοινωνικών μας δομών εξυπηρέτησε χιλιάδες ωφε-
λούμενους συμπολίτες μας που ανήκουν στις λεγόμενες ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες. 

Το Κοινωνικό Ιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό μας Παντοπω-
λείο αποτέλεσαν την κρηπίδα της κοινωνικής μας πολιτικής, πάνω στην οποία
επιδιώξαμε να χτίσουμε μια αλυσίδα, με κρίκους την αλληλεγγύη,  την εχεμύθεια
και την ειλικρίνεια, που θα αγκάλιαζαν προστατευτικά τους άπορους συμπολίτες
μας. 

Σε ότι αφορά στα οικονομικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον δίκτυο συνεργασίας
και προβολής των επαγγελματιών της περιοχής, με στόχο την τόνωση της τοπικής
αγοράς. Παράλληλα την προσπάθεια που γίνεται για εξορθολογισμό των οικονο-
μικών του δήμου, που επιτάσσεται από το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό στε-
ρέωμα. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, παραδώσα-
με Τεχνικά Έργα σε όλες τις δημοτικές ενότητες (πάρκα, πλατείες, δίκτυα αποχέ-
τευσης, υπόγεια διάβαση οδού Λαγκαδά), που βελτιώνουν ποιοτικά την καθημε-
ρινότητα του πολίτη και αναβαθμίζουν αισθητικά το τοπίο της πόλης μας. Συγχρό-
νως, τα σχολικά κτίρια που τέθηκαν προς χρήση από την μαθητική και εκπαιδευτι-
κή κοινότητα, δείχνουν ότι με τίποτα δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εκ-
πτώσεις στην εκπαίδευση των παιδιών μας.

Αξίζει, επιπλέον ν’ αναφερθούμε και στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει
η καθαριότητα, ώστε να διατηρείται η πόλη καθαρή και  κατ’ επέκταση να προστα-
τεύεται η δημόσια υγεία. Η ενίσχυση του στόλου των απορριμματοφόρων, η αύξη-
ση του αριθμού των κάδων, η ανάληψη συλλογικών δράσεων και οι ενημερωτικές
καμπάνιες για τη σημασία της καθαριότητας προσέβλεπαν σε αυτόν ακριβώς το
στόχο. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε μια πληθώρα δράσεων, από την προ-
παγάνδιση της σημασίας της ανακύκλωσης μέχρι τις αναδασώσεις και το κοινωνι-
κό πείραμα του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, που έβαλαν ένα σκαλοπάτι για
να γίνει ο Δήμος μας πιο «πράσινος», αλλά και πιο σύγχρονος. 

Τέλος, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν σε περίοδο κρίσης οι δράσεις
πολιτισμού είναι απαραίτητες. Απαντάω κατηγορηματικά, ότι πολιτισμός είναι πε-
ρισσότερο από ποτέ αναγκαίος σε περιόδους κρίσης για να λειτουργεί ως ψυχα-
γωγική ασπίδα απέναντι στα καθημερινά προβλήματα. Αυτό έγινε γνωστό από τις
πρώτες μέρες διοίκησής μας, όταν και γιορτάσαμε μαζικά τα 100 Χρόνια Δυτική
Θεσσαλονίκης αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου όπου οι πολιτιστικές και
αθλητικές μας δράσεις γνώρισαν πρωτόγνωρη μαζικότητα (αγώνας δρόμου για τα
στρατόπεδα, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, συναυλίες κτλ).  Σε αυτά τα πλαί-
σια αναπτύξαμε συνέργεια με συλλόγους του δήμου και γνωστούς πολιτιστικούς
φορείς της πόλης (Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, ΚΘΒΕ), αξιοποιώντας παράλλη-
λα αξιοθέατα-σημεία αναφοράς για το Δήμο (Βυζαντινοί Νερόμυλοι, Θερινό Σινε-
μά Τζένη Καρέζη, Βοτανικός Κήπος). 

Συμπερασματικά, λοιπόν, επισημαίνουμε ότι η κρίση δεν μπορεί να αποτελεί
μονίμως δικαιολογία. Είναι σαφές ότι είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παρά-
γοντας, ωστόσο είναι και μια ευκαιρία να γινόμαστε καλύτεροι με πιο ευρηματικό
και δημιουργικό τρόπο, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη. Προς αυτή
την κατεύθυνση θα συνεχίζουμε να βαδίζουμε χωρίς διλήμματα και αβεβαιότητες.

*Ο κ. Δεμουρτζίδης είναι δήμαρχος Παύλου Μελά

Δεν μπορεί η κρίση 
να είναι συνεχώς… δικαιολογία

του Δημήτρη
Δεμουρτζίδη*
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Της Μαρίας Ζαφειρίου
Η Βαγγελιώ Βαγιωνάκη είναι 43 χρόνων. Από το

1991 ζει στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε από την Κρήτη για μία
καλύτερη ζωή, έτσι όπως η ίδια την ήθελε. Με μία όμορ-
φη οικογένεια με παιδιά… Τα χρόνια περνούσαν όμορ-
φα, με έναν κόμπο στην καρδιά. Πάντα σκεφτόταν τον πα-
τέρα της που πέθανε απρόσμενα όταν η Βαγγελιώ ήταν
14. Από τότε όπως η ίδια λέει αισθανόταν «αδέσποτη»…

Πάντα αγαπούσε τη φύση και τα ζώα. Κάτι που άρχισε
να εκδηλώνεται εντονότερα τα τελευταία 17 χρόνια. Κάθε
φορά που έβλεπε ένα τραυματισμένο ζωάκι το έπαιρνε
στο σπίτι της. Εγκαταλειμμένο, κακοποιημένο… Το
φρόντιζε, το γιάτρευε, το αγαπούσε. Και δε μπορούσε να
το αποχωριστεί. Το πρώτο της σκυλάκι το πήρε μέσα από
τα χέρια κάποιων παιδιών που το χτυπούσαν σε έναν τοί-
χο, στη Λεωφόρο Στρατού. «Το δεύτερο ήταν ένα κανισά-
κι… Ρώτησα στη γειτονιά ποιανού είναι αλλά κανείς δεν
ήξερε και κανείς δεν το ήθελε. Το τρίτο μία αδέσποτη και
έγκυος σκυλίτσα. Έτσι βρέθηκα σε ένα σπίτι με 9 σκυλιά»,
μας λέει. Όταν πριν από λίγα χρόνια εγκαταστάθηκε στην
περιοχή αεροδρομίου, σε σπίτι με αυλή, έξω από την αυ-
λόπορτα της παρατούσαν άγνωστοι κούτες με κουτάβια,
γάτες, σκύλους. Και η Βαγγελιώ τα αγκάλιαζε, κυριολεκτι-
κά και μεταφορικά. «Δε μπορώ να κάνω αλλιώς», λέει.
«Ούτε θα άλλαζα κάτι από τη ζωή που κάνω. Μπορεί
να μην έχω δουλειά, μπορεί να πούλησα τα πάντα
για ταΐσω τα ζώα μου, αλλά δεν θα το άλλαζα με τί-
ποτα», τονίζει.

Στην ερώτηση τι ζητάει από τον κόσμο, η απάντησή
της είναι αφοπλιστική… «Να γίνουμε άνθρωποι. Αυτό
θέλω. Να αγαπήσουμε τα ζώα, να δείξουμε τον πολι-
τισμό μας και την παιδεία μας».

Μετά όμως από 17 χρόνια «μοιράσματος» συναισθη-
μάτων, χρημάτων και ψυχής μαζί με 170 ζώα (σκυλιά, γά-
τες, κατσίκες) φαίνεται πως έφτασε στα όριά της. «Ήρθε η
ώρα να ζητήσω βοήθεια. Από ανθρώπους που μπο-
ρούν να βοηθούν εθελοντικά. Να με βοηθήσουν να
κάνουμε ένα καταφύγιο, να διοργανώσουμε εκδη-
λώσεις, να καλέσουμε κτηνοτρόφους να κάνουν
δωρεάν στειρώσεις, να προωθήσουμε υιοθεσίες.
Χρειάζομαι βοήθεια και είναι η πρώτη φορά που το
ζητώ δημοσίως. Μετά από 17 χρόνια», λέει. Δυστυ-
χώς οι πρόσφατες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε βούρκο
την αυλή του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται επιπλέον προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο κάνει έκ-
κληση για τα παρακάτω υλικά:

• Τσιμέντο
• Παλέτες
• Ροκανίδια
• Μουσαμάδες

Η Βαγγελιώ και οι τετράποδοι φίλοι της ζητούν επί-
σης: τροφές, φάρμακα, παλιά ρούχα, χαλιά και κουβέρ-
τες. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε οικονομικά το έργο της,
υπάρχει ένας αριθμός λογαριασμού στην Εθνική Τράπε-
ζα: GR 320110 831 00000 831 608 289 07, όνομα
Baskin Shegaj.

Η Βαγγελιώ Βαγιωνάκη, έπειτα από καταγγελία γειτό-
νων, έχει στα χέρια της μήνυση από την κτηνιατρική υπη-
ρεσία, για παράνομο ενδιαίτημα ζώων. Την 1η Μαρτίου
θα εκδικαστεί η υπόθεση. «Δεν υπάρχει σήμερα ζώο
που να μην έχει τσιπάκι, που να μην είναι στειρωμέ-
νο. Όλα αυτά όμως κοστίζουν. Δε μπορώ να συνεχί-
σω μόνη και δε μπορώ να τα δώσω στον Σύνδεσμο
που διαχειρίζεται τα αδέσποτα του Δήμου, γιατί τα
λυπάμαι. Θα τα στειρώσουν, θα βάλουν τσιπάκι και
μετά θα τα εναποθέσουν στο φυσικό περιβάλλον
τους όπως λέει ο νόμος. Ποιο είναι το φυσικό περι-
βάλλον τους; Ποιο είναι το φυσικό περιβάλλον του
σκύλου που μεγάλωσε σε σπίτι και το παράτησαν
όταν αρρώστησε; Ή όταν μεγάλωσε; Ή όταν το… βα-
ρέθηκαν;» …

Μια αγκαλιά για… 170 ψυχές!

«Αυτό που
θέλω είναι να

γίνουμε… 
άνθρωποι»
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Πάρτυ… στοργής
Ένα από τα καλύτερα πάρτυ που έγιναν στην πόλη διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων καρκινο-

παθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ» στον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.
Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία και οι  φίλοι της ΣΤΟΡΓΗΣ απόλαυ-

σαν μια λαμπερή βραδιά με  μοναδικές γευστικές απολαύσεις, ξεχωριστές μουσικές επιλογές
και πολύ κέφι. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τους σκοπούς της ΣΤΟΡΓΗΣ που είναι
η λειτουργία του ξενώνα για τα άρρωστα παιδιά και τους συνοδούς τους που προέρχονται από
περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης.

Just for a good cause
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Το Δ.Σ. της ΣΤΟΡΓΗΣ: Αλεξία Πάντου, Βέτα Ταυρίδου,
Ράνια Σπυρίδου, Μαρία Ιωαννίδου , Βούλα Πενέλη

Αγάπη και Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Έλλη Λίμπου, Σύνθια Σάπικα, Αθηνά Γιαννοπούλου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
εκστρατεία "Just for a good cause", μέσα από τον

φακό του Δημήτρη Ιορδανίδη, για το Ορφανο-
τροφείο Θηλέων "η Μέλισσα". Μια καθαρά

ιδιωτική πρωτοβουλία με μοναδικό σκοπό την
ενεργοποίηση του κόσμου για την συγκέντρωση

τροφίμων και πρώτων ειδών, ξεκινώντας από
τους ίδιους τους φωτογραφιζόμενους.

Θέμης Τσούφης, επιχειρηματίας 

Ανδρέας και Ηρακλής Πάντσιος, 
ιδιοκτήτες της αλυσίδας καταστημάτων
Iraklis Pantsios fashion store

Αλεξία Αηδονά της Tsakalou Interactive Pr με την ομάδα
της: Μανώλης Σκρέκας, Αμβροσία Τσικερδάνου, 
Αλέξανδρος Κοροσιάδης, Χρυσούλα Τσακουρίδου, 
Γιάννης Κανταράκης, Φωτεινή Κοροσιάδου

Άννα Μόζα graphic designer, 
Δημήτρης Πλιάτσικας-Τάνια 
Μουράτογλου της KIWI

Μαρία Μπόζη - Ραφαηλίνα
Κλωναρίδου, παγκόσμιες
πρωταθλήτριες ιστιοπλοΐας
με τον προπονητή τους 
Ανδρέα Παλερά 

Θανάσης Δάπης της
ομάδας του Kitchen bar 



Επιλογές για... έξω_Karfitsa
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Caveman 
O Θανάσης Βισκα-

δουράκης παίρνει το
ακόντιό του και προ-
σθέτει την προσωπική
του σφραγίδα σ’ έναν
από τους πιο επιτυχη-
μένους θεατρικούς ρό-
λους των τελευταίων
δεκαετιών... Caveman!
Για δυο μέρες έρχεται
στο θέατρο Αριστοτέλει-
ον. Ο Caveman είναι
πλέον ένα σύμβολο και
ήταν η αιτία να ανα-
προσδιοριστούν οι σχέ-
σεις των ζευγαριών και
να αντιληφθούν ότι το
μυστικό της συμβίωσης
κρύβεται στην κατα-
νόηση της διαφορετι-
κότητας μεταξύ των αν-
δρών και των γυναι-
κών. Ο Rob Becker, ο
συγγραφέας του έργου δεν φανταζόταν ότι ο ήρωας του θα γινόταν ένα σύμβο-
λο και μία Cavemanomania θα κατακτούσε όλο τον κόσμο. Τρίτη 2/2 στις
21.15 και Τετάρτη 3/2  στις 21.15. Γενική Είσοδος: 15 Ευρώ. Ταμείο θεάτρου
- www.viva.gr, 11876- Καταστήματα Public.

Νέο τραγούδι από τον Μάκη Σεβίλογλου!
Νέο τραγούδι από την επερχόμε-

νη δισκογραφική δουλειά του Μάκη
Σεβίλογλου, το οποίο θα συμπερι-
λαμβάνεται στην επερχόμενη προ-
σωπική δισκογραφική δουλειά
"Ανάποδη ψυχή", που θα κυκλοφο-
ρήσει τέλη Φλεβάρη. Είναι ένα τρα-
γούδι φτιαγμένο μόνο με φωνές!
Στον επερχόμενο δίσκο, στίχους
έχουν γράψει ο Μάκης Σεβίλογλου,
Η Μαρία Μουτσάκη κι η Ζήνια Κατα-
πότη. Οι μουσικές είναι όλες γραμ-
μένες από τον ίδιο, συμμετέχει φιλι-
κά ο Βασίλης Καρράς σε ένα τραγού-
δι, ο Σόλων Λέκκας σε ένα άλλο κι
ένα τραγούδι τραγουδάει η πρωτοεμ-
φανιζόμενη Χρύσα Μωραϊτη. 

Αντώνης Μιτζέλος | Στέλιος Μαγαλιός |
Ιόλη ή τίποτα

Μετά την sold out βραδιά τους, μερικές εβδομάδες νωρίτερα, στο Screen
Βar Café, οι Ιόλη ή Τίποτα προσκαλούν για μια ακόμη rock παράσταση τον
αγαπημένο συνθέτη και κιθαρίστα Αντώνη Μιτζέλο. Μαζί τους αυτή τη φορά
και ο Στέλιος Μαγαλιός, ο front man των Sober on Tuxedos, που έχει ενθου-
σιάσει τους λάτρεις του rock σε παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Όλοι μαζί
ετοιμάζονται να τα σπάσουν και να κάνουν μεγάλο κέφι, με πολλές μουσικές
εκπλήξεις, για μια ακόμη μοναδική βραδιά στο Screen Café Bar, στο εμπορικό
κέντρο Μακεδονία. Η παράσταση ξεκινάει στις 11.00 περίπου. Είσοδος ελεύ-
θερη. Screen Café Bar. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Τηλ. κρατήσεων: 2310
473 999

«Πέρα από την κοινή λογική»
Μέσα από 67 έργα των σημαντικότερων καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτο-

πορίας καθώς και αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, ζωγραφική, προβολές) από

Της Γεωργίας Σκονδράνη 
Αυτή η εβδομάδα απαιτεί ένα βράδυ έξω παρέα με μια υπέροχη φωνή, αυτή της Μ.

Ζαμάνη, ένα βράδυ αγκαλιά με έναν… άνθρωπο των σπηλαίων αλλά κα μια ματιά στην
ιστορία της τεχνολογίας μέσα από τα μάτια του έξυπνου επιχειρηματία Steve Jobs. Η
διασκέδαση δεν σταματά εδώ καθώς οι θεατρικές παραστάσεις απευθύνονται σε όλες
τις ηλικίες. Επιπλέον οι εικαστικές εκθέσεις δεν σταματούν ποτέ στη Θεσσαλονίκη και
μάλιστα δίνονται στα μοναδικά μουσεία που διαθέτει η πόλη.  

την ζωή του ίδιου του συλλέκτη Γιώργου Κωστάκη παρουσιάζονται ξανά στο
κοινό, σε νέο χώρο, οι βασικές αρχές, τα βασικά κινήματα της ρωσικής πρω-
τοπορίας, αυτής της τόσο ιδιαίτερης εποχής. Η έκθεση συνοδεύεται από πα-
ράλληλο πρόγραμμα ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η έκ-
θεση «Πέρα από την κοινή λογική. Έργα ρωσικής πρωτοπορίας από τη συλ-
λογή Κωστάκη του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» στο Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έως τις 8 Μαΐου. Μέρες & ώρες λειτουργίας:
Πέμπτη 10:00-22:00, Παρασκευή 10:00-19:00, Σάββατο 10:00-18:00, Κυ-
ριακή 11:00-15:00. Ξεναγήσεις κάθε Πέμπτη στις 18.00 & κάθε Κυριακή
στις 12:00. Ανοιχτές για το κοινό με το εισιτήριο εισόδου. Διάρκεια: 60’. Ει-
σιτήρια: 4€ γενική είσοδος, 2€ φοιτητές, εκπαιδευτικοί, άνεργοι, πολύτε-
κνοι και άνω των 65, 2€ ομάδες σχολικές, 3€ ομάδες ενηλίκων. Ισχύουν
ατέλειες. Τηλ. 2310 240002. Εγνατίας 154.

Στη Θεσσαλονίκη η Ματούλα Ζαμάνη
Η Ματούλα Ζαμάνη, η εμβληματική performer με την αστείρευτη ενέρ-

γεια και το ευαίσθητο χιούμορ ξεκινάει τις χειμερινές περιπέτειες έχοντας
στο δισάκι της καινούργια τραγούδια απ’ τον επερχόμενο τρίτο δίσκο, πα-
λιές μεγάλες επιτυχίες, μελωδίες του ποιητή εκ Μεταξοχωρίου, διασκευές,
ιστορίες για αγρίους, απελευθερώνει chakras, γιατρεύει πληγές και αναστα-
τώνει μπερδεμένες καρδιές... Σάββατο 30 Ιανουαρίου στις 21.00. Τιμή Εισό-
δου: 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο). Fix Factory of Sound (26ης Οκτω-
βρίου 15, τηλ.2310 500670). Εισιτήρια προπωλούνται σε: Viva.gr, 11876,
Public, Seven Spots, Ιανός, Media Markt, Έντεχνον, Σάρωθρον.

Steve Jobs
Η κινηματογραφική βιογραφία για τον ιδιόρρυθμο γκουρού της τεχνολο-

γίας και ιδρυτή του κολοσσού που ακούει στο όνομα Apple, ο οποίος αφιέ-
ρωσε όλη του τη ζωή στη δημιουργία εργαλείων που θα βελτίωναν την επι-
κοινωνία των ανθρώπων και θα αύξαναν την αποδοτικότητά τους, την ίδια
στιγμή που καθιστούσε εαυτόν από τους πλέον αντιπαθείς, αν όχι μισητούς,
ανθρώπους. Σκηνοθεσία: Danny Boyle. Πρωταγωνιστούν: Michael Fass-
bender, Kate Winslet, Seth Rogen. Village Cosmos, αίθουσα 2:20.30-
23.00. Πλατεία Odeon, αίθουσα 8: 20.20-22.50.

«ΒΟΫΤΣΕΚ» του Γκέοργκ Μπύχνερ
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει το έργο του Γκέοργκ

Μπύχνερ «Bόυτσεκ», σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη στο Βασιλικό Θέατρο.
Βόυτσεκ: Ένας ήρωας αρχέτυπο για τον εικοστό αιώνα. Στοιχειώνει τη

ροκ ιδεολογία, τους μπίτνικ ποιητές, τους πίνακες του Τζάκσον Πόλοκ, τον
κινηματογράφο της αμφισβήτησης, το μεταμοντέρνο θέατρο. «Bόυτσεκ»: ένα
έργο με πολλαπλά ανεβάσματα σε όλον τον κόσμο, διασκευασμένο για τον
κινηματογράφο (δέκα ταινίες), για την όπερα (Άλμπαν Μπεργκ), για κό-
μικς. Το έργο-σταθμός του γερμανικού θεάτρου που, αν και γράφτηκε το
1836, επηρέασε το θεατρικό τοπίο του εικοστού αιώνα όσο λίγα, ανεβαίνει
για πρώτη φορά στο ΚΘΒΕ σε νέα μετάφραση του Αντώνη Γαλέου, σκηνοθε-
σία του Σταύρου Τσακίρη, σκηνικά-κοστούμια του εικαστικού Αλέξανδρου
Ψυχούλη, μουσική του Μίνου Μάτσα και δραματολογία της Λουίζας Αρκου-
μανέα. Βασιλικό Θέατρο. Έναρξη: 29/1/2016. Παραστάσεις: Τετάρτη:
18.00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο: 21.00, Κυριακή: 19.00. Τιμές Εισιτη-
ρίων: Κανονικό εισιτήριο (θέσεις πλατείας): 13€, (θέσεις εξώστη): 10€. Εκ-
πτωτικό εισιτήριο (Φοιτητές, Άτομα άνω των 65): 8€ . Λαϊκές Παραστάσεις
Τετάρτης -Πέμπτης: Γενική είσοδος 5€. Προπώληση εισιτηρίων: Ταμεία
ΚΘΒΕ, Τ 2315 200 200,  www.public.gr,  www.ianos.gr, Seven Spots, VIVA,
τηλ. 11876, Tickethour, Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE Shops, Τράπεζα
Πειραιώς (από τα μηχανήματα easypay).  



Ο πρώτος δείχνει ότι έχει έρθει σε ευθεία ρήξη με τον
προπονητή του Δικεφάλου, κάτι που φάνηκε τόσο από
τον εκνευρισμό του που οδήγησε στην αποβολή του στο
παιχνίδι με την ΑΕΚ, όσο και από την ιδιότυπη… «συνέν-
τευξη» που πήρε από τον εαυτό του την οποία ανήρτησε
στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρή-
σει από τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του συμ-
βολαίου του, κάτι που συμμερίστηκε ανοιχτά και ο μεγα-
λομέτοχος της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης. Η συγκεκριμένη εξέ-
λιξη είναι ενδεικτική του κακού κλίματος που υπάρχει
στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα για τον προπονητή του
ΠΑΟΚ. Ωστόσο αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Η
έλευση του Μάρκου Βελλίδη στα γκολπόστ του Δικεφά-
λου φάνηκε πως θα έλυνε το πρόβλημα στη θέση του τερ-
ματοφύλακα, την ώρα που ο Ρόμπιν Όλσεν έφυγε δανει-

κός στην Κοπεγχάγη. Όμως οι δύο εμφανίσεις του Έλλη-
να γκολκίπερ με τη φανέλα του Δικεφάλου αν μη τι άλλο
προβλημάτισαν παρά ικανοποίησαν, κάτι που δείχνει ότι
το πρόβλημα στη θέση «1», διαιωνίζεται.
«Μίτκο» εν υαλοπωλείο

Ο ερχομός του έμοιαζε με θρίαμβο του Ιβάν Σαββίδη,
όμως τα πράγματα φαίνεται ότι δεν κύλησαν όπως θα
ήθελαν όλοι. Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ ήρθε σαν σταρ,
αλλά συνάντησε τον Ιγκόρ Τούντορ, δημιουργώντας ένα
εκρηκτικό συνδυασμό. Ο Βούλγαρος αντίκρισε την κόκ-
κινη κάρτα για δεύτερη φορά στην καριέρα του, κάτι που
σημαίνει πολλά για την ψυχολογία του από τότε που βρέ-
θηκε στην Τούμπα. Ο «Μίτκο» δεν είναι στια βασικές επι-
λογές του Τούντορ εδώ και πολλές αγωνιστικές, κάτι που
οδήγησε στην εξάντληση της υπομονής του. Σαν να μην
έφτανε αυτό, το ποινολόγιο για τον Μπερμπάτοφ, «κλη-

ρονομιά» της κόκκινης στο ΟΑΚΑ, ήταν βαρύ. Ο Βούλγα-
ρος θα απουσιάσει τρεις αγωνιστικές από τις υποχρεώ-
σεις της ομάδας, έχοντας ήδη εκτίσει τη μία στο παιχνίδι
με τον Πανιώνιο. Ακολουθεί το ματς του Σαββάτου με τον
Ατρόμητο και δυστυχώς το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
στο Καραϊσκάκη. Η επιστροφή του μετά από ένα δεκα-
πενθήμερο θα σηματοδοτήσει εξελίξεις σίγουρα, χωρίς
όμως να ξέρει κανείς αν όλα αυτά θα γίνουν παρουσία
του Τούντορ ή όχι.
Χωρίς επιθετικό

Η απουσία τόσο του Μπερμπάτοφ, όσο και του Αθα-
νασιάδη λόγω τιμωρίας, οδήγησαν τον Τούντορ να έχει
αποστολή χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό ουσιαστικά. Στη
φαρέτρα του για το σημερινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο
στην Τούμπα(19.30-Novasports 2) υπάρχουν φυσικά οι
Μακ, Ζάιρο και Ροντρίγκεζ, με τον πρώτο να επωμίζεται
τα καθήκοντα του καθαρόαιμου φορ, όπως έχει γίνει σε
πολλές περιπτώσεις φέτος. Οι απουσίες πλην τον προ-
αναφερομένων είναι αρκετές και αυτήν την αγωνιστική.
Γλύκος και Λέοβατς παραμένουν τραυματίες και δεν υπο-
λογίζονται, ενώ στον «κλαμπ» των τιμωρημένων ήρθε να
προστεθεί και ο Γιώργος Τζαβέλλας που θα εκτίσει την
ποινή του στο παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου.
Ένα νέο πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στον Τούντορ με
τον τραυματισμό του Χάρη Χαρίση, του οποίου η κατά-

Karfitsa_Aθλητικά

«Ζωντανός» στο θεσμό του Κυπέλλου παρέμεινε ο ΠΑΟΚ αφού κατάφερε να αποσπάσει την
ισοπαλία στην έδρα του Πανιωνίου για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών και το μόνο
που έχει είναι να περιμένει τη ρεβάνς στις 11 Φεβρουαρίου. Στα του πρωταθλήματος όμως τα
πράγματα φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, αφού η ήττα από την ΑΕΚ την περα-
σμένη Κυριακή έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό του Δικεφάλου. Τα προβλή-
ματα που προκαλούν πονοκέφαλο στον Ιγκόρ Τούντορ είναι δύο. Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ
και ο Μάρκος Βελλίδης. 

Σκοπός να λυθούν τα προβλήματα
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σταση και φυσικά η επιστροφή αναμένονται τις επόμενες
ημέρες. Όσο για την ενδεκάδα που θα παραταχθεί απέ-
ναντι στον Ατρόμητο, δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές
σε σχέση με το παιχνίδι του Κυπέλλου. 
Οι μεταγραφές 

Έμφαση στα… μετόπισθεν φαίνεται πως έχουν δώσει
προς το παρών στον ΠΑΟΚ, αφού τα δύο αποκτήματα
εστιάζουν στην προστασία της άμυνας. Ο Μάρκος Βελλί-
δης ήρθε για να συμπληρώσει το κενό στη θέση του τερ-
ματοφύλακα, αφού με δεδομένη τη δυσαρέσκεια στο
πρόσωπο του Όλσεν και τον τραυματία Γλύκο, η απόκτη-
ση ενός έμπειρου γκολκίπερ φάνταζε αναγκαία. Ο μέχρι
πρότινος τερματοφύλακας  του ΠΑΣ Γιάννινα δεν έχει
ικανοποιήσει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του, ιδιαίτερα
για την επιλογή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να αποκρού-
σει και να μην μπλοκάρει την μπάλα, κάτι που οδήγησε
στο να δεχθεί το γκολ με το οποίο ο ΠΑΟΚ γνώρισε την
ήττα απέναντι στην ΑΕΚ. Το δεύτερο απόκτημα ανακοι-

νώθηκε μόλις χθες, με τον Δημήτρη Χατζηισαΐα να απο-
τελεί την ακριβότερη αγορά που έχει κάνει ποτέ ο ΠΑΟΚ
από τον Πανιώνιο, με το κόστος της μεταγραφής να αγγί-
ζει το 1 εκ. ευρώ. Ο μέχρι πρότινος αμυντικός του Πανιω-
νίου έχει πραγματοποιήσει φέτος εξαιρετικές εμφανίσεις
στη Νέα Σμύρνη, γεγονός που κάνει τους ανθρώπους του
ΠΑΟΚ να ελπίζουν ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και
στην Τούμπα. Τέλος, η ανάγκη για μεσοεπιθετικό στρέ-
φει τους ιθύνοντες του Δικεφάλου στην ελληνική αγορά
και δη στην ίδια πηγή από την οποία προήλθε ο Χατζηι-
σαΐας, τον Πανιώνιο. Ο λόγος για τον Τάσο Μπακασέτα,
που τη φετινή σεζόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να αγωνι-
στεί σε υψηλότερο επίπεδο, κάτι που δεν πέρασε απαρα-
τήρητο από το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου. Αν και
δεν αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή της επίθεσης, ο Μπα-
κασέτας έχει πετύχει τη φετινή σεζόν πέντε γκολ, ενώ στο
ενεργητικό του έχει και πέντε ασίστ. Οι εξελίξεις στο ζή-
τημα του 23χρονου μεσοεπιθετικού αναμένεται να είναι
άμεσες.

Aθλητικά_Karfitsa

Ένα από τα δημοφιλέστερα σπορ στον κόσμο,
στο οποίο οπαδοί είναι οι ίδιοι οι πρωτα-
γωνιστές του… αθλήματος, το οποίο όμως
δεν συγκαταλέγεται στο αθλητικό καλεντά-
ρι, είναι η φοροδιαφυγή.

Σ’ όλες τις λίστες των ελβετικών Τραπεζών που
κυκλοφορούν, πάντα, υπάρχουν μέσα ονό-
ματα αθλητών της παγκόσμιας ελίτ. 

Θα μου πείτε ότι και οι αθλητές έχουν… ψυχή
και προσπαθούν να γλυτώσουν ό,τι μπο-
ρούν από τη καταβολή φόρων για τα μυθι-
κά ποσά με τα οποία αμείβονται. Λογικό
ακούγεται. Άλλωστε πλέον είναι παραδε-
χτό ότι ο αθλητισμός είναι το αποτύπωμα
της κάθε κοινωνίας.

Στις 31 Μαΐου ο Λιονέλ Μέσι μαζί με τον πατέ-
ρα του Χόρχε θα καθίσουν στο εδώλιο του
κατηγορουμένου για φοροδιαφυγή ύψους
4 εκατομμυρίων ευρώ κατά τα έτη 2007,
2008, 2009 και αν κριθούν ένοχοι μπορεί
να μπουν στη φυλακή για χρονικό διάστη-
μα που φτάνει τα δύο χρόνια!  

Για τον ίδιο λόγο στην επικαιρότητα είναι και
το όνομα του Χαβιέ Μασεράνο ο οποίος
παραδέχθηκε φοροδιαφυγή ύψους 1,5
εκατ. ευρώ από το 2011 έως το 2012. Τι-
μωρήθηκε με ποινή φυλάκισης ενός έτους
η οποία μετατράπηκε σε χρηματικό πρόστι-
μο.

Το μεγάλο πάρτι γίνεται στην Ιταλία καθώς η
εισαγγελία της Νάπολης, προσφάτως, διέ-
ταξε έρευνα και συλλήψεις στελεχών πολ-
λών ιταλικών συλλόγων, οι οποίοι εμπλέ-
κονται σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής.

Η επιχείρηση με την ονομασία «Οφσάιντ»,
αφορά φοροδιαφυγή κατά την ολοκλήρω-
ση μεταγραφών εκατοντάδων ποδοσφαιρι-
στών την τετραετία 2009-2013. Ο εκτελε-
στικός διευθυντή της Μίλαν, Αντριάνο
Γκαλιάνι φέρεται να ήταν μέλος της εγκλη-
ματικής οργάνωσης 64 ατόμων που δρού-
σε στο ιταλικό ποδόσφαιρο με βασικό στό-
χο την απόκρυψη υπέρογκων ποσών από
μετακινήσεις ποδοσφαιριστών με πλαστά
τιμολόγια!  Ακόμη ύποπτοι  για παρόμοια
δράση είναι ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της
Νάπολι Αουρέλιο ντε Λαουρέντις καθώς
και ο πρόεδρος της Λάτσιο Κλαούντιο Λο-
τίτο και ποδοσφαιριστές, με πιο ηχηρό
όνομα αυτό του Εζεκίελ Λαβέτσι.

Ιστορικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο απο-
τελεί ένα καλό «πλυντήριο» πολλών εκα-
τομμυρίων, κυρίως με μεταγραφές ποδο-
σφαιριστών είτε από ομάδες της Αφρικής,
είτε από αντίστοιχες της Λατινικής Αμερι-
κής.

Όσον αφορά τις εγχώριες επαγγελματικές ομά-
δες, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βα-
λέτω.

του Βασίλη
Μάστορα

«Άνδρο» φοροδιαφυγής
παγκοσμίως ο αθλητισμός
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Βαρύ το κλίμα στον «Γηραιό»
Η ήττα από τον ΑΕΚ και μάλιστα με βαρύ σκορ, δεν αφήνει περιθώρια στον Ηρακλή για να σκέφτεται κάτι πα-

ραπάνω από την παραμονή του στην κατηγορία τη φετινή σεζόν. Η πρόκριση στα ημιτελικά μοιάζει κυριολεκτικά
με «βουνό» για τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου, αφού καλούνται να νικήσουν με 3-0 την Ένωση στο Καυ-
τανζόγλειο ώστε να πάρουν το εισιτήριο της επόμενης φάσης. Η ζωή βέβαια συνεχίζεται και ο «Γηραιός» ταξιδεύει
αύριο στην Ξάνθη, για να αγωνιστεί στα Πηγάδια απέναντι στην τοπική ομάδα(Novasports 7). Η καλή είδηση για
τον τεχνικό των «Κυανολεύκων» είναι η επιστροφή του Βέλλιου στην επίθεση, κάτι που έλειψε εμφανώς στο παι-
χνίδι με τον Πλατανιά. «Πονοκέφαλος» παραμένουν οι Περόνε και Ρομάνο που είναι αμφίβολοι για το αυριανό
παιχνίδι. Τέλος αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα το απόκτημα του Ιανουαρίου που δεν είναι άλλος από τον
Βραζιλιάνο Λεοζίνιο.



 
 Aυτό το Σάββατο 30 Ιανουαρίου μαζί με το

έκδοση υγείας 

Νικήστε την αρθρίτιδα
 

Β’
ΜΕΡΟΣ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΘΕΙΤΕ!
Βρείτε σε αυτό το φύλλο 
            την τυχερή σφραγίδα και κερδίστε

300 15λίτρα πετρέλαιο 

θέρμανσης αναγνώστεςγια

Λ Ο Γ Ω  Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Η Σ
Τεύχος 
Φεβρουαρίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

  
  
  

Άγιος Βαλεντίνος

Γιατί νιώθω συνέχεια πτώμα;  

Πώς δεν θα παχύνουμε αυτόν τον χειμώνα;

έγκυρο περιοδικό  

Με την υπογραφή του κλινικού διαιτολόγου - διατροφολόγου, PhD,  
διδάκτορα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Δημήτρη Γρηγοράκη, και της επιστημονικής ομάδας του
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